
 
 
 
Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2005. – Вип. 23 
 

 

30

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ  ТА  ПЛАНУВАННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  
КОЛЕДЖУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ  

 
Г.І.Білянін, 

 ст. викладач 
Буковинська державна фінансова академія м.Чернівці 

У статті викладена методика постановки дидактичних, розвиваючих, виховних цілей під 
час вивчення математики у фінансово-економічних коледжах. 

 
Навчальний процес у вищих навчаль-

них закладах – це система організаційних і 
дидактичних заходів, спрямованих на реалі-
зацію змісту освіти на певному освітньо-
кваліфікаційному рівні відповідно до дер-
жавних стандартів освіти. Він має два 
головні аспекти: навчання як системна ціле-
спрямована діяльність кафедр (предметних 
або циклових комісій), що передбачає 
передачу студентам наукових знань і 
формування їх особистісних якостей, і 
учіння як навчальна діяльність студентів.  

Навчальний процес охоплює всі 
компоненти навчання: учасників нав-
чального процесу (викладачів, студентів), 
зміст, засоби, форми і методи навчання. 
Він, як і будь-яка свідома діяльність, 
спрямований на досягнення певних цілей, 
які безпосередньо впливають на всі його 
компоненти та одночасно пов’язують їх в 
єдине ціле.  

У педагогічній літературі відмі-
чається багаторівневий характер цілей. 
Різними дослідниками виділяється від 
3 до 6 рівнів. У нашому дослідженні 
дотримано структури цілей, запропо-
нованої О.Є.Лєбедєвим [1]: 

1) соціальні цілі, що стоять 
перед навчально-виховними 
закладами; 

2) загальні цілі навчання; 
3) цілі вивчення окремих предметів; 
4) цілі вивчення окремих курсів, 

що входять у склад предметів; 
5) цілі вивчення розділів і тем; 
6) цілі навчальних занять. 

Цілі 1-4-го рівнів автор розглядає як 
основні, оскільки реалізація кожної з них 
впливає на характеристики особистості; 
цілі 5-6-го рівнів – окремі, що 
конкретизують основні. Реалізація 
основних освітніх цілей неможлива без 
постановки і реалізації відповідних 
окремих цілей. Більше того, основні 
освітні цілі конкретизуються в окремих, 
досягненню яких підпорядкований нав-
чальний процес. Розглянемо процедурну 
сторону постановки цілей вивчення 
математики та їх конкретизації у курсі 
математики для фінансово-економічних 
коледжів.  

Виходячи із структури вищої 
освіти, точніше – її ступеневості (мо-
лодший спеціаліст, бакалавр, спе-
ціаліст, магістр), пріоритетні цілі 
навчання визначені на кожному 
ступені. Зокрема, при підготовці мо-
лодшого спеціаліста, мета загально-
освітніх дисциплін полягає у засвоєн-
ні студентами знань з базових 
дисциплін, у здобутті ними наступних 
рівнів освіти, забезпеченні їх 
мотиваційної готовності переходу до 
вивчення спецдисциплін, у фор-
муванні високих громадянських 
якостей та світогляду [2].  

Названі вище цілі належать до 
перших двох рівнів. Перейдемо до 
визначення цілей третього рівня – 
цілей вивчення окремих предметів.  

Основним завданням навчання 
математики у вищих навчальних 
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закладах І-ІІ рівня акредитації, що 
здійснюють підготовку зі спеціаль-
ностей фінансово-економічного нап-
рямку на основі базової загальної 
середньої освіти є забезпечення 
середньої освіти, належного рівня 
математичної культури, необхідних для 
повноцінної участі в повсякденному 
житті, продовження освіти.  

Особистісна спрямованість сучасного 
освітнього процесу має на меті розкриття, 
підтримку і розвиток природних задатків, 
здібностей і обдарувань кожного студента. 
Тому навчання їх математики стає ефективним 
засобом реалізації цього завдання. Вивчення 
математики надає широкі можливості для 
інтелектуального розвитку особистості. 
Насамперед, йдеться про розвиток логічного 
мислення, просторових уявлень і уяви, 
алгоритмічної та інформаційної культури 
тощо. Загально визнана роль математики у 
формуванні позитивних якостей особистості, 
рис характеру, емоційно-вольової сфери, 
розумової активності, пізнавальної самостій-
ності, творчого мислення, чесності, наполег-
ливості тощо. Виходячи з цього, вивчення 
математики в фінансово-економічних колед-
жах переслідує такі цілі: 

1) забезпечення загальноосвітньої 
підготовки; 

2) сформованість математичних 
знань необхідних для вивчення і засвоєння 
багатьох спеціальних дисциплін в галузі 
мікро- і макроекономіки, фінансів; 

3) математична підготовка є 
основою для побудови математичних 
моделей фінансово-економічних проце-
сів з подальшим їх вивченням за 
допомогою персональних комп’ютерів, 
для складання і оцінки прогнозів у 
галузі маркетингу та ринкової діяль-
ності підприємств, тощо; 

4) інтелектуальний розвиток студентів; 
5) моральне, трудове, економічне, 

екологічне, естетичне, патріотичне виховання, 
формування позитивних рис характеру.  

Зауважимо, що 1−3 освітні цілі несуть 
навчальне навантаження, тому їх називають 
навчальними або дидактичними. Відпо-

відно, четверта – розвиваюча мета, п’ята – 
виховна.  

Детальніше зупинимось на курсі 
математики, який вивчають студенти, що 
зараховані до коледжу після базавої 
середньої освіти. При навчанні математики 
на цьому рівні, названі вище цілі 
конкретизуються у пріоритетних завданнях, 
визначених у програмі [3] складеній у 
відповідності до вимог державного 
стандарту освітньої галузі “Математика” 
(Проект), проекту програм для вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 
інших державних нормативних документів. 
Вона рекомендована Міністерством освіти і 
науки України (лист Міністерства освіти і 
науки України №14/18.2 – 1471 від 
12.07.2002р.) для фінансово-економічних 
коледжів та всіх інших, у яких здобу-
ваються вказані вище спеціальності. Отже, 
пріоритетними є наступні завдання: 

1. Систематизувати, узагальнити і 
підвищити рівень набутих раніше знань, 
умінь і навичок, зокрема тих, що 
створюють ґрунт  для вивчення курсу 
математики коледжу. Розвивати логічне 
мислення і математичну мову, уміння 
логічно обґрунтовувати твердження, 
використовувати різні мови математики 
(словесну, символічну, графічну). 

2. Повторити і розширити основні 
відомості про функції, набуті в основній 
школі, розвинути навички студентів 
будувати графіки функцій і встановлювати 
за графіками їхні властивості, досліджувати 
функції елементарними методами. Сфор-
мувати поняття показникової, логариф-
мічної, тригонометричних і обернених три-
гонометричних функцій, розглянути їхні 
властивості і графіки. 

3. Систематизувати, узагальнити 
та підвищити теоретичний рівень 
набутих раніше знань про рівняння, 
нерівності, системи та основні методи 
їх розв’язування; показати, що теорія 
подільності многочленів будується за 
аналогією до теорії подільності чисел; 
виробити вміння знаходити корені 
многочленів та розкладати їх на 
множники; ознайомити з основними 
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методами розв’язування рівнянь, 
нерівностей та [систем] вищих степенів 
і виробити вміння їх застосовувати. 
Вивчити ірраціональні, показникові, 
логарифмічні, тригонометричні рівнян-
ня, нерівності, [системи]; та методи їх 
розв’язування; ознайомитись із при-
кладним застосуванням. 

4. Сформувати поняття похідної на 
основі конкретних задач, дати уявлення про 
її роль у дослідженні реальних процесів. 
Навчити студентів знаходити похідні 
елементарних функцій, сформувати 
навички дослідження і побудови графіка 
функцій за допомогою похідної, навчити 
застосовувати похідні до розв’язування 
нескладних прикладних задач. 

5. Ознайомити студентів з інтег-
руванням, як операцією оберненою до 
диференціювання. Сформулювати поняття 
первісної, невизначеного і визначеного інтег-
ралів. Сформувати навички знаходження 
величин за швидкістю їх зміни, обчислення 
площ геометричних плоских фігур, об’ємів 
та площ поверхонь геометричних тіл через 
поперечні перерізи. Навчити студентів засто-
совувати інтеграл до розв’язання задач в 
тому числі і прикладних. 

6. Розширити і систематизувати 
відомості про властивості основних 
геометричних фігур на площині і в просторі, 
ознайомити студентів з логічною будовою 
геометрії; сприяти розвитку у студентів 
навичок логічного виведення, уявлень про 
аксіоматичний метод. Дати систематизовані 
знання про паралельність, перпенди-
кулярність прямих і площин в просторі та їх 
взаємозв’язок, узагальнити та система-
тизувати відомості про координати і вектори. 
Познайомити із векторним методом дове-
дення та його використанням. Виробити 
вміння застосовувати вивчені властивості і 
ознаки до розв’язування задач, в тому числі 
прикладного характеру. 

7. Ознайомити студентів з основними 
видами многогранників та тіл обертання, їх 
властивостями та дати систематизовані 
знання про площі їх поверхонь і об’єми. 
Розвинути сприйняття просторових форм 
навколишнього світу. 

Розглянуті завдання визначають цілі 
навчання четвертого рівня, тобто цілі 
вивчення курсу математики для коледжів. 
Далі кожна із цілей 1-7, в свою чергу, 
уточнюється відповідно до змістових ліній 
курсу математики для коледжів і 
формулюється через результати навчання, 
виражені у діях студентів, причому такі, які 
викладач зможе розпізнати. Тому названа 
вище програма з курсу математики для 
коледжів містить не тільки цілі вивчення 
навчальних тем, а й основні вимоги до 
математичної підготовки студентів. 

Проілюструємо методику визначення 
освітніх цілей на прикладі вивчення 
програмних тем „Множини і операції над 
ними” та „Елементи математичної логіки” із 
розділу І, які уточнюють завдання 1 ( табл.1).  

Визначені таким чином цілі 
вивчення наведених вище тем складають, 
згідно класифікації О.Є.Лєбедєва, цілі 
п’ятого рівня. Це створює можливість 
кожному викладачу для формулювання 
окремих цілей вивчення теми на двох 
рівнях для конкретизації завдань кожного 
заняття, дає змогу більш ефективно 
іраціонально організовувати навчально-
виховний процес на основі диференціації.  

Що стосується розвиваючої мети 
вивчення теми, то вона має бути чітко 
визначена викладачем з урахуванням її 
психологічної природи. 
 Результати навчання мають 
розглядатися ним на основі визначення рівня 
психічного розвитку дитини, сформованості 
у неї пізнавальної мотивації, розширенні 
„зони найближчого розвитку”, формування 
різних видів діяльності, довільності 
поведінки і рефлексії на неї тощо. 

Розвиваюча мета процесу навчання 
має відображати динаміку формування цих 
новоутворень. Це означає, що розвиваюча 
мета повинна відображати перш за все різні 
аспекти розумового розвитку студентів. В 
ході вивчення матеріалу в арсенал прийомів 
мислення студентів будуть, очевидно, 
включатися індукція і дедукція, узагаль-
нення і конкретизація, аналіз і синтез, 
абстрагування і аналогії, порівняння і т.ін. 

 

 

32



 
 
 

© Білянін Г.І. 
 

 

33

 

Таблиця 1 

Вимоги до математичної підготовки студентів 

№
 т
ем
и Зміст навчального 

матеріалу 
Мінімальний рівень(рівень А) Підвищений рівень(рівень Б) 

1 2 3 4 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.* 

Тема: Множини і 
операції над ними 
Множини, їх види, 
символіка. Об’єднання, 
перетин, різниця 
множин. [Декартів 
добуток множин]. 
Приклад множин в 
фінансово-економічних 
розрахунках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: Елементи мате-
матичної логіки 
Речення (твердження), 
висловлення, вислов-
лювальні форми, 
предикати. Область 
істинності предиката. 
Квантори загальності та 
існування. Аксіоми, 
означення. Теореми, їх 
види та логічні зв’язки 
між ними.  
Необхідні і достатні 
умови. Методи 
доведення 
математичних 
тверджень: аналі-
тичний, синтетичний, 
від супротивного,  
[метод повної і мате-
матичної індукції]. 
 

Вивчивши тему, 
● мати поняття про 
– множину, її елементи, під-
множину, порожню множ.; 

– об’єднання, переріз і 
різницю множин. 

● знати 
– означення об’єднання, 
перетину і різниці множин. 

● вміти 
– записувати множини, 
користуючись символікою; 

– розв’язувати нескладні 
задачі на дії з множинами; 

   −приводити приклади 
множин в фінансово-еконо-
мічних розрахунках . 

 Вивчивши тему, 
● мати поняття про 
– твердження, висловлення, 
висловлювальну форму, 
предикат; 

– область істинності преди-
ката; 

– квантори загальності та 
існування; 

– аксіому і теорему; 
– методи доведення теорем. 
● вміти 
– на запропонованих прик-
ладах розпізнавати вис-
ловлення, висловлювальні 
форми, предикати, аксіоми і 
теореми; 

– в запропонованих записах 
розуміти зміст кванторів 
загальності та існування; 

 –розпізнавати на готових 
доведеннях тверджень 
метод доведення. 

студенти повинні:  
● знати 
– означення об’єднання, 
перерізу, різниці, допов-
нення і декартового 
добутку множин. 

● вміти 
– розв’язувати складніші 
задачі на дії з множи-нами . 

 
 
 
 
 
 
 
студенти повинні:  
● мати поняття про 
– пряму, обернену, проти-
лежну до прямої і оберненої 
теореми та ло-гічні зв’язки 
між ними; 

– необхідні і достатні умови. 
● знати 
– суть перерахованих у змісті 
методів доведення 
тверджень. 

● вміти 
– наводити власні прикла-ди 
висловлень, вислов-
лювальних форм, пре-
дикатів; 

– будувати для заданого 
твердження обернене, 
протилежне, обернене 
протилежному; 

– на прикладах вивчених 
раніше теорем виділяти 
необхідну, достатню, 
необхідну і достатню 
умови; 

– розв’язувати задачі на до-
ведення розглянутими 
методами, зокрема методом 
математичної індукції.  
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У них будуть розвиватися пам’ять, 
формуватися уява, увага, прийоми навчаль-
ної праці та прийоми розумової діяльності. 
Все це і є різні аспекти розумового розвитку 
студентів. Викладачу надається право само-
му вибирати їх в якості розвиваючих цілей, 
шукати методичні шляхи і прийоми реалізації. 

Враховуючи попередні міркування і не 
претендуючи на найкращий варіант, ми 
пропонуємо розвиваючі цілі для тем 
„Множини і операції над ними” та „Елементи 
математичної логіки” сформулювати так: 

1. Розвивати в студентів теоретичне 
мислення на основі аксіоматичних підходів 
до побудови довільних наук, зокрема 
множинної при побудові математики, вчити 
аналізувати, помічати та застосовувати 
аналогію, порівняння, робити узагальнення 
та формулювати висновки. 

2. Розвивати в студентів культуру 
усної математичної мови, вчити будувати 
істинні та хибні твердження, означення 
як математичні, так і фінансово-
економічні а також твердження-теореми 
та складати логічне їх доведення. 

3. Вчити вміло користуватися 
словесною, символічною і графічною 
математичними мовами, застосовувати їх 
при вивченні навколишнього середовища. 

Для формування виховних цілей 
уважно аналізується навчальний матеріал з 
метою встановити, які в першу чергу його 
виховні можливості. Опираючись на власні 
знання, світогляд, моральні принципи, 
дотримуючись, у разі потреби, методичних 
рекомендацій відповідного змісту, викладач 
сам повинен поставити виховну мету і 
добиватись її реалізації. З огляду на це ми 
сформулюємо виховну мету так: 

1. Формувати у студентів розумін-
ня математичних понять, абстракцій 
множинних дій, уяви про зв’язки між 
цими абстракціями, вчити „бачити” 
застосування цих абстракцій на практиці. 

2. Виховувати у студентів само-
дисципліну, яка повинна проявитись у 

відповідальному відношенні їх до навчання, 
заохочувати до самостійної навчальної 
діяльності. Виховувати в них позитивну 
мотивацію до навчання, відповідальність за 
власні навчальні досягнення. 

Ми певні, що жорстко регламен-
тувати виховну мету недоцільно і немож-
ливо, оскільки багато чого залежить від 
особистісних якостей викладача та його 
вихованців.  

Зауважимо, що дидактичні цілі 
вивчення теми в подальшому конкрети-
зуються у цілях проведення окремих занять. 
Розвиваючі та виховні цілі реалізуються не 
окремим заняттям, а їх серією, що забезпечує 
опанування студентами окремою темою, і 
навіть усім курсом математики. А тому 
уточнюючи і записуючи до кожного заняття 
дидактичні цілі, недоцільно цього робити з 
розвиваючими і виховними. 

Формальне ставлення викладача 
до процесу цілепокладання обумовлює 
формальний характер його навчально-
виховної діяльності, що призводить до 
формального виконання студентами 
навчально-пізнавальної діяльності. 
Неправильно або несвоєчасно визначені 
цілі створюють передумови для того, 
щоб результати навчання їм не 
відповідали. Тому, планування навчаль-
но-виховної діяльності студентів викла-
дач повинен розпочати з уточнення і 
чіткого формулювання навчальних 
цілей, тобто з цілепокладання.  
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