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Згідно з �Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах� [1] лекція розглядається, як основна форма прове-

дення навчальних занять у вищому навчальному закладі, і призначена для 

засвоєння теоретичного матеріалу. 

Зокрема, лекція з математичних дисциплін для студентів економіч-

них та управлінських спеціальностей розкриває перспективи використання 

математичних засобів і методів математичного моделювання для дослі-

дження соціально-економічних процесів та розв�язання багатьох практич-

них задач. 

Крім того, на математичних лекціях у студентів розширюється нау-

ковий світогляд, тому що є можливість акцентувати увагу на витоках і роз-

витку її основних понять, простежувати зв�язки з практикою, розвивати 

навички абстрагування, доводити до свідомості універсальність матема-

тичних абстракцій, демонструючи їх можливості до трансформації знань 

при вивченні якісно відмінних явищ і процесів у мінливому середовищі. 

Слід відмітити, що традиційно лекція у процесі навчальної діяльнос-

ті вищої школи займає одне із центральних місць, одночасно виступаючи 

як організаційна форма, так і одиниця навчального процесу, якій відведено 

майже половину аудиторного часу. І це не випадковість, тому що саме ле-

кція може бути проведена для аудиторії з будь-якою кількістю студентів, 

тобто безпосередня її організація не викликає ускладнень. Крім того, лек-

ція дозволяє представити інформаційний блок певної теми у логічній по-

слідовності; зробити огляд існуючих методологічних підходів до постано-

вки, аналізу і рішення проблем, що розглядаються, висловивши при цьому 
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власну позицію викладача; окреслити перспективні напрямки подальшої 

творчої діяльності, стимулюючи мислення студентів необхідністю пода-

льшого осмислення висвітлених питань. 

Ми погоджуємось з А.М.Алексюком в оцінці позитивних якостей ле-

кцій за наступними позиціями: 

1. Лекція (порівняно з підручником) має значно більші можливості 

врахування специфіки аудиторії, новітніх наукових досягнень. 

2. Живе слово, інтонація, міміка та жести викладача створюють непо-

вторне емоційне забарвлення, справляють емоційний вплив на слу-

хачів. 

3. Прямий контакт з аудиторією посилює увагу слухачів. 

4. Під час лекції можлива критична оцінка матеріалу. 

5. Лекція дає можливість економити час: за дві академічні години сту-

дент отримує інформацію, на самі тільки пошуки якої довелося б 

витратити набагато більше часу. 

6. Лекція має особливе професійно-педагогічне значення для тих сту-

дентів, які готуються до професійної діяльності викладача [1, с.175]. 

Але, на нашу думку, при проведенні будь-якої лекції або лекції з ма-

тематичних дисциплін необхідно враховувати, що: 

- аудиторія студентів, як правило, виконує роль пасивних слухачів; 

- інформаційний потік спрямований тільки в бік студентів; 

- ефективне слухання та творче переосмислення математичної інформації 

можливе тільки при досить високій концентрації уваги присутніх в лек-

ційній аудиторії, що досить проблематично, особливо, коли потік сту-

дентів достатньо великий (більше 100 осіб); 

- зворотній зв�язок з аудиторією досить обмежений; 

- лекція � це публічний виступ викладача, тому її форма суттєво корегу-

ється суб�єктивними рисами характеру лектора, рівнем його математи-
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чної культури, методичної підготовки та сукупного інтелектуального 

потенціалу слухачів. 

Можна констатувати, що, не зважаючи на класичну традиційність 

лекції у вищому закладі освіти, вважати її досконалою, найбільш ефектив-

ною формою навчання для студентів математичних дисциплін, особливо з 

використанням математичного моделювання, досить проблематично. 

Але лекція у вищому закладі освіти, як домінуюча форма організації 

навчального процесу існує тому, що саме вона дає початок процесу на-

вчання певної дисципліни (розділу, теми тощо), визначає необхідні варіан-

ти здійснення всіх видів і форм навчання, розглядає логічний їх взаємо-

зв�язок, тобто виконує проблемно-установчу функцію, що забезпечує мо-

тивацію, активізацію та управління пізнавальною діяльністю студентів у 

процесі подальшої самостійної роботи в контексті даної теми, і тому по-

требує невтомного пошуку резервів підвищення її ефективності. 

Відомо, що будь-яке заняття зі студентами у рамках навчального 

процесу має наступні структурні позиції, а саме: організація процесу, ви-

значення його мети, мотивація, актуалізація опорних знань, подача матері-

алу теми, закріплення засвоєного, завдання для самостійної роботи, конт-

роль, причому найбільша увага приділяється визначенню мети даного за-

няття у контексті навчальних цілей усього курсу. 

Стосовно навчання математичним дисциплінам студентів економіч-

них спеціальностей вищого закладу освіти, чітке визначення бажаних ре-

зультатів дуже важливе, оскільки для розділів і тем, де застосовується ма-

тематичне моделювання, як допоміжний засіб обґрунтування оптимально-

го вибору при прийнятті управлінського рішення, традиційні навчальні ці-

лі, наприклад: 

- поліпшити знання студентів з теми �Елементи матричної алгебри� роз-

глядом моделі міжгалузевого балансу; 
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- поглибити розуміння студентами таких фундаментальних понять, як за-

кони розподілу неперервних випадкових величин; 

- вдосконалити мислення студентів розв�язуванням нестандартних за-

вдань економічного змісту; 

- посилити інтерес студентів до теми �Лінійні моделі та їх застосування в 

економічних дослідженнях�; 

- допомогти студентам адекватно оцінити тему �Динамічні моделі мате-

матичного програмування�; 

- розглянути обчислювальні алгоритми знаходження оптимального рі-

шення у подвійному симплекс-методі; 

- визначити алгоритм розв�язування транспортних задач тощо. 

Тобто �поліпшити�, �поглибити�, �вдосконалити�, �допомогти�, 

�знайти� тощо відходять на другий план, поступаючись першим місцем ці-

лям �вміти�. Отже, отримання математичних знань, розуміння їх можливих 

застосувань, знання математичних процедур та обчислювальних алгорит-

мів, зберігаючи свій високий рейтинг, перестають бути кінцевою метою 

математичної освіти студентів економічних та менеджерських спеціально-

стей вищих закладів освіти. Саме вміння використовувати математичні 

знання як необхідний інструмент аналізу складних та нечітко виражених 

проблем і формують аналітичну здатність майбутнього фахівця економіч-

ного спрямування, яка передбачає необхідність: 

- розвинути відчуття безумовного та відносного, загального та особливо-

го, притаманного різноманітним економічним ситуаціям; 

- навчитися логічно, послідовно, чітко та аргументовано думати, тобто 

розвивати критичне мислення; 

- уміти на основі неповної інформації спрогнозувати можливі варіанти 

динаміки чинників, що впливають на розвиток економічної ситуації, та 

сформулювати аргументований план дій; 
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- представляти результати свого аналізу таким чином, щоб переконати 

свою аудиторію (уявне керівництво компанії, можливих інвесторів то-

що) у правильності своїх рішень; 

Це потребує специфічної організаційної стратегії, націленої на ство-

рення знань нової якості в навчальному процесі. 

Перш за все, виникає необхідність ефективного використання лек-

ційного навчального часу, що передбачає планування лекційних занять, в 

якому буде чітко визначений взаємозв�язок тем та розділів (модулів) дис-

ципліни �Математика для економістів�, де можливе використання матема-

тичного моделювання.  

Важливо виділити головну проблему не тільки однієї лекції, а й цілої 

теми або розділу, маючи чітке уявлення про співвідношення необхідної та 

другорядної інформації, вивільнивши час на проблемний теоретичний ана-

ліз базових ідей фундаментальних економічних дисциплін у поєднанні з 

математичними засобами для моделювання реально існуючих ситуацій. 

Наприклад, курс �Вища математика� для студентів економічних спе-

ціальностей першого курсу починається з розділу �Лінійна алгебра�. Отже, 

тема першої лекції - �Матриці, дії з ними�, і тому теоретична концепція 

лекції може містити наступні позиції: 

1. Проблемний аналіз теми (її прикладна значимість), основні питання, ін-

формаційний блок, типові приклади, а саме: 

підприємство виготовляє три види продукції А, В та С і при цьому 

використовує два типи сировини: S1  та  S2. 

Норми затрат сировини та їх відповідна вартість на одиниці відпові-

дних видів продукції характеризуються матрицею D та вектор-рядком 

)40,30(=v! . 
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(Наприклад, елемент матриці а23 означає, що на виготовлення оди-

ниці продукції виду С витрачається 7 одиниць сировини S2). 

Визначити затрати сировини та її відповідну вартість при виготов-

ленні наступних обсягів продукції, а саме: 
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 Зауважимо, що використано приклад економічного змісту, тобто ми 

намагались з першої лекції формувати прикладний фон навчання матема-

тичним дисциплінам і, рухаючись шляхом сходження від простого до 

складного, запропонував як надзавдання � модель міжгалузевого плану-

вання потреб та пропозицій, що у матричній формі має вигляд yxAx +=   

або yxAEyxAxEyxAx =−⇒=−⇒=− )( , де Е � одинична матриця, А � 

матриця прямих витрат, вектор x  - вектор валового випуску,  

вектор y!  - вектор кінцевого споживання. 
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Якщо обернена матриця 1)( −− AE  існує, то yAEx ⋅−= −1)(  

Зауважимо, що в моделях міжгалузевого балансу обернена матриця 

С = 1)( −− AE  має важливий економічний зміст, який полягає в тому, що 

матрицю С вважають матрицею повних витрат, тобто елемент ijc  - це об-

сяг продукції і-ої галузі, яку їй необхідно виготовити, щоб галузь j випус-

тила одиницю кінцевого продукту. Як приклад можна запропонувати зада-

чу наступного змісту. 

Таблицею задані показники взаємних потреб та пропозицій між різ-

ними галузями промисловості. 
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Галузеві потреби Галузеві 
пропозиції 1 2 3 

Потреби 
інших га-
лузей 

Кількість 
цих пропо-
зицій 

1 20 40 30 10 100 
2 30 20 90 60 200 
3 40 100 60 100 300 

Витрати 
праці 

20 60 120   

1) Необхідно визначити матрицю потреб-пропозицій А; 

2) скільки продукції повинна виробляти кожна галузь, якщо через три 

роки потреби інших галузей зростуть до 24, 75 та 120 на продукції 

галузей 1, 2, 3 відповідно. 

Крім того, можна ввести поняття економічної продуктивності мат-

риці та критерії її продуктивності, які тісно переплітаються з поняттями 

матричної алгебри, а саме: матриця 0≥A  (всі компоненти матриці не-

від�ємні, що витікає з економічного змісту матриці А) називається продук-

тивною, якщо для будь-якого вектора 0≥y  існує вектор 0≥x , який задо-

вольняє рівняння yxAx += . Матриця 0≥A  продуктивна тоді і тільки то-

ді, коли матриця 1)( −− AE  існує і невід�ємна. 

Отже, використовуючи міжгалузеву модель Леонтьєва, можна уріз-

номанітнити завдання економічного змісту, а саме: 

1. Дослідити продуктивність матриці  
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=− AEAE . Одержуємо обернену 

матрицю 
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)( 1AE , елементи якої невід�ємні числа. Отже, 

матриця А � продуктивна. 

При цьому доцільно розглянути поняття запасу продуктивності мат-

риці. Нехай 0≥A  - продуктивна матриця.  
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Запасом продуктивності матриці А називають таке число 0>α , при 

якому всі матриці виду  Aλ ,   де αλ +<< 11 ,  продуктивні. 

2. Визначити, який запас продуктивності має матриця  






=
2,08,0
6,03,0

A .  

Скориставшись критерієм продуктивності для матриці, тобто існу-

ванням невід�ємної матриці 1)( −− AE , можна запропонувати самостійно 

дослідити продуктивність матриць виду Aλ .  

Така композиція матеріалу лекції вимагає концентрації уваги студе-

нтів, активної розумової діяльності, пов�язаної з інтенсивним обчислюва-

льним процесом і при цьому започатковує індивідуальну базу математич-

них понять, термінів (матриця, матриця-стовпчик або вектор-стовпчик, 

квадратна, одинична, обернена матриці, поняття визначника (його власти-

вості), методи обчислення тощо). 

Крім того, починається поповнення словникового запасу словами 

типу �матриця потреб і пропозицій�, �продуктивність матриці�, �запас 

продуктивності матриці�, що має безпосереднє відношення до словника 

економічних термінів. 

Отже, ми вийшли на позицію, що потребує ефективного засвоєння 

матеріалу, тобто сформували інформативну базу, актуалізували знання, 

продемонстрували їх типове застосування, сформували активну розумову 

діяльність та підготували, як ми вважаємо, до самостійної роботи з даної 

теми. Тому необхідний ефективний зворотний зв�язок, який може полягати 

у відповідях студентів на концептуальні питання згідно теми в кінці лекції, 

навчального завдання для самостійного опрацювання у вигляді роздатко-

вого матеріалу за умови 10-15-хвилинного тесту на початку наступної лек-

ції та індивідуального тестування (комп�ютерна версія) на практичному 

занятті в кінці повного вивчення даної теми. 

Особливо треба підкреслити, що лекції з математичних дисциплін з 

використанням математичного моделювання для студентів економічних та 
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менеджерських спеціальностей повинні мати чітко визначену структуру, за 

опорні точки якої можна використовувати певні типи математичних моде-

лей та їх логічний зв�язок з розділами (темами) відповідних курсів, щоб 

допомагати студентам застосовувати фундаментальний математичний апа-

рат як інструмент для аналізу конкретних економічних ситуацій, або ж 

приводити до розуміння теоретичних положень. 

Один із варіантів такого структурного зв�язку представлено схемою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, для вироблення навичок застосування математичних 

методів і моделей в практику економічної діяльності майбутнього спеціа-

ліста економічного спрямування необхідно активно реалізовувати принцип 

неперервності, тобто намагатись, по можливості, на кожній лекції дисцип-

ліни �Математика для економістів� хоча б згадувати назви базових еконо-

міко-математичних моделей, демонструвати фрагменти побудови певних 

їх етапів, ставити концептуальні питання тощо, створювати проблемні си-

туації, виводячи аудиторію на дискусію, на ефективний зворотний зв�язок. 

Отже, резюмуючи вищевикладене, можна підкреслити, що при прове-

денні лекцій з математичних дисциплін з використанням математичного 
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моделювання: по-перше, істотно змінюється роль викладача кафедри ви-

щої математики, тому що він виступає в ролі об�єднуючої ланки між двома 

фундаментальними дисциплінами � вищою математикою та фаховими ди-

сциплінами і має використовувати стратегію навчання, дещо відмінну від 

класичного викладання математичних курсів, роблячи акцент на наступних 

позиціях: 

- підготовці додаткового матеріалу для лекційного курсу; 

- розробці опорних конспектів-схем лекцій по основним темам курсу, які 

видаються студентам як мінімум за тиждень до лекції; 

- підготовці разом із студентами словника основних економічних термі-

нів і понять; 

- створенню банку математичних моделей та їх типових застосувань; 

- підготовці ілюстративного блоку у вигляді слайдів, які, як показує 

практика, можуть виконувати роль інформативної довідки, необхідної 

схеми, певного визначення, формулювання теореми, графічної інтер-

претації тощо; 

- створенню тестових завдань, контрольних питань різного типу, завдань, 

ситуаційних задач, проблемних ситуацій, враховуючи рівневу диферен-

ціацію знань студентів; 

- організації самостійної роботи (аудиторної та позааудиторної) та її ме-

тодичного забезпечення; 

- чіткому визначенню навичок та вмінь студентів згідно даної навчальної 

теми; 

по-друге, для студента створюється система керованого навчального процесу 

відповідно до цілей і завдань, які визначаються викладачем і підтримуються 

студентом. При цьому реалізується активний зворотній зв�язок, за якого ви-

кладач має уявлення про успіхи або труднощі майже кожного студента. На-

певне, найголовніше при такому підході � це почуття відповідальності за на-

вчальну діяльність, яке поступово формується у студентів. Атмосфера спів-
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праці між викладачем та студентами, яка започатковується саме у спілкуванні 

на лекціях, знаходить своє продовження на практичних заняттях, при індиві-

дуальному спілкуванні на консультаціях тощо. 

 

1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах. � К.: МО України, 1993. 

2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: Модульне навчання. � К., 1993. 
 
Резюме. Рассматриваются особенности проведения лекций по математи-

ческим дисциплинам с использованием математического модели-
рования для студентов экономических специальностей. 

 
Summary. The features of lectures realization on mathematical disciplines with 

use mathematical modelling for the students of economic speciali-
ties are considered. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

В.М.Дрибан, доцент, Г.Г.Пенина, канд. эконом. наук, профессор 
Донецкий государственный университет экономики и торговли  

им.М. Туган-Барановского 
 

В процессе преподавания общенаучных, общетехнических и специ-

альных дисциплин нередко основное внимание обращается лишь на пол-

ноту и глубину знаний учебного материала, на овладение навыками и уме-

ниями и не проявляется при этом достаточной заботы о формировании у 

студентов научного мировоззрения. Между тем формирование научного 

мировоззрения � одна из важнейших задач вуза. 

Любая учебная дисциплина, в том числе дисциплины математическо-

го цикла, имеют мировоззренческий потенциал. Правда, использовать его в 

процессе преподавания для ряда дисциплин сравнительно несложно, для 

математики � достаточно трудно. К тому же в существующих учебниках 

по математике либо вовсе не уделяется, либо уделяется совершенно недос-

таточное внимание мировоззренческим и философским аспектам науки. 


