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Обґрунтовується узгодженість триєдності змісту навчання з фундаментальними 
властивостями загальної теорії інформації, які визначені системою аксіом Лосєва. Триєдність 
змісту навчання у такій аксіоматичній інтерпретації дістає ознаки парадигми у сенсі Куна. 
Тим самим здобувається фундаментальне підґрунтя технології розвиваючого навчання. 

 
 
Постановка проблеми. Аналіз проб-

лем освіти на рівні педагогічної дійсності 
становить серцевину навчання взагалі. 
Саме на межі передачі знань від вчителя 
до учня витворюється феномен зросту 
нових особистостей. Головна особливість 
науково-педагогічної реальності полягає в 
її об�єктивно-суб�єктивному характері. З 
одного боку вона відображає об�єктивні 
закономірності розвитку особистості, а з 
другого � вона обумовлена установками, 
переконаннями, цінностями дослідника і 
тією педагогічною парадигмою, в контек-
сті якої реалізується [1]. При всьому цьо-
му, якщо педагогіка претендує на науко-
вий статус, то вона повинна оперувати 
об�єктивними даними.  
Звернемося до засадничого сегмента 

педагогічного процесу � формування зміс-
ту навчання. По відношенню до предмета 
математики зміст навчання включає в себе 
не тільки математичні знання, способи 
діяльності, методи пізнання, евристики, 
але і спілкування вчителя та учня, 
направлене на засвоєння цього змісту. 
В цьому зв�язку як цілі навчання мате-

матики, так і той зміст, який має їх забез-
печувати, прийнято розрізняти за рівнем 
наближеності до реального процесу нав-
чання � будемо розглядати три їх типи. На 
рівні предмета цілі і зміст навчання можна 
знайти в програмах. Другий рівень змісту 
навчання фіксується в підручниках та 

інших навчальних матеріалах. Нарешті 
третій рівень цілей навчання, який форму-
ється для забезпечення реального навчаль-
ного процесу, формується із врахуванням 
особливостей учнів та потреб диферен-
ціації їх навчання. перебіг реалізації змісту 
навчання математики на рівні реального 
навчального процесу не може бути напе-
ред передбаченим у всій багатоаспектності 
і повноті. Недаремно видатні педагоги-
практики представляються нам в образах 
художників (на противагу так званим «ін-
женерам людських душ»). Дійсно, дуже 
багато в педагогічній практиці базується 
на особистому досвіді, вірі, здоровому 
глузді. І тут виникає питання про те, які 
аспекти формування змісту навчання 
математики на рівні реальності можна 
передбачити системно, щоб забезпечити 
адекватне відображення цілей і змісту 
навчання на вихідному рівні, заданому 
навчальними програмами.  
Аналіз останніх досліджень з питань 

організації змісту навчання на рівні педа-
гогічної дійсності свідчить про їх актуаль-
ність. Публікації стосовно проблем педа-
гогічної реальності на рівні філософської 
концепції розглядають в плані предмета 
наукового дослідження, але з урахуванням 
міфологічних та феноменологічних аспек-
тів [див., напр.,1, 2]. В той же час для 
науково-практичного обігу розроблено 
достатню кількість базових моделей сто-
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совно технології освітнього процесу, які 
займають належне місце в психологічній 
теорії научіння математики, що висвітлено 
в монографії З.І.Слєпкань [3]. В роботі [4] 
автором було запропоновано модель 
триєдності організації змісту навчання.  
З другого боку, зусиллями вчених 

лінгвістів розробляються фундаментальні 
основи знаково-символьних засобів пере-
дачі інформації (А.Ф.Лосєв). В педагогіч-
ній літературі давно помічено зв�язок 
лінгвістичних проблем семіотики з питан-
нями формування змісту навчання в реаль-
ному процесі навчання (Н.Г.Салміна, 
Н.А.Тарасенкова). У цьому зв�язку дослід-
жувалися шляхи формування символьних 
засобів і їх використання у навчанні мате-
матики [5]. 
Невирішені проблеми. Модель триєд-

ності було закладено в [4], як результат 
узагальнення історичного досвіду педаго-
гічної практики. Бажано до цієї моделі 
виробити достатній набір категорій (по-
нять), за допомогою яких можна було б 
несуперечливо її пояснити у вигляді відо-
браження педагогічної дійсності. 
Формулювання цілей статті. Автор 

поставив за мету віднайти узагальнений 
варіант аксіоматики А.Ф.Лосєва [6] по 
відношенню до інформаційної частини 
змісту навчання математики на рівні педа-
гогічної дійсності. 
Основна частина. Зміст базової і пов-

ної середньої освіти передбачає створення 
передумов для всебічного розвитку 
особистості на засадах загальнолюдських 
цінностей � тих цінностей, які накопичені 
людством у процесі його суспільно-полі-
тичної практики. 
Якщо починати дослідження загальних 

питань змісту освіти, то вихідним пунктом 
має стати зміст культури, оскільки цін-
ність засвоєного змісту шкільної освіти 
адекватне змісту культури.  
Структура змісту освіти повинна бути 

адекватною структурі знань для виховання 
всебічно розвинутої особистості. В дій-
сності практика шкільного навчання 
відображає не всі види змісту. Як зазначає 
І.Я.Лернер [7, с.67], зміст навчання � це 

об�єкт, наповнення якого залежить від 
міри усвідомлення його складу, від рівня 
розвитку педагогічної науки. 
Зміст навчання фіксує мету стосовно 

забезпечення системи знань, способів 
діяльності і досвіду емоціонально-особис-
тісного відношення до навколишнього 
світу і діяльності, засвоєння якої забезпе-
чує формування гармонічно розвинутої 
особистості. Найважливішою особливістю 
змісту навчання (математики зокрема) є 
наявність у ньому чотирьох складових: 
виховної, забезпечення знаннями, прищеп-
лення умінь і формування досвіду творчої 
діяльності. 
Як зазначав М.В.Метельський [8. с.44], 

� з посиланнями на матеріали річних 
зборів АПН СРСР (1981 р.), � при відборі і 
конструюванні змісту часто виходять із 
«здорового глузду», нехтуючи загально-
теоретичними принципами. Очевидно, що 
останніми десятиліттями цей розрив поси-
лився ще й з інших причин � тих віль-
ностей, якими користуються теперішні ви-
давці друкованої продукції. Тим самим 
підтверджується актуальність проблем 
змісту і структури загальноосвітнього кур-
су математики і необхідності теоретич-
ного обґрунтування їх розв�язання з ураху-
ванням специфіки предмета. До особли-
востей математичних текстів ми перш за 
все відносимо їх абстрактну сутність. Про 
це багато писалося різними авторами. Так, 
М.В.Потоцький [9, с.159] винуватить 
авторів деяких діючих на той час підруч-
ників у надмірному формалізмі. Критика 
зводиться до того, що пересічний підруч-
ник з математики з перших рядків автори 
починають із формалізмів, а не загально-
доступних пояснень. При цьому, якщо є 
звертання до прикладів, то воно чисто 
формальне. Прикладними застосуваннями 
теорія майже не ілюструється. Минули 
десятиліття після виходу посібника По-
тоцького, але претензії до підручників у 
спеціалістів не пом�якшали. Вони стали 
тільки обґрунтовуватися із залученням 
наукових підходів. Так, в монографії 
В.П.Беcпалька [10, с. 27-29] вводиться 
поняття монографічного типу шкільного 
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підручника. В якості прикладу книги цієї 
категорії наводиться шкільний підручник 
Погорєлова «Геометрія». На жаль, жодної 
конкретної недоречності Беcпалько у тек-
стах Погорєлова не вказує � претензії зво-
дяться до тих же абстрактних характе-
ристик тексту з використанням прикмет-
ників «сухий», «формальний», «прямолі-
нійний» і т.п. Тобто, висловлюється сум-
нів стосовно якості викладу в тексті змісту 
навчання. Але цей сумнів стосується 
тільки рівня педагогічної дійсності.  
Таким чином, існує багаторічна проб-

лема в навчанні математики на рівні педа-
гогічного процесу. Це процес спілкування 
викладач-слухач, або процедура самостій-
ного опанування змісту навчання з підруч-
ника. Дана проблема служить вихідним 
пунктом для розробки все нових техноло-
гій навчання. Проте за великим рахунком 
було б бажано знайти таке розв�язання цієї 
проблеми, щоб воно було закладене у 
змісті підручників. 
Тобто ставиться питання про форму-

вання змісту навчання математики на рівні 
педагогічної дійсності так, щоб воно було 
первісним по відношенню до будь-яких 
подальших методик навчання в умовах 
його диференційованості.  
Будемо виходити із того, що знаряддям 

донесення змісту до свідомості є текст. 
Іноді вважають, що математична мова � це 
деяка сукупність математичних позначень, 
а не знаряддя людського спілкування авто-
ра з читачем. Зазвичай, як правило, кож-
ний автор придумує можливості для 
дохідливого донесення читачам абстракт-
них істин. Проте, як указував видатний 
філософ і лінгвіст О.Ф.Лосєв, «Рассуждая 
принципиально, лингвисты и математики 
должны здесь подать друг другу руки и 
размежевавшись в смысле типов челове-
ческого общения, само то общение оста-
вить нетронутым и признать его с начала 
до конца» [6,с.5]. А втім, вчений, розу-
міючи гостроту проблеми, продовжує: «И 
все же у многих лингвистов и математи-
ков наблюдается какая-то несокрушимая 
потребность � стереть язык как орудие 
человеческого разумно-жизненного обще-

ния и превратить в систему знаков, кото-
рая запрещает понимать язык в качестве 
орудия общения». Тому Лосєв висуває 
ідею постановки на аксіоматичну основу 
принципу комунікації як структури розу-
мово-життєвого простору людського спіл-
кування. За вихідну позицію у нього слу-
жить створення аксіоматики знакової тео-
рії мови. 
Базовими поняттями аксіоматики Ло-

сєва служать три речі: знак, позначуване і 
значуще (в оригіналі знак, обозначаемое, и 
означаемое). Це ті терміни, означення 
яких потрібно шукати у словниках по ін-
форматиці. Виявляється, якщо ставити 
питання про означення цих термінів у ме-
жах інформатики, то їх потрібно прийня-
ти, як первісні. Тобто їх неможливо вивес-
ти дедуктивними міркуваннями із якихось 
інших понять. Іншими словами їх можна 
ввести тільки загальними поясненнями на 
інтуїтивному рівні. Так, під знаком іноді 
пропонується розуміти показник, що є 
виразником даного мовного значення � за 
строге означення таку формулу введення 
знаку прийняти не можна, оскільки тут 
закладено тавтологію. Для позначуваного 
нам цілком достатнім буде взяти за основу 
трактування самого Лосєва [6, с.11]: 
«Языковое обозначение является факто-
ром в процессе формирования или, лучше 
сказать, переформатированием того, что 
им обозначается, а следовательно, и само-
го значения. Когда язык что-нибудь обоз-
начает, его не интересует обозначаемый 
предмет во всей бесконечности свойств, 
действий и проявлений». З іншого боку, 
Лосєв підкреслює [6, с.13]: «языковое 
обозначение исходит не просто из отраже-
ния действительности, � а из активного 
вмешательства в действительность, из 
активного выбора из нее того, что нужно 
человеку для общения с другим челове-
ком�, т.е., иначе говоря, из коммуника-
тивного использования действительнос-
ти». Для того, щоб пояснити суть терміну 
«значуще», Лосєв розглядає структуру 
комунікативного акту в його проекції на 
мовну репрезентацію у вигляді семантик-
ного акту. Своє пояснення він починає із 
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того, що [6, с. 15]: «семантический акт� 
не просто воспроизводит предметы, но 
еще и конструирует то или иное их пони-
мание». У цьому зв�язку вводиться понят-
тя семеми: «В результате такого семанти-
ческого акта возникает и специальный 
аналог понимаемого предмета, а именно 
семема, которая окажется и не просто 
чувственным образом в результате безраз-
личного воспроизведения и не просто 
понятием в результате предельно мысли-
тельного и всестороннего обобщения вос-
произведенного и понятого предмета». 
Для нашого подальшого викладу важлив-
им є така характеристика семами (с.19): 
«Это � арена встречи мыслящего и чув-
ствующего субъекта с мыслящим и чув-
ствующим объектом».  
Перебуваючи в умовах аксіоматично 

заданої системи можна не турбуватися 
змістовною частиною походження її скла-
дових елементів. Але в даному разі нам 
буде корисно знати цю інтерпретацію, 
оскільки вона буде суголосною змістового 
наповнення нашої елементної бази � зміс-
ту навчання математики. Нашою метою 
буде роз'єднати множину змісту навчання 
на такі три сфери, елементи яких можна 
вважати аналогами знаку, позначуваного і 
значущого в тому сенсі, що відношення 
між ними задовольняють аксіомам Лосєва. 
Звернемося до процесу оволодіння 

знаннями з математики як послідовного 
вивчення чергових доз із змісту навчання. 
У цьому зв�язку будемо вважати, що нам 
наперед відомі ті неподільні клітинки 
знань, які мають бути засвоєними в 
одиничному акті навчання (І.Я.Лернер 
[11], Н.Ф.Тализіна [12]). При цьому 
І.Я.Лернер зазначає, що початковим ета-
пом окремого акту навчання «является 
предъявление некоей единицы информа-
ции (словесно-образной или практичес-
кой) для усвоения учащимися»[11, с.25]. 
Стосовно навчання математики такими 
одиницями виступають означення, аксіо-
ми, алгоритми, правила, формули, теореми 
і т.п. Саме цю сукупність інформаційних 
формулювань у логічно вивірених дефіні-
ціях ми називаємо першою сферою змісту 

знань, або сферою довідкових знань. Вона 
є аналогом сфери знаків в аксіоматиці 
Лосєва. Зазначимо, що в літературі, при-
свяченій проблемі знаку, допускають ши-
роке значення цього терміну, коли він є 
родовим до своїх різновидностей. При 
такому підході знаком може виступати 
будь-яка форма вираження думки [13, с.11]. 
До другої сфери змісту знань відно-

сяться обґрунтування, доведення, змістов-
на суть логічних переходів � тобто реаліза-
ція дедуктивної частини навчальних 
знань. Оволодіння елементами другої сфе-
ри забезпечує розуміння змістового мате-
ріалу.  
Як правило, всі елементи перших двох 

сфер навчання математики згадуються в 
навчальних програмах. Однак, всі потрібні 
для забезпечення мети навчання елементи 
в достатній формі виписувати не є зруч-
ним, оскільки програми від цього ставали 
б громіздкими. 
Третя сфера включає систему образ-

них елементів людської уяви, що виника-
ють у свідомості при опануванні елемента-
ми перших двох сфер. Цю частину ми ще 
називаємо сферою інтуїтивно-образної уя-
ви. Важливою особливістю цієї сфери є 
той факт, що вона відіграє певною мірою 
допоміжну роль у навчанні. В навчальних 
програмах матеріал третьої сфери майже 
не згадується. Їх майже не включають до 
обігу в екзаменаційних і тестових випро-
буваннях. Така необов�язковість декого 
вводить в оману. Якщо ж звернутися до 
аналогії з теорією Лосєва і взяти до уваги 
існування і природу семем, то одразу 
доходимо до необхідності прийняття гіпо-
тези про існування третьої сфери за по-
тужністю рівної першій сфері.  
Коротко представників кожної із трьох 

сфер будемо відповідно називати: 
твердженням, доведенням та інтуїтивним 
супроводженням, або компонентами 
троїчності змісту навчання математики. В 
монографії [4] автор обґрунтовує так зва-
ний принцип триєдності навчання матема-
тики, згідно з яким у змісті навчання на 
рівні педагогічної дійсності кожному 
твердженню відповідає його доведення та 
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інтуїтивне супроводження. Тобто елемен-
тарний акт навчання існує ніби в трьох 
іпостасях. До такої структури прийнято 
використовувати символічну назву триєд-
ність.  
Розглянемо тепер, які відношення 

стосовно тріади знаку, позначуваного і 
значущого накладає аксіоматика Лосєва. 
Наведемо першу групу його аксіом 
(«первичные аксиомы знаковой теории 
языка» [6, с 34-36]. 
Аксиома I. Всякий знак предполагает, 

что существует нечто внезнаковое обо-
значаемое и уж тем более нечто означае-
мое или значащее. 
Аксиома II. Всякое обозначаемое и 

тем более означаемое предполагает, что 
есть знак, которым оно обозначено. 
Аксиома III. Всякий знак функциониру-

ет как акт обозначения для чего-нибудь 
обозначаемого и уж тем более для всяко-
го означаемого. 
Наведені три аксіоми Лосєв називає 

первинними в системі загальної інформа-
ції. Їх обґрунтування в авторському варі-
анті цікаве саме по собі. Від себе відзна-
чимо оригінальність ходу його думок. Це 
незалежний від конкретних практичних 
обставин викладання математики погляд 
на родову природу розвитку математики 
взагалі. 
Велике значення для нас мають інші 

три аксіоми цієї групи. Наприклад, 
«Аксіома IV. Всякий знак предполага-

ет для себя того или иного внезнакового, 
но вполне специфического носителя». 
Аналогічно виглядають аксіоми V-VI. 
Смисл цих вимог досить простий і не 

потребує коментарів. Стосовно ж нашої 
моделі � процесу навчання математики � 
для цього передбачається існування чет-
вертої сфери змісту навчання, як середо-
вища, в якому еволюціонують перша, 
друга і третя сфери. В рамках змісту 
навчання пояснити принципову необхід-
ність цієї частини досить непросто. Саме 
дефіцитом наповнення четвертої сфери 
пояснюється вищезгадані сухість, прямо-
лінійність і формальність навчальних 
текстів. Тому дуже корисно мати таку 

фундаментальну підставу для існування 
четвертої сфери у вигляді аксіом IV-VI. 
Аксіоми VII-XII несуть таке наванта-

ження, яке ми назвали односутністю та 
нероздільністю складових троїчності. Для 
окремої «клітинки» навчального матеріалу 
з математики односутність означає, що всі 
три складові не тільки стосуються однієї і 
тієї ж речі, але й всі мають математичну 
природу. Наведемо тільки дві з аксіом 
Лосєва.  

«Аксиома VII. Всякий знак предмета 
есть отражение предмета». Для її пояснен-
ня Лосєв, зокрема, пише «чтобы знак был 
знаком и именно специфическим знаком 
для того, что он обозначает, необходимо, 
чтобы он имел свое собственное, свое 
внутреннее, присущее только ему 
содержание». 

«Аксиома ХII. Соотношение между 
знаком и обозначаемым, кроме их факти-
ческого соотношения, находится еще в 
состоянии смыслового взаимного самоот-
ражения» Лосєв тут вживає і потім так 
пояснює термін «самоотражение», що в 
проекції на співвідношення між сферами 
змісту навчання цей термін висвітлює 
факт нероздільності компонент троїчності. 
Нарешті, група аксіом ХІІІ-ХV. Лосєв 

їх називає відповідно аксіомою чистої 
знаковості, аксіомою чистої позначуванос-
ті і аксіоми чистого акту позначення. Ми 
можемо назвати їх незлитністю компонент 
троїчності 
Підводячи підсумок зазначимо, що тут 

не ставилося за мету робити деталізоване 
порівняння принципів триєдності з аксіо-
матикою Лосєва. Ми лише продемонстру-
вали можливість деякої узагальненої 
інтерпретації перших п�ятнадцяти аксіом 
Лосєва у вигляді принципів триєдності, 
односутності, нероздільності і не злитнос-
ті. З другого боку, ці аксіоми можна 
покласти до фундаменту мотивації прин-
ципів триєдності, які, в свою чергу, лежать 
в основі обґрунтування розвиваючої кон-
цепції теорії научіння. Структуризація 
навчального матеріалу за принципами 
триєдності [4] підпадає під означення 
парадигми в сенсі історично визнаних 
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науковим світом досягнень, які дають 
науковому співтовариству модель поста-
новки проблем та їх розв�язання [14, с.11]. 
Аксіоматична форма розкриття загальних 
принципів дозволяє говорити про ту 
«дисциплінарну матрицю», яка визначає 
парадигму в сучасному сенсі [14, с.237] 
Висновки.  
1.Той факт, що принципу триєдності 

змісту навчання математики відповідають 
аксіоми Лосєва, свідчить про узгодженість 
триєдності змісту навчання з фундамен-
тальними властивостями загальної теорії 
інформації. 

2. Принцип триєдності змісту навчання 
може служити парадигмою навчання ма-
тематики в сенсі, як це трактує Т.Кун у 
доповненні до своєї книги [14]. 

3. Технологія розвиваючого навчання в 
своїй основі дістає фундаментальне під-
ґрунтя в аксіоматиці Лосєва. 
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Резюме. Грищенко В. АКСИОМАТИЧЕСКИЕ ЗАСАДЫ СТРУКТУРЫЗАЦИИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Обосновывается согласованность триединости содержания 
обучения с фундаментальными свойствами теории информации, которые определены 
системой аксиом Лосева. Триединость содержания обучения в такой аксиоматической 
интерпретации получает признаки парадигмы в смысле Куна. Тем самым строится 
фундаментальная подоснова технологии развивающего обучения. 

Summery. Gryshchenko V. AXIOMATIC FOUNDATIONS OF THE STUCTUREZATIONS 
OF THE CONTENTS OF MATHEMATICS STUDYING AT THE CONTEXT OF 
PEDAGOGICAL VALIDITY. Trident of the contents of studying adjusts with fundamental properties 
of the information theory determined by Losev axiomatic system. The one is proved in the article. Trident of 
the contents of the studying in such axiomatic interpretation gets the signs of paradigm in Kun sense. So the 
fundamental under-basis of the developmental studying technology is built. 
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