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Розкривається значення історії математики для підготовки фахівців з математики, 
зокрема і майбутніх учителів. На конкретних прикладах висвітлюються прийоми 
використання історичного матеріалу у навчанні предметів математичного циклу. 

 
 
Історія математики представляє матема-

тичну науку в просторі, в часі та в лицях: 
розглядає її зародження, розвиток і функ-
ціонування; відтворює її структуру та зв�яз-
ки з іншими галузями людської діяльності; 
розповідає про її творців; висвітлює процес 
формування математичних методів, теорій, 
ідей і понять. Важливіші функції історії 
математики як науки розкрито у статті 
А.Боголюбова і М.Пустовойтова �Антоло-
гия истории математики�. Автори, крім 
іншого зазначають: �Для чого ж потрібна і 
що дає історія математики? Спробуємо 
виділити головні моменти. Перш за все, як і 
будь-яка історія, вона здійснює функцію 
самопізнання математики, осмислення влас-
них цілей, джерел і методології, допомагає 
упорядкуванню і класифікації задач, ідей, 
методів, результатів. Реалізація цієї функції 
історії математики дає можливість розвива-
тися самій математиці, як знаряддю пізнан-
ня, і забезпечувати пізнання природи нау-
ками, які використовують математику. І, 
що не менш важливо, пізнання шляхів роз-
витку математики робить її історію шко-
лою думки, необхідним елементом освіти. 
Крім того, з кожним століттям тематика 

одного дослідника стає все більш локаль-
ною � а по мірі заглиблення втрачаються 
горизонти і ландшафти. Цьому природно-
му процесу диференціації математики про-
тистоїть її історія, яка � дає її загальну 
панораму, допомагає оцінити тенденції її 
розвитку� [1, с. 9]. 
Історія науки має значний арсенал мож-

ливостей для ефективного навчання мате-
матики, а тому має стати невід�ємною скла-
довою формування фахівців з математики. 

Зокрема, вона виконує важливі функції у 
підготовці вчителів математики і має вели-
ке значення для здійснення ними подаль-
шої педагогічної діяльності. До головних 
функцій історії науки у навчанні математи-
ки слід віднести: гуманізацію навчання; 
фундаменталізацію і гуманітаризацію мате-
матичної освіти; зовнішню і внутрішню 
інтеграцію математичних дисциплін; уза-
гальнення, систематизацію і конкретизацію 
математичних знань; національне самоусві-
домлення студентів; розвиток загальної 
культури фахівців з математики. 
Фундаментальна підготовка майбутніх 

учителів математики відбувається в процесі 
вивчення вищої математики, окремі курси 
якої охоплюють основні галузі сучасної ма-
тематики. Наука математика будується на 
принципах строгої об�єктивності отримува-
них знань, всі особистісні та суб�єктивні мо-
менти з неї беззастережно вилучаються. Су-
часні математичні знання � абстрактні або 
максимально ідеалізовані, до того ж вираже-
ні за допомогою системи штучної мови. 
Завдяки цьому вони набувають необхідної 
точності, однозначності та здатності до кон-
центрації й ущільнення. Але саме ці обста-
вини створюють труднощі для сприйняття і 
засвоєння математичних знань. Диференціа-
ція, яка існує в математиці (розподіл на 
окремі галузі: алгебра, геометрія, матема-
тичний аналіз, теорія ймовірностей, матема-
тична статистика) знаходить своє відобра-
ження і в процесі навчання. Опановуючи 
основи математичної науки і майбутньої 
професії, студенти вивчають окремі нав-
чальні дисципліни, у які трансформуються 
окремі галузі математики. Вже на першому 
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курсі вони вивчають три математичні дис-
ципліни: математичний аналіз, вищу алгеб-
ру й аналітичну геометрію. Такий розподіл 
математики на навчальні дисципліни 
виправдовує себе, бо дає можливість грун-
товніше підійти до вивчення кожної з них, 
глибше зрозуміти їх теоретичні основи і 
застосування, сприяє одночасному просу-
ванню студентів різними напрямами, швид-
кому накопиченню нових знань, умінь та 
навичок. Але він має і свої недоліки � мате-
матика постає перед студентами у вигляді 
набору розрізнених теорій, які начебто 
зовсім не пов�язані між собою. 
Щоб студенти зрозуміли складну струк-

туру математики, її внутрішні і зовнішні 
зв�язки, шляхи і перспективи розвитку, 
необхідно організувати навчальний процес 
так, щоб розкрити взаємовплив, взаємопро-
никнення наукових ідей, принципів, по-
нять, законів і теорій, що входять у зміст 
кожної математичної дисципліни. Реалізу-
вати такий підхід можна за допомогою 
широкого використання історії математики 
на різних етапах навчання математики. 
Добираючи зміст навчального предмету, 
що відповідає певній математичній галузі, 
не можна обмежуватися лише сухим 
викладом об�єктивованого змісту науки, бо 
такі знання поповнюють лише когнітивний 
компонент освіти майбутнього вчителя ма-
тематики. Таке навчання не спроможне 
впливати на їх особистісну і ціннісну 
сфери, не розвиває інтерес у студентів, не 
сприяє активізації їх навчально-пізнаваль-
ної діяльності. В умовах контекстного нав-
чання викладачам курсів вищої математики 
слід враховувати специфіку студентської 
аудиторії і пам�ятати, що вони навчають 
свого предмету не просто студентів, а май-
бутніх учителів. У такій ситуації викладач 
сприймається і оцінюється студентами 
також і з позицій майбутньої професійної 
діяльності, а тому може опосередковано 
впливати на формування їх професійних 
якостей, демонструючи зразки власних 
форм, методів і прийомів педагогічної ро-
боти. Використовуючи історичний матері-
ал, викладач дозволяє майбутнім учителям, 
які самі перебувають у ролі учнів, ніби з 
середини побачити і відчути дидактичний 
вплив історико-математичних відомостей 

на стиль і характер викладу, на рівень 
засвоєння нового матеріалу та на емоцій-
ний ефект, який вони створюють. 
Викладаючи вищу математику в педа-

гогічному університеті, бажано представля-
ти її, особливо першокурсникам, в науково-
му, історичному і культурному аспектах. 
Історичний підхід у навчанні служить 
сильним і дієвим засобом у боротьбі з 
догматизмом і формалізмом, фрагментар-
ним сприйняттям наукового знання; гене-
ралізує навчальний матеріал, що дозволяє 
визначити в ньому головне і другорядне; 
сприяє фундаменталізації отримуваних 
знань, свідомому їх засвоєнню і формуван-
ню творчої особистості. Проте на практиці, 
зокрема у побудові навчальних курсів, це 
враховується не завжди. Як слушно заува-
жував академік А.Колмогоров у вступі до 
відомої книги А.Лебега, ��У математиков 
существует наклонность, уже владея закон-
ченной математической теорией, стыдить-
ся ее происхождения. По сравнению с 
кристаллической ясностью развития тео-
рии, начиная с уже готовых ее основных 
понятий и допущений, кажется грязным и 
непригодным занятием копаться в проис-
хождении этих основных понятий и допу-
щений� [2, с.10]. 
Робочі програми з різних курсів вищої 

математики містять окремі питання, пов�я-
зані з історією відповідної галузі. Історичні 
відступи містяться також у деяких підруч-
никах і навчальних посібниках для вищої 
школи. Але зменшення кількості годин, що 
відводиться на вивчення тієї чи іншої мате-
матичної дисципліни, не сприяє широкому 
використанню історичного матеріалу. Не 
вистачає часу для ознайомлення студентів з 
історією виникнення і розвитку відповід-
них понять, ідей та методів. У процесі вив-
чення конкретної математичної дисципліни 
кожен викладач подає поняття, ідеї чи 
методи з точки зору свого предмета, не 
висвітлюючи особливостей їх використан-
ня в інших предметах. Історія створення, 
функціонування і розвитку математичного 
апарату демонструє єдність математики, 
глибокий взаємозв�язок її розділів, що до-
помагає глибше усвідомити і засвоїти влас-
не математичний матеріал. Тому виклада-
чам курсів вищої математики можна пора-
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дити не нехтувати висвітленням деяких 
історичних аспектів під час проведення 
занять особисто і розвивати інтерес до цих 
питань у своїх студентів, формувати у них 
звичку і потребу поповнювати власний ар-
сенал знань з історії математики, самостійно 
опрацьовуючи рекомендовану літературу. 
Вартими уваги викладачів вищої мате-

матики у першу чергу мають стати питання 
виникнення і розвитку загальних теорій і 
методів. З історії відомо, що найважливіші 
математичні ідеї виникали в ті моменти, 
коли найповніше проявлявся зв�язок різних 
розділів математики. Вивчення цих зв�язків 
і проникнення у їх суть приводило до роз-
ширення предмета математики в цілому і 
окремих її розділів. Підтвердженням цьому 
є, наприклад, створення методу координат. 
Ідея співставлення точок площини з відпо-
відними числами дала потужний стимул 
для розвитку алгебри і геометрії. І все ж 
головне значення методу координат поля-
гає в тому, що він став основою для введен-
ня поняття функції, яка в свою чергу ство-
рила міцне підґрунтя для формування мате-
матичного аналізу. Це один із найяскраві-
ших прикладів інтеграції математичного 
знання. Висвітлення історії творення мето-
ду координат і його значення для подаль-
шого розвитку математики сприятиме усві-
домленню студентами єдності математич-
ної науки, її понять і методів.  
Багатогранна діяльність творців методу 

координат � П.Ферма і Р.Декарта � сама по 
собі є також прикладом різноманітних зв�язків 
у математиці: між окремими галузями, між 
минулим і майбутнім, між інтуїцією і логікою 
тощо. Міцний ланцюжок, яким пов�язані ма-
тематичні знання від �Арифметики� Діофанта 
до наших днів, створює історія Великої теоре-
ми Ферма. Підвищений інтерес викликає у 
студентів тернистий шлях розв�язання пов�я-
заних з нею проблем. Важко переоцінити 
вклад Р.Декарта у розвиток математичної 
символіки. Він надав алгебраїчним знакам су-
часного вигляду і ввів їх у геометрію. Питання 
розвитку символіки і термінології принагідно 
може бути розглянуте в курсах вищої мате-
матики. 
Для методики математики вищої школи 

розв�язання проблеми правильного співвід-
ношення історичного і логічного в змісті 

навчального матеріалу має велике значен-
ня. Реальне життя науки, включене до зміс-
ту навчальної дисципліни, здійснює суттє-
вий вплив спеціальних математичних знань 
на психологічну структуру особистості, а 
загалом � і на формування математичної 
культури майбутнього вчителя математики. 
З цього приводу Г.Михалін у монографії 
�Професійна підготовка вчителя математи-
ки у процесі навчання математичного 
аналізу� зазначає, що математичну культу-
ру вчителя математики, крім іншого, визна-
чають знання найяскравіших фактів з істо-
рії математики й уміння використовувати 
факти з історії математики для підвищення 
інтересу учнів до математики та активізації 
процесу навчання математики [3, c. 18]. 
Наші дослідження показали, що ефек-

тивними є такі форми використання істо-
ричного матеріалу в процесі навчання ви-
щої математики: 

� самостійне вивчення студентами істо-
ричних відомостей, які подаються у підруч-
никах і навчальних посібниках;  

� вступна лекція на початку викладу 
навчальної дисципліни;  

� історичні екскурси та історико-мето-
дологічні повідомлення;  

� коротка біографічна довідка про вче-
ного, ім�я якого згадується у курсі;  

� демонстрація портрета вченого, його 
праць та фрагментів з них; 

� ознайомлення студентів з висловлю-
ваннями про математику і математиків;  

� розв�язування історичних задач;  
� самостійне опрацювання студентами 

життєвого і творчого шляху видатних мате-
матиків; творча робота студентів з історич-
ними відомостями у процесі підготовки 
курсових, дипломних та інших студентсь-
ких наукових робіт. 
Знання історичних аспектів математики 

допомагає викладачам вищої математики 
знайти вдале розв�язання важливої пробле-
ми � з чого починати виклад математичної 
дисципліни і якою має бути послідовність 
викладу всього навчального матеріалу. 
Важливим елементом гуманізації навчання 
є висвітлення у першій лекції таких питань: 
визначення місця навчальної дисципліни в 
математичній науці та системі інших нав-
чальних дисциплін; коротка характеристи-
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ка історії виникнення та подальшого роз-
витку відповідної наукової галузі; предмет і 
методи відповідної галузі та їх еволюція 
тощо. Наприклад, у вступній лекції з мате-
матичного аналізу варто зауважити, що 
сучасний порядок викладання тем курсу 
пов�язаний з вимогами до математичної 
строгості і відрізняється від того шляху, 
яким математичний аналіз розвивався істо-
рично. Перші теми курсу присвячені 
дійсним числам, пізніші � теорії границь, і 
лише потім починається систематичний 
виклад диференціального та інтегрального 
числення.  
Історичний же шлях був якраз зворот-

ним: диференціальне та інтегральне чис-
лення визріло у XVIII ст. завдяки дослід-
женням двох геніальних учених І.Ньютона 
(1643-1727) і Г.Лейбніца (1646-1716). Тео-
ретичне обґрунтування математичного ана-
лізу на основі теорії границь на початку 
ХІХ століття зробив О.Коші (1789-1857). 
Але воно не було позбавлене недоліків. 
Тільки у другій половині XIX ст. була 
створена чітка концепція дійсного числа 
(К.Вейєрштрас (1815-1897), Г.Кантор 
(1845-1918) і Р. Дедекінд (1831-1916), на 
основі якої стало можливим обґрунтовува-
ти найбільш тонкі положення самої теорії 
границь. Знання цього факту допоможе 
майбутньому вчителю зрозуміти, чому 
тема �Границі� є набагато складнішою за 
тему �Похідна�, а тому вимагає вико-
ристання усього арсеналу педагогічного 
інструментарію для її викладання в школі.  
Повідомлення історико-математичного 

характеру під час вивчення математичного 
аналізу не мають на меті підмінити курс 
його історії. Вони покликані торкнутися 
генезису основних понять, створити у 
студента загальну орієнтацію в хронології 
найважливіших подій з історії аналізу, 
гуманізувати зміст курсу, ознайомлюючи 
слухачів з творцями цієї математичної га-
лузі. Історичні зауваження органічно вплі-
таються у лекційний курс математичного 
аналізу, оскільки більшість теорем цього 
курсу � �іменні� теореми [4].  
Вивчення основних етапів формування 

і розвитку алгебри, встановлення змісто-
вих, ідейних і часових зв�язків між її скла-
довими, висвітлення ролі окремих мате-

матиків у зміні її пріоритетів і напрямків 
розвитку створює у студентів цілісне уяв-
лення про алгебру як науку та її складові. 
Історія формування і розвитку алгебри як 
науки допоможе студентам краще зрозумі-
ти, як змінювався предмет алгебри, і вста-
новити зв�язки між алгеброю, геометрією, 
математичним аналізом і теорією чисел. 
Вони зможуть розрізняти кілька різних 
понять: елементарна (шкільна) алгебра; 
вища алгебра � вчення про алгебраїчні 
рівняння і системи рівнянь, сучасна алгебра 
� вчення про алгебраїчні структури; 
алгебра як одна з математичних структур. 
У курсі геометрії історичні відомості 

можуть стосуватися таких питань: створен-
ня та розвиток векторного числення, коніч-
ні перерізи, геометричні перетворення, пер-
ша теорема топології, односторонні поверх-
ні, неевклідова геометрія тощо.  
Принаймні три джерела створювали ос-

нову і надавали сил новому розділу мате-
матики � векторному численню. Це � гео-
метричне (числення відрізків), механічне 
(дослідження векторних величин) і алгеб-
раїчне (теорія кватерніонів) [5]. Кожний з 
цих наукових напрямів відіграв суттєву 
роль у формуванні векторного числення, а 
разом вони стали основою для векторної 
алгебри і векторного аналізу. Остаточне за-
вершення формування векторного числен-
ня, виділення його в окрему галузь матема-
тики і самостійний навчальний курс відбу-
лося на основі робіт Г.Грассмана, У.Гаміль-
тона, У.Гіббса і О.Хевісайда. Найзагальні-
ший погляд на вектори як на елементи век-
торного простору запропонував Г.Вейль. 
Тому для тлумачення вектора існують різні 
моделі та інтерпретації векторів. 
Ефективно можна використовувати істо-

ричні відомості на практичних заняттях з 
вищої математики. Здійснювати це можна, 
насамперед, розглядаючи історичні задачі � 
задачі, сформульовані і розв�язані видатни-
ми математиками. Ці задачі зацікавлюють 
студентів. Вони не лише не виходять за 
межі навчального матеріалу, а й сприяють 
формуванню у студентів умінь використо-
вувати вивчені формули на практиці. 
Історичний матеріал має стати обов�яз-

ковим компонентом курсових і кваліфіка-
ційних робіт з методики математики, а 
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також використовуватися студентами під 
час педагогічної практики. Для підвищення 
ефективності його використання слід розро-
бити методичне забезпечення для всіх форм 
організації навчальної діяльності студентів. 
На формування високопрофесійного, 

компетентного, творчого вчителя матема-
тики, готового до постійного підвищення 
свого наукового і методичного рівня спря-
мовані курси елементарної математики та 
методики навчання математики. Про вико-
ристання історичного матеріалу в процесі 
вивчення цих дисциплін висвітлено в 
роботах [6], [7].  
Сучасні тенденції оновлення змісту 

освіти передбачають, крім іншого, його 
культуровідповідність, гуманітаризацію й 
особистісну орієнтацію. Саме тому історія 
математики може і має стати ефективним 
засобом оновлення змісту математичної 
освіти у вказаних напрямах. 
Історія науки вводить нас у творчу ла-

бораторію вчених, вчить бачити в матема-
тиці не суму незмінних правил і догм, а 
результат довгих і наполегливих пошуків 
багатьох поколінь, показує, що за кожним 
математичним фактом, за кожною науко-
вою теорією приховані зусилля конкретних 
дослідників. Історія математики реп резен-
тує багатий матеріал про діяльність учених 
як яскраве свідчення величі їх праці і наоч-
ний показник великої цінності наукового 
знання. В монографії [8] детально висвітле-
но концепцію вивчення і використання 
історії математики в процесі навчання 
предметів математичного циклу. Зокрема 
там зазначається, що вплив історії матема-
тики на процес навчання предметів матема-
тичного циклу та інтеграцію математичних 
знань виявляється у таких формах: підви-
щення інтересу до вивчення математики; 
активізація навчально-пізнавальної діяль-

ності; мотивація вивчення окремих питань 
математики; глибоке усвідомлення і засво-
єння теоретичного матеріалу; якісне напи-
сання курсових і кваліфікаційних робіт; 
доповнення системи математичних знань і 
підвищення математичної культури. 
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Резюме. Бевз В.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ОБУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА. В статье раскрывается значение истории 
математики для подготовки специалистов по математике, в частности и будущих учителей. 
На конкретных примерах освещаются приемы использования исторического материала в 
обучении предметов математического цикла. 

Summary. Bevz V. USE A HISTORICAL MATERIAL IN THE STUDYING SUBJECTS OF 
MATHEMATICAL CYCLE. The problem of using the historical material in the teaching process of 
Mathematical cycle subjects at pedagogical university is analysed. 
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