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Резюме. В статье идет речь о профессиональной направленности обучения 
математике, в частности теории вероятностей и математической статистике, в 
высшей школе. Предложены нетрадиционные приемы активизации учебно-
познавательной деятельности студентов в процессе обучения теоретического 
материала. 
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ВСТУП. За останнє десятиріччя значно поглибилось розуміння, що 

сфера освіти взагалі і математичної зокрема повинна перебувати в 

постійній динаміці, чутко реагуючи на зміни зовнішнього середовища та 

адаптуючись до його потреб. Це, в свою чергу, вимагає переосмислення 

більшості наших уявлень про традиційну освітню практику підготовки 

студентів ВНЗ взагалі та з фахового спрямування �Менеджмент�, зокрема. 

Це обумовлено тим, що організація успішної бізнес-діяльності передбачає 
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адекватну ринкову систему управління яка б сприяла продуктивності, 

динамічності, адаптивності виробництва до вимог споживачів. 

В той же час серед недоліків вітчизняної системи освіти 

відмічається, що �...більшість керівників та спеціалістів не мають досвіду 

обробки емпіричних даних і фактів, та не можуть згідно конкретних 

спостережень зробити загальні висновки. Виробничі проблеми часто 

вирішуються з орієнтацією тільки на даний момент часу, що приводить 

іноді до непоправних наслідків� [1, с.266]. 

Отже, це підтверджує думку дослідників якості менеджмент-освіти, 

що на всіх рівнях управління відчувається дефіцит знань, досвіду та 

навичок аналізу в прийнятті управлінських рішень із використанням 

математичних методів і моделей тощо. 

Тому актуальною на сьогодні є проблема теоретичного 

обґрунтування вимог до системи науково-методичного забезпечення 

організації математичної підготовки студентів ВНЗ з фахового 

спрямування �Менеджмент�. І перш за все це стосується її змісту. 

Як відзначає Слєпкань З.І., �зміст освіти � це науково обґрунтована 

система дидактичного та методичного навчального матеріалу для різних 

освітніх і кваліфікаційних рівнів. 

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою 

підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними 

програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного 

управління освітою та вищого навчального закладу і відображається у 

відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, 

дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших 

видів навчальної діяльності� [2, с.91]. 

Такий широкий спектр розуміння поняття �зміст освіти� ініціював 

активні дослідження науковців-методистів, викладачів тощо різноманітних 

аспектів математичної підготовки студентів ВНЗ. 
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Так, наприклад, як слушно зауважив М.І.Шкіль щодо математичної 

підготовки в педагогічному вузі �...потрібно переносити акценти з 

засвоєння конкретних методик і технік на освоєння загальних способів 

аналізу, проектування і реалізації педагогічної діяльності на вироблення 

дослідницької позиції� [3, с.104]. 

Ґрунтовний аналіз вимог до відбору та структурування змісту 

математичної підготовки студентів технічних вузів розглядається в 

багатьох роботах [4, 5 та ін.]. 

Зокрема, в роботі [4] вказується, що досягнення рівня універсальності 

забезпечується цілями математичної освіти майбутнього інженера і тому �... 

математика вивчається з прикладною, практичною метою і розглядається як 

засіб для розв�язання інженерних питань� [4, с.41]. 

Різноманітним аспектом формування змісту математичної 

підготовки студентів економічного спрямування присвячено чимало 

наукових статей, доповідей та повідомлень на Міжнародних, 

Всеукраїнських науково-методичних конференціях тощо [6,7 та ін.]. 

В той же час, аналіз наукових публікацій, досліджень тощо щодо змісту 

математичної підготовки студентів ВНЗ з фахового спрямування �Менеджмент 

організацій� виявив недостатню увагу науковців-методистів, викладачів та ін. 

до її дослідження та модернізації згідно потреб сучасності [8,9,10,11 та ін.]. 

Все вищевикладене й обумовило нагальність даної публікації. 

ПРОБЛЕМА. Визначення системи вимог до змісту математичної 

підготовки студентів ВНЗ із фахового спрямування �Менеджмент� та 

виокреслення можливих шляхів їх реалізації в навчальному процесі. 

При розв�язанні поставленої проблеми необхідне урахування, що 

навчання студентів менеджерського фаху повинно бути орієнтованим, 

перш за все, на формування особистості з системним мисленням, з явно 

вираженими потребами в дієвих знаннях, якісній освіті та самоосвіті тощо. 

Саме тому, доцільним є запровадження системи управління при 
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навчанні студентів математичним дисциплінам, де діє розвиваюча педагогіка, 

заснована на положеннях особистісно-орієнтованої освіти та пов�язана з 

предметною диференціацією та індивідуалізацією навчального процесу. 

Важливим при цьому є відображення в змісті математичної освіти 

загальних дидактичних принципів та відповідних вимог з урахуванням їх 

впливу на якість математичної підготовки студентів, майбутніх фахівців у 

галузі менеджменту. 

Серед загальних дидактичних принципів, що характеризують закони 

навчання будь-якій дисципліні у відповідності з цілями виховання та 

освіти, більшість педагогів виділяють наукову достовірність, системний 

підхід та систематичність викладу, зв�язок теорії з практикою, свідомість і 

самостійність навчання, доступність, міцність знань  і умінь, єдність 

наукового і навчального процесу, творчу активність тощо. Їх реалізація в 

процесі навчання студентів математичним дисциплінам означає з одного 

боку прямолінійний характер залежності від цілей, завдань, характеру і 

спрямованості навчально-виховного процесу, з другого � розкриває 

вихідні теоретичні основи змісту, методів, прийомів та засобів навчання. 

Зрозуміло, що специфіка методики навчання математичних 

дисциплін у ВЗО переломлює ці достовірні ідеї дидактики з урахуванням 

їх внутрішнього взаємозв�язку та взаємообумовленості, можливої 

ієрархічності для обґрунтування найкращих форм їх реалізації, 

конкретизує та модифікує згідно цілей навчання. 

Сформулюємо загальні дидактичні вимоги до змісту математичної 

підготовки студентів з фахового спрямування �Менеджмент�. 

Наукова достовірність є одним із важливих принципів загальної 

дидактики та методики навчання. 

Отже, вимога до достовірності наукової інформації орієнтує на 

засвоєння змісту конкретної математичної дисципліни (Вищої математики, 

Теорії ймовірностей і математичної статистики, Математичного 
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програмування та Дослідження операцій) переважно через методично 

відібрані теоретичні знання та особливості їх реалізацій в різних сферах 

управлінських практик. Головним при цьому є не тільки пізнання 

математичних понять, тверджень, теорем тощо, а й оволодіння 

математичним апаратом та його використанням при розв�язанні проблем у 

сфері управлінської діяльності. 

Отже, завдання викладачів ВНЗ не обмежується тільки навчанням 

математичних дисциплін студентів менеджерського фаху, а повинно бути 

націлено на проектування їх навчальної діяльності в контексті практичного 

застосування математичних знань. Зокрема, принцип науковості в 

математичній підготовці студентів ВНЗ при проведенні практичних занять 

з математичних дисциплін відображається: 

� наданням студентам в межах певної математичної дисципліни 

широкого спектру математичних методів, необхідних для розв�язання 

типових задач управління; 

� виробленням навичок математичного дослідження прикладних задач; 

� формуванням умінь самостійного опрацювання навчальної літератури з 

математичних дисциплін; 

� розкриттям можливості застосування математичних моделей для аналізу 

та прийняття відповідних рішень в практиці управлінської діяльності. 

Не менш важливою вимогою до змісту математичної підготовки 

студентів менеджерського фаху є проблема формування цілісного знання, 

що обумовлює необхідність реалізації в навчальному процесі принципу 

системності. 

Відомо, що сукупність розрізнених  знань недостатня для якісної 

освіти студента, тобто не може служити міцним науковим підґрунтям для 

його розвитку як особистості, не сприяє формуванню системного мислення 

майбутнього фахівця. Отже, необхідна саме система або систематизоване 

знання і тому процес навчання математичним дисциплінам має бути 
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представлено як системний об�єкт з чітко визначеною інваріантою в його 

структурній та функціональній цілісності. 

При цьому особливо цінним є той факт, що системні поняття 

математичних дисциплін в процесі навчання і научування поступово 

заповнюються конкретно-науковим змістом, засвоєння якого сприяє 

формуванню нового системного типу орієнтування в математичній 

інформації та її застосуванні. 

Слід відзначити, що системні знання засвоюються в тій якості та 

порядку, в якому вони мають функціонувати а саме: 

Основні наукові поняття-основні теоретичні позиції-наслідки-

реалізації. 

Наприклад, Динамічне програмування � Загальна постановка задачі 

динамічного програмування � Принцип поетапної побудови оптимального 

управління-Задача розподілу ресурсів підприємства тощо. При цьому 

доцільним є розуміння, що дидактичне обмеження на зміст будь-якої 

математичної дисципліни (Вищої математики або Математичного 

програмування тощо) має нівелюватись таким чином, щоб обсяг, форми та 

способи пред�явлення інформації були достатніми для принципово повного 

відображення системи математичних понять згідно відповідної теми 

(розділу) або цілого курсу. 

Принцип системності в процесі викладання математичних дисциплін 

тісно пов�язаний з принципом систематичності та послідовності. Зокрема, 

це знаходить виявлення в тому, що ні одна дидактична одиниця, 

представлена раніше, не може бути виключена із подальшого вкладу, 

тобто введення додаткових дидактичних одиниць математичної інформації 

має бути строго упорядкованим та взаємообумовленим необхідністю 

подальшого їх застосування. 

При цьому принцип системності передбачає включення в процес 

навчання спеціальних засобів, що забезпечують систематичність знань: 
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перелік необхідних умінь на основі знань відповідних алгоритмів, 

дидактичний план, глосарій нових понять, схеми, таблиці, завдання на 

складання логічно-структурної схеми базових знань з певної теми 

(розділу), встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями. 

Слід відзначити, що успішне навчання студентської молоді 

обумовлене не тільки цілеспрямованою діяльністю викладачів. Це процес 

активної взаємодії між студентами і викладачами, який, як невід�ємну 

компоненту, передбачає зустрічну психологічну активність самих 

студентів тому, що взагалі позитивна динаміка розвитку знаходиться в 

прямій залежності від власної активності індивіда. 

Саме тому принцип свідомості і самостійності навчання трактується 

як одна із домінуючих вимог до якості математичної освіти студентів ВНЗ. 

Реалізація цього принципу корелює в цілому із психологічною 

структурою навчальної діяльності студентів менеджерського спрямування, 

складовими якої є навчальні проблеми (завдання), по можливості пов�язані 

із типовими, так із творчими ситуаціями майбутньої спеціальності; 

відповідні навчальні дії, контроль або самоконтроль та оцінка. 

При цьому важливим є розуміння, що для розвитку активності та 

самостійності студентів в процесі навчання математичним дисциплінам 

потрібно чітка постановка пізнавальних завдань, які пов�язані і логічно 

обґрунтовані структурою індивідуальних завдань, відповідно до змісту 

певного розділу (теми), для розв�язання яких необхідно одержання раніше 

невідомої їм математичної інформації, її осмислення, засвоєння та творче 

застосування. 

Це досягається створенням в навчально-виховному процесі певних 

передумов, а саме: 

� система завдань, що пропонуються студентам як для аудиторної, так і 

для позааудиторної роботи має бути обумовлена не тільки 

особливостями пізнавальної сфери психічної діяльності, а і її емоційним 
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аспектом, в контексті якого емоційне забарвлення математичних 

проблем (ситуацій, задач тощо) виступає як каталізатор інтелектуальної 

діяльності, що підсилює її ефективність; 

� зміст завдань має носити в основному імітаційний характер, тобто 

максимально наближатись до типових задач професійної діяльності за 

певним фаховим спрямуванням. При цьому він повинен тільки частково 

координуватись із уже набутим досвідом застосування певних навичок і 

вмінь для аналізу та знаходження відповідних рішень, залишаючи 

простір для самостійного пошуку і ознайомлення із необхідним 

варіантом його використання; 

� процес навчання математичним дисциплінам студентів ВЗО повинен 

здійснюватись в атмосфері доброзичливої вимогливості, основою якої є 

управління взаємовідношеннями та взаємодіями між кожним студентом 

і колективом в цілому, встановлення партнерських відносин між 

особистістю викладача і особистістю студента, при яких повністю або 

частково, знімаються психологічні бар�єри пов�язані із �менторством� 

(�тьюторством�) певної частини викладачів при виконанні своїх 

професійних обов�язків. 

ВИСНОВОК. Резюмуючи вищевикладене можна стверджувати, що 

урахування системи дидактичних принципів та відповідних вимог до 

змісту математичної підготовки студентів ВНЗ із фахового спрямування 

�Менеджмент� є одна із домінуючих умов їх якісної математичної освіти. 
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Резюме. В статье рассматриваются особенности реализации 
дидактических принципов � требований к определению содержания 
математической подготовки студентов ВУЗов по специальности 
«Менеджмент». 

 
Summary. In the article the features of realization of the system of didactic 
principles �requirements in the contents of mathematical training of the students 
of Management are considered. 
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