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РЭФАРМАВАННЕ МАТЭМАТЫЧНАЙ 
АДУКАЦЬЙ У  КАНТЭКСЦЕ КУЛЬТУРЫ

Навука, i матэматыка у прыватнасщ, з’яуляецца ктотнай часткай агуль- 
началавечай культуры, кал! кулыуру разглядаць як сукупнасць вышкау ча- 
лавечай дзейнасщ. Як i кожны феномен культуры, матэматыка ганарыцца 
ceaiM слауным мшулым i ведае свае вялжае прызначэнне. У матэматыцы, як 
i У шшых абсягах культуры, адбываецца пастаянная барацьба з разбураль- 
най уладай часу. I у гэтым супрацьстаянн1 значная роля належыць адукацьй.

Адметнасцю нашага часу з’яуляецца змена адукацыйнай парадыгмы. 
Традыцыйна асноунай мэтай адукацьй л1чылася перадача маладому пака- 
ленню вопьпу, назапашанага папярэдн1м1 пакаленням1: настаун]к павшен 
“даць”, а вучань -  “атрымаць” пэуны набор спецыяльна адабраных для зас- 
ваення ведау, уменняу i навыка^. На дасягненне гэтай мэты ск1раваны 
стандарты, прафамы, падручн1и, кантроль i ацэньванне вышкау навучання.
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Пры таюм падыходзе вучань з’яуляецца аб’ектам навучальнага працэсу, ён 
павшен вывучыць, “зазубрыць” пэуны матэрыял.

Пры новай -  асобасна-зарыентаванай -  сютэме навучання вучань разгля- 
даецца як суб’ект навучання, а яго развщцё, адукацыйны прагрэс з’яуляецца 
асноунай мэтай навучання. Такая адукацыя напауняецца зместам толью праз 
самастойную работу вучня. Задача настаунжа -  дапамагчы вучню аргашза- 
ваць дзейнасць па прачытанш i прысваенш культурных артэфактау.

Тут можна прыпынщца i запытацца: а як стала наогул магчымай такая 
рэзкая змена прыярытэтау, Kani акцэнт у навучанш перанесены з “сацыяль- 
нага заказу” на асобасныя запатрабаванш? Адказ, хутчэй за усё, заключаец- 
ца у тым, што i пры сацыяцэнтрычным навучанш, якое было зарыентавана 
на запатрабаванш грамадства, для дасягнення мэтау неабходна было зрабщь 
вучня актыуным, защкауленым удзельшкам педагапчнага працэсу. Трэба 
меркаваць, што i пры асобасна-зарыентаваным навучанш вучням трэба будзе 
засвощь (вывучыць, запомнщь) пэуны набор ведау (фактау, уласц1васцяу, 
узаемазалежнасцяу), напрыклад, хаця б для таго, каб выкарыстоуваць гэтыя 
веды на “аутаматычным” узроун1 у паусядзённым жыцц1. Акрамя таго, веды 
з’яуляюцца “nanieaM мыслення”, чалавечы мозг апрацоувае (i найчасцей праз 
свае унутраныя механ1змы) толью тое, што у iM ёсць. Таму не варта адцзя- 
ляць развщцё асобы вучня ад набыцця ведау.

Змену адукацыйнай парадыгмы, хутчэй за усё, трэба разумець як неаб- 
ходнасць забяспечыць падрастаючаму пакаленню у як мага больш поунай 
ступен1 персанал1заванае навучанне i развщцё. I у су вяз i з гэтым неабходна 
вызначыць ролю i месца матэматьт у адукацыйным працэсе. Яна, з аднаго 
боку, — неабходная частка адукацьп чалавека у сёняшшм тэхналаг1чным 
свеце, а з другога, — матэматыка з’яуляецца найважнейшым сютэмаутва- 
ральным прадметам, праз дзейнасць па яе вывучэнш i па вывучэнш нава- 
кольнага свету з дапамогай матэматьш адбываюцца найбольш глыбок1я i 
значныя унутраныя асобасныя прырашчэнн! вучня. Паколью матэматыка— 
тэта мова, матэматычная адукацыя можа i павшна стаць сродкам моунага 
разв!цця вучняу, навучыць ix коратка i дакладна фармуляваць свае думк1...

Значэнне якаснага навучання матэматыцы падкрэсл1ваецца у Дакладзе 
Нацыянальнай KaMicii ЗША па выкладанш матэматык1 i прыродазнаучых 
навук: “ ... на зары новага стагодцзя i новага тысячагоддзя будучы дабрабыт 
нашай дзяржавы i народа залежыць не толью ад таго, накольи добра мы 
навучаем нашых дзяцей у цэлым, але менавга ад таго, накольи добра мы 
навучаем ix матэматыцы i прыродазнаучым навукам...”

Яшчэ у большай ciyneHi гэта адносщца да Беларус1, для якой пры ад- 
сутнасц1 icTOTHbix запаса^ прыродных рэсурсау щ не адз1ны шлях сацыяль- 
на-эканам1чнага разв1цця звязаны з развгццём сваёй нацыянальнай сютэмы аду- 
кацьп. Таму мэтам1 матэматычнай адукацьп у Рэспубл1цы Беларусь з’яуляюцца
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развщцё агульнаштэлектуальных i агульнавучэбных уменняу вучняу, а так- 
сама засваенне сютэмы ведау, уменняу i навыкау, неабходных у штодзён- 
ным жыдщ, будучай прафесшнай дзейнасщ i для працягу адукацьй.

У сувяз! з рэфармаваннем сютэмы адукацьй у нашай краше непазбежна 
паустае праблема аргашзацьй навучання, у прыватнасщ, матэматыцы, на 
розных ступенях навучання, якая уключае у сябе праблему спалучэння на- 
запашвання ведау i развщця. У малодшым школьным узросце навучанне 
адбываецца у асноуным праз перайманне узорау дзейнасщ, паводзш, засваен
не новага. Але тэта не азначае,.што у пачатковых класах дастаткова “накач- 
ваць” вучня ведамi. Несумненна, веды неабходныя. Але веды не у запас, а 
тыя, што запатрабаваны наяуным станам унутранага свету вучня i перспек
тивам! развщця яго асобы. На гэтым этапе развщцю у найбольшай ступеш 
спрыяе спосаб навучання, знаёмства з як мага больш шыроим спектрам 
прымяненняу атрыманых ведау, структураванасць i асэнсаванасць гэтых 
ведау. У IV—VI класах характар навучання змяняецца нязначна: вялiкую 
ролю працягваюць адыгрываць узоры, шдуктыуныя абагульнеиш, асэнса- 
ванне агульных закона^ адбываецца праз спробы ix парушэння.

Навучанне матэматыцы у даЫстэматычны перыяд (да VII класа) мае у 
асноуным сюраванасць на знешш свет, новыя панящц i факты уводзяцца у 
сувяз1 з TbiMi щ imiibiMi патрэбам1, Н1яю я тэорь'п не вывучаюцца. Навучанне 
адбываецца як бы само сабой, у працэсе развязання практычных i вучэбных 
задач. Пры усёй прывабнасщ такой астэмы навучання яна павшна ул1чваць 
той шлях, што прайшла матэматыка як навука за доугую ricTopbiio свайго раз
вщця. Кал1 з аб’ектам1 баташю, геаграфн, мовы вучань мае непасрэдны кан- 
такт, яны даступныя наз1ранню, то з абстракциям^ як1м1 з’яуляюцца матэма- 
тычныя аб’екты, панящц, факты, вучань непасрэднага кантаюу не мае. Таму 
адной са спецыф1чных задач матэматычнай адукацьй у дасютэматычны пе
рыяд з’яуляецца “вырошчванне” матэматычных аб’ектау з навакольнага све
ту. I Kani гэтая мэта будзе дасягнута, аб’екты матэматыю для растучага чала- 
века стануць гэтаксама даступным1 эксперыментаванню, як i аб’екты 6aTaHiKi.
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