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Стаття присвячена реалізації аксіологічного підходу в процесі підготовки сучасно-

го вчителя математики. Розкривається зміст понять «цінність», «аксіологія». Розг-
лядаються шляхи ознайомлення майбутніх учителів з культурними цінностями за до-
помогою історії математики.  
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Постановка проблеми. Реформування 
системи освіти відбувається в умовах зміни 
методологічних підходів, розробки нових 
норм і принципів навчання. Теоретичною 
базою цьому слугують наукові досліджен-
ня провідних психологів і педагогів, а 
практичною – нормативні державні доку-
менти. У Національній доктрині розвитку 
освіти [4] одним із пріоритетів державної 
політики визнано формування національ-
них та загальнолюдських цінностей, вихо-
вання покоління людей, здатних оберігати 
та примножувати цінності національної 
культури та громадянського суспільства. 

У психолого-педагогічній літературі 
існують різні підходи до трактування по-
няття «цінність». Зокрема, цінність – це 
все те, що має позитивне значення для 
людини, групи людей, суспільства. Цінно-
сті виникають у процесі різного роду дія-
льності людини, під час якої індивід не 
тільки пізнає об’єкти, явища чи процеси, а 
й намагається дати їм оцінку відповідно до 
власних потреб. 

Через культурні цінності людина за-
довольняє свої потреби, і саме існування 
цінностей відрізняє людину від тварини. 
Цінності становлять фундамент культури, 
і предметним полем формування ціннос-
тей є культура [6].  

Вчення про форми і способи ціннісно-
го проектування людиною своїх життєвих 

устремлінь у майбутнє, вибору орієнтирів 
для наявного життя й оцінки минулого 
називають аксіологією (ахіо – цінність, 
logos– вчення). Орієнтація підготовки 
майбутніх учителів на формування у них 
системи загальнолюдських і професійних 
цінностей, що визначають їхнє ставлення 
до світу, до своєї діяльності, до самого се-
бе (як людини і фахівця) відповідає аксіо-
логічному підходу до навчання. 

Реформування системи вищої педаго-
гічної освіти передбачає зміни у пріорите-
тних цілях навчання. Основним стає за-
вдання розвитку особистості на основі її 
внутрішнього потенціалу, згідно з най-
кращими культурно-історичними та тех-
нологічними досягненнями людства і на-
ціональними цінностями. Сучасний учи-
тель має поєднувати глибокі теоретичні 
знання з практичною підготовкою, вільно 
орієнтуватися в соціальних, природних і 
освітніх процесах, розуміти особливості 
розвитку культури, оволодівати наукови-
ми надбаннями. Якість і ефективність 
професійної діяльності сучасного вчителя 
визначаються не лише спеціальною та ме-
тодичною підготовкою, а й особистими 
рисами спеціаліста, рівнем його загальної і 
методологічної культури. Зміст освіти сьо-
годні – це не тільки знання, навички й 
уміння в певній освітній галузі, а й загаль-
нолюдська культура, яка знаходить вира-
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ження в цій галузі. 
У цих умовах нагальною стає пробле-

ма посилення ціннісної і культурологічної 
складових навчання майбутніх учителів 
математики. Одним із способів розв’язан-
ня вказаної проблеми може бути цілесп-
рямоване використання історії математики 
у процесі підготовки майбутніх учителів 
математики.  

Аналіз актуальних досліджень. 
Проблема формування особистості сучас-
ного вчителя детально досліджувалася ві-
домими педагогами і методистами 
(А.М.Алексюк, Ю.К.Бабанський, Є.С.Бар-
біна, І.Д.Бех, В.І.Загвязинський, І.А.Зя-
зюн, Н.В.Кузьміна, В.І.Лозова, В.В.Са-
гарда, С.О.Сисоєва, В.О.Сластьонін, 
Г.В.Троцко, Р.І.Хмелюк та інші). 

Особливості навчання майбутніх учи-
телів математики в Україні досліджували: 
Г.П.Бевз, О.А.Москаленко, В.Г.Моторіна, 
О.І.Скафа, Співаковський, З.І.Слєпкань, 
Н.А.Тарасенкова, В.О.Швець та інші. 

Проблеми реалізації культурологічно-
го підходу в освіті розглядалися в роботах 
В.П.Андрущенка, М.М.Бахтіна, І.Д.Беха, 
В.С.Болгаріної, Є.В.Бондаревської, Л.А.Ве-
селової, С.І.Кирилюк, С.Ф.Клепка, 
Є.О.Лодатка, В.С.Лутая, М.В.Поповича, 
О.В.Сухомлинської та інших.  

Про велике освітнє та виховне значен-
ня історії науки у навчанні математики 
наголошували відомі математики і мето-
дисти: І. К. Андронов, О. М. Боголюбов, 
О. І. Бородін, А. С. Бугай, М. І. Бурда, 
Н. О. Вірченко, Г. І. Глейзер, Б. В. Гнєден-
ко, М. Я. Ігнатенко, А. Г. Конфорович, 
Г. О. Михалін, М. І. Шкіль та інші. 

Шляхи втілення аксіологічного підхо-
ду в сучасний педагогічний процес дослі-
джували Н.А.Асташова, Т.В.Бутківська, 
О.І.Вишневський, В.М.Гриньова, І.А.Зимня, 
І.Ф.Ісаєв, С.В.Кульневич, В.О.Огнев’юк, 
О.В.Сухомлинська, В.А.Сластьонін, Н.О.Тка-
чова та інші. 

Мета статті – розкрити шляхи і спо-
соби реалізації аксіологічного підходу у 
навчанні майбутніх учителів математи-
ки, показати конкретні прийоми викорис-
тання історизмів, що забезпечують поси-

лення ціннісної і культурологічної складо-
вих навчання предметів математичного 
циклу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сутність аксіологічного полягає у 
спрямованості педагогічної діяльності на 
гуманістичний розвиток особистості, у 
визнанні кожного учасника освітнього 
процесу активним ціннісно-мотивованим 
суб’єктом діяльності. Реалізація аксіологі-
чного підходу під час навчання спрямова-
на на те, щоб визначені освітні цінності 
стали надбанням кожного суб'єкта педаго-
гічного процесу і основою для формуван-
ня його особистісних переконань. В умо-
вах аксіологічного підходу до навчання 
уможливлюється розкриття цінностей як 
сутнісних якостей особистості, її інтелек-
туального, морального, творчого потенці-
алу. Фахівцями в галузі аксіології [3], [5] 
виокремлено і систематизовано такі освіт-
ні цінності:  

1) загальнолюдські (життя, людина, 
добро, природа тощо);  

2) національні (національна ідея, рідна 
мова, народні свята, традиції й звичаї, фо-
льклор, національні символи тощо);  

3) громадянські (демократичні права й 
обов'язки, повага до культурних і націона-
льних традицій інших народів тощо);  

4) сімейні (любов, повага, вірність, 
взаємодопомога тощо);  

5) особистісні (повноцінна життєва 
самореалізація, творча активність, життє-
вий оптимізм, морально-вольові якості 
тощо). 

Ввести учнів у світ цінностей і надати 
їм допомогу у виборі особистісно значу-
щої системи ціннісних орієнтацій – пер-
шочергове завдання кожного сучасного 
вчителя і вихователя. Саме тому під час 
навчання в університеті студентам слід 
сформувати власну систему цінностей, 
якими майбутні вчителі будуть послуго-
вуватися у подальшій педагогічній діяль-
ності та повсякденному житті.  

Формування ціннісних орієнтацій у 
підростаючого покоління є складним і ба-
гатоаспектним процесом, а не простим 
перенесенням визначених педагогом чи 
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іншою людиною цінностей у свідомість 
дитини. Із цього приводу В.Франкл [7] за-
значав, що за допомогою змісту навчаль-
ного матеріалу чи спеціальних методів не 
можна сформувати цінності особистості. 
Завданням педагога є не стільки озброєння 
вихованців певною системою цінностей, 
скільки переконання їх у важливості са-
моформування такої системи цінностей.  

Система освіти є основною ланкою в 
соціалізації людини, у формуванні її світо-
гляду, а тому система цінностей майбутніх 
поколінь повною мірою залежить від яко-
сті та змісту освіти. Щоб стати суб’єктом 
культури особистість має бути здатною 
засвоювати, використовувати й створюва-
ти культурні цінності. Одним із шляхів 
формування і розвитку у майбутніх учите-
лів математики ціннісних орієнтирів є ви-
користання історико-математичного мате-
ріалу під час навчання предметів матема-
тичного циклу. Знання основних фактів 
історії виникнення вихідних математич-
них понять, основних стимулів розвитку 
математики, біографічних відомостей про 
видатних математиків, а також сучасного 
стану проблем математики створюють по-
зитивний вплив на ставлення учнів, студе-
нтів і самих вчителів до наукових і куль-
турних цінностей. 

Щоб реалізувати аксіологічний підхід 
у процесі підготовки майбутніх учителів 
математики слід використовувати конкре-
тні приклади, що розкривають роль і пот-
ребу людини у створенні та використанні 
не лише матеріальних, але й духовних 
цінностей. Під час вивчення історії мате-
матики зробити це досить просто. Розгля-
даючи грецький період розвитку матема-
тики і зародження математики як науки, 
студенти знайомляться з життєвим і твор-
чим шляхом Фалеса Мілетського. – філо-
софа, державного діяча, купця, інженера, 
астронома і математика. Фалес належав до 
«семи мудреців» світу. Його висловлю-
вання і сьогодні слугують повчаннями для 
людей у їх життєвих справах, що допома-
гають розрізняти шляхи добра і зла. Наве-
демо деякі з них. 

• Не збагачуйся нечесним шляхом. 

• Які послуги робиш батькам, такі і 
сам матимеш в старості від дітей.  

• Учи і вчись кращому.  
• Дотримуйся міри.  
• Знаходячись при владі, управляй са-

мим собою. 
Із такими думками звертався Фалес Мі-

летський до людей та їх свідомості, намага-
ючись гармонізувати людські стосунки. 

Історія науки – це й історія її творців. 
Знання наукового і життєвого шляху ви-
датних математиків є необхідним компо-
нентом професійної складової вчителя ма-
тематики, а тому цей аспект історії мате-
матики відіграє особливу роль у підготов-
ці майбутніх учителів. Робота вчителя 
спрямована перш за все на виховання (в 
широкому розумінні) підростаючого по-
коління. Протягом усього часу навчання в 
школі дитина, а пізніше підліток, молода 
людина потребують взірця для насліду-
вання. В інтересах суспільства та й самих 
молодих людей формувати зразки для на-
слідування за допомогою справді видат-
них особистостей. Оскільки в шкільному 
віці історія культури і науки краще опано-
вується через долі конкретних людей, то 
вчителю математики бажано мати у своїй 
педагогічній скарбничці достатню кіль-
кість прикладів, які вводять підростаюче 
покоління у світ цінностей та сприяють 
духовному, моральному та патріотичному 
вихованню. 

Не залишається байдужих у студентсь-
кій аудиторії під час показу за допомогою 
ІКТ пам’ятників відомим математикам і 
написам на них. Наведемо лише два з них.  

На пам’ятнику М.П.Кравчуку на тери-
торії університету «КПІ» – «Моя любов – 
математика і Україна». 

На пам’ятнику І.Ньютону на території 
Трініті коледжу – «Той, хто генієм людст-
во перевершив».  

Детальніше про конкретні прийоми 
використання відомостей з історії науки у 
фаховій підготовці майбутніх учителів ма-
тематики та їх вплив на посилення цінніс-
ної і культурологічної складових навчання 
предметів математичного циклу можна 
прочитати у роботах [1], [2]. 
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У процесі навчання предметів матема-
тичного циклу викладачам слід враховува-
ти специфіку студентської аудиторії і 
пам’ятати, що вони навчають свого пред-
мету не просто студентів, а майбутніх 
учителів. У такій ситуації викладач 
сприймається і оцінюється студентами 
також і з позицій майбутньої професійної 
діяльності, а тому може опосередковано 
впливати на формування професійних 
якостей студентів, демонструючи зразки 
власних форм, методів і прийомів педаго-
гічної роботи. Використовуючи історич-
ний матеріал, викладач дає можливість 
майбутнім учителям, які самі перебувають 
у ролі учнів, ніби зсередини побачити і 
відчути дидактичний вплив історико-
математичних відомостей на стиль і хара-
ктер подання, на рівень засвоєння нового 
матеріалу та на емоційний ефект, який при 
цьому створюється.  

Висновки. Підготовки майбутніх учи-
телів у педагогічних університетах не тіль-
ки вимагає систематичного поліпшення 
змісту й методики навчання, але й потребує 
формування у студентів ціннісних орієнти-
рів. На позитивне ставлення учнів, студен-
тів і самих вчителів до наукових і культур-
них цінностей мають вплив історико-
математичні відомості. Отже, одним із 
шляхів реалізації аксіологічного підходу в 
процесі підготовки сучасного вчителя ма-

тематики є використання та відповідне 
тлумачення матеріалів з історії математики. 
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Резюме. Бевз В.Г. РЕАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ. Статья посвящена реализации ак-
сиологического подхода в процессе подготовки современного учителя математики. Раскрыва-
ется содержание понятий «ценность» и «аксиология». Рассматриваются пути ознакомления 
будущих учителей математики с культурными ценностями посредством истории науки. 

Ключевые слова: обучение, ценность, ценностные ориентиры, культурные ценности, 
аксиология, аксиологический подход, будущие учителя математики, развитие личности, исто-
рия математики, создатели математики. 

Abstract. Bevz V. IMPLEMENTATIONAXIOLOGICAL APPROAC H IN 
EDUCATINGFUTURE TEACHERS’ OF MATHEMATICS . The article is devoted to the imple-
mentation of the axiological approach in the preparation of future teachers of mathematics. The con-
tent of the concepts of «value» and «axiology» is revealed. Ways to familiarize future teachers of 
mathematics with cultural values by means of the history of science are considered.  

Keywords: training, values, values systems, cultural values, axiology, axiological approach, 
future teachers of mathematics, personal development, history of mathematics, the creators of mathe-
matics. 

Стаття надійшла до редакції 25.02.2013р. 


