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АНАЛІЗ ДЕЯКИХ КУРСІВ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ 
 

В.Г.Бевз, 
 канд. педагог. наук, доцент 
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У статті розглядаються різні підходи до побудови курсу історії математики в 
університетах. 

 
Проблема використання історії 

науки в навчальному процесі вищих 
навчальних закладів цікавила науковців 
ще в ХІХ столітті. В цей час зростав 
інтерес до досліджень з історії науки і 
багато викладачів включали історичний 
матеріал у свої лекції з математики.  В 
другій половині ХІХ століття окремі 
курси історії математики (обов’язкові 
або факультативні) читали: Г.Г. Цейтен 
(Копенгагенський університет, Данія), 
М. Кантор (Гейдельберзький універси-
тет, Німеччина), А. Фаворо (Падуансь-
кий університет, Італія), П.Манзіон 
(Гентський університет, Бельгія),  

Г. Хелстед (Техаський університет, 
США) та ін. В кінці ХІХ століття в Жур-
налі “Bibliotheca mathematika” публікува-
лися програми з історії математики для 
університетів, розроблені Г.Енстремом, 
В.Бобиніним, П.Манзіоном та ін. 

В Росії перший навчальний курс з 
історії фізико-математичних наук розро-
бив і прочитав Петро Лаврович Лавров 
(1823 - 1900). В 1864 р. він прочитав пуб-
лічні лекції з історії науки в Михай-
лівській артилерійській академії, а з 1865 
року опрацьовані матеріали цих лекцій 
публікувалися в “Артиллерийском Жур-
нале” і “Морском сборнике”. Арешт і 
висилка не дали можливості Петру Лав-
ровичу завершити фундаментальну пра-
цю “Очерк истории физико-математи-
ческих наук”. Надруковано було лише 
три її частини: 1)Вступ, 2)Греція, 3) 
Александрія [5]. 

В 1882 році Віктор Вікторович 
Бобинін (1849 – 1919) починає читати курс 
історії математики в Московському 
університеті. На думку І.Г. Башмакової і 
Л.Є. Майстрова “курс історії математики, 
який прочитав Бобинін у 1882 – 1885 р., був 
найбільш повним курсом, що коли-небудь 
читався студентам, певно, в будь-якому 
університеті світу”[1]. 

На початку ХХ століття кількість 
університетів, у яких читався курс історії 
математики, значно збільшилася: розши-
рилася географія і урізноманітнився 
зміст. Лекції про розвиток математики з 
найдавніших часів і до ХІХ ст. читали 
Д.Е.Сміт (Нью-Йорк) і Ф.Р. Штурм 
(Бреслау). Розвиток математики в окремі 
історичні епохи висвітлювали М.Симон 
(Страсбург) і К. Бонн (Хайдельберг). 
Діяльність математичних шкіл і окремих 
вчених розглядали на лекціях М.Брен-
дель (Геттінген) і П.Штекель (Кіль).  

В СРСР лише в 50-х роках ХХ ст. 
курс історії математики включено до 
навчальних планів університетів і педа-
гогічних інститутів, але на досить корот-
кий час (навчальними планами 1963, а 
потім і 1970 цей курс віднесено до 
факультативних). Програма з історії 
математики А.П.Юшкевича і С.А.Янов-
ської для фізико-математичних і механі-
ко-математичних факультетів універси-
тетів (1949) містила такі розділи: завдан-
ня курсу; вступ; історія математики в 
давнині; історія математики в Середні 
віки; математика Нового часу; математи-
ка в радянський період. Розкриваючи 
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завдання курсу автори наголошували: 
“На відміну від курсів історії математики, 
що читалися в минулі роки, курс має бути 
доведений до сучасності і містити 
висвітлення історії розвитку радянської 
математики”[10]. 

Для фізико-математичних факуль-
тетів педагогічних інститутів  

І.К.Андронов, М.Я.Виготський, І.Я. 
Депман та ін. розробили програму з 
історії елементарної математики, в якій 
передбачалося вивчення таких тем: 1. 
Вступ (Значення історії математики для 
вчителя математики); 2. Розвиток елемен-
тарної арифметики; 3. Розвиток елемен-
тарної алгебри; 4. Розвиток елементарної 
геометрії; 5. Нарис розвитку тригоно-
метрії; 6.Виникнення і перші етапи 
розвитку математики змінних величин. 

У пояснювальній записці до 
програми відмічалося: “Курс історії еле-
ментарної математики має на меті дати 
майбутнім учителям історичні знання, 
необхідні їм для правильного розв’язу-
вання методичних і методологічних 
питань, які виникають в процесі викла-
дання математики”[8]. 

З 1986/1987 навчального року 
історія математики стає обов’язковою 
дисципліною як в університетах так і в 
педагогічних інститутах СРСР. В цей час 
створюються і обговорюються кілька 
проектів програми з історії математики 
для педагогічних інститутів. 

Програма К.О.Рибнікова [11] 
призначалася вчителям шкіл, студентам і 
викладачам педагогічних навчальних 
закладів. В її пояснювальній записці 
відмічалось, що “деякі розділи програми 
можуть бути включені до планів роботи 
інститутів підвищення кваліфікації вчите-
лів, регіональних конференцій, методоло-
гічних семінарів та інших навчально-
педагогічних заходів, а також Викорис-
товуватись з метою самоосвіти”. Програ-
ма мала досить гнучку структуру і скла-
далася з трьох частин різного рівня і 
призначення: 1. Про розвиток початкових 
математичних уявлень та елементарних 
розділів математики; 2. Формування кла-

сичних основ сучасної математики; 3. 
Елементи методології математики. 

Програма з історії математики 
авторського колективу на чолі з 
Б.В. Гнєденком [9] розрахована на 16 
лекцій і 4 семінарських занять. 
Складаючи цю програму для майбут-
ніх учителів, автори значну її частину 
присвятили розділам близьким до 
шкільних. Так з 16 лекцій 9 присвяче-
но історії розвитку математики сталих 
величин, 6 – математиці змінних вели-
чин і одна – вітчизняній математиці. У 
пояснювальній записці до програми 
визначається місце і значення історич-
ного матеріалу в підготовці майбут-
нього вчителя математики, подаються 
конкретні рекомендації щодо органі-
заційних форм і методів навчання, 
вказується на доцільність розширення 
історико-математичної та методоло-
гічної підготовки студентів за рахунок 
додаткових факультативних занять. 

Сучасне реформування освіти 
визначається світовими суспільними 
процесами, культурним і науковим 
розвитком людства. Основними тенден-
ціями оновлення педагогічного процесу 
стають гуманізація і гуманітаризація. 
Все це з новою силою підносить необ-
хідність впровадження історії матема-
тики, як необхідної складової підготов-
ки майбутнього вчителя математики. 
Інтерес до цієї проблеми спостері-
гається з боку математиків, істориків 
математики та педагогів усіх країн.  

Метою даної статті є висвітлення і 
аналіз сучасних підходів до побудови курсу 
“Історія математики” в університетах 
різних країн.  

В державах далекого зарубіжжя 
університетський курс “Історії марема-
тики” пропонується для вивчення студен-
там не лише математичних спеціальнос-
тей. Його вивчають як окрему навчальну 
дисципліну, так і разом з історією науки, 
історією культури, історією філософії чи 
методологією. Зокрема, вищі навчальні 
заклади в Об’єднаному Королівстві 
(Великобританія) пропонують такі курси: 
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історія математики, розвиток математики, 
історія і розвиток математики, матема-
тика: історія і культура, математика і 
суспільство, суспільні та історичні 
аспекти математики, від Евкліда до 
Мандельброта, Грецька геометрія та її 
детальний аналіз тощо. Обсяг годин, 
завдання курсу, його структура і форми 
контролю у різних навчальних закладах 
різні. Аналіз навчальних планів і програм 
показує, що на вивчення курсу 
відводиться 150 – 350 год., з яких 
аудиторні заняття складають 10 – 15%.  

Наведемо для прикладу короткі 
характеристики курсів історії математи-
ки, що пропонуються в університетах 
Великобританії [12], [13]. 

1.University of Leicester. Department 
of Mathematics and Computer Science.  

Лекції – 18 год. Самостійне 
вивчення –130 год. 

Оцінювання: аудиторні заняття – 
10%, есе – 30%, проект – 60% . 

Пояснення передумов. Не існує 
модулів, які спеціально призначені для 
формування передумов до вивчення 
історії математики. Але для вивчення 
цього курсу студенти повинні мати 
добру загальну математичну підготовку 
(наприклад два роки навчання на 
степінь бакалавра). 

Опис курсу. Mатематика – це 
людська діяльність, історія якої сягає у 
давнину на 5000 чи й більше років. У її 
розвиток зробили внесок багато різних 
культур, а сама вона суттєво вплинула на 
світ, який ми маємо зараз. Цей курс 
представляє студентам історію математи-
ки через вивчення характерних історик-
них прикладів. “Лекції” проводяться у 
вигляді симпозіумів, під час яких студен-
ти працюють разом у невеликих нефор-
мальних групах над спеціально відібрав-
ними викладачем “текстами”. Необхідні 
контексти пояснює викладач. Ці заняття 
спрямовані на те, щоб у загальному 
зорієнтувати студентів на предмет і 
пояснити, як починати готувати письмо-
ву подачу результатів навчання. Проте, 
основна частина часу студента все ж 

відводиться на пошуки тем для есе і 
проекту. Продовження роботи над есе і 
проектом відбувається під керівництвом 
викладача і з участю університетської 
бібліотеки. Хоча списком тем для 
проектів студенти забезпечуються, вони 
також можуть вибирати власну тему 
після обговорення її з керівником.  

Мета курсу. Розкрити студенту 
культурний і гуманітарний діапазон 
математики і цим самим збільшити 
цінність отриманих раніше математик-
них знань. Передбачається формування 
навичок виконання наукових дос-
ліджень і письмових повідомлень, а 
також досягнення впевненості в читанні 
математичної літератури. 

Завдання. “Читати” історичні 
математичні свідчення (першоджерела). 

Розуміти, що минулі міркування 
щодо математики можуть суттєво 
відрізнятися від наших власних. 
Зрозуміти внесок окремих культур в 
математику і сформувати широкий 
погляд на розвиток предмету. 
Навчитись використовувати літературу 
для дослідження тем з історії марема-
тики. Писати прозорі (зрозумілі), 
доступні повідомлення (звіти) про 
результати досліджень. 

Навички, які передаються. Навич-
ки наукових досліджень, в яких вико-
ристовуються і ресурси бібліотеки, і 
електронні бази данних. Читання і 
розуміння уривків з різних історичних 
джерел. Написання повідомлень. 

Рекомендований список програми 
читання. Великий і детальний список 
літератури забезпечується на курсі, але 
головний текст, який рекомендується 
для загального використання, це – 
C.B.Boyer & U.Merzbach, A History of 
Mathematics, Wiley.  

Деталі оцінювання. Підсумкова 
оцінка цього модуля ґрунтується на 
таких внесках: 10% від двох коротких 
лекційних занять, зроблених в перші 3- 4 
тижні; 30% від есе (1600 до 2000 слів), 
зробленого протягом Весняного семестру 
і оціненого перед Великодніми 
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канікулами; 60% від письмового проекту 
(4000 до 6000 слів ), який має подаватися 
завчасно у Літньому семестрі.  

2. University оf Manchester. 
Department of Mathematics 

Загальний опис. Чи справді 
математика – нескінченний пошук 
істин? Чи мають різні культури і різні 
часи різні види математики?  

Мета курсу. Дати студентам 
розуміння історії математики, а також 
розуміння математики як частини 
загальної культури. 

Зміст. Вавилонська математика. 
Грецька математика. Ренесанс: триго-
нометрія і перспектива. Змішана мате-
матика: Галілей. Національне числення: 
Ньютон, Лейбніц. Аналіз. Математична 
фізика. Наука суспільства: статистика. 
Революційні зміни? Невклідові геомет-
рії. Стилі в математиці? Норберт Вінер 
і Джон фон Нейман. Організація мате-
матики. Висновки. 

Методи навчання і викладання. 
Дві лекції щотижня плюс година на 
додаткове читання. 

Оцінювання наведене у таблиці 1. 
Таблиця 1 

 
 

Матеріал для основного вивчення. 
Підручники. 

I. Grattan-Guinness, The Rainbow of 
Mathematics, The Fontana History of the 
Mathematical Sciences, 1997. 2. Victor J. Katz, A 
History of Mathematics, Addison-Wesley, 1998. 
3. Morris Kline, Mathematics in Western Culture, 
Allen and Unwin, 1954. 

В Росії історія математики є 
обов’язковим предметом в класичних і 
педагогічних університетах. В класичних 
університетах викладається курс “Історія 
і методологія математики”. Він є 
загальноматематичним курсом, тісно 
пов’язаним з вивченими раніше курсами 
математичного аналізу, алгебри, 
геометрії, і читається на заключному 
етапі підготовки студентів.  

В Іркутському державному 
університеті, наприклад, на вивчення 
курсу відводиться 30 аудиторних годин 
(лекцій). Він містить такі основні 
розділи: “Предмет математики”(2год), 
“Число” (4 год.), “Алгебра” (6 год.), 
“Геометрія” (8 год.), “Аналіз” (10 год.). 
На самостійне опрацювання виноситься 
кілька питань з кожного розділу [6].  

Для прикладу наведемо зміст 
розділу “Число”  (див. таблицю 2). 

Підсумковий контроль передба-
чається у формі екзамену. Кожен 
екзаменаційний білет містить 2 питання 
і 7 – 10 задач. Наприклад: 

1.Поясніть з точки зору теорії 
Галуа, чому задачі на подвоєння куба і 
трисекцію кута не розв’язуються за 
допомогою циркуля і лінійки. 

Таблиця 2 
Ауд.(год.) Самостійна робота Назва тем і розділів Усього

(годин) 
л. с.  

Число 
– походження натуральних чисел і 
побудова сукупності кардинальних 
чисел; 
– теорія відношень піфагорійців, 
відкриття несумірності, означення 
величини за Евдоксом; 
– значення і різні моделі дійсних чисел. 

4 4 –  
– походження від’ємних 
чисел; 
 
– походження уявних 
комплексних чисел. 
 

Діяльність Промі-
жок часу 

Вага 
(значення) в 

межах 
одиниці 

Одне есе  50% 
Екзамен у 
кінці 
семестру 

2 години 50% 
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2.Вкажіть дискриптивне означен-
ня інтеграла у Лебега. До чого звів 
Лебег проблему інтегрування? 

3.“Куча, її 
3
1 , її 

8
1  складають 7. 

Визначить величину кучі”. 
4.Для алгебраїчного рівняння х3 – 

6х – 6 = 0 вкажіть його резольвенту і 
радикальний вираз для коренів, побу-
дуйте групу Галуа і її композиційний ряд. 

5.Проведіть елементарний вивід 
рівняння дотичної до кривої у = хп, де п 
– натуральне. 

6. Відновіть неправильне доведення 
методом “неподільних” теореми про те, 
що площа паралелограма дорівнює 
добутку його сторін. 

7.Покажіть, що функція Діріхле не 
входить у клас В1, але входить у В2. 

8.Використовуючи механічний 
прийом Архімеда, знайдіть центр ваги 
сектора круга 

9. У вказаній формалізації 
“числення диференціалів” Лейбніца 
знайти інтеграл від х3 на відрізку [0, 2]. 

Всі питання і задачі, які вино-
сяться на екзамен, містяться в літерату-
рі, що видається кожному студенту.  

В педагогічних університетах 
Росії вивчення курсу «Історія математи-
ки» передбачається державним навчаль-
ним стандартом. Цей курс (54 год.) 
входить до дисциплін предметної підго-
товки (федеральний компонент), а його 
мінімальний зміст визначається у такий 
спосіб: ”Основні періоди розвитку 
математики. Значення різних цивіліза-
цій (Стародавній Єгипет, Римська імпе-
рія, Греція, Індія і Китай, епоха Відрод-
ження та ін.) в розвитку математичної 
науки. Біографії видатних вчених-мате-
матиків. Історичний розвиток кожної 
змістово-методичної лінії шкільного 
курсу математики”. Єдиної програми 
курсу не існує, а кожен викладач скла-
дає її самостійно, враховуючи вимоги 
Державного навчального стандарту.  

Детальний аналіз курсу “Історія 
математики”, що читається в Московсь-
кому міському державному університе-

ті представлено в роботі [3]. Тут і на 
практиці автор виділяє такі теми для 
лекцій: 1. Вступ; 2.Формування 
початкових математичних уявлень; 
3.Формування математичної науки; 4. З 
історії арифметики; 5. Початок 
формування алгебри; 6. У витоків 
тригонометрії; 7. З історії становлення 
математичного аналізу; 8. Геометрія: 
наука і навчальна дисципліна; 9.Період 
сучасної математики. 

Курс “Історії та методології 
математики” вивчається в університетах 
Республіки Білорусія. Зокрема в Грод-
ненському державному університеті на 
вивчення курсу “Історія і методологія 
математики” відводиться 30 лекційних 
годин [4]. Передбачається самостійне 
вивчення студентами окремих тем і 
написання реферату.  

Програма курсу складається з п’яти 
основних розділів: період зародження 
математичних знань; період елементарної 
математики; період математики змінних 
величин; початок періоду сучасної 
математики; математична освіта і наука в 
Гродненському університеті.  

Особливістю цієї програми є її 
регіональна спрямованість. Передба-
чається ознайомити студентів з розвит-
ком математики і математичної освіти в 
Білорусії. Детально, крім цього, розгля-
даються основні етапи розвитку мате-
матичної освіти і науки в Гродненськом 
університеті: створення педагогічного 
інституту і фізико-математичного фа-
культету; формування перших матема-
тичних кафедр; математичне життя у 
Гродненському педагогічному інститу-
ті; математична освіта і дослідження з 
математики в Гродненськом університе-
ті; створення університету і математич-
ного факультету; діяльність математич-
ного факультету у вісімдесяті роки; 
математичний факультет в останнє 
десятиліття ХХ сторіччя. 

В Україні систематичний курс 
“Історія математики” є однією з складо-
вих підготовки вчителів математики. 
Його вивчають у всіх класичних та 
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педагогічних університетах. У переваж-
ній більшості навчальних закладів за 
навчальним планом цей предмет входить 
до варіативної частини циклу профе-
сійно-орієнтованої підготовки спеціаліс-
тів (дисципліни, які встановлює універси-
тет) і його вивчають на останніх курсах. 
Пропедевтично окремі історико-матема-
тичні відомості студенти отримують на 
лекціях і практичних заняттях з елемен-
тарної математики, вищої математики, 
методики викладання математики, фізи-
ки, інформатики тощо. 

Структура і програма систематич-
ного курсу історії математики визна-
чається специфікою університету, май-
бутньою спеціальністю студентів, а 
також уподобаннями викладачів. В 
класичних і педагогічних університетах 
студентам пропонується курс лекцій в 
обсязі 18 – 36 годин. Аналіз робочих 
програм показує, що виклад матеріалу 
будується, в основному, на хронологіч-
ній основі з розширенням окремих 
питань за рахунок історико-географіч-
ного і концептуально-логічного спосо-
бів. Характерною рисою всіх сучасних  
робочих програм з історії математики є 

 висвітлення розвитку математики в 
Україні. В педагогічних університетах 
розглядаються також питання, пов’язані 
з місцем і значенням історії математики 
у фаховій підготовці та діяльності 
вчителя математики. 

Семінарські заняття проводяться в 
педагогічних університетах. За навчальними 
планами на них відводиться від 10 до 52 
годин. Діяльність студентів на таких 
заняттях визначається і спрямовується 
викладачем. В Сумському державному 
педагогічному університеті, наприклад, 
передбачається проведення семінарсько-
практичних занять [7]. Їх зміст і структуру 
представлено у таблиці 3. 

Найбільша кількість годин на 
проведення семінарських занять з історії 
математики виділяється в Чернігівському 
державному педагогічному університеті. 
Це дозволяє присвятити окремі семінар-
ські заняття висвітленню таких питань: 
елементи історизму на уроках алгебри; 
елементи історизму на уроках алгебри і 
початків аналізу; елементи історизму на 
уроках геометрії; історичні відомості на 
факультативних заняттях; використання  
елементів історизму в позакласній роботі. 

 
 

 
Аналіз науково-методичної літе-

ратури, вивчення стану викладання 
історії математики в педагогічних і 
класичних університетах України та ін-
ших держав свідчить, що протягом 

останнього часу сформувалося кілька 
способів побудови курсу “Історія мате-
матики” як навчального предмету, а 
саме: історико-хронологічний; предмет-
но-модульний; історико-географічний; 

Таблица 3
 

 Тема заняття Кіль-
кість 
годин 

Форма 
заняття 

Діяльність студентів 

1 Задачі Стародавнього 
Єгипту 

2 Практичне Розв’язування 
стародавніх задач 

2-3 Задачі Стародавньої 
Греції.  
Три знамениті задачі 
давнини 

4 Семінарсько
-практичне 

Доповіді студентів, 
розв’язування задач 
(задачі на побудову, 
задачі на доведення) 

4-5 Деякі проблеми 
сучасної математики 

4 Семінарське Доповіді студентів 
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концептуально-логічний; персоніфіко-
ваний; домінантний; комбінований. 

Кожен із цих способів має свої 
недоліки і переваги, але за конкретних 
умов може стати оптимальним і 
найбільш поширеним. Історико-хроноло-
гічний та предметно-модульний способи 
частіше використовуються для побудови 
систематичних курсів з історії математи-
ки (особливо лекційних). Концептуаль-
но-логічний і домінантний методи 
найкраще використовувати на семінар-
ських і на факультативних заняттях, 
організованих як доповнення до система-
тичного курсу. Історико-географічний та 
персоніфікований способи доцільно ви-
користовувати в побудові пропедевтик-
них курсів з історії математики.  

На нашу думку в умовах невеликої 
кількості годин, що відводиться на 
вивчення систематичного курсу історії 
математики найкращим є комплексний 
підхід, що базується на комбінованому 
способі побудови навчальної дисципліни. В 
університеті майбутнім учителям бажано 
засвоїти історію математики як цілісну 
науку, а також сформувати правильні 
уявлення про історію розвитку окремих її 
галузей, особливо тих, що визначають 
математику як навчальний предмет. З цією 
метою в педагогічних університетах ми 
пропонуємо вивчати курс “Історія 
математики” у вигляді навчального 
комплексу, в якому лекційний курс 
будується на хронологічному принципі, а 
практичний – охоплює історію розвитку 
окремих математичних галузей [2].  
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Summary. In this article the various approaches to construction of a course of the History of 
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