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Л.І.Нічуговська, кандидат економічних наук, доцент 

Полтавський університет споживчої кооперації України 
 

У сучасній дидактиці та методичних системах вищого закладу освіти 

зустрічаються різноманітні моделі організації та проведення практичних 

занять, які відрізняються за структурою, методичними прийомами, 

теоретичним рівнем, стилем, результатом. 

За дидактичним завданням практичні заняття класифікуються на 

комбіновані, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, 

повторювально-узагальнюючі, письмовий контроль. Існують заняття 

інтегровані, коли вивчається матеріал кількох тем одним блоком, є  

міжпредметні, що об�єднують споріднений матеріал кількох предметів, є 

заняття-ессе, заняття-конкурси, заняття-ділова гра, заняття-практикум і т.п. 

Але до якого типу б заняття не належало, в ньому завжди мають бути 

реалізовані всі ланки методичної системи: постановка пізнавального 

завдання, його мета; мотивація; відбір змісту, встановлення послідовності 

його викладання; використання методів і дидактичних прийомів; вибір 

організаційних форм і засобів навчання. 

Враховуючи, що курс �Математика для економістів� вивчається 

студентами протягом трьох семестрів, виникає необхідність стимулювати 

трансформацію накопичених в інтенсивному темпі репродуктивних знань і 

вмінь у продуктивні, формуючи творчу компоненту особистості 

першокурсника.  
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В цьому контексті необхідно пам�ятати, що для формування навичок 

та вмінь з математичного моделювання та реалізації його прикладних 

аспектів студенти повинні не просто бути присутніми на практичному 

занятті, щось розв�язувати, моделювати, відповідати на питання, 

готуватись до тестування, але й мати простір для експерименту, для 

помилок, для критичної оцінки своїх можливостей. 

Для досягнення розуміння економічного аналізу за допомогою 

математичних методів і моделей необхідно, щоб студент був активним 

партнером у навчальному процесі, який самостійно здійснює 

індивідуальний аналіз шляхів розв�язання проблеми і при цьому вміє 

обґрунтувати зроблений вибір у складі групи або підгрупи. 

Після реалізації відповідних аналітичних процедур та обчислювальних 

алгоритмів бажано орієнтувати студентів на формулювання власних підходів, 

ідей, пропозицій з певних питань у письмовій формі. Це надає можливість: 

порівняти індивідуальні висновки з результатами інших студентів, 

зафіксувати міру загального та відмінного і творчо їх переосмислити; 

привчатись до колективної роботи, у процесі якої можливе використання 

інтелектуального потенціалу своїх колег-студентів, тобто відчути себе 

членом команди однодумців, чітко визначивши в ній власну позицію; 

розвинути уміння логічно, чітко, коротко, предметно, зважено висловлювати 

власні думки; уважно слухати інших, доповнюючи та коригуючи, при 

необхідності, більш вагомими аргументами. 

Вищевикладені позиції акцентують увагу на необхідності творчого 

переосмислення співвідношення та оптимізації індивідуальних та групових 

форм навчальної діяльності студентів у залежності від сукупного 

потенціалу групи. 
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Аналіз досліджень методичних особливостей у проведенні 

практичних занять з позицій існуючого та власного досвіду свідчить, що у 

вищій школі домінує традиційна стратегія організації і проведення 

практичних занять з математичних дисциплін, а саме: контроль виконання 

домашнього завдання; з�ясування рівня теоретичної підготовки; типові 

завдання та їх ускладнені варіанти, диференційовані відносно можливого 

рівня знань студентів; підсумковий аналіз; постановка проблем наступного 

заняття та завдання для позааудиторної роботи. 

Тому, при проведенні практичних занять з використанням 

математичного моделювання необхідно максимально відходити від 

традиційних стереотипів у методах, формах та засобах навчання, 

активніше застосовувати методи проблемного навчання, більш 

цілеспрямовано залучати студентів до процесу самостійного пошуку та 

відкриття нових знань, впроваджувати інноваційні технології (ділові ігри, 

ситуаційні завдання, кейс-метод, різноманітні тренінги тощо). Слід 

відмітити, що пошук нових нетрадиційних форм проведення практичних 

занять є необхідним фактором активізації пізнавальної діяльності 

студентів навчального закладу при умові поглиблення безпосереднього 

змісту діяльності, відмови від методичного догматизму, коли віддається 

переваги певній сукупності методичних прийомів та засобів, що, в свою 

чергу, призводить до методичного одноманіття або до протилежного 

ефекту, якщо фетишизуються інновації форм і методичних прийомів, не 

об�єднаних єдиною педагогічною метою. 

Таким чином, виникає необхідність ретельного підходу до визначення 

ролі і місця практичного заняття з використанням математичного 

моделювання у системі практичних занять з добре обґрунтованим 

методичним забезпеченням, яке має бути пристосованим до потреб 
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студентської аудиторії, до швидкості, з якою група здатна засвоювати 

навчання, до набутого раніше обсягу знань з математичних дисциплін та 

реальних можливостей студентів як користувачів ПЕОМ. 

Наприклад, починаючи вивчення розділу �Математична статистика� 

на практичних заняттях доцільно ознайомити студентів із загальною 

структурною схемою статистичного аналізу. Підкресливши, що навички та 

вміння його ефективного використання для розв�язання різноманітних 

проблем � одна із домінуючих цілей навчання курсу �Теорія ймовірностей 

та математична статистика� (див. схему 1). Схема 1 чітко виділяє групу 

практичних занять, які об�єднуються блоком математичного моделювання, 

що сприяє усвідомленню студентом його місця у структурі знань даного 

розділу; орієнтує на необхідність повторення певних навчальних 

матеріалів; адаптує відомі математичні поняття до проблем статистики; 

вказує послідовність розгляду нової інформації, яка поповнює базу 

вихідних знань, тобто впорядковує матеріал у певній послідовності.  

При цьому, адаптацію уже відомих математичних понять та 

відповідних формул, тобто актуалізацію опорних знань студентів, які 

будуть використовуватись при вивченні нової теми, доцільно проводити у 

вигляді фронтального опитування із записами на дошці, якщо це потрібно, 

та відповідними коментарями в усній формі. 

Але більш ефективна, на нашу думку, актуалізація опорних знань, яка 

проводиться у письмовій формі на початку практичного заняття. Так, 

наприклад, для відновлення попередніх знань по темі �Опис статистичних 

даних� можна підготувати слайд з наступними питаннями: 

1. Чому необхідно упорядковувати та систематизувати дані після того, як 

вони зібрані? Чому не залишити їх у вигляді ряду даних, порядок 

слідування яких зберігає їх цілісність і не порушує їх точного значення? 
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2. Визначте і наведіть приклади методів організації даних, перерахованих 

нижче. Які переваги кожного з них: а) Частотний розподіл; 

б) Накопичений (кумулятивний) частотний розподіл; в) Розподіл 

відносних частот; г) Гістограма; д) Полігон. 

3. Які будуть обмеження границі інтервалів частотного розподілу, що 

можуть ефективно впливати на обробку неперервних вибіркових даних 

як противаги дискретних? 

4. Яка різниця між згрупованими розподілами �менше ніж� та �більше 

ніж� накопиченої частоти? Наведіть короткі приклади для кожного типу. 

5. Коротко опишіть правила, які можуть бути покладені в основу поділу на 

інтервали та визначення їх границь при розподілі частот. Які 

припущення мають бути відомими при обробці неперервних даних. 
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               Схема 1 
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Або запропонувати прийняти рішення в наступних ситуаціях, які 

розташовані по мірі ускладнення. При цьому кожен студент сам вибирає 

ситуацію:  

1. Щорічно журнал �Фортуна� публікує перелік 500 відомих корпорацій, 

що досягли найбільших обсягів продажу різноманітних товарів та послуг. Як 

помічник начальника відділу менеджменту та торговельних операцій, ви 

намагаєтесь проаналізувати оприлюднені статистичні дані обсягів продажу 

цих фірм, але вважаєте, що звичайне перерахування всіх видів товарів та 

послуг, реалізованих на ринку, неефективна процедура. 

Тому, ви маєте вирішити, яким чином узагальнити статистичні дані, 

щоб аналітики вашої фірми змогли проникнути у суть даних, оцінити 

значущість кожної позицій, що стали невід�ємними компонентами 

успішної діяльності цих корпорацій. Обміркуйте своє рішення та опишіть 

технічні особливості варіанту, який ви пропонуєте. 

2. Як новому співробітнику великої комп�ютерної компанії, Вам 

доручено підготувати детальний звіт про діяльність вашої фірми 

інвесторам, які не зовсім розуміються на статистичних поняттях. 

Обміркуйте і оберіть методику, якою ви скористаєтесь для розв�язання 

вашої проблеми. 

Отже, використання таких інтерактивних прийомів уже на початку 

практичного заняття справить сильне враження на студентів, захопить їхню 

увагу, активізує пізнавальну діяльність, визначить їх рівень навченості і 

научуваності, що може привести до легкого стресу та, як правило, мобілізувати 

на подальшу інтенсивну діяльність відповідно їх потенційних можливостей. 

Зауважимо, що рівень попередніх знань студентів стане відомим 

викладачу після відповідної перевірки, але до зустрічі на індивідуальному 

занятті, на консультації, практичному занятті тощо, тобто можливі варіанти 
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оцінки ефективності зворотного зв�язку між лектором-студентом, студентом-

викладачем практичного заняття та внесення необхідних коректив в процес 

навчальної діяльності. Стосовно основної частини практичного заняття, то 

після визначення його теми, наприклад �Проста вибіркова лінійна регресія і 

кореляція� доцільно реалізувати наступні етапи: 

1. Студенти за допомогою викладача виявляють основні поняття цієї теми 

(регресійна модель, кореляція, звичайний МНК (метод найменших 

квадратів), припущення до його застосування, поняття адекватності моделі 

тощо); пропонується самостійно побудувати блок-схему послідовного 

взаємозв�язку цих понять (колективна версія подається на дошці); 

2. На слайді запропонувати версію викладача, порівняти їх, обговорити 

відмінності, прийти до компромісного варіанту (див. схему 2). 

3. Згідно конспектів лекцій підібрати інформаційне забезпечення даної 

теми у вигляді інформаційної довідки формул. 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Схема 2 
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4. Пропонуються наступні вправи і завдання для індивідуального 

виконання (і � номер прізвища студента у загальному списку групи). 

1) Використавши ANOVA-таблицю (таблицю однофакторного 

дисперсійного аналізу), знайдіть оцінку середньоквадра-

тичного відхилення випадкової величини. 

2) Відома інформація про дві змінні � х  і  у: 

; 

Знайдіть рівняння регресії у на х. Поясніть значення нахилу та 

перетину регресійної моделі. 

3) Встановити взаємозв�язок між обсягом продажу товару (у) та затратами 

на рекламну діяльність (х) оцінюючи таку регресію: . Поясніть 

результати регресії. 

4)  Згідно таблиці значень факторів  х  та  у 

Таблиця 1 

№ п/п х у 

1 10 + і 21 + і 

2 8 + і 32 + і 

3 12 + і 18 + і 

4 3 + і 24 + і 

5 5 + і 27 + і 

 

а) обчисліть коефіцієнт кореляції між  х  та  у; 

б) знайдіть рівняння регресії  у  на  х  та оцініть її нахил та перетин; 

в) побудуйте діаграму розподілу значень факторів та рівняння 

регресійної моделі. 

5) Зробіть оцінку функції споживання від доходу:  

а) Яка змінна є залежною і яка змінна незалежною? 

б) Пояснити взаємозв�язок між споживанням і доходом. 
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в) На скільки зросте споживання, якщо доход (х) збільшиться на 1грн.? 

г) Яким буде споживання, якщо доход буде нульовим? 

6) Нехай коефіцієнт детермінації у регресійній моделі завдання 5 

становить 0,65. Поясніть, що це означає? 

5. Проводиться підсумок, оцінюються результати співпраці 

студентів, ще раз акцентується увага студентів, що регресійний аналіз 

застосовується для знаходження взаємозв�язку між двома змінними, 

нагадуються методи оцінювання параметрів вибіркової моделі, щільності 

їх взаємозалежності. При цьому визначається мета подальшого вивчення 

цієї теми, де вказується, що на наступне практичне заняття необхідно: 

- вміти перевіряти регресійну модель на адекватність за F-критерієм; 

- тестувати значимість параметрів регресії а0 та а1 за t-тестом Стьюдента; 

- обчислювати інтервали довіри для параметрів моделі; 

- тестувати значимість коефіцієнта кореляції; 

- будувати довірчі інтервали для прогнозного значення залежної змінної. 

Отже, домашнє завдання студентам буде наступним: 

1. Побудувати опорний конспект-схему теоретичних процедур відповідно 

навчальним цілям заняття. 

2. Підібрати коло проблем у бізнесі та економіці, де можливе застосування 

лінійних однофакторних моделей. 

3. Продовжити заповнення інформаційної довідки відповідно поставлених 

проблем. 

4. Познайомитись з можливостями табличного процесору �Excel� у 

контексті його застосування для розв�язання завдань, пов�язаних з 

лінійною регресійною моделлю. 

5. Відома статистика про динаміку двох економічних показників:  

xi 40 25 36 45 15 10 9 56 36 37 
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yi 15 12 13 24 8 7 7 22 14 15 

а) знайти регресійну модель та інтерпретувати результати; б) побудувати 

діаграму розсіювання, пояснити результати; в) графічно зобразити 

відхилення фактичних даних згідно регресійної прямої. Яке узагальнення 

можна зробити?; г) обчислити та інтерпретувати коефіцієнт кореляції. 

Отже, подібний підхід до організації практичного заняття, на якому 

використовуються інтерактивні методи навчання у поєднанні з 

колективною, груповою та індивідуальною роботою студентів, без 

сумніву, сприяє активізації їх пізнавальної діяльності, тому що: визначає, 

що повинен знати та вміти студент з даної навчальної теми; залучає 

студентів до активного процесу добування нових знань, до вирішення 

питань проблемного характеру; створює яскравий фон для перебування 

студентів у постійній напрузі, відчуваючи різноманітність, цікавість, 

корисність завдань та дух суперництва; поглиблює мотивацію студентів до 

навчання, демонструючи доцільність і корисність математичних знань, 

можливості їх застосування у майбутній професійній діяльності; заохочує 

студентів працювати, повністю використовуючи свій власний потенціал; 

надає більшої можливості для індивідуальної роботи студентів групи, у 

процесі якої реалізується система керованого навчального процесу 

відповідно до цілей і завдань, що визначаються як викладачем, так і 

студентом; формує впевненість студента відповідно змісту навчального 

матеріалу, тому що, по-перше, саме він має змогу самостійного вибору 

вправ і завдань; по-друге, можливість визначити, у контексті самооцінки, 

якому матеріалу слід приділити особливу увагу; збільшує час викладача на 

діагностику рівня знань та допомогу при труднощах, які можуть 

виникнути у студента при засвоєнні теми. 
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Резюме. Рассматриваются особенности проведения практических занятий 

по математическим дисциплинам с использованием математического 

моделирования для студентов экономических специальностей. 

 

Summary. The features of practice realization on mathematical disciplines with 

use mathematical modelling for the students of economic specialities are 

considered. 

 
Надійшла до друку 15.01.2002 р. 

 
 
ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
Н.И. Селякова, ассистент, 

Донецкий  национальный  университет 
 

Прикладная направленность в обучении математике включает в себя 

политехнизацию обучения, связь обучения с жизнью, межпредметные 

связи, способствует формированию устойчивого интереса к предмету 

математики, т.к. учащийся имеет возможность постичь глубину 

проникновения математики в различные области знаний. Кроме того, как 

отмечает Г.П.Бевз (Бевз Г.П. Прикладна спрямованість шкільного курсу 

геометрії: Посіб. для вчителя. � К., 1999.), она помогает осуществлению 

профориентационной работы в школе, поэтому немаловажной является 

идея ознакомления студентов, будущих учителей математики, в рамках 

специального курса «Прикладная направленность в обучении математике» 

с новыми  и новейшими теориями, понятиями, фактами в математике, их 

связями со смежными и другими науками, приложениями.  


