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Постановка проблеми. Вивчення ма-

тематичних дисциплін на першому курсі 

педагогічного університету викликає у сту-

дентів багато труднощів, пов’язаних з ве-

ликим обсягом і складністю навчального 

матеріалу та переходом на нові форми на-

вчання. Система навчання в університеті 

відрізняється від шкільної, бо розрахована 

на високий рівень свідомості та врахування 

особистих інтересів студентів. Першокурс-

ники починають вивчати одразу кілька ма-

тематичних дисциплін, які читають різні 

викладачі, послуговуючись різними мето-

дами, формами та вимогами. Ці дисципліни 

(лінійна алгебра, аналітична геометрія і ма-

тематичний аналіз) відрізняються від шкі-

льних алгебри і геометрії та одна від одної. 

Студенти намагаються пристосуватися до 

вивчення кожної з дисциплін окремо, не 

розуміючи спільності їх предмету, зв’язку з 

шкільним курсом математики і необхіднос-

ті інтеграції отриманих у процесі їх ви-

вчення знань для майбутньої педагогічної 

діяльності.  

Навчальна діяльність сучасних студен-

тів багатогранна. Набутих у школі матема-

тичних знань для більшості першокурсни-

ків не вистачає, щоб свідомо і швидко, як 

це передбачається сучасними навчальними 

планами і програмами, опанувати знання-

ми з вищої математики. Традиційні методи 

і форми навчання в школі не сприяють фо-

рмуванню в учнів умінь і потреб швидко і 

якісно засвоювати великий обсяг навчаль-

ного матеріалу, користуватися науковою і 

навчальною літературою, самостійно опра-

цьовувати окремі положення теоретичного 

матеріалу, розв’язувати незнайомі типи за-

дач тощо.  

Щоб допомогти першокурсникам шви-

дше, активніше і свідоміше включитися у 

навчальний процес в університеті, для них 

пропонуються факультативні курси. Існу-

вали різні підходи до визначення тем і 

спрямованості таких курсів. У практиці 

роботи педагогічних інститутів й універси-

тетів для математичних спеціальностей 

вводилися такі курси: «Вступ до спеціаль-

ності», «Вступний курс математики», «Ви-

брані питання шкільного курсу математи-

ки» та інші – за вибором факультетів чи 

кафедр.  

Основною метою таких факультатив-

них курсів було:  

–  розкрити зміст і особливості майбу-

тньої професійної діяльності; 

–  систематизувати уявлення студентів 

про основні математичні поняття і відно-

шення, підвищити логічну культуру та ку-

льтуру математичного мовлення; 
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–  вирівняти математичну підготовку 

студентів за допомогою повторення окре-

мих тем з шкільного курсу математики. 

Аналіз актуальних досліджень. В пе-

дагогічних університетах неоднозначно 

трактується курс «Вступ до спеціальності». 

В окремих університетах в різні часи цей 

курс стосувався спеціальності – математи-

ки. Добре відомим був курс «Вступ до спе-

ціальності математика», розроблений Б. В. 

Гнєденко наприкінці минулого століття [3]. 

В інших університетах, або в інші часи, на 

перших курсах існував предмет, що стосу-

вався майбутнього фаху – педагогічної дія-

льності.  

На сучасному етапі розвитку педагогіч-

ної освіти розробкою та запровадженням 

різних видів факультативних курсів і курсів 

за вибором для першокурсників, які в май-

бутньому стануть фахівцями з математики 

чи вчителями математики займаються про-

відні математики, методисти і педагоги 

(І.А.Антипова, Е.М.Бабенко, Н.А.Бушуєва, 

А.С.Зеленський, Є.І.Могилевський, М.В.Пра-

цьовитий, М.М.Смірнов, М.К.Хасанов, 

А.К.Цих, М.В.Юмашев та інші).  

Особливості історії математики як між-

дисциплінарної науки (історичної, матема-

тичної і соціальної), можливості її викорис-

тання для оновлення змісту математичної 

освіти і удосконалення педагогічного про-

цесу розглядали відомі математики і мето-

дисти: І.К.Андронов, О.М.Боголюбов, 

О.І.Бородін, А.С.Бугай, М.І.Бурда, Н.О.Вір-

ченко, Г.І.Глейзер, Б.В.Гнєденко, Т.Л.Годо-

ванюк, В.О.Добровольський, М.Я.Ігнатенко, 

А.М.Колмогоров, А.Г.Конфорович, Г.О.Ми-

халін, Т.С.Полякова, М.І.Шкіль та інші. 

Мета статті – розкрити мету, струк-

туру і зміст навчальної дисципліни для пер-

шокурсників педагогічних університетів 

«Математика як наука і навчальний пред-

мет». Показати доцільність запроваджен-

ня цього курсу для майбутніх учителів ма-

тематики.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. З 2002 р. в НПУ імені М.П.Дра-

гоманова для студентів першого курсу за 

нашою ініціативою і підтримкою Ради фізи-

ко-математичного факультету (нині Фізико-

математичного інституту) введено курс за 

вибором університету «Математика як нау-

ка і навчальний предмет». Обсяг навчальної 

дисципліни: 1 семестр, 54 години, 1,5 кредит 

ECTS, залік (лекції 10 годин, семінарські 

заняття 8 годин). 

Мета запровадження цього курсу: 

–  дати першокурсникам, тобто майбу-

тнім учителям математики, пропедевтичні 

знання з історії розвитку і сучасного стану 

математичної науки, що дозволить зорієн-

тувати студентів на оволодіння загальними 

ідеями, принципами і методами науки; 

–  з позицій інтегративного підходу 

створити у студентів базу для формування 

цілісних уявлень про математику як науку 

та здатності виходити на системний рівень 

її пізнання у процесі вивчення університет-

ських курсів. 

Вивчення математики в університеті 

має сприяти становленню у студентів пра-

вильних уявлень про природу науки, її пре-

дмет і методи, джерела і стимули розвитку, 

місце і роль у суспільстві та в системі ін-

ших наук. Математика знаходиться у пос-

тійному розвитку – з’являються нові галузі, 

розширюються існуючі. Цим вона схожа на 

велике місто, а її складові частини – на 

окремі його квартали. Щоб одержати певні 

знання про якесь місто, бажано спочатку 

ознайомитись з його картою чи загальним 

планом, а потім детально вивчати окремі 

райони. Що стосується вивчення матема-

тики, то тут усе відбувається інакше. Про-

тягом п’яти років студенти вивчають окре-

мі математичні дисципліни, кожна з яких 

тією чи іншою мірою розкриває предмет, 

основні завдання, методи, засоби і шляхи 

розвитку відповідної галузі. Але вивчення 

математики у такий спосіб не сприяє ство-

ренню у студентів правильного погляду на 

математику в цілому, не дає зрозуміти її 

суті, побачити спільність предмету. 

Майбутні вчителі математики мають 

добре знати не тільки арифметику, алгебру, 

математичний аналіз, геометрію та інші 

складові математичної науки, а й матема-

тику в цілому. Образно кажучи, перш ніж 

ознайомлювати майбутніх лісників з окре-

мими групами дерев у лісі, їм бажано дати 
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деякі відомості і про весь ліс. Математика є 

складовою частиною загальнолюдської ку-

льтури, а тому загальний погляд на матема-

тику, її зміст та застосування має знати ко-

жна освічена людина.  

Досить часто студенти не усвідомлю-

ють, для чого потрібна вища математика, 

не розуміють, навіщо вчителю вивчати ви-

щу математику, якщо шкільні курси базу-

ються на елементарній математиці. Запро-

понований курс допоможе першокурсни-

кам переконатися в тому, що вища матема-

тика створює міцну базу для наукового пі-

дходу до побудови і реалізації шкільного 

курсу математики, забезпечує теоретичні 

основи розв’язування задач, а також ство-

рює умови для розвитку загальної культури 

вчителя. 

Деякі з питань, що розглядаються на 

першому курсі, бажано обговорити повні-

ше і детальніше на старших курсах, зокре-

ма – в процесі вивчення історії математики, 

методики математики, на спеціальних кур-

сах з вищої математики тощо. Там це мож-

на зробити глибше і аргументованіше. На 

початку ж навчання ці питання досить роз-

глянути в пропедевтичному плані, з метою 

постановки важливих проблем, розв’язання 

яких не є можливим без опанування нови-

ми для студентів математичними курсами.  

Така навчальна дисципліна потрібна 

першокурсникам, щоб: 

–  краще забезпечити наступність у на-

вчанні, перехід від шкільної математики до 

математики вищої школи; 

–  дати основні знання з історії та мето-

дології математики, які б створили фунда-

мент для подальшого інтегрованого сприй-

няття математичних знань; 

–  сформувати правильний погляд на 

математику в цілому, а не лише на окремі 

складові частини; 

–  акцентувати увагу студентів на фун-

даментальних поняттях, теоріях, законах, 

які допомагають краще усвідомити при-

чинно-наслідкові зв’язки; 

–  гуманізувати навчальний процес і 

гуманітаризувати зміст навчання матема-

тики; 

–  показати місце математики в системі 

інших наук, а також роль математики на 

сучасному етапі розвитку суспільства; 

–  зіставити зміст і методи математич-

ної науки, університетського і шкільного 

курсів математики; 

– ліквідувати прогалини у знаннях ма-

тематичної мови. 

Програмою передбачається на лекціях 

висвітлити такі питання: 

 Математика як наука.  

 Основні етапи розвитку математики. 

 Історія елементарної математики.  

 Математика як навчальний предмет 

у середній школі. 

 Математика як навчальний предмет 
у вищій  школі. 

Дискусійним може бути питання, чи го-

тові студенти-першокурсники сприймати 

методологічні знання? З цього приводу ми 

поділяємо позицію Л. Я. Зоріної, у дослі-

дженнях якої показано, що для формування 

системних знань з основ наук необхідно у 

зміст освіти з основ наук включати й спеці-

альні методологічні знання [4]. Проте прак-

тична реалізація цієї ідеї в межах власне 

математичних курсів зустрічає певні труд-

нощі: від часового дефіциту до непідготов-

леності та небажання викладачів. Одним із 

можливих виходів у даній ситуації є запро-

понований курс. На першій лекції, напри-

клад, з’ясовуються різні підходи до  харак-

теристики предмету математики. Деталь-

ніше про це у наших роботах [1] і [2]. 

Ознайомлення з періодами розвитку 

математики створює ґрунт для сприйняття 

курсів елементарної та вищої математики 

як єдиного цілого. Третій і четвертий пері-

оди розвитку математики детально розгля-

даються в систематичному курсі історії ма-

тематики, оскільки студенти ще не мають 

необхідних для цього математичних знань. 

Перші два періоди можна розглянути дета-

льніше, – зупинившись на питаннях, які 

допоможуть кращому засвоєнню матема-

тичних дисциплін, знадобляться студентам 

для написання курсових робіт, а також 

сприятимуть активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів і розвит-

ку їхнього творчого мислення. 

Усвідомлення того факту, що елемен-



 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 40. – 2013                                    © Bevz V. 

 

 

 

181 

тарна математика відрізняється від вищої 

так само, як древні цивілізації відрізняють-

ся від цивілізацій більш пізніх епох, допо-

магає студентам збагнути, чому вивчення 

матеріалу систематизованих курсів вищої 

математики вимагає значних зусиль і є 

процесом дуже трудомістким. Знання, пок-

ладені в основу елементарної математики, і 

знання, які утворюють предмет вищої, 

людство здобуло на відстані майже двох 

тисячоліть. Аналогічний інтелектуальний 

стрибок мусять здійснити і студенти. Розу-

міння цього сприяє свідомій концентрації 

зусиль, що у результаті позначається на 

якості навчання. 

Семінарські заняття мають таку тема-

тику:  

 Математика в системі інших наук. 

 Математичні премії, їх засновники 
та лауреати.  

 Визначні математичні задачі. 

 Мова сучасної математики. 

В останні роки (за наполяганням студе-

нтів) семінарські заняття проводяться з ви-

користанням мультимедіа. Студенти мають 

можливість супроводжувати виступ на се-

мінарських заняттях заздалегідь підготов-

леною презентацією.  

Висновки. Практика проведення курсу 

«Математика як наука і навчальний пред-

мет» показала, що студенти з великим за-

доволенням відвідують лекції, опрацьову-

ють додаткову літературу, готують і висту-

пають з короткими повідомленнями. Все це 
сприяє підвищенню загальної культури 

першокурсників, їх адаптації до вивчення 

різних предметів математичного циклу і 

цілісного сприйняття математики.  

На жаль, далеко не завжди навчальний 

заклад може дозволити собі організувати 

факультативне ознайомлення з історією 

математики. Але й у такому разі не варто 

лишати студентів можливості одержати 

досить потужну інтегруючу та системати-

зуючу підтримку, якою є історико-

методичне знання. Значною мірою викона-

ти покладені на факультатив функції може 

робота в гуртку з історії математики. В ро-

боті гуртка допускається більш вільне ва-

ріювання тематики та форм роботи на за-

няттях. Проблеми для обговорення може 

висувати не лише викладач, а й студенти, 

адже паралельне вивчення курсів вищої 

математики нерідко стимулює інтерес до 

тих чи інших історичних фактів. У межах 

гуртка можуть проводитись як традиційні 

заняття, так і різні вікторини, конкурси, ди-

спути, екскурсії тощо, випускатися стінга-

зети. 
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Резюме. Бевз В.Г. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИ-

ВЕРСИТЕТОВ С ИСТОРИЕЙ И МЕТОДОЛОГИЕЙ МАТЕМАТИКИ. Статья посвящена введе-

нию в педагогическом университете учебной дисциплины по выбору университета «Математика как 

наука и учебный предмет» для ознакомления первокурсников с историей и методологией математики. 

Раскрываются содержание и структура курса. 
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Abstract. Bevz V. FAMILIARIZATION FRESHMEN IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY WITH 

THE HISTORY AND METHODOLOGY OF MATHEMATICS. Present an introduction in pedagogical 

University elective course «Mathematics as a science and an academic subject» to familiarize freshmen with the 

history and methodology of mathematics. The content and structure of the course are disclosed. Expediency of 

introducing such a course for future teachers of mathematics are showed. 

Future mathematics teachers have to know well not only arithmetic, algebra, mathematical analysis, geome-

try, and other components of mathematical science but mathematics in general. To make a long story short, be-

fore familiarize future foresters with each trees in the forest, it is desirable to give some information about the 

forest at all. Mathematics is an integral part of human culture. Therefore the overall view of mathematics, its 

content its, value and application needs to know every educated person. 

The main objectives of course: 
 ensure continuity in learning, 
 give the basic knowledge of the history and methodology of mathematics 
 form a correct view of mathematics as a whole, 
 ensure humanize the learning process  
 show the place of mathematics in the other sciences 
  show the role of mathematics in the modern society 
 Eliminate gaps in knowledge of mathematical language and so on. 
Content and course structure in the article are disclosed. The lectures dealt with the following issues: 
1. Mathematics as science. 

2. Milestones mathematics. 

3. The history of elementary mathematics. 

4. Mathematics as a subject in school. 

5. Mathematics as a subject in high school. 

At the seminar employment have been handed down four topics (Mathematics in the other sciences. Math 

Prize laureates and their founders. Famous mathematical problems. Language of modern mathematics). 

 

Key words: pedagogical University, mathematics, science, academic subject, freshman, history of mathe-

matics, methodology of mathematics, lecture, seminar classes. 
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