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Розглядається сутність і складові культури вчителя математики, а саме: «зага-
льна культура», «педагогічна культура», «математична культура», «інформаційна 
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Постановка проблеми. Характерною 

ознакою сьогодення є докорінні зміни у 
парадигмі й методології освіти. Сучасні 
тенденції розвитку гуманістичної освіти 
визначають освіту як привнесення культу-
ри у життя суспільства та породження 
культурних форм, а не просто їх трансля-
цію. Зміст освіти сьогодні – це не тільки 
знання, навички й уміння у певній освітній 
галузі, а загальнолюдська культура, яка 
знаходить вираження у цій освітній галузі. 
Відповідно до цього на сучасному етапі 
розвитку суспільства відбуваються зміни 
пріоритетів у підготовці вчителів. 
З’являється новий ідеал фахівця: «людини 
культури», яка, крім фахової майстерності, 
є носієм високого рівня загальної культури. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блему загальної культури особистості роз-
глянуто у дослідженнях Т.Адуло, В.Л.Бе-
ніна, В.Біблера, Л.Буєвої, І.О.Зимньої, 
О.В.Картатих. Методологічні дослідження 
ідеї культурологічного підходу в освіті дос-
ліджували: М.М.Бахтін, В.С.Біблер, Е.В.Бон-
даревська, М.С.Каган, А.Ф.Лосєв. Питання 
формування і розвитку загальнокультурної 
компететності особистості розкривається у 
наукових працях С.Л.Троянської, Т.В.Єжо-
вої, О.В.Єгоршиної, Л.А.Веселової, В.О.Швеця. 
Складові професійної культури вчителя 
математики детально схарактеризовані в 
монографії Г.О.Михаліна. 

Г.О.Михаліна. 
Мета статті – розглянути окремі скла-

дові феномену культури та визначити їх 
місце у культурі вчителя математики. 

Виклад основного матеріалу. Куль-
тура – явище складне, багатоаспектне і ба-
гатогранне. Слово культура (від лат. cultura 
– догляд, поліпшення) спочатку стосувало-
ся обробки землі і т.ін. Згодом цей термін 
став позначати виховання, освіченість лю-
дини. У словнику В. Даля слово «культура» 
тлумачиться як «обробка і догляд; освіта 
розумова і моральна». У сучасній літерату-
рі термін «культура» визначається як:  

- контент, у якому відбувається ста-
новлення особистості [1]; 

- результат і засіб розвитку особисто-
сті та суспільства [7]. 

У міжнародному словнику Вебстера 
[9] культура розглядається як:  

- загальна сукупність результатів 
людської діяльності, що відображається у 
думках, мові, реальних речах і залежить від 
здатності людини вивчати та передавати 
знання наступним поколінням за допомо-
гою знарядь, мови й абстрактного мислення; 

- комплекс типових видів поведінки 
чи стандартних соціальних характеристик, 
притаманних якійсь конкретній групі, роду 
діяльності, професії, статі, віку, класу. 

Кожне з тлумачень має свою методо-
логічну цінність залежно від тих досліджу-
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ваних завдань, що ставить дослідник. Для 
нашого дослідження у розумінні складного 
феномену «культура» будемо послуговува-
тися системним, ціннісним, діяльнісним та 
особистісним підходами: 

1. Системний підхід до розуміння 
культури розглядає її як особливу сферу 
буття і складне цілісне утворення, що за 
своєю сутністю являє собою систему сис-
тем.  

2. Ціннісний підхід визначає культуру 
як сукупність реальних і духовних цінніс-
них об’єктів, надбань суспільства, які ви-
ражають історично досягнутий рівень роз-
витку суспільства й людини і  виникають у 
результаті діяльності.  

3. Особистісний підхід полягає у то-
му, що до поняття культури підходять з 
позиції людської особистості, розуміючи 
під культурою низку властивостей і якос-
тей, рівень освіченості, вихованості, а та-
кож рівень оволодіння якоюсь галуззю 
знань або діяльністю соціального об’єкта. 

4. Діяльнісний підхід до дефініції 
культури характеризує культуру як сукуп-
ність засобів з перетворення особистісних 
сил і здібностей в об’єктивно значимі цін-
ності. 

Як бачимо, кожне з тлумачень розкри-
ває феномен культури через рівень розвит-
ку особистості та оволодіння певною галуз-
зю знань і відповідним видом діяльності. 
Це означає, що культура конкретної особи 
залежить від її віку і особистісних надбань 
протягом життєдіяльності. Дослідники ви-
значають сутність поняття «культура» від-
повідно до різних вікових категорій (від 
дошкільного віку до студентів і фахівців). 

Стосовно учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів найбільш характерним є 
твердження, що культура особистості – це 
дотримання етичних норм поведінки (ввіч-
ливість, пристойний зовнішній вигляд то-
що). Серед найважливіших рис культури 
особистості учнів найчастіше відзначають 
також знання літератури, історії, мистецтва, 
а останнім часом ще й знання рідної та іно-
земних мов і комп’ютерну грамотність [1]. 

До основних характеристик дорослої 
культурної людини відома російська дослі-

дниця І.О. Зимня [6] відносить: 
- повагу до гідності іншої людини і 

збереження власної гідності у різноманіт-
них ситуаціях соціальної взаємодії (побу-
тової, професійної, суспільної), тобто куль-
тура особистості, саморегуляції;  

- адекватність людини (зовнішній ви-
гляд, манера поведінки, спілкування) від-
повідно до ситуацій побутового, професій-
ного, суспільного характеру взаємодії; 

- дотримання етно-соціокультурних 
традицій, звичаїв, норм, етикету, відносин, 
соціальної взаємодії; 

- актуальна готовність використання 
загальнокультурного індивідуального фон-
ду знань, сформованого змістом повної се-
редньої та вищої освіти в процесі вирішен-
ня завдань соціальної взаємодії;  

- потреба задоволення і продовження 
особистісного соціокультурного (мораль-
ного, інтелектуального, естетичного тощо) 
розвитку і саморозвитку;  

- орієнтування в основних ціннісно-
смислових домінантах сучасного світу, су-
спільства; в основних напрямках історії та 
збереження культурного життя світу, краї-
ни (живопис, музика, література і т.ін.); 

- соціальна відповідальність за себе, 
свою поведінку, відповідальність за благо-
получчя інших. 

Отже, культура – складне, інтегроване, 
динамічне утворення особистості, що фор-
мується під різними впливами і за певних 
умов протягом усього життя людини. Ви-
значальними для дорослої людини є: куль-
тура особистості та особистісного самови-
значення; культура життєдіяльності та со-
ціального буття; культура інтелектуальної 
та предметної діяльності.  

Головним чинником становлення 
культури всього суспільства визначається 
загальна культура особистості – необхід-
ний комплекс загальнокультурних і загаль-
нонаукових знань, ціннісних уявлень, уні-
версальних засобів пізнання, мислення, 
форм практичної діяльності. Цей комплекс 
складає духовно-моральний та інтелектуа-
льно-діяльнісний зміст особистості, визна-
чає життєві інтереси і переконання люди-
ни, сприяє гармонічному включенню осо-
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бистості у природу і суспільство. 
Вважаємо, саме загальна культура є 

однією з визначальних складових культури 
вчителя. У повній мірі це стосується і вчи-
теля математики. На підтвердження цієї 
тези покажемо, як широко тлумачить це 
поняття, російська дослідниця І.О.Зимня. 
«Загальна культура людини є єдине ціле, 
що включає:  

а) внутрішню культуру, яка визначаєть-
ся власне особістісними, діяльнісними та ін-
терактивними особливостями людини, ви-
хованими у сім'ї та системою освіти;  

б) освіченість як освоєну сукупність 
знань, що характеризується системністю, 
широтою, всебічністю і глибиною» [3]. 

Учитель завжди діє в межах загально-
культурних цінностей, будучи одночасно 
об’єктом культурних впливів зовні і 
суб’єктом – творцем цінностей педагогіч-
ної діяльності. Крім загальної культури, яка 
має бути притаманна кожному члену сус-
пільства, незважаючи на його фахову на-
лежність, учитель повинен мати високого 
рівня професійну культуру і керуватися 
нею у своїй педагогічній діяльності.  

Професійна культура – це той ком-
плекс знань, умінь і навичок, наявність 
яких робить фахівця кожного виду діяль-
ності майстром своєї справи.  

Професійна культура – це складна ін-
тегративна якість особистості, «сукупність 
інтелектуальних, духовних, творчих здіб-
ностей, якостей і властивостей особистості 
та стилю діяльності, який передбачає уста-
лений спосіб життя, сформовану на основі 
загальних і специфічних професійних 
знань загальну культуру, позитивний до-
свід, що дозволяють особистості ефективно 
та якісно вирішувати професійні завдання» 
[6].  

Подаючи характеристику професійної 
культури вчителя математики, 
Г.О.Михалін визначає її основні компонен-
ти (математичну, методичну, педагогічну, 
психологічну, інформаційну, мовну і мора-
льну складові) та підкреслює, що профе-
сійна культура цілком визначається рівнем 
освіченості і вихованості людини та рівнем 
володіння галуззю діяльності вчителя ма-

тематики. 
Нескладно помітити, що загальна і 

професійна культура у конкретної людини 
можуть бути різними.  

Наприклад, учитель математики, який 
володіє високою професійною культурою у 
плані загальної культури, може характери-
зуватися прямо протилежним чином. І на-
впаки, не кожна людина, яка характеризу-
ється високою загальною культурою, має 
високий рівень професійної культури. 
Остання має свої особливості, характерис-
тики, компоненти.  

Важливою характеристикою вчителя, 
складовою його професійної підготовки є 
педагогічна культура, яка включає педаго-
гічну майстерність, педагогічні знання і 
вміння, бажання і потребу до самовдоско-
налення, педагогічну творчість, педагогіч-
ний досвід тощо. До складників педагогіч-
ної культури відносять також педагогічну 
ерудицію та інтелігентність, вміння поєд-
нувати педагогічну і наукову діяльність, 
систему професійно-педагогічних якостей, 
педагогічне спілкування і поведінку, вимо-
гливість. Учитель з високим рівнем педаго-
гічної культури має розвинуте педагогічне 
мислення та свідомість, володіє творчим 
потенціалом і є осередком світового куль-
турно-історичного досвіду. 

Т.Іванова [4] вважає, що педагогічна 
культура – це інтегральна якість особистос-
ті учителя, що проектує його загальну 
культуру у сферу професії; це синтез висо-
кого професіоналізму та внутрішніх влас-
тивостей педагога, володіння методикою 
викладання та наявність культурологічних 
здібностей.  

У педагогічній культурі вчителя вона 
виокремлює такі компоненти: висока зага-
льна культура, інтелектуальна культура, 
культура зовнішнього вигляду, культура 
мови, культура почуттів та культура, спіл-
кування, культура безперервного самовдо-
сконалення. 

Для вчителя важливо оволодівати пев-
ною інтелектуальною культурою або куль-
турою «вияву інтелекту» (у тому числі ро-
зуму). На думку О.Я.Митника, інтелекту-
альна культура особистості – це характе-
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ристика діяльності людини у сфері мис-
лення, у процесі якої здійснюється взаємо-
дія з навколишнім світом, іншими людьми, 
а в результаті відбувається створення чо-
гось нового на об’єктивному чи суб’єктив-
ному рівні [5]. 

Особливості педагогічної культури 
вчителя визначаються специфікою профе-
сійної діяльності та власне самого фахового 
предмета. Для вчителя математики важли-
вим компонентом культури є математична 
культура. Розглядаючи формування мате-
матичної культури в умовах фахової підго-
товки студентів, Т.Г.Захарова так розкриває 
зміст цього виду культури: «Математична 
культура є складною, генетично і соціально 
детермінованою системою, невід'ємною від 
загальнолюдської культури, інтеграційним 
особистісним утворенням кваліфікованого 
фахівця і характеризується наявністю у ньо-
го достатнього запасу математичних знань, 
переконань, навичок і норм діяльності, по-
ведінки в сукупності» [2].  

До найбільш важливих характеристик 
математичної культури особи, крім власне 
математичних знань і умінь їх застосовува-
ти, Т.Г.Захарова відносить філософію ма-
тематики (цілісне усвідомлення математи-
чного знання, світогляд, цінності), рефлек-

сію, готовність до саморозвитку. 
На культуру сучасного вчителя, і особ-

ливо вчителя математики, суттєвий вплив 
здійснюють особливості життєдіяльності і 
підготовки підростаючого покоління в 
умовах інформаційного суспільства. Саме 
тому складовою частиною загальної куль-
тури вчителя вважають інформаційну ку-
льтуру, яка орієнтована на інформаційне 
забезпечення всіх видів професійної діяль-
ності і передбачає знання основних засобів 
представлення інформації, а також уміння 
ефективно застосовувати їх на практиці [8].  

На основі проведеного аналізу психо-
лого-педагогічної літератури можемо стве-
рджувати, що існує кілька підходів до тлу-
мачення понять «культура», «загальна 
культура», «професійна культура», «інте-
лектуальна культура» та співвідношень між 
ними. Наприклад, Г.О.Михалін розмежовує 
поняття загальної та інтелектуальної куль-
тури і вважає, що професійна культура по-
вністю вичерпується ними. 

На нашу думку, співвідношення між 
змістом понять культура, загальна культу-
ра, професійна культура, інтелектуальна 
культура можна подати у вигляді діаграми, 
зображеної на рис. 1. 

 

 

 

 

Рис. 1 

У контексті нашого дослідження буде-
мо розглядати математичну культуру як 
складову інтелектуальної, педагогічну як 
складову професійної, а інформаційну як 
складову загальної культури. 

Висновки. Формування і розвиток 
культури вчителя математики складний і 
багатовекторний процес. Він буде прохо-
дити успішно в тому випадку, якщо в учи-
теля буде відпрацьована готовність жити за 
законами культури.  
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