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Резюме. У статті розглянуті деякі аспекти реалізації особистісно-розвивального 
підходу у процесі підвищення кваліфікації вчителів математики. При висвіт-
ленні проблеми широко використані експериментальні результати.  

 
Summary. There are considered aspects of the problem of the organization of 
the post-graduate education of the orientation towards to personality of the 
teachers of mathematics (the results of the questionnaire of the courses atten-
dants, 2002-2003 years) in this article.  
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Завдання оволодіння студентами науковим світоглядом і діалектико-

матеріалістичною методологією необхідно розв�язувати не тільки при ви-

кладанні філософських наук, але і в процесі викладання всіх дисциплін. 

Кожна навчальна дисципліна повинна відточувати свою грань, свій аспект 

формування наукового світогляду студентів. У цьому плані вища матема-

тика має великі можливості, і викладач повинен їх максимально викорис-

тати, тим більше, що в існуючих підручниках зовсім не приділяється уваги 

світоглядним та філософським аспектам науки. 

Питанням формування наукового світогляду студентів присвячено 

чимало статей та доповідей на науково-методичних конференціях, але що-

до математики, в більшості з них розглянуто лише загальні аспекти цього 

напрямку діяльності викладача [1; 9]. Враховуючи це, кафедрою вищої і 

прикладної математики ДонДУЕТ опрацьовується науково-методична тема 
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�Формування наукового світогляду студентів в процесі викладання мате-

матичних дисциплін�. Зокрема, проаналізовано курси дисциплін матема-

тичного циклу з метою виявлення основних ідей, методів, теорем, понять, 

на прикладі яких викладач має можливість свідомо впливати на формуван-

ня у студентів діалектико-матеріалістичного світогляду. Деякі результати 

роботи опубліковано в [3; 4; 5]. Ця стаття є тематичним продовженням 

вищеназваних робіт. Вона має на меті висвітлити деякі методологічні 

питання математичного моделювання, які, на наш погляд, будуть сприя-

ти формуванню наукового світогляду студентів.      

Моделювання � один з важливих шляхів пізнання. Можливість переносу 

результатів, які знайдені у ході побудови та дослідження моделей, на оригі-

нал заснована на тому, що модель відображає ті чи інші його сторони [2; 8].  

Жодна модель не може відобразити реальне явище у всій його повноті 

та багатогранності, моделювання � це завжди наближене відображення 

дійсності. Коли наші знання про об�єкт, що моделюється, розширюються, 

або тоді, коли зростають потреби практики, як правило, виникає необхід-

ність в уточненні моделі, у заміні старої моделі новою. При цьому стара 

модель не завжди відкидається, вона часто входить в нову модель як окре-

мий випадок при певних умовах. Процес створення все більш точних мо-

делей явища, об�єкта і є діалектичний процес пізнання дійсності шляхом 

моделювання, причому вищим критерієм істинності добутих знань є прак-

тика в широкому розумінні цього слова.  

Особливістю математичного моделювання є те, що математичні моде-

лі, що відображають кількісні характеристики та просторово-структурні 

особливості об�єктів, які моделюються, використовують специфічні сим-

воли математики, які підпорядковані певним правилам перетворень. Пра-

вильність фізичної, економічної або іншої практичної інтерпретації мате-

матичної моделі може бути перевірена лише безпосереднім експеримен-

том. Поки він не дав позитивних результатів, висновок про властивості ре-
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альних явищ, що були зроблені у даній галузі знань на основі дослідження 

відповідних математичних моделей, можна вважати лише гіпотезою. Так, 

лише після експериментального підтвердження Г.Герцем фактичного існу-

вання електромагнітних коливань стало можливим розглядати рівняння 

Максвелла як математичну модель реального фізичного явища. 

Математика, яка має свої задачі, свою логіку розвитку, в той же час 

взаємодіє з іншими галузями знань, прагне задоволити потреби практики. 

Звичайно відрізняють чисту (теоретичну) та прикладну математику. Як чи-

ста, так і прикладна математика вивчає математичні структури, тобто абст-

рактні об�єкти, в яких описані певні відношення між їх елементами, але 

чисту математику цікавлять властивості цих структур самі по собі, а при-

кладну � висновки, які можна зробити про реальні об�єкти, що моделю-

ються цими математичними структурами. У процесі взаємодії математики 

та інших галузей знань, практики відбувається їх взаємне збагачення: 

практика поповнюється новими фактами, застосуваннями, а в математиці 

виникають нові методи, теорії, нові наукові напрямки та дисципліни.   

Наведемо деякі приклади. Науковий співробітник однієї телефонної 

компанії у Копенгагені К.Ерланг, вивчаючи пропускну здібність телефон-

них мереж (суто практичне питання), створив на базі теорії ймовірностей 

принципово нову математичну модель, яка дозволяла враховувати випад-

ковість телефонних викликів (заявок на обслуговування) та випадкову три-

валість розмов абонентів (тривалість обслуговування). В дальшому з праць 

К.Ерланга виникла нова математична дисципліна � теорія масового обслу-

говування (теорія черг), яка знаходить застосування в економіці і торгівлі, 

в постачанні і на транспорті, в багатьох інших галузях людської діяльності. 

Конкретні практичні задачі економіки привели до створення нової мате-

матичної дисципліни � математичного програмування. Взагалі, математичне 

моделювання нових об�єктів, явищ, процесів або удосконалення існуючих 

моделей на якісно вищому рівні часто потребує розробки нових математич-
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них методів і теорій. В той же час побудова моделей абстрактних об�єктів 

всередині самої математики сприяє не тільки внутрішньому розвитку мате-

матики, але і часто істотно збагачує інші науки та практику. Наприклад, тео-

рія конічних перерізів, що була створена математиками Древньої Греції, не 

знаходила застосування дві тисячі років, доки Кеплер не використав її для 

створення точної теорії руху небесних тіл, а від цієї теорії Ньютон потім 

створив механіку, що служить основою всієї фізики і техніки. 

Наведемо ще один яскравий приклад. В 1917 р. І.Радон розв�язав одну 

з суто теоретичних задач інтегральної геометрії. Метод, який він викорис-

тав для розв�язання цієї задачі, став називатися перетворенням Радона. Пе-

рше своє практичне застосування воно знайшло лише у 1956 р. 

Р.Брейсуелл за допомогою перетворення Радона одержав картину надви-

сокочастотного випромінювання поверхні Сонця. А ще через 20 років за 

допомогою перетворення Радона Г.Хаунсфілдом і А.Кормаком була ство-

рена комп�ютерна томографія, яка дозволяє за декілька секунд отримати 

зображення перерізу чоловічого тіла в будь-якому місці. І таких прикладів 

багато. Отже, недооцінювати розробку моделей абстрактних об�єктів все-

редині самої математики неприпустимо.  

Ми показали, як здійснюється діалектичний взаємозв�язок між розви-

тком математики як засобу моделювання та розширенням кола об�єктів, 

що моделюються. Використання математики для пізнання об�єктів, явищ 

та процесів реальної дійсності є складний процес взаємодії, взаємообумов-

леності та взаємодоповнення засобів і об�єктів пізнання.  

Зупинимося на особливостях математичного моделювання в економі-

ці і взагалі при прийнятті управлінських рішень. 

1. Будь-яка реальна економічна система уявляє собою надзвичайно 

складну систему, що, як правило, містить у собі дуже багато параметрів, 

які до цього ж можуть бути змінними. Чим більше параметрів враховано у 

моделі, тим вона більш адекватно відображає економічну систему, що мо-
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делюється. Проте, прагнення врахувати як можна більше параметрів мож-

на привести до істотного ускладнення математичної задачі. Розв�язати її 

часто дуже важко або зовсім неможливо, тому будується декілька типів 

моделей, кожна з яких найбільш повно відображає ті чи інші сторони еко-

номічного процесу. При розв�язанні конкретної економічної задачі виби-

рають ту модель, що найбільш адекватна реальності. 

2. Економічна система, як правило, попадає під вплив цілого ряду зо-

внішніх та внутрішніх діянь, які важко або неможливо прогнозувати, тобто 

і врахувати у моделі. Наприклад, недопостачання обладнання, зміна попи-

ту на продукцію системи і т. ін. (зовнішні фактори), аварія, зміни у техно-

логії і т. ін. (внутрішні фактори). Частина факторів не може фігурувати в 

моделі, бо немає можливості оцінити їх кількісно. Кількість факторів у мо-

делі об�єктивно доводиться обмежувати через відсутність надійної еконо-

мічної інформації. 

3. Математична модель економічної системи, як правило, не дозволяє по 

початковому її стану визначити розвиток системи (відкрита модель). У моде-

лі завжди присутні вільні функції та параметри, що обумовлюють у серед-

ньому можливість моделей впливати на процеси, які відбуваються в системі.  

4. Математичні моделі економічних систем істотно залежать від еко-

номічних концепцій, що прийняті. 

5. Математична модель економічної системи, як і будь-яка математи-

чна модель реального об�єкту або процесу, повинна бути підтверджена 

практикою, експериментом. Експериментальна перевірка економіко-

математичної моделі, як правило, зв�язана з цілим рядом суб�єктивних та 

об�єктивних труднощів. 

Кожна математична модель має свої межі застосовності. Нерозуміння 

цього приводить до того, що багато які практичні рекомендації, що грун-

туються на аналізі математичних моделей (особливо в галузі економіки, 

соціології і т. ін.), виявляється малоефективними. Але треба розуміти, що 
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причина цього лежить не в самому застосуванні математичного апарата, а 

у неправильних вихідних настановах, у неправильному або неповному ро-

зумінні об�єкта моделювання.  

Каталізатором науково-технічного прогресу стали ЕОМ. ЕОМ, які бу-

ли створені для потреб практики, змінили і саму практику. Поряд з цим 

створилася якісно нова технологія і методологія проведення теоретичних 

досліджень. В першу чергу, це виникнення принципово нового методу мо-

делювання � обчислювального експерименту. Його основою є математич-

не моделювання, теоретичною базою � прикладна математика, технічною 

базою � сучасні ЕОМ [6; 7]. 

Математичні методи пізнання надзвичайно плодотворні, але ідеалізу-

вати їх не можна, змістовні та формалізовані методи пізнання знаходяться 

у діалектичній єдності. Недооцінка змістовних методів може привести до 

висновків, що далекі від реальності. Так, у свій час деякі економісти вва-

жали, що всі проблеми реалізації деяких економічних законів можна звес-

ти до розв�язування задач математичного програмування. Розвиток методів 

математичного програмування привів до того, що з�явилася можливість 

будувати все більш складні економіко-математичні моделі, одержувати все 

більш загальні результати. Виникла ілюзія, що математика може дати ключ 

до аналізу не тільки окремих задач економіки, але і до глобальних еконо-

мічних процесів. Проте достатньо чіткі вихідні передумови первісних мо-

делей, які відображали прості властивості конкретних економічних систем 

і могли бути вивчені експериментально, поступово замінювалися більш за-

гальними формальними передумовами, через що інформацію, яка вважа-

лась у моделі відомою, часто неможливо було одержати. У результаті цьо-

го багато які економіко-математичні моделі, що претендували на практич-

ну реалізацію, по суті залишилися просто абстрактними побудовами.  

Математичне модулювання у сполученні з сучасними ЕОМ дають 

вченим якісно нові методи дослідження, якісно нові методи управління 
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найрізноманітнішими процесам. Широке використання математичного мо-

делювання необхідне для успішного розвитку наук, воно ставить не-

від�ємну частину процесу накопичення знань людством.  

Не виникає сумніву, що повідомлення про вищевикладені факти (в 

тому чи іншому об�ємі) не тільки дозволить студентам краще усвідомити 

особливості застосування математики, але і буде суттєво сприяти форму-

ванню їх наукового світогляду. 
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Резюме. Рассмотрены некоторые методологические вопросы математического 
моделирования в аспекте формирования научного мировоззрения студентов. 
 
Summary. Some methodological issues of mathematical modelling while shap-
ing students� scientific scope of view are studied here. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕГРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ 

ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Л.І.Нічуговська, кандидат економічних наук, доцент 
Полтавський університет споживчої кооперації України 

 
Дослідження та встановлення міжпредметних зв�язків між математич-

ними і професійно-орієнтованими економічними дисциплінами і шляхи їх 

реалізації є однією із актуальних проблем вищих закладів освіти взагалі та 

економічного спрямування зокрема. Про це свідчить той факт, що впро-

довж останнього десятиріччя різноманітні аспекти цього процесу стали 

об�єктом дослідження і активно обговорювались на Сьомому (1992 р.), на 

Восьмому (1996 р.) та Дев�ятому (2000 р.) Міжнародних конгресах з мате-

матичної освіти. Так, наприклад, згідно Протоколів Восьмого Міжнарод-

ного конгресу особливу увагу науковців різних держав світу привернули 

дидактичні проблеми пов�язані з навчанням прикладної математики, з навчан-

ням математичних дисциплін через їх практичні застосування та формування 

вмінь і навичок розв�язання реальних проблем засобами математики, тощо. 

�We are not coming here to show final results or closed theorems � but ways of 

progressing� [10] було підкреслено на пленарному засіданні конгресу, що спів-

звучно думкам багатьох дослідників освіти, які вважають, що математизація 

наукових знань значною мірою сприяє прогресу суспільства. 

Крім того, слід відзначити, що шляхи реалізації вищеозначеної про-

блеми не залишились поза увагою таких відомих науковців, методистів, 

викладачів, тощо як Мишкіса А.Д., Богомолова А.І., Вентцель Є.С., Гнеде-

нко Б.В., Канторович Л.В., Яглом І.М., Архангельського С.І. та інші, де © Нічуговська Л.І., 2003 


