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Постановка проблеми. В інформа-

ційно розвиненому суспільстві загальна 

освіта залишається тією інституцією, яка 

посідає ключове місце у формуванні в уч-

нівської молоді світоглядних уявлень, соці-

ального і комунікативного досвіду, загаль-

нокультурних цінностей, технологічної 

обізнаності й інших особистісних здобут-

ків, що вважаються необхідними для нові-

тнього соціуму. 

У вирішенні такої комплексної задачі 

провідне місце відводиться шкільній мате-

матиці як дисципліні, що не тільки забезпе-

чує функціональним і процедурним ін-

струментарієм окремі шкільні предмети 

(зокрема, інформатику, фізику, хімію), а й 

сприяє розвитку логічного мислення, яке 

слугує підґрунтям для успішного вивчення 

предметів гуманітарного циклу й форму-

вання досвіду аналітично-оцінної діяльнос-

ті в контексті опанування їхнім змістом та 

уміннями аргументовано презентувати вла-

сні погляди і переконання. 

При цьому виключно важливим вважа-

ється вплив математики на усвідомлення 

учнями сутності математичної діяльності, 

абстрактної природи її об’єктів (оперуван-

ня якими формує стилістику сприйняття та 

мислительної діяльності [1] й забезпечує 

відповідну локалізацію пізнавальних меха-

нізмів [4]), особливостей поєднання ідеаль-

ного й реального при відбитті явищ і про-

цесів оточуючого світу шляхом побудови 

математичних моделей та їх дослідженні 

відповідно до умов існування й функціону-

вання об’єкта моделювання. Зважаючи на 

фундаментальний характер математичних 

понять і відношень, що забезпечує форвар-

дну спрямованість змісту шкільної матема-

тики та можливість прикладної зорієнтова-

ності математичних моделей, доречно по-

зиціонувати математичну діяльність в ме-

жах загальної освіти як динамічну компо-

ненту, котра віддзеркалює вимоги суспіль-

ства щодо освітніх цілей і завдань, досяг-

нення яких вважається соціальною нор-

мою, здатною забезпечити завтрашні пот-

реби суспільства.  

Мета статті – розглянути ключові 

питання, що слугують основою взаємо-

впливу шкільної математики і соціоку-

льтурних орієнтирів суспільства в кон-

тексті інформаційного розвитку сучас-

ного соціуму. 

Виклад основного матеріалу. Кон-

цептуально значущим у цьому плані є те, 

що в кожному суспільстві й «в кожній ку-

льтурі існують власні уявлення ... про цілі 

та завдання освіти, про еталон освіченої 

людини. Особливості типу культури ви-

значають особливості системи освіти» 

[6, С. 329], місце в ній культурно-

математичних традицій, що утворюють 

фундамент математичної культури суспі-
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льства і впливають на визначення змісту і 

структури математичного складника осві-

ти, який у поєднанні з дидактичною підго-

товленістю учителя та його математичним 

розвитком забезпечує відтворення матема-

тичної культури у завтрашньому суспільс-

тва. Цим визначається виключна значу-

щість шкільної математики як соціокуль-

турного орієнтиру сучасності, за допомо-

гою якого створюється, зберігається та пе-

редається від покоління до покоління інфо-

рмаційно-знаковий смисл математичних 

ідей і математичної діяльності (знання, цін-

ності, інструментарій). 

Слід зауважити, що шкільна математи-

ка вже доволі давно позиціонується як не-

від’ємна складова освіченості і культури в 

контексті європейського виміру суспільст-

ва. Саме на цьому наголошував на зламі 

тисячоліть відомий російський методист-

математик І.Ф.Шаригін, вважаючи, що «… 

математична освіта не тільки частина нау-

ки математики – це феномен загальнолюд-

ської культури. Вона є віддзеркаленням 

історії розвитку людської думки. Саме то-

му математична освіта завжди відігравала 

важливу роль у культурному розвитку лю-

дини. При цьому можливості математичної 

освіти виходять далеко за межі власне ма-

тематичних предметів. Математика – це 

мова, математична освіта може й повинна 

стати засобом мовного розвитку учнів, на-

вчити їх коротко, грамотно й точно форму-

лювати свої думки …» [7, С. 11], опанову-

ючи різноманіттям тих стилістичних засо-

бів, що можуть застосовуватися при пере-

даванні смислу за різних умов опрацюван-

ня математичного змісту в контексті інфо-

рмаційної розбудови гуманітарної сфери 

суспільства. 

Сьогодні безперечним фактом є те, що 

шкільна математична освіта поступово 

здійснює трансфер з категорії презентатив-

ної до категорії форвардної, перетворюючи 

математичні знання і загальну математичну 

обізнаність на «беззаперечний атрибут лю-

дини нового тисячоліття, людини, яка зда-

тна сприймати виклики ХХІ століття, діяти 

професійно і свідомо, людини, яка готова 

зберегти ціннісні надбання попередніх по-

колінь, примножувати й передавати їх 

спадкоємцям» [2, с. 84, 85], відбиваючи ко-

гнітивні відмінності різних культур та логі-

ко-методологічні принципи ключових сти-

лів мислення (теоретико-множинного, по-

нятійно-прагматичного, процедурно-кон-

структивного тощо) та їхньої еволюції [5] в 

контексті парадигмальних трансформацій 

вітчизняного освітнього простору.  

Оскільки шкільна математика форму-

ється залежно від суспільних потреб і тра-

дицій та є невіддільною часткою повсяк-

денної соціокультурної практики, то її кон-

цептуальна сутність, спрямованість, зміс-

товність, результативність, організаційне 

втілення мають формуватися в такий спо-

сіб, щоб забезпечувати не тільки суспільні, 

а й особистісні потреби, перетворюючись у 

рушійну силу суспільного розвитку. Осо-

бистісні мотиви в цьому контексті 

пов’язуються із інтелектуальною соціаліза-

цією [3] особистості: освіта й освіченість 

відкривають перед особистістю перспекти-

ву знайти гідне місце в соціумі відповідно 

до його потреб та власних уподобань.  

В особистісному плані цінність мате-

матики полягає в тому, що вона не тільки 

готує людину до буття в інформаційному 

суспільстві, а й виховує у неї здатність 

приймати стратегічно ефективні рішення, 

спрямовані на самовдосконалення та спри-

яння суспільному прогресу, опановувати 

систему життєвих цінностей, ґрунтовних 

на інтелектуальному здоров’ї й розумовому 

розвитку, формувати досвід реалістичного 

світобачення і логічного мислення, спро-

можність сприймання й продуктивного оп-

рацювання математичної інформації тощо.  

Не зважаючи суспільну й особистісну 

користь математичних знань і досвіду ма-

тематичної діяльності в учнівської молоді, 

зауважимо, що математичний розвиток 

школярів здійснюється не тільки під впли-

вом соціокультурних факторів, але й зале-

жно від:  

 концептуальній єдності змісту на-

вчання математики, визначеному на ньому 

цілепокладанні, методичному опрацюванні 

змісту та його супроводі; 

 якості інформаційного наповнення 
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загальноосвітнього кластера, структурно-

логічної організації його інформаційних 

ресурсів, зокрема тих, що базуються на ма-

тематичних поняттях і процедурах. 

На оригінальність цілепокладання шкі-

льної математичної освіти звертав увагу ще 

В.В.Фірсов, зазначаючи, що «в ній форма-

льні цілі освіти (виховання і розвиток ди-

тини) крокують поряд з реальними (засво-

єння математичного змісту, умінь застосо-

вувати математику до розв’язання прикла-

дних задач) ... Образно кажучи, математику 

в школі вивчають не тільки і, ймовірно, не 

стільки заради засвоєння власне математи-

ки. Культурне значення шкільної матема-

тичної освіти виявляється співставним з 

культурним значенням самої математичної 

науки» [8, С. 50]. Отже, шкільна математи-

ка і є тим самим ґрунтом, на якому зростає 

древо математичної культури суспільства: 

якщо цей ґрунт благодатний і ретельно об-

робляється, то древо квітне й плодоносить, 

а інакше – чахне. 
Стосовно якості та структурно-логічної 

організації інформаційних ресурсів, необ-

хідних для опанування математичних знань 

і умінь на загальноосвітньому рівні, слід 

зауважити, що цей аспект проблеми ґрун-

тується на «різноманітності видів діяль-

ності, необхідних для засвоєння виучува-

ного матеріалу. Ця характеристика стає 

особливо наочною при порівнянні матема-

тики з такими предметами, як історія або 

географія, при вивченні яких превалює 

один вид діяльності – запам’ятовування … 

Математична діяльність високо інструмен-

тальна, тобто дозволяє легко транслювати 

учням зразки діяльності через пред’явлен-

ня учбових задач, при розв’язанні яких ці 

зразки реалізуються» [там само, с. 52]. 

Також виключно важливим є те, що 

шкільна математика є предметом, що вима-

гає неперервності у засвоєнні понять, за-

снованій на їх «глибокій ієрархічності та 

розвинених внутрішньопредметних зв’яз-

ках. Щоб дістатися конкретної гілки, слід 

здійснити довготривалу мандрівку майже 

усім математичним деревом: неможливо 

засвоїти диференціювання без опанування 

тотожними перетвореннями алгебраїчних 

виразів, останні – без засвоєнні арифметики 

дробів, а дробами – без знання таблиці 

множення» [там само, С. 51]. 

Історія вітчизняної загальноосвітньої 

школи свідчить, що позитивне ставлення 

суспільства до навчання математики і ма-

тематичної діяльності, усіляке її заохочення 

формує певні соціокультурні традиції, що 

відбивають усвідомлення суспільством сві-

тоглядної й практичної корисності матема-

тичних знань та відношення до власної ма-

тематичної культури. У свою чергу, мате-

матична складова загальноосвітнього прос-

тору (опосередковано) впливає також на 

соціальні інститути, причетні до її спожи-

вання (хоча б через спроможності праців-

ників) й удосконалення (через кваліфіка-

ційні вимоги), досягаючи тим самим пода-

льшого розвитку й відтворення на якісно 

новому рівні. 

Відомий логік С.Ю.Маслов, дослід-

жуючи асиметрію пізнавальних механізмів 

та можливості ліво- і правопівкульних 

складових у змінюваних стилістичних тен-

денціях, співставних з іншими соціально-

історичними чинниками, що характеризу-

ють семіотику культури, інтерпретував 

«ряд положень і математичних результатів 

теорії дедуктивних систем в термінах пси-

хології, гносеології і семіотики». Запропо-

нована інтерпретація дозволила виявити 

«соціо-психологічний та історико-культур-

ний феномен доволі жорсткої кореляції між 

станом суспільства і домінуючим в даний 

момент художнім стилем. При цьому ви-

никає певний погляд на поняття стилю, 

який застосовується для аналізу стильового 

забарвлення не тільки творів мистецтва, а й 

соціальних настанов і методів пізнання» 

[4, С. 4], що ґрунтуються на принципово 

різних механізмах обробки інформації – 

правопівкульному і лівопівкульному, – і 

слугують основою для формування став-

лення громадськості до математичної дія-

льності і шкільної математики як стартової 

щаблини в розвитку математичної культу-

ри суспільства.  

Урізноманітнення інформаційних від-

носин у сучасному соціумі активно впливає 

на формування математичної культури і 
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вимагає від шкільної освіти забезпечення 

сьогоднішніх учнів інтелектуальним ін-

струментарієм, необхідним у комунікатив-

них і рефлексивних процесах, уміннями 

оперування інформацією – структурування, 

фільтрування, порівняння та ін. – та знан-

нями, достатніми для реалізації повсякден-

них потреб на рівні користування різнома-

нітними гаджетами, інформаційними пос-

лугами та процедурами. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, 

варто відзначити, що за цих умов суттєво 

розширюється прикладне значення шкіль-

ної математики як специфічного виду гу-

манітарної практики, спрямованої на поча-

ткову інтелектуальну соціалізацію особис-

тості випускника загальноосвітньої школи 

та формування у нього комунікативного і 

рефлексивного досвіду.  

 
1. Атаханов Р. А. Соотношение общих за-

кономерностей мышления и математического 

мышления / Р.А.Атаханов // Вопросы психоло-

гии. – 1995. – № 5. – С. 41–50. 

2. Бліхар М. П. Цінність освіти в умовах 

інформаційного суспільства / М.П.Бліхар // 

ГРАНІ: наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. 

– 2012. – № 3(83). – березень`2012. – С. 82–86. 

3. Лодатко Є.О. Інтелектуальна 

соціалізація особистості вчителя початкових 

класів / Є.О.Лодатко // Педагогіка вищої школи: 

методологія, теорія, технології // Вища освіта 

України: теорем. та наук.-метод. часопис. – 

Вип. 3(46). – 2012. – С. 180-187. 

4. Маслов С.Ю. Асимметрия познава-

тельных механизмов и ее следствия / 

С.Ю.Маслов // Семиотика и информатика. – М., 

1982. – Вып. 20. – С. 3–34. 

5. Пивоев В.М. Эволюция стилей мышления 

/ В.М.Пивоев // Среднерусский вестник обще-

ственных наук. – Орел, 2012. – № 3. – С. 20–27. 

6. Раввина Ю.В. Формы трансляции куль-

туры и личностное начало в образовании / 

Ю.В.Раввина // Философия образования: Сб. 

материалов конференции. Серия «Symposium». – 

Вып. 23. – СПб.: Санкт-Петербургское фило-

софское общество, 2002. – С. 327–331. 

7. Шарыгин И.Ф. О математическом об-

разовании России (с эпиграфом, но пока без 

эпитафии) / И.Ф.Шарыгин // Математическое 

образование: вчера, сегодня, завтра ... – 

14.07.2004: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mccme.ru; http://www 

.mccme.ru/ edu/index.php?ikey=shar_mathedu. 

8. Firsov V. Mathematics Education as Theo-

retical Knowledge / V. Firsov // NOMAD (Nordisk 

Matematik Didaktik). – Dec. 1995. – № 4. – Vol. 3. –

P. 49–57. 

 

 
 

Резюме. Лодатко Е.А. ШКОЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ОРИЕНТИР СОВРЕМЕННОСТИ. В статье освещаются ключевые вопросы, служащие 

основой взаимовлияния школьной математики и социокультурных ориентиров общества в 

контексте информационного развития современного социума. Среди таких вопросов выде-

ляются те, что связаны с влиянием математики на осознание учащимися сущности мате-

матической деятельности, стилистики восприятия математических понятий в процессе, 

локализации познавательных механизмов познавательной деятельности и т. д.  

 

Ключевые слова: школьная математика, математическая деятельность, методы 

познания, интеллектуальное развитие, социум, социокультурные ориентиры обще-

ства. 

 

Abstract. Lodatko E. SCHOOL MATHEMATICS AS A SOCIO-CULTURAL LAND-

MARK OF MODERNITY. The paper highlights the key issues that are the basis of mutual influ-

ence of the school of mathematics and socio-cultural landmarks of society in the context of the de-

velopment of modern information society. The remaining issues deal highlights those that are asso-

ciated with the influence of mathematics on learners awareness of the essence of mathematical ac-

tivity, stylistic perception of mathematical concepts in the process of localization of cognitive mech-
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anisms of cognitive activity and so on. Attention is drawn to the fact that school mathematics is un-

der the influence of socio-cultural transformation to become a tool that is able to transform the 

mathematical knowledge and awareness in the general mathematics necessary attribute of the mod-

ern young man, absorbed the cognitive differences of various cultures and logical and methodologi-

cal principles of the key styles of thinking. Significant reserve in terms of the impact on the socio-

cultural school mathematics landmarks of modern society are seen in its original definition of ob-

jectives, opening the possibility for the realization of its cultural potential, handling the various ac-

tivities that ensure the continuity of the potential in the assimilation of knowledge as a prerequisite 

for further independent mental activity and intellectual socialization. 

 

Key words: school mathematics, mathematical activities, methods of cognition, intellectual de-

velopment, society, socio-cultural orientations of society. 
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