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Резюме. Статья посвящена проблеме обучения школьной математике в составе  малых 
групп. Основное внимание уделено конструированию «информационного поля» урока. На 
конкретных примерах показано как использование знаково-символических образов на 
уроках усвоения новых знаний повышает эффективность групповой учебной 
деятельности. Приведены виды заданий на кодирование и декодирование учебной 
информации, полученной учащимися на уроке в ходе объяснения нового теоретического 
материала. 
 
Summary. This article is devoted to the problem of teaching mathematics in 
small groups. The main attention is paid to the formation of the �information 
field� of the lesson. The author proposes to use signs and symbols to introduce 
new material and to rise the effect of group activities. The article offers you 
examples on encoding and decoding of educational information recieved by the 
pupils during the explanation of new theoretical material. 
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Психологи стверджують: будь-яке наукове знання засвоюється тільки 

тоді, коли воно є відповіддю на запитання, що потребує напруги думки, 

зусиль, збуджує інтерес. Але слід добавити і наступне: необхідність знань 

зумовлюється їх принципіальною практичною значимістю. 

Рушійною силою математики, оцінкою ефективності її методів була і 

є практика. Важко назвати таку галузь математики, навіть саму абстрактну, 

яка б не була причетна до пояснення явищ природничого, соціального, 

економічного чи іншого характеру. 

В зв�язку з цим видатний російський математик П.Л.Чебишев писав: 

�В старину задавали математические задачи боги, как, например, удвоение 

куба, по поводу размеров Дельфийского жертвенника. Далее наступил 
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второй период, когда задачи задавали полубоги: Ньютон, Эйлер, Лагранж. 

Теперь третий период, когда задачи задает практика�. 

Саме вона ставить серйозні вимоги до математичної підготовки 

студентів, яка повинна полягати не тільки в передачі певної кількості знань, 

але і бути направленою на максимальний розвиток творчих здібностей 

студентів, самостійність їх мислення, уміння застосовувати загальні 

теоретичні положення до розв�язання конкретних практичних проблем. 

Математика зможе зайняти належне місце в системі підготовки 

спеціалістів лише в тому випадку, коли студенти з першого року навчання 

по-справжньому зацікавляться цією наукою, зрозуміють її роль та 

визначать місце у вирішенні специфічних проблем, пов�язаних з 

майбутньою професійною діяльністю. Цій  меті можуть служити прикладні 

задачі математики, екскурси в її історію, перспективи розвитку цієї науки. 

Для майбутніх економістів, наприклад, надзвичайно важливою є 

економічна інтерпретація математичних понять (похідної, інтеграла і т.д.), 

математичне формулювання певних економічних законів (закона спадної 

прибутковості, принципу спадної граничної корисності, умови 

оптимальності випуску продукції), розгляду найпростіших застосувань 

вищої математики в економіці (балансові моделі, еластичність функції, 

виробничі функції і т.п.), які майже не потребують додаткової 

(економічної) інформації. Але мета буде досягнута лише в тому випадку, 

коли викладач сам буде чітко уявляти, як в даній спеціальності � технічній, 

економічній та інших � використовуються математичні ідеї та моделі, 

формальний апарат математики. Викладач має бути в курсі того, що дало 

чи може дати використання математики для розвитку конкретної області 

знань. При цьому прикладний аспект, пов�язаний зі спеціальністю 

студента, має бути обов�язково присутнім не тільки на лекціях, а і в 

самостійній, індивідуальній роботі студентів. 
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Навчання математичним дисциплінам буде найбільш ефективним, 

якщо воно буде наповнене задачами, що формують не тільки математичні 

знання, а й сприяють розвитку прикладних математичних навичок та 

умінь. Так, наприклад, майбутні економісти при вивченні математики  

можуть вирішувати важливі проблеми фінансової сфери підприємницької 

діяльності, шляхом розв�язування задач типу: 

1. Кожен, із трьох працюючих банків, нараховує вкладникам певний 

річний процент (свій для кожного банку). На початку року 

підприємство вклало 1/3 вільних коштів розміром 6000 грошових 

одиниць в перший банк, половину грошей в другий банк, решту � в 

третій банк. До кінця року сума цих внесків зросла до 7500 гр. од. 

Якби в перший банк було покладено 1/6 всіх коштів, 2/3 � в другий 

банк, 1/6 � в третій банк, то до кінця року сума внеску склала б 7200 гр. 

од.; якби половину внеску поклали в перший банк, 1/6 � в другий банк 

та 1/3 � в третій банк, то сума внеску на кінець року становила б 12500 

гр. од. Який процент виплачує кожен із трьох банків? 

2. В день 60-річчя пан Петренко відкрив рахунок ренти в страховій 

компанії на своє ім�я за умови, що він буде одержувати щорічно у свій 

день народження, починаючи з наступного року, 5000 гривень на 

протязі 10 років. Компанія прийняла його кошти і відкрила йому 

рахунок ренти з щорічним зростанням вкладених коштів на 8%. Яку 

суму внесено на рахунок ренти паном Петренко? 

3. Кожного року батьки вносять 800 гривень на свій рахунок 

накопичення із щорічним прибутком зростання рахунку на 3%. 

Обчислити суму коштів, накопичених за 17 років. 

4. В таблиці приведені дані про виконання балансу за звітний період (в 

умовних грошових одиницях): 
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Використання 

Галузь 
Енергетика 

Машино-

будування 

Кінцевий 

продукт 

Валовий 

випуск 

Енергетика 100 160 240 500 
Вироб-

ництво Машинобу-

дування 
275 40 85 400 

 

Обчислити необхідний об�єм валового випуску кожної галузі, якщо 

кінцевий продукт енергетичної галузі повинен зрости в 2 рази, а 

машинобудування � на 20%. 

 

5. Початковий вклад в банк складає Q0 грошових одиниць. Банк щорічно 

виплачує р% річних. Необхідно знайти розмір Qt через t років. 

Задачу розв�язуємо в три етапи: 

 

1) Знаходимо розв�язок, використовуючи складні проценти: очевидно, при 

р% річних розмір вкладу щорічно буде збільшуватися в (1+) разів, тобто 

Q1=Q0(1+), Q2=Q0(1+)2, . . . , Qt=Q0(1+)t. Якщо нарахувати проценти по 

вкладам не один раз в рік, а n раз, то при  тому ж щорічному прирості 

р%, процент нарахування за  частину року складе %, а розмір вкладу за 

t років при n t нарахуваннях буде 

    (1). 

2) Далі розв�язуємо задачу, вважаючи, що проценти по вкладу 

нараховуються кожне півріччя (n=2), поквартально (n=4), щомісячно 

(n=12), кожен день (n=365), кожен час (n=8760) і т.д., неперервно 
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(n→∞). Тоді розмір вкладу за t років складатиме 

 

Розв�язання задачі зводиться до знаходження границі 

= 

=[використовуємо 2-у чудову границю]=. 

Тоді                                         Qt=Q0        (2). 

Формула (2) дає можливість знаходити розмір вкладу при 

неперервному нарахуванні процентів. 

 

3) Для порівняння результатів, одержаних за формулами (1) і (2), 

пропонуємо студентам знайти розміри вкладу Qt при Q0 =1 грошова 

одиниця (гр.од.), р=5%,  t=20 років. Результати обчислень можуть бути 

занесені в таблицю: 

Обчислення складних процентів  за 

формулою   (1) 

 

n=1 n=2 n=4 n=12 n=365 

Неперервне 

нарахування 

процентів за 

формулою (2) 

Розмір 

вкладу, 

гр.од. 

2,6355 2,6851 2,7015 2,7126 2,7181 2,7182 

 

Слід звернути увагу студентів на те, що в практичних фінансово-

кредитних операціях неперервне нарахування процентів застосовується 

рідко, воно виявляється значно ефективним при аналізі складних фінансових 

проблем, зокрема, при обґрунтуванні і виборі інвестиційних рішень. 

Навчальні функції таких задач одночасно спрямовані на підвищення 

математичної підготовки студентів і на вироблення вмінь застосовувати 

математичний апарат для дослідження економічних процесів і явищ, 

будувати моделі економічних ситуацій, знаходити математичні залежності 
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в реальних виробничих процесах, передбачати очікуваний результат як 

наслідок аналізу величин, що характеризують дану економічну ситуацію. 

Вони дають змогу розкрити методологічні питання взаємозв�язку теорії з 

практикою, переконуючи студентів в тому, наскільки важливе вивчення 

математичних дисциплін для обраної ними спеціальності. 

Ми переконані в тому, що подальша розробка та впровадження в 

сучасний навчальний процес задач прикладного змісту, сприятиме не тільки 

зростанню якості математичної підготовки, а й підвищенню ефективності 

функціонування всього комплексу навчальних дисциплін, спрямованих на 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів будь-якого профілю. 
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Резюме. Наполненность курса математики задачами прикладной 
направленности � один из эффективных путей формирования будущего 
специалиста. Они способствуют развитию творческих способностей 
студентов, самостоятельности их мышления, умению применять общие 
теоретические положения к решению конкретных практических проблем. 
 
Summary. The examples, drown from the fields of business, economics and 
other fields of general interest demonstrate to students that mathematics has an 
important role to play in their forthcoming professional endeavors. 
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