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Аналізується проблема навчання математики студентів економічних спеціальностей в 
контексті особистісно орієнтованого навчання, обґрунтовується доцільність уваги виклада-
чів математики до мотиваційного компоненту навчальної діяльності. 

 
Особистісно орієнтоване навчання 

передбачає, насамперед, організацію 
навчального процесу з врахуванням 
інтересів та умов розвитку особистості. 

Досягнення високих результатів 
навчання відбувається тоді, коли забезпе-
чується узгодженість між діяльністю 
викладача і студента, тобто коли цілеспря-
мовані зусилля викладача збігаються з 
власними зусиллями студента у навчанні. 
У структурі діяльності, в тому числі нав-
чальної, більшість дослідників – психологів 
(Б.Ф. Ломов, В.Е. Мільман, О.К. Тихоми-
ров та інші) виділяють такі стадії: розвиток 
потреби; формування мотивів; утворення 
мети; предметне перетворення; контроль і 
оцінка. Перші три позиції у цій структурі, 
як свідчить досвід, не завжди забезпе-
чуються в організації навчальної діяльності 
студентів вищих навчальних закладів еко-
номічного профілю, наприклад, при вив-
ченні курсу вищої математики. Вважаємо, 
що при особистісно орієнтованому навчан-
ні студент має чітко усвідомлювати значен-
ня вивчення кожної навчальної дисципліни 
для майбутнього фаху та особистісного 
розвитку. Принцип мотиваційного забезпе-
чення навчального процесу, на нашу дум-
ку, має неабияке значення при викладанні 
математики. Підтвердимо це положення 
результатами проведеного нами дослідження. 

В опитуванні взяли участь 200 
студентів першого курсу спеціальностей 

“Державні фінанси”, “Облік і аудит”, 
“Економіка підприємства”, “Маркетинг”, 
”Менеджмент організацій”, “Товарознав-
ство та комерційна діяльність”. Відразу 
зазначимо, що курс “Вища математика” 
вивчається на більшості цих спеціаль-
ностей лише в першому і другому 
навчальних семестрах, а на окремих 
спеціальностях в першому, другому та 
третьому семестрах. 

Серед шкільних предметів, вив-
чення яких має найбільший вплив на 
здобуття майбутньої економічної 
професії 24,4% першокурсників не 
назвали математику. Серед дисциплін, 
які вивчаються у вузі і мають найбіль-
ший вплив на здобуття майбутньої 
професії математику не назвали 49,1% 
першокурсників. Біля 20% респондентів 
категорично заперечили залежність 
професійної компетентності від якості 
засвоєння курсу “Вища математика”, а 
62,3% першокурсників таку залежність 
визнають. Складним виявилось для 
студентів економічних спеціальностей 
питання про застосування математичних 
знань в економіці: 11,3% - вказали 
застосування знань математики для 
проведення розрахунків; 4% - вказували 
застосування для проведення розподілу 
товарів на ринку, тощо; 18,9% - взагалі, 
заперечили будь-яке застосування; 65,8% 
- нічого не відповіли на поставлене 
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запитання. Варто зазначити, що 52,5% 
опитуваних першокурсників вказали, що 
навчались в старшій школі у профільних 
класах (економічного, технологічного, 
природничо-математичного напряму). 

Відповіді студентів на наступну 
серію питань висвітлимо повністю: 

Який мотив навчальної діяльності 
у Вас переважає? 

а) допитливість – 5,7%; б) інтерес 
до знань – 9,4%; в) потреба у пізнанні – 
43,4%; г) прагнення вдосконалити свої 
інтелектуальні здібності – 41,5%; д) 
потреба у самовихованні – 20,8%. 

Чи важливо для Вас знати, навіщо 
вивчати ту чи іншу тему з математики? 

а) так – 79,2%; б) ні – 5,7%; в) не 
знаю – 15,1%. 

Чи хотіли б Ви, щоб викладач роз’яс-
нював значення вивчення тем з математики 
для майбутньої професійної діяльності? 

а) так – 86,8%; б) ні – 3,8%; в) не 
знаю – 9,4%. 

Ви вивчаєте вищу математику, бо: 
а) стоїть у розкладі – 24,5%; б) 

цікаво – 13,2%; в) важливо – 62,3%. 
Таким чином, домінуючими моти-

вами навчальної діяльності виявились 
потреби у пізнанні (43,4%) та прагнення 
вдосконалити свої інтелектуальні здіб-
ності (41,5%). Відповіді студентів на 
вищевказані питання красномовно свід-
чать про необхідність підвищення уваги 
викладачів математики до розвитку 
потреби, формування мотивів та утво-
рення мети при організації навчальної 
діяльності студентів. Ще раз зазначимо, 
що ми не ведемо мову про особливе 
ставлення студентів економічних спе-
ціальностей до курсу “Вища матема-
тика”, а вбачаємо необхідність усві-
домлення студентами мети, завдань, 
впливу вивчення кожної навчальної 
дисципліни, а звідси і мотивів її якісно-
го засвоєння. Ефективне навчання не-
можливе без урахування мотиваційного 
аспекту процесу пізнання. 

Відомо, що вивчення математич-
них структур веде до утворення адек-
ватних їм розумових структур – основ 

не лише математичного мислення, але й 
механізмів мислення людини в цілому. 
Успіх у вивченні багатьох дисциплін 
явно залежить від математичної підго-
товки учнів. Наприклад, на еконо-
мічних спеціальностях, це такі навчаль-
ні дисципліни як фінанси, гроші та 
кредит, бухгалтерський облік в галузях 
економіки, економіка підприємства, 
маркетинг, статистика ринку товарів та 
послуг, казначейська система виконан-
ня бюджету, теорія фінансово-госпо-
дарського контролю, тощо. 

Крім того, розв’язування багатьох 
професійних завдань майбутніми еко-
номістами залежить від рівня сформо-
ваності математичних знань, умінь, роз-
витку логічного мислення. Рівень 
математичної підготовки спеціаліста з 
вищою освітою повинен бути таким, 
що забезпечить йому використання 
математичних знань в самостійній 
творчій роботі і практичній діяльності. 
Сукупність математичних знань, умінь і 
навичок, певна математична культура 
забезпечує можливість якісного опра-
цювання економічної інформації. 

Не слід забувати при розробці 
особистісно орієнтованого навчання і про 
вплив занять математикою на інте-
лектуальний рівень особистості. З інтере-
сом до математичних знань, як мотивом 
учіння, пов’язані переживання студента-
ми інтелектуальних почуттів (задоволен-
ня від розумового напруження, радості 
пізнання, відкриття нового, тощо). 

Нас турбує той факт, що в прове-
деному нами опитуванні, лише 61,4% 
студентів стверджують, що усвідомлюють 
значення вивчення вищої математики для 
майбутньої професії. А відповіді цих 
студентів на решту запитань анкети 
свідчать, що це усвідомлення є відносним, 
поверховим і теж потребує розвитку. Наші 
спостереження підтверджуються також 
дослідженнями А.М. Василькова, С.С. Іва-
нова, О.С. Гребенюка. ”В процесі навчання 
у вузі сила мотивів вивчення і засвоєння 
вибраної спеціальності знижується”[1, 
268]. 
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В умовах особистісно орієнтованого 
навчання перед викладачами вищих нав-
чальних закладів у новому ракурсі постає 
завдання, щоб кожний студент при вивченні 
математики чітко усвідомлював значимість 
її вивчення, значимість засвоєння кожного 
конкретного матеріалу. Однак тут слід 
визнати ще одну проблему: “Вищу матема-
тику” викладають випускники педагогічних 
спеціальностей, а не економічних. “Найкра-
щий спосіб примусити учнів повірити, що 
прагнення до знань має сенс, полягає в тому, 
щоб самому повірити в це” (М. Ксікзентмі-
халі). Для досягнення поставленої мети 
актуальним вважаємо питання, зокрема, про 
наявність якісного навчально-методичного 
забезпечення роботи викладача вищої 
математики для формування та розвитку у 
студентів економічних спеціальностей 
мотивів вивчення математики. 

З огляду на вищесказане вважаємо 
актуальним наукове дослідження “Форму-
вання та розвиток мотивів вивчення вищої 
математики в умовах особистісно орієнто-
ваного навчання в економічному вузі”. 

Метою дослідження є розробка мето-
дичної системи формування та розвитку 
мотивів навчання при вивченні математики 
студентами першого курсу економічного ВНЗ. 

Варто зауважити, що психологи, ди-
дакти, методисти завжди надавали вели-
кого значення мотивації навчання. Цією 
проблемою займались Л.І. Божович, 
Н.Г. Морозов, Л.С. Славін, М.В. Матюхін, 
В.Е. Мільман, А.К. Маркова, Й. Лінгарт, 
Е. Стоун, які під мотивом навчальної діяль-
ності розуміли всі фактори, що обумовлю-
ють прояв навчальної активності: потреби, 
цілі, установки, відчуття обов’язку, інтере-
си, тощо. Рахматуліна Ф.Н., Пєчніков А.М, 
Мухіна А.І., Вайсман Р.С., Гебос А.І. дос-
ліджували мотивацію навчальної діяль-
ності студентів. 

Однак, ми не виявили досліджень, які 
б розкривали проблему розвитку мотивів 

вивчення вищої математики в 
економічному вузі в умовах особистісно 
орієнтовного навчання, зокрема, в 
контексті останнього реформування вищої 
освіти в Україні.  

Серед завдань нашого дослідження 
вбачаємо: аналіз стану окресленої проблеми 
в теорії і практиці роботи ВНЗ; з’ясування 
психолого-педагогічних передумов форму-
вання мотивів навчання, взагалі, та мотивів 
вивчення математики, у студентів-першо-
курсників; розкриття мети, змісту, прийо-
мів, засобів, організаційних форм форму-
вання та розвитку мотивів навчання мате-
матики в сучасних умовах розвитку освіти 
України; розробку і теоретичне обґрунту-
вання методичної системи формування 
мотивів вивчення вищої математики в 
умовах особистісно орієнтованого навчання 
в економічному вузі. 

Математична підготовка студентів 
ВНЗ економічного профілю в умовах осо-
бистісно орієнтованого навчання повинна 
зробити активним процес набуття знань 
студентами при вивченні всіх вузівських 
дисциплін, має допомогти розкриттю 
творчого потенціалу кожної особистості і це 
сприятиме, зокрема, підвищенню економіч-
ної грамотності, що так важливо сьогодні 
для випускників економічних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів. 
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Summary. The problem of economic specialities students mathematics learning in the context of 

personal – oriented studing is analysed. The purposefulness of mathematics teachers’ attention to the 
motivation component of educational activity is grounded. 
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