
281 

 

ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ: ІСТОРІЧНИЙ АСПЕКТ 

THE PROBLEM OF THE HUMANITARIANIZATION OF VOCATIONAL TRAINING 

OF THE TEACHER OF MATHEMATICS: THE HISTORICAL ASPECT 

 

Ольга Толстова  

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри алгебри та геометрії Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

 

Анотація: У статті розглядаються деякі аспекти професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя математики у історії педагогічної думки. Аналізується сутність 

принципу гуманітаризації. Визначено роль гуманітаризації математичного знання як 

способу підвищення ефективності навчального-виховного процесу. Окреслюється 

традиційні форми, методи та засоби гуманітаризації на різних етапах історичного 

розвитку суспільства. 
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knowledge as a means of increasing the effectiveness of the teaching and educational process is 

defined. Traditional forms, methods and means of humanitarization at different stages of the 

historical development of society are defined. 
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Розбудова незалежної України потребує змін у системі освіти перш за все з метою 

відтворення інтелектуального потенціалу суспільства. Вирішення цієї проблеми значною 

мірою залежить від учителя, творча особистість і діяльність якого стають міцним засобом 

формування і розвитку особистості учня.  
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Вдосконалення підготовки педагогічних кадрів, як зазначається у "Національній 

доктрині розвитку освіти України у XXI столітті", перебуває у прямій залежності від 

орієнтації студентів на професію вчителя шляхом оптимального співвідношення між 

професійною та загальною підготовкою вчителя.  

Перспективним шляхом удосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів, на думку науковців (Г. Балла, Н. Крилової, Г. Саранцева та ін.), є 

гуманітаризація педагогічної освіти (поліпшення культурологічної, мовної, психолого-

педагогічної її складової), що дозволить використовувати зазначені ідеї у практичній 

діяльності сучасної школи для підвищення ефективності навчального процесу. Реалізація 

принципу гуманітаризації в навчально-виховному процесі дозволяє активізувати 

розумову, пошукову, творчу, трудову та інші види діяльності студентів, а також 

формувати досвід емоційно-ціннісного ставлення до оточуючого світу. 

Професійна підготовка розглядається як цілеспрямований процес, у результаті 

якого здійснюється підготовка особистості до її майбутньої професійної діяльності. Її 

зміст вказує на особливу фахову спрямованість, що здійснюється в педагогічних 

навчальних закладах шляхом оволодіння визначеною системою професійних знань, умінь 

та навичок. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя математики 

характеризується багатоплановістю й варіативністю змісту і носить інтегративно-

міждисциплінарний характер, оскільки його кваліфікаційна характеристика пов’язана з 

усіма циклами навчальних дисциплін (загальними та професійними), що входять до її 

складу та включають послідовну систему знань, умінь і навичок. 

Гуманітаризація освіти, як принцип навчання та виховання (базовий, 

методологічний), спрямовує педагогічні процеси на індивідуальний розвиток і 

саморозвиток особистості. Використання зазначеного підходу, на нашу думку, сприятиме 

розвитку загальної культури майбутнього педагога, гуманізації духовних потреб та 

інтересів, усвідомленню свого місця у суспільстві як важливих чинників готовності до 

гуманітаризації у професійній діяльності. Тому розроблення гуманітарно орієнтованих 

систем підготовки вчителя-математика є актуальною проблемою сучасної педагогічної 

науки. Аналіз особливостей гуманітаризації підготовки вчительських кадрів на різних 

етапах розвитку суспільства є метою статті. 

Питання пошуку досконалої системи підготовки майбутнього вчителя  на основі 

ідей гуманітаризації поставало ще з найдавніших часів. Аналіз дослідження даної 

проблеми в історико-технологічній ретроспективі дозволяє виділити основні тенденції:  



283 

 

- гуманітаризації загальної підготовки; 

- гуманітаризації фахової підготовки;  

- гуманітаризації та технологізації фахової підготовки.  

Гуманітаризація підготовки майбутніх учителів в кожному з зазначених періодів 

виявляється у рівні її спрямованості на виховання гуманної особистості, змісті 

гуманітарної складової та ступені технологізованості. Розкриємо більш детально кожну з 

представлених тенденцій. 

Гуманітаризація загальної підготовки майбутнього вчителя, як тенденція, що 

прослідковується із стародавніх часів до XIX століття, характеризується появою елементів 

гуманітаризації у підготовці майбутніх учителів, які спочатку носять несистемний 

характер, переходячи у цілеспрямований процес, оскільки Розвиток гуманістичних та 

гуманітарних ідей у професійній підготовці вчителя виявлявся у: 

- загальній гуманітарній орієнтованості особистості вчителя, що передбачало 

озброєння науковими основами педагогіки, засвоєння універсальних елементів 

культури та фундаментальних цінностей минулих поколінь) шляхом 

систематичного і поглибленого навчання; 

- спробах подолання одномірності професійної підготовки через досягнення високої 

загальної культури особистості (всебічний розвиток, широкий науковий світогляд 

тощо); 

- гуманізації підготовки майбутнього вчителя, що зорієнтовувала навчальний процес 

на розвиток його особистості як суб'єкта творчої праці, пізнання та спілкування.  

Показниками наявності елементів гуманітаризації у професійно-педагогічній 

підготовці є закладення основ гуманістичного світогляду завдяки формуванню уявлень 

про статус людини в різних світських і релігійних моделях світорозуміння та 

філософських теоріях і системах (Сократа, Платона, Арістотеля, Демокріта, І. Златоуста, 

І. Дамаскіна, М. Псела та інших мислителів), що тісно пов'язувалося із мистецтвом 

риторики. Саме тому, в стародавні часи значна увага приділялася підготовці вчителів в 

дусі гуманістичних ідей (зокрема, любові до дітей) та мові вихователя, що мала бути 

образною, цікавою, емоційною й "чистою" (Квінтіліан, Авіценна, Г. Пліфон та ін.) 

(Соколов 1969, с. 57). 

Діяльність перших педагогічних навчальних закладів, що почали з'являтися з XVII 

століття, та педагогічні погляди відомих зарубіжних учених (Я. А. Коменський, 
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А. Франке, І. Кант, І. Г. Фіхте, І. Г. Шварц та тощо) позначилися на проблемі підготовки 

майбутніх учителів з позиції її орієнтації на загальнокультурний, соціально-моральний та 

професійний розвиток творчої особистості як важливих складових гуманітаризації. 

Погляди чеського педагога Яна Амоса Коменського щодо розвитку пансофічної освіти, як 

"школи загальної мудрості" та підґрунтя у оволодінні будь-якою професією, стали 

основою для розроблення ідей гуманітаризації загальної підготовки. Його погляди на 

поняття "пампедія", під яким вчений розумів універсальне виховання всього людського 

роду з метою залучення до світової культури й досягнення "повноти освіти", вплинули на 

вирішення питань загальної гуманітарної орієнтованості особистості.        

Перші професійні спроби гуманітаризації підготовки майбутніх учителів у XVIII 

столітті (А. Франке, І. Кант, І. Фіхте, Г. Гегель) були зорієнтовані на соціально-моральний 

та професійний розвиток педагогів з урахуванням їх гуманістичної орієнтації. Засновник 

гуманістичної педагогічної освіти А. Франке доводив, що майбутні вчителі мають стати, 

насамперед, вихователями, а не викладачами. Їх підготовка, на його думку, мала бути 

спрямована на вдосконалення морального та духовного аспектів з використанням 

гуманістичних ідей, що передбачала ставлення педагогів до дітей з любов'ю, повагою та 

розумінням (Нилова 2001, с 18). Такий підхід сприяв в подальшому розвитку суб'єкт-

суб'єктних взаємин (між викладачем і студентом, вчителем і учнем) та формуванню 

творчої особистості майбутнього педагога як важливих складових гуманітаризації його 

загальної підготовки.  

Ідеї гуманітаризації підготовки майбутніх учителів східноєвропейської традиції 

XVIII століття, представлені поглядами І. Шварца, який вважав важливою 

фундаментальність педагогічної освіти, що передбачала систематичне і поглиблене 

засвоєння універсальних елементів світової культури, цінностей минулих поколінь, 

надбань великих мислителів, орієнтації на загальнокультурний розвиток особистості у 

процесі вивчення різних навчальних дисциплін (Туркот 2001, с. 65). Це сприяло не тільки 

кращому розкриттю змісту навчального матеріалу, але й всебічному розвитку особистості 

вчителя. 

Педагогічні погляди вчених Європи XIX століття (І. Гербарт, А. Дістервег, 

Г. Ліндер, Й. Песталоцці та ін.) щодо розширення культурологічної складової підготовки 

майбутніх учителів, формування моральності та багатосторонності їх інтересів відіграли 

значну роль у подальшому розповсюдженні ідей гуманітаризації й сприяли створеннію 

цілісної системи професійно-педагогічної підготовки. Концепція власного вищого 

педагогічного навчального закладу чеського філософа та педагога Г. Ліндера, який 
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вважав, що виховання повинно проходити в гармонії з моральним і загальнокультурним 

розвитком суспільства, передбачала створення "Музею наочних посібників", майстерень, 

пришкільної ділянки як експериментальної бази для апробації творчих знахідок 

учительських кадрів. Такий підхід сприяв розширенню наукового кругозору, формуванню 

практичних умінь і навичок майбутніх учителів, необхідних для успішного здійснення 

гуманітаризації шкільної освіти. 

Німецький учений А. Дістервег ("Керівництво до освіти німецьких учителів") 

висував ряд вимог до особистості вчителя (орієнтація на соціокультурні та світоглядні 

надбання, знання з психології, педагогіки й методики, прагнення до постійне 

самовдосконалення), завдяки яким, на його думку, він міг би організувати захопливий та 

цікавий навчально-виховний процес (Туркот 2001, с. 65). Ідеї видатного швейцарського 

педагога Й. Песталоцці щодо широкої розумової, моральної та фізичної підготовки 

народних вчителів стали підґрунтям розроблення освітньої гуманітарної парадигми 

середини XIX століття та сприяли створенню в цей період вчительських шкіл та семінарій 

в країнах Європи (Коменский 1989, с. 65, с. 341).  

Розвиток ідей гуманітаризації в контексті підготовки майбутніх учителів в XVII–

XIX століттях в Україні пов'язаний з діяльністю педагогічних навчальних закладів Києва, 

Харкова, Львова, Одеси та Ніжина. Зокрема, підтвердженням існування на той час 

елементів гуманітаризації, на наш погляд, було розширення змісту навчального матеріалу 

предметами загальнокультурного значення, зв'язок теорії і практики, використання 

унаочнення та активних методів навчання в загальній підготовці майбутніх педагогів. На 

відкритих дворічних педагогічних курсах у Київському університеті, де готували учителів 

фізики, математики, історії, географії, російської мови для середніх навчальних закладів, 

гуманітаризація здійснювалася завдяки вивченню логіки, психології, історії педагогіки та 

основ дидактики. В Харківському університеті були започатковані педагогічно 

профільовані спецкурси, вчительські з'їзди та активно використовувалися словесні методи 

(бесіди, репетиції, співбесіди, семінари, колоквіуми), що сприяли ґрунтовному засвоєнню 

студентами матеріалу, розвитку наукових інтересів і світогляду. У діяльності трирічних 

вчительських інститутів, яких у 1880 році в Україні було два (у Глухові та Феодосії) 

гуманітаризація загальної підготовки майбутніх учителів широкого профілю 

здійснювалася під час вивчення предметів загальнокультурного значення (Закон Божий, 

російська мова, арифметика, геометрія, географія, природознавство, педагогіка з 

дидактикою, співи, гімнастика та ін.) (Ярмаченко 1991, с. 98, с. 153). 
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Прогресивні педагогічні ідеї М.Пирогова, Т.Шевченка, К.Ушинського, пов'язані з 

піднесенням громадсько-педагогічного руху у 60-х роках XIX століття, вплинули на 

подальший розвиток гуманітаризації загальної підготовки майбутніх учителів (Сірополко 

2001, с. 268). Зокрема, ідеї просвітителя й організатора народної освіти, відомого лікаря 

М. Пирогова щодо різнобічності освіти, поєднання наукової та педагогічної діяльності в 

університетах сприяла гуманітаризації загальної підготовки вчителів (Пирогов 1985, 

с. 91). Відомий вітчизняний педагог К. Ушинський наголошував на необхідності 

організації в університетах педагогічних факультетів. У представленому ним плані 

підготовки вчителів початкової школи ("Проект учительської семінарії") зміст освіти 

повинен був орієнтованим, на його думку, на отримання студентами міцного рівня знань 

не тільки з традиційних предметів (закон Божий, граматика, арифметика, географія, 

історія), але й природничих наук, медицини та сільського господарства, що сприяло його 

гуманітаризації. 

Таким чином, тенденція щодо гуманітаризації загальної підготовки вчителя у цей 

період ґрунтувалася на гуманістичному характері навчальної взаємодії, спрямованості 

педагогічного процесу на загальну гуманітарну орієнтацію особистості та засвоєння 

загальнолюдських цінностей культури. Це сприяло формуванню енциклопедичної 

обізнаності, загальнокультурному розвитку, свободі самореалізації й вільному вибору 

особистості, однак сформованим у чітку систему ще не було. 

Гуманітаризація фахової підготовки є тенденцією, яка характеризувалася 

поступовим звуженням спеціалізації підготовки вчителів через розмежування 

гуманітарних та природничо-математичних компонентів культури, та охоплювала період 

з початку до середини XX століття. Це вплинуло й на розподіл наук за об'єктами і 

методами пізнання, науковими мовами, поняттями та прийомами.  

Розвиток промислового виробництва та науково-технічного прогресу, а також 

накопичення педагогікою та психологією достатньої кількості знань про природу дитини, 

особливості її пізнавальних процесів сприяли реформуванню педагогічної освіти в країнах 

Європи в напрямі її гуманізації та орієнтації на кожну особистість. Ідеї реформаторської 

педагогіки, що почали відображатися у цілому ряді концепцій (теорії вільного виховання, 

експериментальній педагогіці, педагогічному прагматизмі, теорії центрів інтересів, 

функціональній педагогіці, педагогіці особистості, вихованні засобами мистецтва тощо), 

вимагали належної уваги до підготовки педагогічних кадрів, озброєння альтернативними 

підходами (особистісно орієнтованими, людиноцентрованими, гуманістичними) до 



287 

 

педагогічної освіти, запропонованими Дж. Дьюї, В. Кілпатріком, М. Монтессорі, 

П. Петерсеном, С. Шацьким, Р. Штейнером та іншими вченими. 

За таких умов, гуманітаризація підготовки здійснювалася завдяки використанню 

різноманітних форм організації навчально-виховного процесу,    вивченню педагогіки, 

психології та історії педагогіки. Спеціальні заняття проходили у формі диспутів, що 

привчало майбутніх учителів до роботи над словом, розвивало ораторське мистецтво, 

формувало навички виступів перед великою аудиторією. Такий підхід до організації 

навчання дозволяв знайомити студентів з елементами гуманітаризації та використання 

гуманістичних й особистісно орієнтованих принципів, методів та форм побудови 

навчально-виховного процесу. 

Проблема підготовки вчителів в Україні у зазначений період продовжує свій 

розвиток завдяки поширенню кількості учительських закладів (Київський, Вінницький, 

Чернігівський, Глухівський, Катеринославський, Миколаївський, Полтавський та ін.). 

Зокрема, Фребелівський жіночий педагогічний інститут, що був одним з найбільших 

вищих жіночих педагогічних закладів країни, зробив помітний внесок у справу 

гуманітаризації підготовки учительських кадрів завдяки різнобічності змісту освіти, що 

надавалася. Раціональне поєднання теоретичних знань (біології, анатомії, фізіології 

людини, загальної гігієни, психології, педагогіки, природознавства з методикою 

ознайомлення дитини з навколишнім середовищем, дитячої літератури, іноземної мови, 

ігри, ручної праці) та їх практичного використання (в психолого-педагогічній амбулаторії, 

дитячому садку, яслах, невеликій початковій школі, що діяли при інституті) сприяло 

гуманітаризації підготовки (Ярмаченко 1991, с. 332). 

Діяльність Інститутів народної освіти (ІНО), що стали єдиною організаційною 

формою систематичної підготовки нових кадрів учительства в часи революції (1917-1919) 

в Україні, також вплинула на розвиток гуманітаризації завдяки її універсалізації для 

загальноосвітніх та професійних шкіл, працівників бібліотек, дитячих позашкільних 

установ. Наприклад, Одеський ІНО забезпечував спеціалізовану підготовку вчителів 

української і російської мови та літератури, історії і суспільствознавства, географії, 

математики, фізики, біології, іноземних мов. Однак, важливо зазначити, що тісний зв’язок 

шкільної системи з суспільно-політичними та економічними умовами та їх 

взаємозумовленість негативно відзначилися на розвитку педагогічних факультетів та 

підготовці вчителів як в цілому, так і в контексті проблеми гуманітаризації. Використання 

принципів політехнізму й комуністичного виховання в підготовці майбутнього вчителя-

вихователя стримувало розвиток проблеми гуманітаризації, та спричиняло її 
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переорієнтацію в педагогічних навчальних закладах на загальну та спеціальну підготовку 

фахівця, який, перш за все, володіє глибокими громадсько-політичними й політехнічними 

знаннями та практичними навичками в галузі промислової та сільськогосподарської праці 

(Сірополко 2001, с. 767). 

Перші ідеї відносно інтеграції точних і гуманітарних знань та гуманітаризації 

вищої школи були здійснені у 20-х роках XX ст. українським математиком 

Т. Грузинцевим. Свій досвід він узагальнив у творах "Елементи теорії множин" і "Нариси 

з теорії науки" (Балл 2007, с. 34). Гуманітаризація сучасної вищої освіти, на його думку, 

має здійснюватися за трьома органічно пов'язаними між собою напрямами: 

- зміна змісту і функцій гуманітарних знань; 

- демократизація освіти; 

- гуманізація загальнонаукових і соціально-економічних дисциплін. 

- Отже, тенденція гуманітаризації фахової підготовки майбутнього вчителя 

відрізняється вузькопрофільним характером та має такі особливості: 

- зміна характеру гуманітарної підготовки, що зводиться до оволодіння лише 

змістом гуманітарних дисциплін, які розглядають проблеми суспільного розвитку 

та формування особистості (інтелекту, емоцій, місця в соціумі, життєвого 

призначення); 

- гуманітарна орієнтація підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

предметів реалізується завдяки політехнізації навчально-виховного процесу, 

використанню прикладної та практичної спрямованості знань. 

Гуманітаризація та технологізація фахової підготовки (середина XX ст. – наш 

час), як перспективна тенденція оновлення вищої освіти, набуває цілісного й системного 

характеру, що дозволяє здійснювати пошук шляхів підвищення результативності процесу 

підготовки майбутніх учителів в контексті розроблення і впровадження педагогічних 

технологій. 

Формулювання принципу цілісності (холізму), як вимоги системності у освіті, 

передбачало розроблення технологічних систем навчання з різних дисциплін суспільно-

гуманітарного та природничо-математичного напряму. Використання поняття 

"технологія" (від грец. techne – "мистецтво, майстерність, уміння" і logos – "слово, 

розповідь") в освітній сфері розглядалося як:  

- сукупність форм і методів навчальної роботи, стилю викладання (Ковальова 2005, 

с. 666); 
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- форма реалізації людського інтелекту, сфокусованого на розв'язанні суттєвих 

проблем буття (Андрєєва 2006, с. 240);  

- інструментальне управління навчально-виховним процесом і гарантоване 

досягнення поставлених навчально-виховних цілей (Саранцев 1999, с. 40).  

Системний характер професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

зумовив її технологізацію в країнах Західної Європи та США, яка полягала у створенні 

єдиної освітньої системи у вищих педагогічних навчальних закладах, передбачала 

поширення особистісно орієнтованих форм і методів навчання студентів, інтеграцію 

психолого-педагогічних дисциплін з суспільствознавчими й філософсько-теологічними 

курсами, поєднання теорії з практикою та гуманітарну спрямованість цілісного 

навчально-виховного процесу. Загальнокультурний блок світоглядного характеру в змісті 

освіти Англії в цей період пронизував всі дисципліни навчального плану та включав в себе 

екологічну, економічну, медичну, цивільну, професійну освіту та основи профорієнтації. 

Підготовка вчителя зі спеціальних дисциплін при цьому здійснювалася з використанням 

матеріалу міждисциплінарного характеру (cross-curricular issues), що сприяло 

формуванню педагога-дослідника та практика, який оволодів професіоналізмом та 

компетентністю з позиції гуманітарно орієнтованої освіти (Андреева 2003, с.102). 

Педагогічна міждисциплінарність та варіативність навчальних планів і програм 

сучасної системи педагогічної освіти Франції та Німеччини відображає гнучкість, 

відкритість в організації, змісті та процесі підготовки, відповідає потребам і можливостям 

майбутніх вчителів, сприяє їх особистісному зростанню й розвитку творчих здібностей як 

важливих умов успішного здійснення процесу гуманітаризації в школі. 

Поширення ідей гуманітаризації та технологізація фахової підготовки в країнах 

Заходу та США реалізується також завдяки розширенню гуманітарної спрямованості 

навчання, створенню спеціальних програм та проектів, орієнтації на глибоке вивчення 

психологічного аспекту гуманітаризації шкільної освіти, що здійснюється відповідними 

організаціями та висвітлюється на науково-практичних конференціях. Наприклад, сучасна 

підготовка педагогів в США, що здійснюється групою фахівців Нью-Йоркського 

університету відповідно до програми "Гуманітарні науки в ХХI столітті", реалізується у 

межах спеціально створених гуманітарно орієнтованих та технологізованих систем. 

Багатоаспектність проекту, що складається з комплексів фундаментальних наук 

(спеціально відібраних "блоків" з області естетики, етики, філософії); психологічного 

практикуму, що орієнтується на формування навичок та вмінь з самореалізації та 

самоактуалізації особистості; психолого-педагогічного циклу з гуманістичної педагогіки 
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та психології; міждисциплінарних курсів ("Техніка в літературі", "Техніка і суспільні 

цінності", "Соціальний ефект суспільного прогресу", "Релігія і суспільні науки") сприяє 

формуванню в молоді культури цілісного мислення як центральної ідеї гуманітаризації 

освіти (Нилова 2001, с. 21). 

Організація "Загальнонаціональна мережа відродження освіти" (ЗМВО), що існує в 

США, спрямована на покращення підготовки педагогів з позиції демократизації та 

гуманітарної орієнтації шляхом співпраці шкіл та вищих навчальних закладів. Важливим 

при цьому стає залучення до співпробітництва професорів з педагогічних коледжів та 

факультетів гуманітарних і точних наук задля модернізації підготовки студентів у 

напряму гуманітаризації (Спрінгер 2000, с. 41). 

Гуманітаризація та технологізація професійної підготовки майбутніх учителів у 

вітчизняній освіті в цей період здійнювалася, перш за все, з позиції гуманітаризації її 

змісту (посилення ролі соціокультурних норм розвитку науки, її загальнолюдських 

моральних ідеалів), внесення змін до змісту гуманітарної підготовки (розширення частки 

міждисциплінарних курсів), поглиблення спеціальної підготовки гуманітарною 

орієнтацією, формування культури фахівця (шляхом взаємодії гуманітарних, 

природничих та технічних наук), виявлення світоглядної та гуманітарної проблематики 

усіх дисциплін тощо. Цьому сприяла й перебудова вітчизняної системи освіти, що 

розпочалася завдяки "Закону про зміцнення зв'язку школи з життям" (1954) та наказу 

Міністерства вищої освіти СРСР "Про затвердження переліку факультативів і 

спеціальностей широкого профілю педагогічних інститутів країни (1956)", що 

відображувалося у пошуку шляхів досягнення єдності теоретичної й практичної 

підготовки, вдосконалення педагогічної практики та педагогічної майстерності, створення 

власних інтерпретацій сенсу досліджуваних явищ, виявлення світоглядних цінностей 

наукового знання тощо (Крылова 1990, с. 34). 

Зауважимо, що гуманітарну підготовку  в цей час почали розглядати як сукупність 

форм, методів і засобів освіти та практики, що стимулюють розвиток культури майбутніх 

фахівців, усвідомлення ними значення людських цінностей в сучасному світі. Такий 

підхід сприяв розвитку гуманітарної культури, розумінню історії цивілізації, піднесенню 

духовних потреб та інтересів, вдосконаленню норм і культури спілкування як важливих 

чинників гуманітаризації професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

(Крылова 1990, с. 40–41). На усвідомлення важливості зазначеної проблеми у вітчизняних 

вищих навчальних закладах освіти вплинуло також підвищення інтересу молоді до 

шкільних предметів не тільки гуманітарного, а й природничо-математичного 
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спрямування. Необхідність вироблення в учнів цілісного уявлення про світ у процесі 

викладання різних навчальних предметів сприяла поглибленню практичної та науково-

теоретичної підготовки студентів у напрямку її гуманітаризації, що здійснювалася завдяки 

реалізації завдань міжпредметного, дослідницького, прикладного та практичного 

характеру (Орлов 1989, с. 75).  

Перехід на більш якісну ступінь ефективності освітнього процесу завдяки втіленню 

педагогічних технологій сприяв подоланню вузькоутилітарного підходу до педагогічної 

освіти як основної форми підготовки вчителя, оволодінню фахівцями гуманітарною 

культурою, подоланню однобічності їх мислення та став важливою умовою 

гуманітаризації шкільної освіти. У загальній та вищій школах широко використовувалися 

різноманітні технології, спрямовані на:  

- демократизацію колективних відносин у системах "учень-учень", "вчитель-учень" 

з використанням особистісно-орієнтованого й творчого підходів ("педагогіка 

співробітництва", "КСН" та ін.); 

- гармонійне поєднання інтелектуального, естетичного й практичного аспектів 

навчально-виховного процесу на основі принципів холізму ("укрупнення 

дидактичних одиниць" П. Ерднієв, "екологія і діалектика" Л.Тарасов), інтересу 

("система ефективних уроків" А. Окунєв) та успіху ("створення ситуації успіху");  

- формування гуманітарної культури та гуманістичних мотивів 

("культуровиховуюча технологія диференційованого навчання за інтересами дітей" 

І. Закатова, "школа-парк" М. Балабан та ін.). 

Реалізацію підготовки майбутніх педагогів на гуманітаризацію освіти науковці 

(А.Касьян, І. Колеснікова, Ю. Сенько) розглядають з позиції включення обов'язкових 

предметів (педагогіка, психологія, окремі дидактики; фізика, біологія, математика, 

лінгвістика, історія та ін.) та виділення людського, особистісного "виміру" шляхом 

конструювання навчальних предметів (філософія освіти, соціологія освіти, історія освіти 

та ін.) та спецкурсів, що відповідають майбутній спеціальності (філософія фізики, 

філософія біології, філософія історії та ін.). При цьому, пропонується така послідовність 

дій у підготовці майбутніх вчителів: професіоналізація (спеціалізація) – гуманітаризація – 

культурологізація. Великого значення набувають загальні гуманітарні науки, які, на думку 

науковців, орієнтовані на виявлення особистісного змісту професійно-спеціалізованої 

діяльності та забезпечують справжній процес гуманітаризації (Касьян 1998, с. 22). 

Таким чином, проблема підготовки майбутніх учителів до гуманітаризації освіти у 

вітчизняній та зарубіжній педагогіці у зазначений період розвивається у контексті її 
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технологізації й гуманітаризації як самого змісту, так і організаційних форм та методів 

навчально-виховного процесу й розглядається як: 

- цілеспрямований процес, що передбачає коректування змісту навчальних 

дисциплін та вдосконалення організаційних форм освітнього процесу в вузі 

(внутрішня гуманітаризація);  

- вдосконалення (у організаційному та змістовому плані) викладання суспільних 

наук, що передбачає їх зорієнтованість на формування світогляду студентів, 

насичення навчально-виховного процесу вищої школи ідеями гуманізму;  

- введення в усі професійно-освітні програми вищої школи гуманітарної складової 

незалежно від спеціальності. 

Отже, виходячи із сутності гуманітаризації математичної освіти, а також аналізу 

праць учених щодо особливостей її здійснення у вищих навчальних закладах освіти 

педагогічного спрямування, вважаємо, що процес підготовки майбутнього вчителя до 

гуманітаризації математичної освіти повинен відбуватися у поєднанні зі змістом усіх 

циклів дисциплін, а також охоплювати позанавчальну діяльність студентів. Такий підхід, 

на нашу думку, є найбільш ефективним, оскільки дає можливість забезпечити 

комплексність, повноту й цілісність знань. 

Відтак, гуманітаризацію професійної підготовки студентів до безпосереднього 

здійснення процесу гуманітаризації математичної освіти, на нашу думку, слід будувати не 

тільки за рахунок посилення змісту викладання гуманітарними відомостями, а й як 

цілісний гуманітаризовано орієнтований навчально-виховний процес формування 

гуманного ставлення до навколишнього світу, самого себе, власної діяльності. Успішна 

реалізація принципу гуманітаризації можлива на основі ідеї технологізації (як цілісного 

уявлення про сутність, структуру та способи його реалізації), що сприятиме розробленню 

авторських технологій гуманітаризації математичної освіти учнів.  
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