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ФІЛАСАФІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ САЦЫЯЛЬНЫХ ВЫНІКАЎ 
УНІВЕРСІТЭЦКАЙ МАТЭМАТЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ

Французскі мысліцель Блез Паскаль (1623-1662), магчыма, самая леген
дарная асоба Новага часу з незвычайна цяжкім і трагічным лесам. Тэты вы- 
датны матэматык, які казаў, што ўсё, што перавышае геаметрыю, перася- 
гае i нас, пасля вельмі плённай дзейнасці ў галіне дакладных навук расча- 
раваўся ў іх і развянчаў любімую навуку як дарэмнае рамяство і звярнуўся 
да больш надзённых, на яго погляд, праблем чалавека.

Без усялякага сумнення, -  сцвярджаў Блез Паскаль, -  чалавек створа- 
ны для таго, каб думаць: гэта і яго галоўная годнасць, і галоўная справа 
ўсяго жыцця, а галоўны абавязак -  думаць, як яму належыць"\ "Ён быў ни
зменным прыхільнікам пэўнага ведання і ведаў цану чалавечага розуму, ха- 
ця яго і клеймавалі як ірацыяналіста. У свой прагматычны і рацыяналістыч- 
ны век "бяздушнасці свету" ён проціпаставіў любоў і літасцівасць да людзей. 
Прыкмету дасканаласці Паскаль, як і Рэнэ Дэкарт (1596-1650), звязвае не 
толькі з разумением і прастатой "натуральнага свету" розуму, але, у адроз- 
ненне ад Дэкарта, таксама і з пачуццямі. Ісціна, успрынятая душой, па Пас
калю, павінна быць ці відавочнай для яе, ці лагічным вынікам адпаведных 
ісцін. Моц сэрца азначае ў Паскаля не слабасць розуму, а толькі адмаў- 
ленне яго ўсемагутнасці. Слабасць і моц пачуццяў, у адрозненне ад розуму, 
-  у іх уяўнай неабгрунтаванасці, дакладней, у "іншай логіцы", якая няўлоў- 
ная для розуму.

Блез Паскаль пачынаў з засвойвання філасофіі Рэнэ Дэкарта i глыбокай 
павагі да яго як прызнанага мэтра французскай навукі і філасофіі. "Невы- 
падкова Паскаль, -  заўважае Г.Я. Стральцова, прафесар Маскоўскага уні- 
версітэта, -  так высока ацэньвае картэзіянскае cogito: тут заключены важ- 
нейшы пункт яго згоды з Дэкартам. Славуты яго фрагмент аб "мыслячым 
трыснягу" і шэраг іншых аб велічы чалавека ў  думках, безумоўна, навеяны 
чытаннем Дэкарта"2. Іншае агульнае вымярэнне ў філасофскай думцы Дэ
карта i Паскаля складаецца ў прызнанні матэматыкі і аксіяматычна-дэдук- 
тыўнага метаду ў якасці ўзору навуковай ісціны. Услед за Рэнэ Дэкартам 
матэматык Блез Паскаль творча развівае геаметрычны метад і лічыць яго 
найбольш дасканалым метадам пазнання. Нягледзячы на супрацьпастаў- 
ленне двух вялікіх мысліцеляў, нават прыхільнікі гэтага накірунку павінны 
прызнаць, што з картэзіянскай філасофіі Паскаль засвоіў вялікі прынцып 
думкі як доказ чалавечага існавання.

Калі Блез Паскаль сутыкнуўся з навукай аб чалавеку, то быў уражаны 
адноснай мізэрнасцю і недакладнасцю звестак, якімі яна на той час валода-

‘ Тут i далей -  пераклад аўтара. -  B E.
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ла. У навуцы аб чалавеку не было звычайнага строгага парадку, якім ад- 
рознівалася яго любімая матэматыка i якая з усёй сваей глыбінёй была бес- 
карыслівая тут, паколькі пытанні, якія адносяцца да вывучэння i тлумачэння 
чалавека, даволі цяжка сістэматызаваць з дапамогай абстрактна-аксіяма- 
тычнага метаду. Паскаль лічыў, што трэба характарызаваць чалавека не як, 
напрыклад, матэматыка ці прамоўцу, а ў першую чаргу як праўдзівага чала
века, паколькі немагчыма звесці асобу да яго прафесіянальных здольнас- 
цей. Прызнаючы межы розуму, Блез Паскаль не абмяжоўвае нашу дзіўную 
магчымасць пазнання, паколькі нават частковае веданне таксама з'яўляец- 
ца веданнем, а няпоўная ўпэўненасць гэтак жа мае сваю каштоўнасць, калі 
вядома ступень гэтай упэўненасці.

У сувязі з развіццём эксперыментальных даследаванняў адбывалася 
фарміраванне новага ідэалу навуковасці. Так, заснавальнік метадалогіі во- 
пытнай навукі Новага часу англійскі філосаф Фрэнсіс Бэкан (1561-1626) 
лічыў, што самым лепшым доказам будзе вопыт, калі ён з'яўляецца асновай 
эксперымента, і таму ён разглядаў матэматыку як дапаможны сродак альбо 
як дадатак да прыродазнаўчай філасофіі. У сачыненні "Аб годнасці і пры- 
множанні навук" (1620) Бэкан актыўна пярэчыў супраць развіцця "містыч- 
най" і "самаздаволенай" матэматыкі, гэта значыць матэматыкі дзеля матэ- 
матыкі, хаця і разумеў, што гэта непазбежна і ўласціва чалавечаму розуму. 
Переход ад матэматычнага да фізічнага ідэалу навуковасці можна лічыць 
адной з буйнейшых змен у рамках фундаменталісцкай парадыгмы, паколькі 
ў першым выпадку ў якасці першапачатковых прынцыпаў выступалі аксіёмы 
і пастулаты розуму, а ў другім -  пазнавальныя эмпірычныя элементы.

Аднак поруч з гэтым і ў рамках матэматычнага стандарту навуковасці 
адбываліся ўласныя змены, як, напрыклад, адмаўленне ад патрабаванняў 
відавочнасці і нагляднасці аксіём з заменай іх на ўмовы незалежнасці, не- 
супрацьлегласці і паўнаты. Хаця матэматычныя навукі ў абстрактных пабу- 
довах далёка пайшлі ад класічнага разумения матэматычнай строгасці, 
арыентацыя на матэматычны ідэал навуковасці як на ўсеагульны прагледж- 
ваецца і ў сучаснасці. У XX ст. гэта тэндэнцыя ярка выяўлена ў творчасці 
выдатнага нямецкага матэматыка-універсала Давіда Гільберта (1862-1943). 
Адзін з апошніх перыядаў яго дзейнасці быў прысвечаны абгрунтаванню ма- 
тэматыкі шляхам яе поўнай фармалізацыі з далейшым матэматычным до
казам несупярэчнасці фармалізаванай матэматыкі. Цікава адзначыць, што 
метадалагічнае адзінства матэматыкі было для Давіда Гільберта вынікам не 
толькі глыбокага пераканання, але і яго багатага навуковага вопыту.

Сучасная трактоўка матэматыкі была дадзена адным з самых уплывовых 
мысліцеляў XX ст. аўстрыйскім філосафам Людзвігам Вітгенштэйнам 
(1889-1951). Ён успрымае матэматычныя сімвалы і іх камбінацыі як "аб'ек- 
ты рэальнага свету", а правіла ігры з сімваламі, па сутнасці, -  як правіла 
дзеяння з прадметамі фізічнай прасторы. Буйнейшы спецыяліст па матэма
тычнай логіцы доктар фізіка-матэматычных навук У.А. Успенскі заўважае, 
што менавіта такі падыход ляжыць у аснове таго спосабу, пры дапамозе 
якога славутая тэарэма Гёдэля аб паўнаце была ўстаноўлена яе аўтарам у 
1931 г. Пэўная жорсткасць і кансерватызм матэматычных аб'ектаў трады- 
цыйна разглядаюцца як іх выкпючная прывілея ў параўнанні, напрыклад, з 
фізічнымі аб'ектамі. Выяўленыя супярэчнасці тэорыі мностваў матэматыкі 
звычайна называлі "парадоксамі", паколькі гэтыя парадоксы, якія раней на
зывался "антыноміі", з цягам часу могуць быць растлумачаны, а такое 
спадзяванне ніколі не пакідала матэматыкаў.

Нямецкі матэматык Фелікс Хаўсдорф (1868-1942) у "Асновах тэорыі мно- 
стваў" (1914) даволі дакладна назваў тэорыю мностваў "вобласцю, дзе 
нішто не з'яўляецца відавочным", паколькі ісцінныя сцвярджэнні могуць гу- 
чаць парадаксальна, а зусім ісцінныя могуць аказацца ілжывымі. Узнікшыя ў

81

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


матэматыцы супярэчнасці, па Вітгенштэйну, не ёсць анталагічная супярэч- 
насць быцця, а з'яўляюцца вынікам чалавечай дзейнасці, якая стварыла тэ
ту супярэчнасць. Таму праблемы асноў матэматыкі ёсць сутнасць не анта- 
лагічнай праблемы, а "праблемы дзейнасці", паколькі лагічныя і матэматыч- 
ныя сістэмы, па сутнасці, тэта нашы рукатворныя канструкцыі. Гэта апошняе 
слова з'яўляецца ключавым у зразуменні "вітгенштэйнаўскай псіхатэрапіі" 
страху матэматыкаў перад глыбока схаванымі, на першы погляд, супярэч- 
насцямі.

Адказваючы на пытанне: "Чаму матэматыцы патрэбна абгрунтаван- 
не?" -  Людзвіг Вітгенштэйн казаў: "Я мяркую. яно патрэбна ёй не больш, 
чым сказам, якія апавядаюць аб фізічных прадметах ці аб пачуццёвых ура- 
жаннях, -  патрэбен іх аналіз... Матэматычныя праблемы так званых асноў у 
такой жа малой ступені ляжаць для нас у аснове матэматыкі, у якой нама- 
ляваная скала нясе на сабе намаляваную цытадэль"3. Меркаванне аб ма- 
тэматычным паходжанні некаторага сцвярджэння робіцца не толькі таму, 
што яно з'яўляецца ісцінным, але таксама i таму, што ўспрымаецца намі як 
ісціннае. Менавіта так будуе свае адносіны з матэматычнай ісцінай Людзвіг 
Вітгенштэйн, паколькі адпаведнасць паміж фактам ці падзеяй і моўным во- 
бразам, які апісвае іх, немагчыма зусім растлумачыць у лагічна бездакор- 
ных тэрмінах.

У пачатку XX ст. у законах логікі большасць матэматыкаў-практыкаў уба- 
чылі непарушныя ісціны, палічыўшы, што іх навука можа быць выведзена з 
логікі. "Фармалізацыя не дае колькі-небудзь рэальнага ўяўлення аб матэма
тыцы, -  сцвярджае вядомы амерыканскі вучоны Морыс Клайн, -  гэта толькі 
шалупінне, але не зерне" . Сур'ёзная крытыка лагічнай праграмы складала- 
ся ў тым, што фактычна асноўныя матэматычныя паняцці, вывадзімыя і не- 
вывадзімыя непасрэдна з вопыту, фарміруюцца на аснове пачуццёвай ці 
вобразнай інтуіцыі. Напрыклад, Блез Паскаль лічыў метад геаметрыі най- 
больш блізкім да дакладнага метаду, паколькі, хаця ён і даказвае ўсе няяс- 
ныя прапановы, ён не робіць тэта для "першасных становішч" ці аксіём, 
спрабуючы зберагчы розум ад "дрэннай бясконцасці" азначэнняў і доказаў.

Тлумачэнне брытанскага філосафа навукі Карла Попера (1902-1994) на- 
зываюць тэорыяй фальсіфікацыі, супраць якой іншы раз вылучаюцца нека- 
торыя прынцыповыя пярэчанні. 3 аднаго боку, немагчыма разглядзець усе 
тэорыі, дастойныя выпрабавання, паколькі чалавечая вынаходлівасць 
здольная генерыраваць іх неабмежавана. Аднак з іншага боку, тэорыя 
фальсіфікацыі выключав з навукі занадта многа таго, што даследчыкі хацелі 
б у ей захаваць. Увогуле кажучы, узровень строгасці і метадалагічнай ас- 
нашчанасці розных раздзелаў ці абласцей адной і той жа навукі, напрыклад 
матэматыкі, як абстрактна-тэарэтычнай, так і камп ютэрнай, могуць таксама 
значна адрознівацца. "Філосаф павінен так круціцца і вярцецца, -  казаў 
Людзвіг Вітгенштэйн, -  каб ухіліцца ад матэматычных праблем, а не 
асаджваць адну з іх, менавіта тую, якую быццам бы перш-наперш трэба ра- 
шыць раней, чым можна будзе рухацца далей"5. Аднак філосафы навукі, 
магчыма, усё яшчэ недаацэньваюць тэту перасцярогу выдатнага мысліцеля.

Вопыт асэнсавання асноў матэматыкі ў XX ст., крызіс якіх праявіўся ў вы- 
значэнні супярэчнасцей, прывёў Вітгенштэйна да вываду аб тым, што тра- 
дыцыйная трактоўка гэтай навукі, мабыць, залішне ідэалізавана, а матэма- 
тыкі і філосафы матэматыкі звычайна зыходзяць з платонаўскага прад- 
стаўлення аб грунтоўным заснаванні матэматыкі і аб бясспрэчным характа- 
ры матэматычнага ведання. Таму праблема абгрунтавання матэматыкі но- 
сіць, па сутнасці, філасофскі і метадалагічны характар, і яе рашэнне звязана 
з адмаўленнем ад завышаных і нерэалістычных ідэалізацый матэматычнага 
ведання. Старажытнагрэчаскі мысліцель Платон (427-347 да н. э. ), абага- 
ціўшы вучэнне аб матэматычным веданні, якое ляжыць у аснове разнастай-
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насці фізічнага свету, быў вядучай фігурай духоўнага жыцця Грэцыі. Ен 
лічыў аб'ектыўна існуючым свет ідэй, у якім знаходзіцца душа чалавека да 
яго з'яўлення ў Сусвет. I толькі прымушаемая да ўспамінаў душа аднаўляе 
ўражанні, якія былі накоплены ў свеце ідэй, можа прызнаць ісціннасць 
аксіём і без залішняга зямнога вопыту.

Адпаведна эўклідаўскаму ідэалу матэматычнай тэорыі яна пачынаецца з 
праверкі ісціннасці некаторай сістэмы зыходных палажэнняў ці аксіём, з 
якой выцякае сапраўднасць астатніх, дэдуктыўна выводзімых сцвярджэн- 
няў. Працы Эўкліда, які жыў і выкладаў, па некаторых меркаваннях, у Алек
сандры! каля 300 г. да н. э., уяўляюць сабой вялізныя сістэматычныя агляды 
асобных адкрыццяў шматлікіх пакаленняў егіпецкіх і грэчаскіх аўтараў. «Ка- 
роткі эўклідыянскі "мядовы месяц" уступіў месца "інтэлектуальнаму смутку". 
Узнікла зусім неэўклідыянская патрэбнасць доказу ўнутранай несупярэчлі- 
васці, каб упэўніцца, што "трывіяльна ісцінныя аксіёмы" не супярэчаць адна 
адной6». Сучасныя матэматыкі не звязваюць паняцце ісціны толькі з аксі- 
ёмамі, хаця пераканаўчасць тэарэм усё ж звязана з прымальнасцю абст
рактных сістэм першапачатковых сцвярджэнняў, таму такі ідэал тэорыі. ча
сам называюць квазіэўклідаўскім.

3 пункту гледжання філосафа навукі Імрэ Лакатоса (1922-1974), "жывая 
навука" пачынаецца не з асноў ці прынцыпаў, а з непасрэдна правяраемых 
сцвярджэнняў. У філасофіі матэматыкі Лакатоса пераважае тэндэнцыя раз- 
веяць міф аб выключнасці і беспамылковасці матэматычнага ведання і 
наблізіць яго да змястоўнага ведання. "Мы ніколі не ведаем, -  сцвярджае 
ён. -  мы толькі здагадваемся. Мы можам, аднак, звяртаць нашы меркаванні 
ў аб'екты крытыкі, крытыкаваць і рабіць іх дасканалымі У сувязі з гэтым 
амерыканскі філосаф прафесар Лары Лаўдан казаў, што калі рацыяналь- 
насць заключаецца ў тым, каб верыць толькі ў тое, пра што мы можам ра
зумна меркаваць, як быццам бы праўдзівым, тады ў гэтым выпадку навука 
была і заўсёды застанецца ірацыянальнай. Матэматыкі XX ст. актыўна і 
плённа выкарыстоўваюць у сваіх вывадах тэорыю мностваў, абапіраючыся 
на яе як на найбольш фундаментальную структуру пры абгрунтаванні матэ- 
матыкі, нягледзячы на рознага роду парадоксы. Тэты ірацыянальны факт 
філасофіі матэматыкі мае цапкам рацыянальнае тлумачэнне ў паводзінах 
матэматыкаў, паколькі ўнутраныя праблемы тэорыі не з'яўляюцца прычы- 
най адмовы ад яе, калі яна не вычарпала свае эўрыстычныя магчымасці.

Вялікія творы духоўнай культуры, як мастацкія, так і навуковыя, нельга 
растлумачыць толькі эпохай іх стварэння, паколькі яны рыхтуюцца стагод- 
дзямі працяглага і складанага працэсу выспявання. Матэматычныя навукі 
унікальныя, як сферы культуры, і істотна адрозніваюцца ад іншых сфер інтэ- 
лектуальнай дзейнасці. Адной з найбольш цікавых праблем як для філоса- 
фаў, так і для сацыёлагаў з'яўляецца праблема тлумачэння высокай ступе- 
ні згоды, якая дасягаецца ў матэматыцы, нягледзячы на перыядычныя ўс- 
пышкі рознагалосся. Кажучы аб ісцінах, даступных нашаму разумению, Блез 
Паскаль адзначаў: "Аб іх я кажу, што розум i сэрца -  гэта як бы вароты, 
праз якія ісціны пранікаюць у душу, але што вельмі мала ісцін яна атры- 
моўвае пры дапамозе розуму ў той час, як большую іх масу ўводзіць у яе 
безразважная воля, якая не раіцца з разважаннем"8. Паскаль жыў у эпоху 
глыбокага шанавання навукі, асабліва матэматыкі, таму тым больш трэба 
аддаць належнае яго праніклівасці, калі ён прадбачыў як аддаленыя і бліс- 
кучыя перспектывы любімай ім матэматыкі, так i абмежаваную сферу яе 
ўжывання, абумоўленую самой дасканаласцю, а менавіта аб'ектыўнасцю, 
строгасцю I выразнасцю яе метадаў і прыёмаў дасягнення ісціны.

Увогуле кажучы, няма адзіных заканамернасцей развіцця навукі ў гра- 
мадстве, таму кожную гістарычную сітуацыю належыць разглядаць асобна. 
У другой палове XX ст. павышаная ўвага да суб'ектаў навуковай дзейнасці,
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а менавіта як да асобна вучоных, так i да навуковых школ i навуковых су- 
польнасцей, азначала прызнанне разнастайнасці сацыяльных форм у наву- 
цы. У значнай меры тэта звязана з пераарыентацыяй поглядаў даследчыкаў 
навукі на ўзаемадзеянне навукі і грамадства. Раней гісторыю цывілізацыі 
разглядалі пад уплывам развіцця навукі, а ў канцы XX ст. асабліва значным 
становіцца ўздзеянне грамадства на навуку. Прыхільнікі розных падыходаў і 
накірункаў разумеюць, што навуковыя веды ўключаны ў сацыякультурны 
кантэкст і што культурный фактары, у тым ліку атрыманая адукацыя, пры- 
належнасць вучонага да пэўнай школы, яго светапогляд і многае іншае, 
аказваюць істотны ўплыў на творчую дзейнасць. Аднак атрыманыя і засвое- 
ныя веды без сувязі з праблемамі чалавецтва і пошукам асабістых інтарэ- 
саў прывялі да таго, што паняцце адукаваны чалавек стала, па вобразнаму 
вызначэнню Аляксандра Салжаніцына, сінонімам інфармаванага чалавека, 
ці "адукаванца".

XX ст. у гісторыі чалавецтва, магчыма, будзе вызначацца як вяршыня 
развіцця тэарэтычных навук, заснаваных на матэматыцы і фізіцы. Выдатны 
расійскі матэматык акадэмік С.П. Новікаў лічыць, што "падобную вяршыню 
тэарэтычнага ўзроўню цывілізацыя ўжо праходзіла каля дзвюх тысяч гадоў 
таму назад у перыяд элінізму” , калі былі сабраны, падагульнены і істотна 
развіты матэматычныя адкрыцці папярэдніх культур "на базе прынцыпова 
новага тады фундаменту -  адкрытасці інфармацыі і свабоднага абмену 
ідэямі"9. Аднак, нягледзячы на вялікую моц сучаснай навукі і тэхналогій, 
грамадства стала яшчэ больш небяспечным для самого сябе, паколькі аб 
сваіх магчымасцях, аб сваіх тайнах чалавек ведае значна менш, чым аб 
тайнах прыроды. Таму і з'явіўся тэрмін "разгублены чалавек XX стагоддзя", 
тэта значыць чалавек, здзіўлены несупадзеннем мэт і вынікаў сваіх дзеян- 
няў. Чалавечыя праблемы ўзнікаюць у выніку скажонага тлумачэння жыцця. 
Між іншым, істотная частка праблем сучаснай сістэмы адукацыі звязана са 
змяненнямі, якія адбываюцца ва ўмовах жыцця чалавека, як прыродных, так 
і сацыякультурных, якія ўплываюць на яго як на індывіда і як члена сучасна- 
га грамадства.

Хаця ў сярэднявеччы навука была не ў стане змяніць грамадскую свядо- 
масць, сёння, нягледзячы на вялікія дасягненні, голас навукі па-ранейшаму 
чутны слаба. Яшчэ грэчаскія мысліцелі меркавалі, што навуцы ўласцівы тры 
неабходныя прыкметы: пазнавальныя метады, верагоднасць і агульназна- 
чымасць. Славуты нямецкі філосаф Карл Ясперс (1883-1969), характары- 
зуючы сучасную навуку з пункту гледжання гэтых трох асаблівасцей, адзна- 
чаў таксама яе універсальнасць і незавершанасць. Таму, з аднаго боку, ня- 
ма такой галіны, якая магла б працяглы час заставацца па-за навукай, а з 
іншага боку, ёсць нязменнае жаданне пераглядаць усё, пачынаючы з асноў, 
што вядзе да новага ведання, зберагаючы дасягненні ў якасці складанай 
часткі. Па сутнасці, чалавек -  гэта адкрытая сістэма, таму ён з самага па- 
чатку асуджаны як на свабоду выбару, так і на пэўны культурны і творчы 
змест жыцця.

У сістэме адукацыі павінен быць запас свабоды, які ствараецца засвой- 
ваннем культурнай прасторы, паколькі інтэлектуальны кантэкст адукацыі 
можа садзейнічаць ліквідацыі адасобленасці ведаў і наданню ім сацыяльнай 
і гістарычнай свядомасці. Адна са спецыфічных рыс адукацыйнага працэсу, 
па разумению лаўрэата Філдсаўскай прэміі прафесара С.П. Новікава, за- 
ключаецца ў тым, што "грама^ская ацэнка яго ўзроўню на даны момант іс- 
навання значна ўскладнена"1 . Размова ідзе аб тым, што няякасная адука
цыя сёння вядзе да множання дрэнных спецыялістаў шмат гадоў пасля та
го. Таму для зберажэння інтэлектуальнага і тэхналагічнага патэнцыялу па- 
вінна быць створана сістэма адукацыі, накіраваная на выхаванне творчых 
здольнасцей. Блез Паскаль, напрыклад, лічыў, што абстрактную сутнасць
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чалавечай душы немагчыма, а між іншым і несправядліва, любіць незалеж- 
на ад яе ўласцівасцей.

Ha ўзровень матэматычнай падрыхтоўкі будучага студэнта істотна ўплы- 
ваюць праграмы і прынцыпы адукацыі будучых настаўнікаў матэматыкі. Пэў- 
нае зніжэнне культурных стандартаў і бюракратызацыя жыцця прывялі да 
таго, што методыка стала прыкрыццём адсутнасці фундаментальных ведаў. 
Выдатны матэматык і педагог А.Я. Хінчын (1894-1959) звяртаў увагу на лад- 
мену павышэння навуковай кваліфікацыі настаўнікаў выкарыстаннем гато- 
вай метадычнай рэцэптуры. Нават спасылкі на тое, што самі выкладчыкі 
матэматыкі жадаюць і маюць патрэбу ў такіх метадычных шпаргалках, па 
меркаванню прафесара А.Я. Хінчына, не павінны брацца ў якасці падставы 
для такой дэградацыі.

Як правіла, за патрабаваннем "Дайце мне методыку!" стаіць жаданне 
зняць з сябе адказнасць. Калі няма вынікаў, тады выкладчык абвінавачвае 
або методыку, або яе аўтара. Арыентацыя студэнтаў-педагогаў толькі на 
педагогіку і методыку матэматыкі як галоўныя для іх прадметы -  гэта, па аз- 
начэнню матэматыка і лінгвіста прафесара А.У. Гладкага, вельмі зручная 
ідэалогія для гультаёў альбо няздольных. Гэта зусім не азначае, што, калі 
выкладчык даволі глыбока ведае свой прадмет, тады няважна, як ён яго вы- 
кладае. Творча працуючы, настаўнік заўсёды шукае і знаходзіць найлепшыя 
спосабы выкладання. Трэба адзначыць, што выкладанне -  гэта, па сутнасці, 
прафесійнае мастацтва, якое заўсёды глыбока індывідуальнае. "Метада- 
лагізм" губляе сваё значэнне ў сучаснай адукацыі, а, напрыклад, мастацкія 
спосабы пазнання становяцца ўсё больш неабходнымі.

Прафесіяналам добра вядома, што вывучэнне такіх дысцыплін, як, на
прыклад матэматычны аналіз, патрабуе ўпартай і напружанай працы, у той 
час як экзамен па методыцы студэнты здаюць без вялікіх намаганняў. Таму 
сучасныя фундаментальный матэматычныя дысцыпліны маюць прамыя ад- 
носіны да будучай прафесіі выкладчыка матэматыкі, паколькі пры іх выву- 
чэнні па-сапраўднаму неабходна менавіта ўменне арыентавацца ў сучаснай 
навуцы i сачыць за яе развіццём. Адзначым таксама, што асноўным агуль- 
ным момантам выхаваўчай функцыі матэматычнага адукавання А.Я. Хінчын 
лічыў прывучэнне да паўнацэннай аргументацыі ў матэматычных разва- 
жаннях.

Характэрная асаблівасць матэматыкі ў тым, што ў ёй няма амаль ці част- 
кова даказаных сцвярджэнняў. Няпоўная аргументацыя прызнаецца памыл- 
ковай і пазбаўленай доказнай сілы. Трэба адзначыць i такую значную рысу 
матэматычнага стылю мыслення, як лаканізм. Адзін з галоўных філасофскіх 
сэнсаў адукацыі -  дапамагчы ў росце душы, а не толькі ў фарміраванні аз- 
начаных сацыяльных функцый, дапамагчы знайсці шлях да сябе і тым са
мым садзейнічаць духоўнаму самасцвярджэнню. У гэтым -  сутнасць нашага 
духоўнага развіцця, немагчымага без самавыяўлення, без творчасці.

Важнейшая думка Блеза Паскаля аб чалавеку -  гэта думка аб яго "велі- 
чы", якая ўзгадняецца з яго прарочым папярэджваннем "чыстым матэматы- 
кам" не ператвараць чалавека ў тэарэму. "Чалавек,- сцвярджае Паскаль, 
-  усяго толькі трыснёг, слабейшае з тварэнняў прыроды, але ён -  трыснёг 
мыслячы. Каб яго знішчыць, зусім не трэба, каб на яго апалчыўся ўвесь Су- 
свет... Але хай бы нават яго знішчыў Сусвет,- чалавек усё роўна вышэй 
свайго згубіцеля, таму што ўсведамляе, што расстаецца з жыццём i што ён 
слабейшы за Сусвет, але Сусвет нічога гэтага не ўсведамляе"11. Чалавек, як 
аб'ект даследавання, не падпарадкоўваецца агульнапрынятым правілам 
вывучэння. Таму сваю канцэпцыю чалавека Блез Паскаль не без карыснага 
намеру пераказаў у нейкім беспарадку, які ў дадзеным выпадку якраз можа 
прэтэндаваць на жаданы парадак.
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Сапраўдная веліч "мыслячага трыснягу" заключаецца ў тым, што, хаця 
бясконцы космас ахоплівае і паглынае чалавека сваёй думкай, ён усё роўна 
ўзвышаецца над ім. "Людзі ў большасці сваёй валодаюць здольнасцю не ду- 
маць аб тым,- сцвярджаў Паскаль,- аб чым не хочуць думаць. Але іншыя 
людзі проста няздольныя не думаць -  наадварот, чым больш ім забара- 
няюць, тым больш яны і думаюць"12. Уся наша годнасць складаецца ў 
здольнасці мысліць. "Толькі думка ўзвышае нас, а не прастора і час, якіх 
нам ніколі не запоўніць", -  казаў Блез Паскаль. Знікненне "шалёных бяс- 
срэбранікаў" прывядзе да таго, што імкненне нястомных прагматыкаў да 
прыбытку перастане апладатварацца думкай, але тады, з цягам часу, мала- 
памалу стане неэфектыўнай i рэальная практика жыцця. Дык пастараемся 
навучыцца добра мысліць -  вось тэта і ёсць прынцып маральнасці, які за- 
вяшчаў нам Блез Паскаль.

Хаця адзін з самых славутых філосафаў Блез Паскаль жыў у эпоху па- 
кланення сіле навуковай думкі, ён ужо тады геніяльна здолеў прадбачыць 
абмежаванасць яе ўжывання. Магчыма, тэта парадаксальна, але менавіта 
лагічнасць і строгасць матэматычных прыёмаў і метадаў у дасягненні ісціны, 
нават пры ўсім інтэнсіўным развіцці тэарэтычнай і прикладной матэматыкі, 
не дазваляюць бачыць у ёй панацэю ад усіх бед пазнання. 3 пазіцый най- 
вялікшых дасягненняў філасофскай думкі Блеза Паскаля часцей за ўсё ква- 
ліфікуюць як філосафа-чалавека. Для спецыялістаў-практыкаў уяўляюць 
бясспрэчную цікавасць выказванні Паскаля аб абстрактных навуках, па-ра- 
нейшаму актуальных і ў наш час13. Аддаліўшыся ў манастыр, Паскаль спы- 
ніў заняцце матэматыкай і потым запісаў у "Думках", што "не розум, а сэрца 
адчувае Бога".

Ён спадзяваўся знайсці шмат прыхільнікаў вывучэння чалавека, так як 
лічыў, што менавіта тэта "сапраўднае вывучэнне", якое толькі яму і ўласціва, 
але жорстка ашукаўся, бо іх аказалася, па яго ўласнаму прызнанню, яшчэ 
меней, чым тых, хто вывучае, напрыклад, геаметрыю. Менавіта таму Блеза 
Паскаля так шчыра хвалявала крохкасць чалавечага жыцця i яе сацыяль- 
ная беззабароннасць у цяжкіх умовах "маральнага хаосу", i таму з глыбіні 
XVII ст. актуальна гучыць яго трывожны голас, які перасцерагае нас.
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