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У статті розглядаються психолого-педагогічні передумови процесу навчання 
математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей. 

 
Сучасний ринок праці висуває 

надзвичайно високі вимоги до фахівців 
управлінських спеціальностей. Статус 
суспільства з ринковою економікою 
потребує від вищих закладів освіти не 
лише формально підготувати спеціаліста 
з вищою освітою, а й сформувати в нього 
почуття господаря, дослідника, виховати 
працьовитість, мобільність, адаптованість 
до виробничих та соціальних вимог. 
Студент нового століття має формувати в 
себе здатність самостійно, без опіки 
добувати знання, створювати конкурент-
ноздатні високі технології, впроваджува-
ти їх в економічну діяльність Прогрес у 
постіндустріальному суспільстві суттєво 
обумовлюється особистісним фактором, 
тому саме цінність особистості студента 
повинна стати відправною, вихідною 
засадою організації системи вищої освіти. 

Необхідним у цьому аспекті є ура-
хування досліджень психологічної науки 
щодо структури особистості як цілісної 
складної системи. Психологи стверджу-
ють, що існують три основні складові 
структури особистості, серед яких: спря-
мованість, здібності, темперамент й 
характер. Особливої ваги набуває той 
факт, що саме вони формуються й кори-
гуються в процесі соціалізації особистості 
через пізнання, спілкування та діяльність 
й реалізуються в трьох її домінуючих 
сферах: пізнавальній, емоційній та 
поведінковій. 

При цьому, навчання студентів у 
ВНЗ, впливаючи на індивідуальність та 

варіативність структурування інтелек-
ту, в значній степені детермінується 
специфікою розвитку пам’яті, мислен-
ня, сприймання, уваги, станом емоцій-
но-вольової сфери та рівнем пізнаваль-
них потреб тощо.  

Саме у цьому контексті, доцільним 
є урахування існуючих тенденцій сучас-
ної психології щодо виділення двох 
протилежних типів особистості: екстра-
верт (від лат. extra – поза) та інтроверт 
(від лат. intro – всередину), в основі яких 
чітко відстежується принцип дихотомії 
(протиставлення). 

Аналіз психологічної літератури 
дозволяє стверджувати, що більшість 
психологів схиляються до думки, що в 
основу існуючих відмінностей між 
психологічними типами доцільно пок-
ласти особливості діяльності центральної 
нервової системи, зокрема великих 
півкуль головного мозку, а також прояви 
в різній мірі компонентів психіки: 
емоційних, розумових тощо. Ураховую-
чи основні особливості, що притаманні 
різним типам особистості, можна реаль-
но прогнозувати й здійснювати педаго-
гічну корекцію динаміки психічних 
процесів, стимулюючи, перш за все, 
емоції, почуття, інтереси тощо.  

Певній ситуації в навчально-пізна-
вальній діяльності відповідає емоційно-
психічний стан, який значною мірою 
залежить від особливостей психологіч-
них типів особистості, а саме: сприйман-
ня студентом інформації, набутого 
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особистісного досвіду, інтелектуальної 
самооцінки, від впливу його оточення 
тощо. Зокрема, студенти умовно віднесе-
ні до екстравертованого типу характери-
зуються розвинутою емоційною сферою: 
навіювання, вразливість, схильність, 
гнучкість, відкритість, комунікабельність 
тощо, тоді як для студентів Інтро-
вертованого типу: рефлексивність, холод-
ність, сором’язливість, тривожність тощо. 
Важливим критерієм ефективності нав-
чальної діяльності є проблема само-
реалізації психічних станів, яка залежить 
від усвідомлення кожним студентом  
необхідності його регулювання й знач-
ною мірою обумовлюється інтенсивністю 
пізнавальних процесів, притаманних 
кожному психологічному типу особис-
тості. Перш за все, це стосується процесів 
інтелектуальних, інформативних, когні-
тивних; емоційних (чутливих, афектив-
них, оціночно-комунікативних) та вольо-
вих (регулятивних, перетворюючих, пове-
дінкових). Зокрема, екстравертована осо-
бистість, тобто тип І, орієнтується на 
зовнішній світ і пізнає його досить розви-
нутими наочно-образними здібностями 
(переважно шляхом відчуття, сприйман-
ня, орієнтацією на конкретні об’єкти й 
факти за рахунок уяви й інтуїції). При 
цьому, в навчальній діяльності вияв-
ляється їх активність, працездатність, 
ініціативність, ризикованість. Разом з 
тим, їм притаманна імпульсивність, 
непослідовність, поверховість суджень, 
спонтанність в прийнятті рішень, хоча й 
не виключається можливість досягнення 
компромісу.  

Інтровертована особистість, тобто 
тип ІІ, має внутрішню орієнтацію, 
інструментами його пізнання являється 
логіка, системність, абстрактне мислення 
тощо, хоча в навчальній діяльності 
взагалі та при розв’язанні математичних 
задач (проблем) зокрема виявляється 
поміркованість, певна індиферентність 
до пошуку нестандартних рішень тощо. 

В розглянутих типологіях особис-
тостей чітко відстежується їх полярні 
відмінності, що підтверджує необхід-

ність пошуку шляхів вдосконалення 
методичних технологій, які будуть 
рівноцінно ефективними в процесі 
навчання математичним дисциплінам 
студентів менеджерського фаху, що 
умовно належать до різних психоло-
гічних типів. 

В цьому аспекті особливої ваги 
набуває той факт, що не зважаючи на 
значну роль математичної підготовки в 
системі менеджмент-освіти, пошуки 
методичних новацій при навчанні 
студентів математичним дисциплінам 
відповідного фаху тісно пов’язані, перш 
за все, з проблемами їх адаптації. Це 
обумовлено тим, що перші півтора роки 
студенти менеджерського фаху вив-
чають загальноосвітні та загально-
економічні дисципліни, які створюють 
фундамент для вивчення професійно-
орієнтованих дисциплін. Від того як 
молоді люди розпочинають  цей період, 
з яким рівнем базової підготовки, в 
якому психологічному стані,  буде 
залежати їх ставлення до навчальних 
дисциплін, викладачів і до навчання в 
цілому як провідної діяльності в 
оволодінні майбутньою професією. 

Відомо, що початковий етап 
навчання першокурсників пов’язаний з 
певними труднощами: навантаження на 
студента в плані отримання інформації 
зростає в 3-4 рази; звичайні уроки 
змінюються лекціями та семінарами; 
різко змінюється методика та умови 
навчання тощо. Саме тому, особливої 
ваги на цьому етапі навчання студентів 
ВНЗ набуває процес професійної 
адаптації як необхідність пристосуван-
ня до структури вищої школи, загаль-
ного змісту й окремих компонентів 
навчального процесу, особливостей 
обраної професійної діяльності. 

Не менш важливим для студентів-
першокурсників є дидактична адаптація, 
що забезпечує наступність у системі 
“школа-ВНЗ” й поступове входження у 
сферу навчання у ВНЗ. Ураховуючи, що 
сучасна загальноосвітня, а за нею й вища 
школа продовжують залишатися 
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школами пам’яті, а не переосмислення та 
аналізу інформації, то процес навчання 
переважно будується на засвоєнні 
готових схем, а не на творчій діяльності 
[4]. Як наслідок, у студентів першого 
курсу ВНЗ, й не лише менеджерського 
фаху, відмічається невміння логічно 
мислити; низький рівень загальної 
математичної культури; стереотипність 
сприймання інформації; недостатня 
комп’ютерна грамотність тощо, що 
негативно впливає на процес навчання 
математичним дисциплінам й тим самим 
знижує якість їх професійної підготовки. 
Ці фактори певною мірою знайшли 
підтвердження в результатах моніторингу 
навчальної діяльності студентів, який 
проводився в Полтавському університеті 
споживчої кооперації України. 

Аналіз анкетних даних, проведених 
зі студентами першого і другого курсу 
менеджерського фаху в межах 
проведеного моніторингу засвідчує, що: 
майже половина усіх опитаних студентів 
дуже втомлюється на заняттях; 1/3 
студентів першого курсу відзначають, що 
кількість інформації, що пропонується їм 
для засвоєння не відповідає їх 
можливостям; 1/3 студентів першого 
курсу відзначають, що основне 
навантаження на заняттях припадає на їх 
пам’ять без підключення творчого 
мислення, інформація яку отримують 
студенти швидко забувається. 

Разом з тим, при опитування 
студентів старших курсів спостерігається 
чітко виражена тенденція зниження 
оціночних показників моніторингу щодо 
тих питань, в яких відслідковується 
зв’язок навчальних предметів з майбут-
ньою професійною діяльністю. Слід 
також зауважити, що кількість студентів, 
які вважають себе недостатньо підготов-
леними з фундаментальних дисциплін, 
збільшується, коли студенти починають 
вивчати дисципліни безпосередньо 
пов’язані з майбутньою професією. 

Основою формування професій-
них якостей майбутніх управлінців 
становлять психічні якості людини, до 

яких можна віднести інтелектуальний 
потенціал особистості, знання, вміння, 
світосприйняття, мотивацію, готовність 
вирішувати поставлені задачі й 
відповідати за реалізовані вчинки. При 
цьому, “...психічні якості і залежні від 
них професійні якості визначають 
професійну придатність фахівця, 
зокрема менеджера” [1, с.49]. 

Важливим у цьому аспекті є 
розуміння, що об’єктивні труднощі при 
вивченні математичних дисциплін, 
обумовлені специфікою математики й  
тому, потребують урахування психо-
логічних закономірностей процесу 
мислення, індивідуальних особли-
востей розумового розвитку й 
пізнавальної активності студентів. При 
цьому необхідним є урахування 
специфічних особливостей характерних 
для засвоєння математики, серед яких: 
наявність теоретичної структури курсу 
математичних дисциплін; розуміння, 
що математика побудована за строгими 
законами логіки й тому вимагає не 
менш строгого логічного мислення, яке 
активно розвивається в процесі її 
опанування; глибоке розуміння теоре-
тичного матеріалу математичних дис-
циплін обумовлюється її практичним 
спрямуванням, яке в цьому випадку 
реалізує функції: осмислення, усвідом-
лення теоретичних знань, прикладну 
спрямованість тощо; абстрактний 
характер математики викликає психо-
логічні труднощі для студентів не лише 
в сприйманні й засвоєнні математичної 
інформації, а й у її використанні; різні 
психологічні особливості студентів 
вимагають диференційованого підходу, 
який полягає в адаптації методик 
навчання до їх особистості. 

Психологи дослідили, що по-
справжньому людина усвідомлює лише 
той зміст, який є предметом його 
активної діяльності й при цьому, ця 
діяльність повинна повністю відповідати 
змісту матеріалу, який вивчається. Тому 
відбір інформації, яка потрапляє в мозок 
з оточуючого середовища, більш всього 
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залежить від потреб та інтересів 
особистості самого суб’єкта [2]. 
Формування активних інтересів (коли 
людина не обмежується спогляданням, а 
діє з метою оволодіння об’єктом 
інтересу) є одним із збуджувачів розвитку 
особистості. Якщо в процесі пізнання 
студент опановує нові для себе сторони 
діяльності, бачить перспективи розвитку 
науки та застосування набутих знань в 
практичній діяльності, коли його 
научування  носить творчий характер й 
він самостійно ставить перед собою 
задачі, що спонукають його до пошуку 
відповіді, то тим самим створюються 
необхідні умови для формування 
спочатку зацікавленості, а потім стійкого 
інтересу до процесу пізнання. Чим вища 
усвідомленість студентами власної відпо-
відальності за якість навчально-пізнаваль-
ної діяльності, тим більше розвинута їх 
ціннісна орієнтація на творчу само-
реалізацію та саморозвиток в майбутній 
професійній діяльності. Тому ціннісні 
орієнтації мають велике значення для 
розвитку особистості, оскільки засвоєний 
життєвий досвід, який пройшов крізь 
призму внутрішнього світу особистості, 
оцінюється, критично переосмислюється 
нею і переходить у дієву позицію, умову 
її самореалізації. 

В цьому аспекті, доцільним при 
навчанні математичним дисциплінам 
студентів ВНЗ взагалі та менеджерських 
спеціальностей зокрема є урахування 
основних позицій когнітивної теорії, яка 
спирається на той факт, що всі дії 
особистості внутрішньо вмотивовані. 
Отже, мотивацію слід розглядати “...як 
механізм вибору форм поведінки, які 
зумовлюють особистість діяти у 
відповідності з її фізичним станом, 
емоціями та думками, а також цілями і 
планами, в яких реалізується її почуття 
компетентності” [2, с.287].  

Стосовно вивчення математичних 
дисциплін студентів ВНЗ менеджерсь-
кого фаху можна виділити мотиви, які 
спонукають або не сприяють активізації 
навчально-пізнавальної діяльності, тобто 

за рівнем розвитку пізнавальних мотивів 
розрізняють групи студентів, які 
вважають, що: 

- вивчення математичних дис-
циплін взагалі не потрібне менеджеру 
(відсутня пізнавальна мотивація); 

- відносяться до математичних 
дисциплін позитивно, але не вважають, 
що отримання математичних знань 
суттєво пов’язано з вивченням спе-
ціальних та профілюючих дисциплін 
(слабкий рівень розвитку пізнавальної 
мотивації); 

- вважають, що математичні 
дисципліни створюють підгрунття для 
подальшого навчання спеціальних, 
профілюючих дисциплін, але не 
відіграють суттєвої ролі в майбутній 
професійній роботі (середній рівень 
розвитку пізнавальної мотивації); 

- вважають за потрібне вивчен-
ня математичних дисциплін як необхід-
ної умови розвитку мислення, що є 
запорукою професійної компетентності 
майбутнього спеціаліста(високий рівень 
розвитку пізнавальної мотивації). 

Отже рівень розвитку пізнавальної 
мотивації студентів значною мірою зале-
жить від: усвідомлення мети навчання 
математичних дисциплін; базового рівня 
математичних знань; рівня здібностей в 
освоєнні математичних дисциплін; 
загального розвитку особистості; вміння 
викладача зацікавити дисципліною, 
тобто сформувати пізнавальний інтерес. 

Слід зазначити, що однією з 
найактуальніших проблем не лише в 
середньої школи, а й вищих навчальних 
закладах є проблема розвитку пізнаваль-
ного інтересу до вивчення математичних 
дисциплін. Від того наскільки ефективно 
буде розв’язуватись ця проблема 
залежатиме формування фундамен-
тальної складової фахової підготовки 
студентів. 

Пізнавальний інтерес як мотив 
навчальної діяльності досліджують 
багато вчених Бібік Н.М., Киричук О.І., 
Кульчицька А.В., Морозова Н.Г., Щукі-
на Г.І. та ін. 
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Під пізнавальним інтересом прий-
нято розуміти вибіркове відношення 
особистості до певної області знань, її 
предметної сторони й до самого процесу 
опанування знаннями. Наприклад, Щукі-
на Г.І. виділяє такі джерела стимулюван-
ня пізнавального інтересу: за допомогою 
змісту навчального матеріалу та за 
допомогою організації і характеру проті-
кання пізнавальної діяльності особис-
тості [3]. 

Одним з перспективних шляхів 
розвитку пізнавального інтересу в про-
цесі навчання математичним дисциплі-
нам у ВНЗ, що пов’язаний зі змістом 
навчального матеріалу полягає в: 
реалізації історичного аспекту, а саме: 
довідки про інтересні факти життя 
відомих вчених математиків, історія 
розвитку та виникнення математичних 
ідей, демонстрація впливу на розвиток 
інших галузей знань, що дозволяє 
студенту усвідомити необмеженість 
фундаментальних знань й відчути 
наближення до наукової істини тощо; 
демонстрації практичної необхідності 
математичних методів і моделей як 
необхідного інструменту аналізу в 
процесі прийняття управлінських 
рішень; новизні підходу до викладу 
математичної інформації, що базується 
на застосуванні методів та організацій-
них формах що ставлять студента у 
позицію активного суб’єкта діяльності. 

Отже, ефективність навчально-
пізнавальної діяльності студентів 
значною мірою обумовлюється: рівнем 
вмотивованості, яка є джерелом актив-

ності студента в навчанні; співвідно-
шенням духовного, інтелектуального 
розвитку особистості й вимогами щодо 
необхідних якостей фахівців з 
менеджменту; здатністю керувати влас-
ною активністю, стимулювати її і 
підтримувати; якістю організації нав-
чально-виховного процесу у ВНЗ 
взагалі та при навчання математичним 
дисциплінам зокрема. 

Таким чином, урахування психо-
лого-педагогічних передумов навчання 
математичним дисциплінам майбутніх 
менеджерів організацій значною мірою 
обумовить підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу у ВНЗ. 
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