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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 
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виховання студентів. На високий рівень проведення практичного заняття 

впливає багато факторів, серед яких не останню роль відіграє визначення 

місця та ролі кожного заняття як структурної одиниці в загальній системі 

практичних занять. 

Закладаючи плани практичних занять з математики в робочу про-

граму, ми виходимо з того, що для кожної теми слід виділяти цілі і завдан-

ня, характерні для неї елементи змісту, що мають методологічну цінність і 

професійну значущість; питання для самостійного опрацьовування; мож-

ливі методи і прийоми навчання; організаційні форми і засоби; форми по-

точного і підсумкового контролю. 

При вивченні майже всіх розділів курсу математики для економістів, 

крім правильного розуміння і засвоєння змісту навчального матеріалу, не-

обхідне чітке уявлення і всебічне осмислення структури змісту в цілому і 

окремих його елементів. Тому ми плануємо на перших заняттях ознайом-

лення студентів з основним змістом курсу, акцентуючи увагу на встанов-

ленні зв‘язків між розділами, що будуть вивчатися. Ця інформація може 

бути подана, наприклад, у вигляді блок-схем.  

Важливе місце у плануванні відводиться визначенню питань по кож-

ній темі практичного заняття з урахуванням потреб рівневої диференціації 

навчання. Виходячи з того, що рівнева диференціація – це, в першу чергу, 

диференціація за рівнем складності та глибини засвоєння навчального ма-

теріалу, ми виділяємо групи основних, додаткових та спеціальних питань 

по темі. 

Основні питання визначають базовий рівень навчання (навчальний 

матеріал засвоюється в обсязі обов‘язкових результатів навчання, які необ-

хідні студентам для подальшого вивчення математики та професійно-

орієнтованих дисциплін, в майбутній практичній діяльності).  

Додаткові питання визначають підвищений рівень навчання (студен-

ти отримують більш широкі і глибокі знання і вміння, ніж це передбачено 
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обов‘язковим рівнем).  

Спеціальні питання – це питання, що відображають професійну 

спрямованість навчання; вони дають змогу проілюструвати застосування 

математичних знань в економіці, в фінансовому та бухгалтерському облі-

ку, в банківській справі та ін. 

Проілюструємо на прикладі теми "Матриці та дії над нами. Обернена 

матриця" визначення питань для кожної групи. 

Основні питання: 

1. Матриця (означення); елементи матриці, їх нумерація. Розмірність мат-

риці. 

2. Спеціальні матриці: квадратна, одинична, транспонована. 

3. Дії з матрицями: множення матриці на число, їх додавання та відніман-

ня, множення матриць. 

4. Знаходження оберненої матриці. 

Додаткові питання: 

1. Ціла додатня степінь квадратної матриці. 

2. Спеціальні матриці: діагональна, трикутна, блочна. 

3. Властивості операції додавання та віднімання матриць. 

4. Комутуючі матриці. 

5. Ділення матриць. 

Спеціальні питання: 

1. Розрахунки норм витрат вихідного матеріалу на випуск кінцевої продукції. 

2. Технологічні матриці. 

3. Матриці моделі Леонтьєва "витрати-випуск". 

4. Модель міжгалузевого планування потреб та пропозицій. 

Не менш важливе значення в структурі тематичного плану мають такі 

елементи, як планування індивідуальної та самостійної роботи студентів. 

Великий обсяг навчального матеріалу вимагає самостійного опрацю-

вання  не тільки окремих питань, але і деяких тем в цілому. Виважено ви-
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значені теми та питання самостійної роботи над курсом ефективно допов-

нюють зміст роботи студента з математичних дисциплін і забезпечують 

більш високу результативність засвоєння знань. 

Ми переконані в тому, що включення студента в активну навчальну 

діяльність, пов‘язану з самостійним пошуком знань, є ефективним шляхом 

активізації учіння і інтелектуального розвитку студентів. Але, при плану-

ванні питань для самостійного опрацювання, слід звертати увагу на наяв-

ність методичних рекомендацій з даної теми та відповідної літератури. 

В плануванні матеріалу для самостійного опрацювання особлива 

увага звертається на ті питання, вивчення яких не передбачено освітньо-

професійною (державною) програмою, але знання яких необхідне для ви-

вчення професійно-орієнтованих дисциплін. Це, перш за все, питання ма-

тематики фінансів. Для їх вивчення планується виконання студентами ін-

дивідуальних розрахункових робіт в позааудиторний час. 

Планування системи практичних занять передбачає визначення ме-

тодів, форм і засобів навчання, за допомогою яких буде вивчатися навча-

льний матеріал. 

Мова йде про можливі компоненти методичної системи, оскільки їх 

вибір залежить не тільки від змісту матеріалу та цілей навчання, а й від конк-

ретних особливостей групи і окремих її студентів, з якими буде проводитися 

заняття. При плануванні методів навчання ми враховуємо наступне: 

1. Особливості матеріалу кожної теми: одні поняття вимагають пояснення, 

тлумачення їх суті, другі - постановки проблеми, інші - використання 

наочності. 

2. Заперечення універсальності того чи іншого методу, організаційної фо-

рми чи засобу навчання: окремо взятий з них не може сприяти повно-

цінному засвоєнню знань чи формуванню навичок та умінь. 

3. Зміну видів, способів діяльності, пов‘язаних із різноманітністю методів 

та форм і засобів навчання. Завдяки їй забезпечується більш продуктив-
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на пізнавальна діяльність студентів. Але всі вони повинні сприяти акти-

вній пізнавальній діяльності студентів. 

Поряд з традиційними методами навчання (опитування, закріплення 

практичних навичок, самостійна робота по розв‘язанню задач та ін.) нами 

планується і широке використання активних його форм, спрямованих на 

активізацію самостійної роботи студентів, перехід від інформаційної мето-

дики та простої репродукції знань до їх глибокого осмислення та творчого 

використання. У широкому спектрі методів активного навчання важливе 

місце належить використанню проблемних ситуацій з метою формування 

професійних якостей майбутнього економіста, ділових ігор для імітації 

майбутньої практичної діяльності спеціаліста. Але лише єдність форм ак-

тивного навчання поряд з традиційними методами забезпечує фундамента-

льність математичної освіти та результативність навчального процесу. 

Важливе місце в плануванні системи практичних занять відводиться 

визначенню місця і форм контролю знань студентів, серед яких частіше 

всього використовується: 

1. Вибіркове усне опитування на початку заняття. 

2. Фронтальне  стандартизоване  опитування  за  картками, тестами протя-

гом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв‘язування 

задач, аналогічних розглянутим раніше або задачам домашньої роботи. 

5. Оцінка міри участі студента у процесі занять (внесення пропозицій, 

оригінальних способів розв‘язання, уточнень і визначень, доповнень 

попередніх відповідей та ін). 

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота. 

7. Самостійна робота (на 20-30 хв.) як навчаючого, так і контролюючого 

характеру. 

8. Перевірка виконання індивідуальних завдань. 



 68 

9. Тестовий контроль. 

Плануючи систему практичних занять з математики, ми прагнемо 

розв‘язати і проблему аудиторного перевантаження студентів. Це стає мо-

жливим за рахунок планування лабораторних робіт з використанням 

комп‘ютерів по тим темам математичного курсу, які передбачають 

розв‘язання громіздких (по затратах часу) задач. 

Варто згадати і такий важливий елемент у структурі тематичного плану 

практичних занять з математики, як рекомендована література. Повний пере-

лік підручників, навчальних посібників, методичних розробок по всьому кур-

су націлює студента, перш за все, на серйозну роботу над цим курсом, приве-

ртає його увагу до актуальності питань, що розглядаються, і стимулює до са-

мостійного пошуку відповідей на запитання практичних знань. 

 

Резюме. Рассматриваются основные компоненты тематического планиро-

вания практических занятий и самостоятельной работы по математике  в 

экономическом вузе. 

 

Summary.The main components of subject planning of practical studies and 

individual work in mathematics in economic higher educational establishment 

are considered. 
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Проблеме формирования понятий, в том числе и математических, 

посвящено много исследований психологов и методистов. Однако  в кон-

тексте  поставленной проблемы формирования эвристической деятельно-

сти учащихся  при обучении математике, рассмотрение этого вопроса важ-

но и потому, что умственное развитие, в сущности, и есть способность пе-

реосмысливать старые и генерировать новые понятия. Задачей учителя в 

этих условиях становится  так организовать процесс формирования мате-


