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Резюме. Приводятся задания для самостоятельной роботы студентов над 

курсом геометрии с использованием персонального компьютера и школь-

ных учебников. 

 

Summary.  The tasks for independent robots of the students above a rate of 

geometry with use of the personal computer and school textbooks are resulted. 
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Пошук шляхів впровадження нової парадигми вищої освіти відбува-

ється в складних економічних умовах суспільства, на фоні значного скоро-

чення державних видатків на освіту. Крім того, цей процес ускладнюється 

тим, що Україна намагається стати повноправним членом світової еконо-

мічної спільноти і тому, при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів 

стає неможливим подальше ігнорування проблеми їх майбутньої конкуре-

нтоспроможності на ринку праці, в умовах жорсткої конкурентної бороть-

би сучасного економічного середовища. Щоб отримати перевагу в цій бо-

ротьбі, необхідно серйозно готувати інтелектуальну базу із фахівців-

професіоналів вищої кваліфікації, здатних усвідомити, спроектувати і здій-

снити кардинальні зміни на основі використання сучасних методів забез-

печення високої якості у всіх сферах діяльності, яка, на думку міжнарод-

них експертів, і є основною домінуючою складовою збільшення націона-

льного багатства держави. 

Але згідно ―Звіту про світовий розвиток 1996‖, підготовленому Сві-

товим банком на основі тестування математичних та природничих знань 

школярів і студентів у деяких країнах, серед яких були і країни СНД [1], 

інформація про переваги і недоліки сучасної системи освіти представлена 
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у вигляді графіку відхилення від середнього значення для вибірки школя-

рів у віці 9-13 років з 19 країн світу (Див. схему 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 

 

Схема 1 свідчить про найвищий рівень математичних та природни-

чих знань школярів колишнього СРСР і в той же час акцентує увагу на 

найнижчому їх рівні в практичному застосуванні цих знань в нестандарт-

них проблемах. Цей висновок не випадковий, тому що, на нашу думку, 

обумовлений існуючими стереотипами методології навчання математич-

ним дисциплінам в загальноосвітніх середніх закладах – школах, ліцеях, 

гімназіях тощо. 

Слід особливо відмітити, що в силу інертності системи освіти, як су-

перскладної, основні тенденції існуючої методології зберігаються і в про-

цесі навчання математичним дисциплінам студентів вищих закладів освіти, 

що негативно впливає на якість їх професійної підготовки взагалі і фахів-

ців економічного профілю, зокрема. Ці думки співзвучні побажанням кері-

вників підприємств та організацій, які вважають, що ―... ми можемо навчи-
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ти працівника робити свою роботу, якщо він ще не вміє її виконувати дос-

конало. Це відносно просто зробити, маючи внутрішньофірмову систему 

підвищення кваліфікації. У нас в Україні інша проблема. Як навчити пра-

цівника рано розпізнати проблему? Як його навчити не просто її розпізна-

ти, але й оцінити варіанти її вирішення? І, зрештою, як навчити його не бо-

ятись відкрити двері мого кабінету і запропонувати свій план?‖[2, с.23]. 

Таким чином, сучасна економічна освіта має вирішувати подвійне 

завдання: не тільки забезпечити своїх майбутніх фахівців потужною інфо-

рмаційною базою різноманітних знань, але й навчити їх творчо застосову-

вати при розв‘язанні як типових, так і нестандартних бізнес-проблем, тоб-

то, перш за все, бути творчими аналітиками тощо. 

Отже, виникає необхідність в кардинальній зміні методологічних пі-

дходів до існуючої системи економічної освіти взагалі та переосмислення 

ролі та місця базової освіти, тобто фундаментальної і математичної, зокре-

ма, в підготовці висококваліфікованих фахівців економічного спрямування 

саме в контексті її якості, яка, згідно нашим науково-педагогічним дослі-

дженням, детермінується декількома рівнями, а саме: 

І рівень – відповідність світовим стандартам освіти 

Для цього необхідно об‘єднати зусилля вищих навчальних закладів 

(можливо, не тільки в межах однієї держави) для створення скоординова-

них планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з різноманітних 

економічних спеціальностей, акцентуючи увагу на базовій фундаменталь-

ній підготовці майбутніх фахівців, тобто на їх математичній освіті. 

ІІ рівень – відповідність потребам замовників (багатопрофільних 

фірм, різноманітних виробництв, державних установ тощо) 

Для цього необхідно узгодити коло значущих завдань та постійно 

реалізовувати в навчальному процесі саме ті, для розв‘язування яких сту-

дентам економічного спрямування знадобляться математичні знання, на-

вички та уміння застосовувати математичні методи і моделі як інструмент 
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аналізу, пошуку та обґрунтування найкращого рішення у процесі розгляду 

безпосередньо навчальних, пошуково-дослідницьких та інших проблем. 

Створення у процесі навчання математичним дисциплінам активних ситу-

ацій сприяє формуванню у студентів здібності до співпраці, управлінської 

компетентності, творчої оригінальності, мобільності, гнучкості, стресос-

тійкості тощо. І тому бажано знаходити можливість відходу від стереотип-

них постановок задач: ―Дано-знайти‖, ―Дано-довести‖, ―Дано-дослідити‖, 

―Дано-обчислити‖ і перейти до вербальних постановок математичних про-

блем типу: ―Ви маєте прийняти рішення‖, ―Допоможіть менеджеру знайти 

оптимальне рішення‖, ―Побудуйте модель ефективності рекламної ―кампа-

нії‖, ―Знайдіть оптимальну стратегію управління виробництвом‖ та ін. 

ІІІ рівень – відповідність фактичній конкурентоспроможності випу-

скників вищого навчального закладу. 

ІV рівень – відповідність особистій мотивації студентів, що навча-

ються у конкретному вузі. 

Третій та четвертий рівні передбачають, що навчально-методичний 

комплекс з математичних дисциплін має бути диференційованим відносно 

типів сприймання інформації, особливостей мислення, рівня творчої ком-

поненти, інтелекту, загальної математичної підготовки, потенційних мож-

ливостей тощо, і тому вправи, завдання, різноманітні ситуаційні задачі та 

ін. мають подаватись на базовому, підвищеному та поглибленому рівнях, 

кожен із яких передбачає певні вимоги до математичних знань і вмінь сту-

дентів, до їх практичного застосування та значною мірою регламентується 

відповідно моделі спеціаліста економічного профілю. 

Розглядаючи систему математичної освіти студентів економічного 

профілю з позиції її якості, доцільно, на нашу думку, акцентувати увагу на 

провідних принципах її організації, а саме: 

- якісності навчання, обумовленої логіко-гносеологічними методо-

логічними умовами теорії пізнання, що орієнтується на виявлення якісних 
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особливостей об‘єкта дослідження (наприклад, певної математичної дис-

ципліни), класифікацію їх зв‘язків та відношень з іншими об‘єктами. Прак-

тична реалізація цього принципу передбачає не тільки одержання студен-

том вищого навчального закладу певного обсягу знань необхідної якості, 

формування інтелекту необхідного рівня, певних навичок та умінь, необ-

хідних для активної діяльності в майбутньому, а також сприяє розширен-

ню світоглядних орієнтирів, що є передумовою активного формування 

творчої особистості; 

- фундаментальності, що базується на глибинному засвоєнні зако-

нів буття, розумінні, що людина живе і діє в якісно різноманітному світі, 

що допоможе майбутньому спеціалісту швидше пристосуватись до швид-

коплинних умов ринкової економіки; 

- гуманізму, що визначає значимість для системи освіти формуван-

ня особистості та її соціальних якостей, здатних розуміти, що сучасний на-

прямок розвитку науково-технічного прогресу в техніці, економіці має бу-

ти переорієнтованим з послідуючим підпорядкуванням таким загально-

людським цінностям як добро, гармонія, краса, духовність людини, тому 

що природна сутність людини потребує перебування в якісному соціумі, де 

створені умови для його життя та творчості. Тому, на нашу думку, треба 

твердо відмежуватись від намагань деяких реформаторів звести гуманіта-

ризацію освіти до різкого скорочення викладання математичних та приро-

дничих дисциплін; 

- неперервності освіти та випереджаючого її характеру щодо розви-

тку суспільства, що дозволяє забезпечити як послідовність в системі осві-

ти, так і створити умови для постійного вдосконалення знань та навичок. 

Більш того, в зв‘язку з тим, що зараз важко спрогнозувати динаміку розви-

тку та практичного застосування спеціальних знань впродовж десятиріч 

для будь-якого напряму діяльності суспільства, ―... то головну рису випе-

реджаючого характеру освіти багато мислителів бачать у підготовці такої 
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особистості, яка може творчо вирішувати будь-які проблеми, в тому числі і 

ті, що будуть виникати у майбутньому і про які ми зараз нічого не знаємо‖ 

[3, с.25]. 

Викладені принципи в їх системному взаємозв‘язку визначають які-

сні аспекти процесу математичної освіти студентів економічних спеціаль-

ностей вищого закладу освіти, його пріоритети, тоді як структура якості 

освіти передбачає наявність таких основних позицій, а саме: 

- комплексність в навчанні математичних та професійно-

орієнтованих дисциплін, на основі забезпечення якісних взаємозв‘язків 

між ними; 

- програмне та методичне забезпечення всіх рівнів та форм матема-

тичної освіти (стаціонарної, заочної); 

- взаємозв‘язок всіх форм та рівнів математичної освіти з чітко ви-

значеними та скоординованими планами підготовки фахівців різного рівня 

(бакалавр, спеціаліст, магістр), що відповідають ―Кваліфікаційним вимо-

гам‖ по кожній спеціальності. 

Зауважимо, що державна програма з математики для економічних 

спеціальностей діє з 1997 року і орієнтована на підготовку бакалаврів з 

економіки і підприємництва, і не має суттєвих відмінностей по структурі 

та змісту порівняно з державною програмою 1984 року, хоча і доповнена 

деякими додатковими темами, що передбачають розв‘язування задач прик-

ладного змісту, математичне моделювання проблемних ситуацій та розк-

риття економічної доцільності одержаних рішень. 

При цьому можна констатувати, що державна програма з математики 

для економічних спеціальностей офіційно орієнтована на прикладний ха-

рактер її викладання в поєднанні з вагомою загальною математичною під-

готовкою студентів. При цьому, враховуючи значний її обсяг (об‘ємний 

теоретичний матеріал і високі вимоги до практичних навичок і вмінь сту-

дентів), слід відмітити, на нашу думку, занадто короткий термін реалізації 
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програми – три перших навчальних семестри, хоча до 1990 року студенти 

економічних спеціальностей вивчали математичні дисципліни протягом 

перших шести семестрів. 

Зауважимо, що програмі притаманні і певні недоліки. 

По-перше: 

- не розглядаються графи як математичні об‘єкти, що утворю-

ються із вершин та ліній і яким притаманна особлива цінна дидактична 

властивість – наочність абстракції відношень, тобто різноманіття структур 

на множинах, та можливість графо-матричних зображень, як візуальної 

компоненти наукових досліджень;  

- не реалізована можливість побудови математичних моделей на 

основі диференціальних рівнянь або системи диференціальних рівнянь; не 

передбачено глибоке вивчення теорії матриць і таких важливих питань, як 

матричні рівняння і характеристичні поліноми, комбіновані матриці, спек-

тральна декомпозиція матриць, рівнопотужні матриці, розкладання матри-

ці на множники, узагальнені обернені матриці, ранжування матриць тощо, 

завдяки яким основоположні твердження економетричного моделювання 

можна подати у чіткій і простій формі, що надає можливість більш раціо-

нального їх використання;  

- не встановлено структурних зв‘язків між матричною алгеброю 

та формуванням наближених функцій (лінійних, квадратичних тощо) за 

рядами Тейлора, максимізацією або мінімізацією значення функції бага-

тьох змінних за допомогою матриці Гессе, аналізом переходу від однієї 

множини величин до іншої; 

- не розроблені критерії поділу інформативної частини програми 

на головну, допоміжну та другорядну згідно специфіки спеціальності, що 

значно затрудняє створення ефективної методичної системи навчання ма-

тематичним дисциплінам студентів економічного профілю на основі ви-
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значення та раціонального поєднання критичної маси необхідних матема-

тичних знань та загальних методів формальної техніки аналізу.  

По-друге, не передбачена диференціація рівня математичної освіти 

студентів в умовах багатоступеневої підготовки фахівців (орієнтація тільки 

на ступінь бакалавра), тобто, наприклад, для магістра з економіки та підп-

риємницької діяльності рівень математичних знань не перевищує бакала-

врський, що, на нашу думку, значно знижує професійну компетентність 

майбутнього фахівця зі ступенем магістра. 

Отже, аналіз діючої державної програми з математики для економіч-

них спеціальностей вищих закладів освіти свідчить про необхідність її ко-

регування у контексті її якості. 

Резюмуючи вищевикладене, можна виділити цільові функції матема-

тичної освіти студентів економічного спрямування з позицій її якості, що 

виражають стратегічні напрямки і полягають: 

1) в озброєнні фахівців, здатних досягти повної якості на основі 

традиційних форм діяльності, типовою базою математичних знань і відпо-

відним математичним інструментарієм; 

2) у підготовці спеціалістів-випускників до нових перспективних 

форм діяльності на основі творчого застосування математичних засобів і 

методів математичного моделювання.  

В усіх сферах життя суспільства відбуваються якісні процеси, вини-

кають складні проблеми, в яких домінує фактор невизначеності і 

розв‘язати які можуть тільки професіонали з творчим мисленням, з розви-

неним інтелектом. 

Таким чином, система освіти взагалі і математичної, зокрема, є особ-

ливою сферою функціонування соціальної якості. В ній, з одного боку, ві-

дбувається відтворення накопичених в минулому знань та суспільної муд-

рості, а з іншого – закладаються певні орієнтири майбутньої життєдіяльно-

сті як окремої особистості, так і суспільства в цілому, що і визначає ніби 
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подвійну спрямованість, в минуле та майбутнє, системи освіти. Адже 

знання та вікова мудрість минулого мають бути трансформовані системою 

освіти таким чином, щоб особистість постійно намагалася оволодіти нови-

ми знаннями, реалізація яких позитивно впливатиме на якість його життя. 

Можна із впевненістю констатувати, що майбутнє людства визначається 

якістю його освіти. 
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Резюме. Рассматриваются проблемы современного математического образова-

ния студентов экономических специальностей высших учебных заведений и 

основные методологические подходы к его качественным изменениям. 

 

Summary. Problems of modern mathematical education of the students major-

ing in Economics at higher educational establishments and methodological ap-

proaches to upgrading its quality are considered in this article. 
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Високі результати навчання, тобто повноцінні знання, навички та 

уміння, належний рівень загального розвитку студентів досягається тоді, 

коли викладач володіє повною структурою навчального процесу. Забезпе-

чення ж оптимальних можливостей організації навчального процесу на до-

сягнення мети математичної підготовки в економічному вузі, вимагає, 

перш за все, її чіткого планування. 

Практичне заняття - основна, випробувана часом форма навчання і 


