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Уз нік нен не і раз віц цё фі ла со фіі заў сё ды 
ад люс троў ва ла ся ў сво е а саб лі вых фор-

мах для та го, каб быць яд ром ду хоў най куль-
ту ры ад па вед най эпо хі. У тых цы ві лі за цы ях, 
дзе гэ та ад бы ва ла ся, яна за бяс печ ва ла іх жыц-
цё васць, ду хоў на-пра ктыч нае асэн са ван не 
і пе раўтва рэн не быц ця, яго бу ду чы ню, сіс тэ-
ма ты за цыю на ву ко вай кар ці ны све ту ў ад па-
вед нас ці з да сяг нен ня мі на вук. Та кім чы нам, 
уз ні ка лі ме та да ла гіч ныя га ры зон ты для но вых 
ад крыц цяў, но вых форм гра мад ска га раз віц ця, 
ад нак пры ад сут нас ці вы шэй наз ва на га цы ві-
лі за цыі гі ну лі. У су час най ме та да ло гіі, на наш 
по гляд, ад бы ва ец ца пэў нае пас лаб лен не фі ла-
соф ска га ўні вер су му і ўзмац нен не ма тэ ма тыч-
на га. Вар та кан ста та ваць, што на раў не з фі ла-
со фі яй ма тэ ма ты ка выс ту пае асаб лі вым спо-
са бам рэп рэ зен та цыі аб’ек тыў най рэ аль нас ці. 
Яна зай мае сваё, асаб лі вае мес ца ў цэ лас най 
сіс тэ ме на вук, та му да лей шае раз віц цё гэ тай 
сіс тэ мы не маг чы ма без яе ма тэ мі за цыі. 

Уз мац нен не ма тэ ма тыч най скла до вай 
у змес це на ву кі ўяў ляе са бой не знеш няе 
за па зы чан не тэ а рэ тыч ных срод каў, а ўнут-
ра нае пе раўтва рэн не сва іх улас ных па ня цій-
ных кан струк таў па за ко нах фар маль най ло гі кі. 
Гэ та абу моў ле на дыс крэт нас цю і бес пе ра-
пын нас цю ста наў та го, хто паз нае, – аб’ек та, 
яго змен лі вас цю і цэ лас нас цю. Да дзе нае маг-
чы ма па ка заць толь кі на кра і нах, якія раз ві ва-
юц ца, а так са ма на ўза е маз вя за ных па няц цях, 
іх удак лад нен ні і ўдас ка на лен ні. З гэ тай мэ тай і 
выкарыстоўваюцца ма тэ ма тыч ныя срод кі, што 
ў па раў нан ні з ты мі, якія маг лі б пра па на ваць 
ін шыя на ву кі, з’яў ля юц ца леп шы мі. Мож на сме ла 
сцвяр джаць, што ма тэ ма ты ка з’яў ля ец ца мо вай 
су час най на ву кі. Але ж ці зво дзіц ца яе пры зна-
чэн не толь кі да па бу до вы на ву ко вых тэ о рый і на 
іх ас но ве тлу ма чэн ня та го, што паз нае аб’ект?

У су вя зі з гэ тым па-фі ла соф ску асэн су ем 
тлу ма чэн не як ас но ву ду хоў на га ас ва ен ня 
рэ аль нас ці ча ла ве кам. Тлу ма чэн не ў са май 
агуль най фор ме мож на выз на чыць як пад вя-
дзен не кан крэт на га фак та пад пэў ны за кон або 

тэ о рыю. Пад тэр мі нам «факт» ма ец ца на ўва зе 
мер ка ван не або вы каз ван не аб рэ аль ных з’явах 
ці па дзе ях, а «пад вя дзен не» вар та ра зу мець 
як яго ла гіч ны вы вад з за ко ну або тэ о рыі. Пры 
ста ноў чым вы ні ку ён ра зу ме ец ца як «на ву ко вы  
фак т», асэн са ван не яко га скла дае ас но ву аду-
ка цый на га пра цэ су. 

Пад на ву ко вым фак там мы ра зу ме ем яго 
свя до мае зас ва ен не на ас но ве за ко наў ло гі кі, 
се ман ты кі і пра гма ты кі. Ін шы мі сло ва мі, ра зу-
мен не выс ту пае фор май свя до ма га зас ва ен ня 
на ву ко ва га фак та – ве даў. Та кая про стая схе-
ма асэн са ван ня на ву ко вых фак таў дзей ні чае ў 
пра цэ се аду ка цыі. У рэ аль ным аду ка цый ным 
пра цэ се (асаб лі ва ў гу ма ні тар ным) іс нуе шмат 
ме та да ла гіч ных пра лі каў, што зво дзяць сут нас-
нае рас крыц цё са цы яль ных з’яў да су зі раль-
на га апі сан ня. У вы ні ку аб ме жа ва нас ці се ман-
тыч най пра сто ры спы нім ся толь кі на не ка то рых 
ас пек тах гэ тай скла да най і важ най пра бле мы. 

Па-пер шае, у ды я лек ты ка-ма тэ ры я ліс-
тыч най гна се а ло гіі, якая з’яў ля ец ца сён ня, 
на на шу дум ку, ме та да ло гі яй на ву ко ва га паз-
нан ня (ёсць і ін шыя «ўзо ры» паз нан ня), раз гле-
дзім ад но з яе па ла жэн няў, дак лад ней, яго дру-
гую час тку, што «свя до масць не толь кі ад люс т- 
роў вае аб’ек тыў ны свет, але і тво рыць яго». 
Да пу шчаль насць та кой пе ра ду мо вы ў пры н- 
цы пе маг чы мая, але толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 
пе раўтва раль ную ро лю свя до мас ці раз гля-
даць на ўзроў ні пра кты кі, ста сун каў ча ла ве ка 
да све ту. У ме та да ла гіч ным жа пла не свя до-
масць губ ляе свой пе раўтва раль ны, прад мет-
на-пра ктыч ны ха рак тар. У су вя зі з гэ тым ёсць 
сэнс ка заць толь кі пра тое, што свя до масць 
скла дае ас но ву ра цы я наль на га паз нан ня, але 
не зво дзіц ца, не то ес на паз нан ню як ду хоў на му 
пра цэ су зас ва ен ня аб’ек тыў на га све ту ча ла ве-
кам. Свя до масць ўяў ляе ідэ аль ную ко пію з’яў, 
прайгра ван не якіх мо жа ад бы вац ца на ўзроў ні 
па чуц цё ва га ўспры ман ня. Паз нан не ж вы конвае 
ін шы, больш вы со кі ўзро вень ад люс тра ван ня 
і ўяў ляе са бой яго вы нік – сіс тэ му на ву ко вых 
ве даў, у якой рэ аль насць рэп рэ зен туе праз прак- 
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ты ку з да па мо гай ак тыў на га зас ва ен ня аб’ек та 
суб’ек там. 

Свя до масць ад роз ні ва ец ца ад паз нан ня так-
са ма па сва ім змес це і фун кцы я наль най ро лі. 
Яна з’яў ля ец ца суб’ек тыў ным воб ра зам аб’ек-
тыў на га све ту, яго ду хоў най рэп рэ зен та цы яй. 
Паз нан не ж уяў ляе дзей насць ду хоў на га зас-
ва ен ня аб’ек тыў на га све ту. Свя до масць мо жа 
быць па сіў ным пра цэ сам, та ды як паз нан не 
прад мет на мэ та на кі ра ва на ўклю чае пра кты ку 
і ак тыў ныя дзе ян ні суб’ек та, ары ен та ва ныя на 
пе раўтва рэн не рэ аль нас ці. Гэ та не фе на ме на-
ла гіч ны воб раз аб’ек таў, а ве ды, пры чы на іс на-
ван ня іх і раз віц ця. 

Па-дру гое, пас та віў шы знак роў нас ці па між 
свя до мас цю і паз нан нем, мож на пад вес ці пад 
ас но ву пры нцы по ва роз ныя па сва ёй сут нас ці 
фор мы ра зу мен ня: тлу ма чэн не і па яс нен не. 
Па няц це «тлу ма чэн не» раз гле джа на вы шэй. 
Пад па яс нен нем сён ня ра зу ме юць рас крыц цё 
пер ша па чат ко ва га сэн су мер ка ван няў і вы каз-
ван няў, рас крыц цё мэт, ма ты ва цый, дзе ян няў і 
ўчын каў лю дзей, якія апе ры ру юць гэ ты мі мер ка-
ван ня мі і вы каз ван ня мі. Та кое ра зу мен не пра к- 
тыч на не ад роз ні ва ец ца ад тэ ма ла гіч на га тлу-
ма чэн ня. Лі чыц ца, што ка лі мы рас кры ва ем 
гэ ты сэнс, то тым са мым ра зу ме ем яго. З гэ тым 
у ней кай сту пе ні мож на па га дзіц ца, ка лі га вор ка 
бу дзе іс ці не пра ву чо ных або аду ка цыі, а пра 
пе ра клад чы каў. Для боль шас ці з іх і ў XXI ст. 
га лоў най мэ тай з’яў ля ец ца зра біць пе ра клад без 
ска жэн няў і ўлас ных ка мен та ры яў, да нес ці да 
чы та чоў сэнс аў тар ска га тэк сту. Дас лед чы кам 
нель га пры па даб няц ца да іх, па коль кі, рас кры ва-
ю чы толь кі аў тар скі сэнс, усё звя дзец ца да бес-
пе ра пын на га ўзнаў лен ня та го ж са ма га сэн су. 

У ад роз нен не ад тлу ма чэн ня, па яс нен не 
грун ту ец ца на больш шы ро кай і раз ві той па зі цыі, 
якая ўклю чае ве ды і во пыт но вых па ка лен няў, 
дае на ву ко вае ўяў лен не не толь кі пра тое, што 
бы ло, але рас кры вае сут насць гэ та га і ўтры моў-
вае маг чы масць прад ка зан ня бу ду чы ні. 

Та кім чы нам, ка лі мы бу дзем тлу ма чыць ма тэ-
ма ты ку як мо ву на ву кі, то гэ та бу дзе ня пра віль на, 
а ка лі бу дзем па яс няць як ад ну з яе фун кцый, 
то гэ та бу дзе дак лад на. Спы нім ся пад ра бяз ней 
на фі ла соф скай рэф лек сіі су час най ма тэ ма ты кі.  
З ад на го бо ку, для та го, каб пац вер дзіць вы шэй-
ска за нае, а з дру го га, і гэ та га лоў нае, – ра цы я-
наль на асэн са ваць не аб ход насць ра ды каль ных 
пе раўтва рэн няў у ма тэ ма тыч най аду ка цыі. 

Па-пер шае, ма тэ ма ты ка як фе но мен куль-
ту ры скла дае адзі нае цэ лае з кан крэт на-гіс та-
рыч най пра кты кай і звя за на не толь кі з раз віц-
цём ме та даў дас ле да ван ня, рас пра цоў кай спе-
цы фіч ных на ву ко вых па ды хо даў да рэп рэ зен-
та цыі рэ аль нас ці, але і з рэ а лі за цы яй функ цый 
пе ра хо ду ад сап раў дных мер ка ван няў да іс ці-
ных выс ноў, роў на як і да ін шых. Па-дру гое, 
ма тэ ма ты ка, як асаб лі вы від ду хоў най дзей-

нас ці ўяў ляе са бой пэў ную сіс тэ му срод каў 
вы ра жэн ня і прайгра ван ня кан крэт на га спо са бу 
дзей нас ці. Ме на ві та ў гэ тай дзей нас ці ма тэ-
ма ты ка зна хо дзіць свой прад мет і сво е а саб лі-
васць свай го ме та ду. Па-трэ цяе, ма тэ ма ты ка, 
як асаб лі вы спо саб рэп рэ зен та цыі рэ аль нас ці 
ахоп лі вае не каль кі яе ты паў: ма тэ ма тыч ную 
рэ аль насць, то ес ную аб’ек тыў най дзей нас ці; 
улас ную аб’ек тыў ную рэ аль насць ма тэ ма ты кі, 
што ад кры ва ец ца ў сфе ры вы шэй шых аб ся гаў 
і ў све це вы со ка аб стра га ва ных форм і шмат-
стат нас цей з ук лю чэн нем маг чы мых, па тэн цы-
яль ных форм; вір ту аль ную рэ аль насць і інш.

Спрэч кі аб пры ро дзе аб’ек та (і прад ме та) 
ма тэ ма ты кі як на ву кі ва га юц ца ад неп рыз нан ня 
яго ў поў ным сэн се гэ та га сло ва да лі мі та ва 
вы раз на га ўка зан ня на коль кас ную пэў насць 
рэ чаў і ад но сін аб’ек тыў най рэ ча іс нас ці. Рэ аль-
насць ста сун каў, з які мі мае спра ву ма тэ ма ты ка, 
ёсць ра фі на ва ны вы раз па тэн цы яль на маг чы-
мых форм для вы яў лен ня сут нас ці аб’ек тыў-
на га све ту, узя тых у лі мі та ва аб страк тным вы ка-
нан ні. Яны ўклю ча юць маж лі выя фор мы маг чы-
ма га, якое не мо жа быць «па ка за на» з пры чы ны 
ад сут нас ці ў рэ аль ным све це яго не пас рэд на 
бач ных эк сплі ка таў, якія на ле жаць аб’ек тыў-
на му све ту струк тур. 

Ад нак свет ма тэ ма тыч ных па няц цяў, зак лю-
ча ных у аб страк тную аба лон ку, уяў ляе са бой 
рэ чы, спас ціг ну тыя ро зу мам, якія ад кры ва-
юц ца на ас но ве ўлас ці ва га да дзе на му спо са бу 
рэ сур су (ло гі ка, дэ дук цыя, ана ло гія і інш.). Гэ та 
рэ аль насць та кая ж аб’ек тыў ная, як і свет ма тэ-
ры яль ных рэ чаў. Не пры знаць гэ та га – зна-
чыць стра ціць уяў лен не пра на бы тыя ма тэ ма-
ты кай іс ці ны як адпаведныя струк ту ры да дзе-
най рэ аль нас ці і стаць пры хіль ні кам «чис то го 
умопорождения», афар ба ва нага толь кі ў суб’ек-
тыў ныя то ны, што ня се ад бі так чыс тай вы дум кі, 
а, та кім чы нам, чу жы аб’ек тыў на му све ту, быц-
цю на о гул. Пра сто ра, у якой «ап рад меч ва-
ец ца» ма тэ ма тыч ная рэф лек сія, ма тэ ма тыч ная 
кан цэп ту аль насць, ма тэ ма тыч нае тэ а рэ ты за-
ван не, ма тэ ма тыч нае мыс лен не аб іс ным, уяў-
ляе са бой асаб лі вую фор му струк тур, з да па-
мо гай якіх пры ро да ар га ні зуе свае па рад кі, але 
даз ва ляе ча ла ве ку вы каз ваць іх кры тэ ры яль на 
на больш вы со кіх уз роў нях аба гуль не нас ці, 
чым тая, што вы яў ляе ся бе дзей снай на ўзроў ні 
не пас рэд на да дзе на га. Без эша ла ні ра ва на га 
аба гуль нен ня, аб стра га ван ня і па бу до вы шмат-
звён на га лан цу га аб страк цый не маг чы ма зра зу-
мець сут нас ці прад ме та ма тэ ма ты кі, а так са ма 
тыя мэ ты (або су пер мэ ты), якія ру ха юць яе раз-
віц цём, ары ен ту юць на пра грэс.

Ма тэ ма тыч нае паз нан не све ту ўяў ляе са бой 
эк сплі ка цыю коль кас най дак лад нас ці аб’ек-
тыў най рэ аль нас ці, яе па бу до вы ў не ка то-
рай да дзе най сіс тэ ме срод каў, не з’яў ля ю чы ся 
ак там яе апі сан ня. Гэ та эк сплі ка цыя – не пра-
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д уцы ра ван не яе рэ аль на га аб’ек та, а яго іс ну-
ю чая ма тэ ма тыч ная «ма дэль». Ма тэ ма тыч ныя 
па няц ці, якія ўдзель ні ча юць у гэ тым пра цэ се, 
мо гуць мець сэнс толь кі та ды, ка лі бу дуць раз-
гля дац ца ў пэў ных ад но сі нах адзін з ад ным. 
Неп ра ва мер на ста віць пы тан не аб іх аб’ек-
тыў ным зна чэн ні па-за гэ тай сіс тэ май ад но сін, 
па коль кі аб’ек тыў нае зна чэн не мо жа мець уся 
сіс тэ ма ў цэ лым, але не асоб ныя яе эле мен ты 
(і на ват пад сіс тэ мы). Іх змест выз на ча ец ца 
стаў лен нем да ін шых ма тэ ма тыч ных па няц-
цяў і ін тэр прэ та цый ных пра цэ дур. Не ра зу мен не 
гэ тых ака ліч нас цей ля жыць у ас но ве па ла жэн-
няў, у якіх ад маў ля ец ца ўся кая су вязь ма тэ ма-
ты кі з рэ аль ным све там.

У той жа час у сва ёй пра ктыч най дзей нас ці 
ча ла век мае спра ву з та кой раз нас тай нас цю 
су вя зей і ад но сін, скла да ючых коль кас ную дак-
лад насць рэ чаў, што не су пас та ві ма са све там 
ма тэ ма тыч ных аб’ек таў, якія яе рэп рэ зен ту юць. 
Гэ та не ад па вед насць вы ра ша ец ца ства рэн нем 
но вых ма тэ ма тыч ных срод каў спас ці жэн ня коль-
кас най дак лад нас ці з’я вы – рэ аль на га све ту.

Сён ня ўжо не трэ ба да во дзіць, што ма тэ ма-
тыч нае паз нан не з’яў ля ец ца асаб лі вым спо са-
бам рэп рэ зен та цыі рэ аль нас ці. Да ка за ным з’яў-
ля ец ца і тое, што ма тэ ма тыч ныя тэ о рыі ўяў ля-
юць са бой не ней кі фар ма лізм, які ва ло дае пус-
тым змес там, а наб лі жа ныя ма дэ лі аб’ек тыў най 
рэ аль нас ці, у вы ні ку ча го маг чы ма іх змяс тоў-
ная ін тэр прэ та цыя.

Сва ёй шмат гран най дзей нас цю ча ла век 
уз вёў гран ды ёз ную сіс тэ му ма тэ ма тыч ных 
ве даў, на даў ім жыц цё вы ім пульс «Ре ша те лей 
за дач», якія паў ста юць на яго шля ху, і звя заў 
з ёй свае на дзеі. Ге не зіс куль ту ры ча ла вец тва 
і ге не зіс, убу да ва ны ў яе на пра вах не ад’ем на га 
кам па нен та ўся го ком плек су ма тэ ма тыч ных 
ве даў, ка лі і не су па да юць, то шмат у чым ад на-
на кі ра ва ны. І та му ад каз на пы тан не аб мэ тах 
ма тэ ма тыч на га паз нан ня вар та шу каць у сіс-
тэ ме, якая яго змя шчае. Сіс тэ ма, бу ду чы больш 
маш таб най і ў сва іх ме жах, і ў сва ёй фун кцы я-
наль нас ці, пат ра буе тое ці ін шае аб ста ля ван не 
для пе раўтва рэн ня све ту суб’ек та. Гэ та на дае 
сва бо ду твор ча му пра цэ су, вы ні кам ча го з’яў ля-
ец ца ў вы шэй шай сту пе ні аб страк тны прад укт 
як ўмо ва і сро дак да лей ша га ўзба га чэн ня тых 
жа ме та даў пра ктыч най дзей нас ці.

Пра кты ка, ка рысць, вы га да (не пас рэд ныя 
пат рэ бы гра мад ства) або пры га жосць, ме ра, 
гар мо нія (больш вы со кія ду хоў ныя каш тоў нас ці 
і ідэ а лы) – што з’яў ля ец ца вя ду чым звя ном і 
ас ноў ным фак та рам ма тэ ма тыч на га паз нан ня? 
Ад наз нач на га ад ка зу, уні вер саль на пры дат на га 
для ўсіх гіс та рыч ных фаз ста наў лен ня ма тэ ма-
ты кі, куль ту ры і гра мад ска га пра грэ су ў цэ лым 
ня ма. Тут мае мес ца рух і пе ра мя шчэн не каш-
тоў нас цей ад ад на го по лю са да дру го га. Іс ці на 
зак лю ча ец ца ў тым, што на кож най фа зе раз-

віц ця ма тэ ма ты кі як на ву кі не аб ход на ра зу мець 
мер нае злу чэн не тых і ін шых, гар мо нію гэ тых 
па чат каў. Вар та адзна чыць, што рас кол ма тэ ма-
ты кі, які ад быў ся ў ся рэ дзі не мі ну ла га XX ст., на  
тра ды цый ную, зы хо дзя чую сва і мі ка ра ня мі ў па- 
т рэ бы пра кты кі, і но вую, ас но вай якой выс ту пае 
вы чы шча ны ад уся кай эм пі рыі і кан крэ ты кі ак сі я-
ма тыч ны ме тад, пац вяр джае вы шэй ска за нае.

Та кім чы нам, рас кол, які ад быў ся ў ма тэ ма-
ты цы, не з’яў ля ец ца «ка тас тро фай» у рам ках 
ра цы я на ліс тыч ных форм і ін сты ту таў ма тэ ма-
тыч най дум кі, як лі чаць мно гія, не прад вес нік 
або ўва саб лен не кры зі су куль ту ры гра мад ства, 
яго «ду хоў най аго ніі», не ад мо ва су куп на га 
ро зу му ча ла вец тва ад да лей ша га да лу чэн ня 
да глы бінь сут нас ці све ту, ад на ро шчван ня тэх-
на ла гіч най ма гут нас ці гра мад ства пры да па-
мо зе рас пра цоў кі і ўка ра нен ня ва ўжыт ках 
но вых ма тэ ма тыч ных ідэй. На ад ва рот, да дзе-
ная па дзея ўяў ляе са бой вы нік на ту раль на га 
пра цэ су ды я лек ты за цыі на ву ко вых ве даў у яго 
вы шэй шай, най больш усе а гуль най ма тэ ма ты-
за ва най фор ме. Гэ та прад укт унут ра на га раз-
віц ця ма тэ ма ты кі, які спа ра дзіў ва ўлон ні ад на го 
і та го ж адзін ства дзве фун да мен таль ныя суп-
раць лег лас ці, дзве па ляр ныя сі лы. У пра цэ се іх 
уза е ма дзе ян ня, сі нер гіз му, да сяг ну лых у вы ні ку 
са ма ка рэк цыі, уз ні ка юць но выя маг чы мас ці 
да лей ша га пра грэ су, на ра джа юц ца да дат ко выя 
ім пуль сы, ад кры ва юц ца не вя до мыя ра ней кры-
ні цы ру ху на пе рад і на ро шчван ня ма тэ ма тыч-
на га па тэн цы я лу. 

Па гэ тай пры чы не ма тэ ма тыч ная аду ка цыя 
ў ме та да ла гіч ным пла не па він на ўяў ляць са бой 
адзін ства твор чай дзей нас ці ма тэ ма ты ка па рэп-
рэ зен та цыі коль кас най дак лад нас ці аб’ек тыў най 
рэ аль нас ці, яе па бу до вы ў пэў най сіс тэ ме ма тэ-
ма тыч ных срод каў і ак тыў нас ці та го, хто паз нае, 
суб’ек та, які з да па мо гай ма тэ ма тыч ных аб страк-
цый вы со ка га ўзроў ню не толь кі кан стру юе іс ну-
ю чыя на да дзе ны мо мант ста ны аб’ек тыў най 
рэ аль нас ці, але і пра гна зуе іх змя нен не і раз-
віц цё ў бу ду чы ні. Ін шы мі сло ва мі, ма тэ ма тыч ная 
аду ка цыя па він на ўяў ляць са бой пра цэс «тва-
рэн ня» та ко га ма тэ ма тыч на га эру ды та, уні вер-
са ла, які доб ра ба чыць не толь кі гран ды ёз ны 
свет ма тэ ма ты кі, але і мо жа ства раць пе ра хо ды 
да ін шых га лін ве даў, якія ля жаць у ас но ве на ву-
ко ва-выт вор чай дзей нас ці ча ла ве ка.

Та кім чы нам, ма тэ ма ты ка выс ту пае ме та да-
ла гіч най ас но вай у по шу ку пры ёмаў і срод каў не 
толь кі ве даў, але і аду ка цыі. Твор чая дзей насць 
ма тэ ма ты ка ўяў ля ец ца як узор і ідэ ал паз на-
валь най ак тыў нас ці суб’ек та з мэ тай пе раўтва-
рэн ня аб’ек тыў най рэ аль нас ці.
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Summary

The article is defined that mathematical education is 
a creation of the mathematical erudite, the versatile per-
son. He sees the grandiose world of mathematics, can 
do transitions to other fields of knowledge which under-
lie research and production activity of the person. Cre-
ative activity of the mathematician is represented as a 
sample, an ideal of informative activity of the subject for 
the purpose of transformation of objective reality.

Пас ту піў у рэ дак цыю 20.03.2013 г.

УДК [1:316.4]:37

А.В. Куз не цов,
кан ди дат фи ло соф ских на ук, до цент ка фед ры фи ло со фии БГПУ

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙАНАЛИЗКРИЗИСА
СОВРЕМЕННОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГООБРАЗОВАНИЯ

Пе да го ги чес кое об ра зо ва ние кос вен ным 
об ра зом оп ре де ля ет раз ви тие куль ту ры 

и об щес тва на оп ре де лен ных ста ди ях их раз-
ви тия. Вот по че му на пе ре лом ных эта пах раз-
ви тия об щес тва, пос ле ве ли ких со ци аль ных и 
на уч ных ре во лю ций, ког да в про цес се ос мыс-
ле ния ито гов и пос лед ствий этих пот ря се ний 
воз ни ка ют но вые уни вер са лии куль ту ры и ра ди-
каль но ме ня ют ся смыс лы ста рых уни вер са лий 
(он то ло гии, смыс лы по ня тий ис ти ны и заб луж-
де ния, доб ра и зла, кра со ты и бе зоб раз но го и 
др.), вни ма ние об щес тва и фи ло соф ской мыс-
ли кон цен три ру ет ся на про бле мах пе да го ги чес-
ко го об ра зо ва ния. Для то го, что бы об щес твен-
ное соз на ние, ко то рое еще на хо дит ся в пле ну 
ста рых смыс лов уни вер са лий куль ту ры, ос во-
и ло и вклю чи ло в се бя вы ра бо тан ные в хо де 
ре во лю ци он ных из ме не ний но вые смыс лы этих 
уни вер са лий, не об хо ди мы ра ди каль ные из ме-
не ния в сис те ме пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния.

Оно зак ла ды ва ет ос но вы об ра зо ва ния 
в це лом, спо соб ству ет ов ла де нию под рас та-
ю щим по ко ле ни ем но вых смыс лов уни вер са-
лий куль ту ры. Имен но по э то му Ян Амос Ко мен-
ский, яв ля ясь сов ре мен ни ком Ре фор ма ции 
и но во ев ро пей ской фи ло со фии XVII в. и ос во ив 
идеи ро до на чаль ни ков этой фи ло со фии в ли це 
Р. Де кар та и Ф. Бэ ко на, за ло жил ос но вы са мой 
сис те мы пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния. Ио ганн 
Ген рих Пес та лоц ци – сов ре мен ни к Ве ли кой 
фран цуз ской ре во лю ции и не мец кой клас си че- 
с кой фи ло со фии, син те зи ро вав в сво ей пе да го-
ги чес кой кон цеп ции идеи Ж.Ж. Рус со, И. Кан та  
и И.Г. Фих те, стал ве ли ким ре фор ма то ром это-
го об ра зо ва ния.

В этой свя зи сле ду ет от ме тить, что Ве ли кая 
Ок тяб рьс кая ре во лю ция сыг ра ла ко лос саль ную 
роль в раз ви тии со вет ско го пе да го ги чес ко го 
об ра зо ва ния. Мы име ем здесь вви ду не толь ко 
но ва ции в об лас ти пе да го ги ки, выд ви ну тые 
Л.С. Вы гот ским, П.П. Блон ским, А.С. Ма ка рен ко 

и др. в 20-х гг. XX в., но и идеи со вет ской шко лы 
кри ти чес ко го мар ксиз ма в 60–70-х гг. (Э.В. Иль-
ен ков, Г.С. Ба ти щев, от час ти Г.П. Щед ро виц кий 
и др.) по пе ре строй ке сис те мы со вет ско го об ра-
зо ва ния.

Ка за лось бы, что сов ре мен ная си ту а ция как 
в ми ро вом со об щес тве в це лом, так и в рес-
пуб ли ках быв ше го Со вет ско го Со ю за в осо-
бен нос ти тре бу ют ра ди каль ной ре фор мы 
в об лас ти пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния, пос-
коль ку тех но ген ная ци ви ли за ция в на ча ле 
XXI в. пе ре жи ва ет фун да мен таль ный кри зис. 
Этот кри зис тре бу ет ра ди каль но го пе ре осмыс-
ле ния уни вер са лий куль ту ры тех но ген ной ци ви-
ли за ции. В свою оче редь, с ре зуль та та ми это го 
пе ре осмыс ле ния, ко то рое на ча лось в фи ло со-
фии XX в. (от М. Хай дег ге ра и за пад но го мар-
ксиз ма до пред ста ви те лей пос тмо дер низ ма), 
дол жно быть оз на ком ле но но вое под рас та ю-
щее по ко ле ние мо ло дых лю дей, ро див ших ся 
в кон це XX – на ча ле XXI в. А для это го, пре жде 
все го, дол жна быть пе ре стро е на сис те ма пе да-
го ги чес ко го об ра зо ва ния по об ра зу ре форм 
Я.А. Ка мен ско го, И.Г. Пес та лоц ци и со вет ских 
фи ло со фов и пе да го гов 20-х гг. XX в.

Од на ко ожи да е мых про рыв ных про ектов 
в об лас ти те о рии пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния,  
а тем бо лее его ре форм не пос ле до ва ло. Необ-
ходимо от ме тить, что на ча ло XXI в. сви де тельс-
тву ет о фун да мен таль ном кри зи се пе да го ги чес-
ко го об ра зо ва ния. Де лясь сво и ми впе чат ле ни-
я ми о со ве ща нии рек то ров пе да го ги чес ких уни-
вер си те тов Ев ро пы, про во див шем ся в 2011 г.,  
П.Д. Ку хар чик от ме тил, что об щей те мой вы- 
с туп ле ний на нем бы ла про бле ма па де ния  
пре сти жа пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния в Ев ро- 
 пе.

К со жа ле нию, мне ние рек то ров ев ро пей ских 
пе да го ги чес ких уни вер си те тов под твер жда ет ся 
дан ны ми со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, про-
ве ден ных в Рос сии. Как от ме ча ют В.П. За сып-
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