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Розглядаються деякі особливості вивчення математики в середньому і вищому 
навчальному закладах І-ІІ рівня акредитації. Планується продовження дослідження 
проблематики у плані методики вивчення математики. 

 
 

Основна мета навчання математики в 
середній школі � дати учням необхідний 
для повсякденного життя обсяг матема-
тичних знань, умінь та навичок і підготу-
вати їх до успішного здобуття майбутньої 
професії. 

З кожним роком збільшується кіль-
кість математичних знань, які використо-
вуються іншими науками і постає питання 
про включення відповідних розділів у 
шкільну програму. Так за останніх 30 років 
в школі почали вивчати: основи матема-
тичного аналізу, елементи теорії ймовір-
ності, комбінаторику, математичну статис-
тику. Значне збільшення матеріалу приво-
дить до профільної диференціації навчання. 

Як відомо, існуючі профілі навчання 
математики у середній школі об'єднують у 
такі напрями: 

� гуманітарний; 
� загальноосвітній; 
� природничий; 
� фізико-математичний. 
Але варто звернути увагу на те, що в 

той час, коли зміст шкільного матеріалу з 
алгебри та початків аналізу значно відріз-

няється для різних профілів навчання, то 
кількість матеріалу з геометрії практично 
залишається тією ж (змінюється лише кіль-
кість годин на його вивчення). 

В даній статті розглянуто особли-
вості вивчення геометрії в середніх нав-
чальних закладах економічного спряму-
вання. 

На сьогодні для шкіл, гімназій, ліцеїв 
економічного профілю розроблені наступні 
програми, які затверджені Міністерством 
освіти України: 

1) програма для загальноосвітніх нав-
чальних закладів, спеціалізованих шкіл, 
гімназій, ліцеїв економічного профілю 
(автори Вайнтрауб М.А., Стрельченко О.С., 
Стрельченко І.Г.) [1]; 

2) програма для спеціалізованих 
шкіл, гімназій, ліцеїв природничого профі-
лю (автори Бродський Я.С., Павлов О.Л., 
Сліпенько А.К., Афанасьєва О.М.) [2]. 

Так як профільна диференціація 
починається після 9-го класу, то вище вка-
зані програми охоплюють вивчення мате-
матики в старшій школі (10-11 класи). 
Вивчати алгебру та початки аналізу і гео-
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метрію передбачається як окремі предмети, 
і в атестат про середню освіту заносяться 
дві оцінки з математики. Обидві програми 
за структурою та змістом відповідають 
програмам для поглибленого вивчення 
математики в старшій школі, але намага-
ються водночас врахувати профіль навчан-
ня. Наприклад у програмі для спеціалізо-
ваних шкіл, гімназій, ліцеїв природничого 
профілю (автори Бродський Я.С., Пав-
лов О.Л., Сліпенько А.К., Афанасьє-
ва О.М.) стверджено, що курс математики 
для майбутніх економістів повинен мати 
прикладну спрямованість, яка передбачає, 
що випускник профільної школи вміє: 

� будувати і досліджувати математич-
ні моделі реальних об'єктів, процесів і 
явищ, задач пов'язаних з ними, за допомо-
гою математичних об�єктів відповідних 
математичних задач; 

� оволодівати необхідною оператив-
ною інформацією для розуміння постанов-
ки математичної задачі, її характеру і 
особливостей; уточнювати вихідні дані, 
мету задачі; знаходити необхідну додатко-
ву інформацію, засоби розв�язування 
задачі; переформульовувати задачу; роз-
членовувати задачі на складові, встанов-
лювати зв�язки між ними, складати план 
розв�язання задачі; обирати засоби розв�я-
зування задачі, порівнювати їх і застосо-
вувати оптимальні; перевіряти правиль-
ність розв�язання задачі; аналізувати та 
інтерпретувати отриманий результат, оці-
нювати його придатність з різних позицій; 
узагальнювати задачу, всебічно її розгля-
дати; приймати рішення за результатами 
розв�язання задачі; 

� володіти технікою обчислень, раціо-
нально поєднуючи усні, письмові, інстру-
ментальні обчислення, зокрема наближені; 

� проектувати і здійснювати алгорит-
мічну та евристичну діяльність на матема-
тичному матеріалі; 

� працювати з формулами (розуміти 
змістове значення кожного елемента фор-
мули, знаходити їх числові значення при 
заданих значеннях змінних, виражати одну 
змінну через інші і т.п.); 

� читати і будувати графіки фун-
кціональних залежностей, досліджувати їх 
властивості; 

� оцінювати шанси настання тих чи 
інших подій, міру ризику при прийнятті 
того чи іншого рішення, вибирати опти-
мальне рішення [2].  

Зокрема з геометрії випускник має 
вміти: 

� класифікувати та конструювати 
геометричні фігури на площині й у просто-
рі, встановлювати їх властивості, зобра-
жати просторові фігури та їх елементи, 
виконувати побудови на зображеннях; 

� вимірювати геометричні величини 
на площині й у просторі, які характе-
ризують розміщення геометричних фігур, 
(відстані, кути), знаходити кількісні харак-
теристики фігур (площі та об�єми) [2].  

Реалізація прикладної спрямованості 
навчання математики означає: 

� створення запасу математичних 
моделей, які описують реальні явища та 
процеси, мають загальнокультурну значу-
щість, а також вивчаються у суміжних 
предметах; 

� формування в учнів знань та вмінь, 
які необхідні для дослідження цих матема-
тичних моделей; 

� навчання учнів побудові та дослід-
женню найпростіших математичних моде-
лей реальних явищ та процесів [2].  

Програма для загальноосвітніх нав-
чальних закладів, спеціалізованих шкіл, 
гімназій, ліцеїв економічного профілю 
(авторів Вайнтрауб М.А., Стрельчен-
ко О.С., Стрельченко І.Г.) для реалізації 
прикладної спрямованості курсу матема-
тики для економістів пропонує кожну тему 
підкріплювати прикладними задачами у 
сфері фінансів, підприємництва та еконо-
міки, методи розв�язування яких цілком 
вкладаються саме в традиційну програму 
шкільного курсу математики. Розв�язуван-
ня задач з яскраво вираженим практичним 
змістом на думку авторів, має дати змогу 
учням: 

� закріпити опанований матеріал 
класичного курсу математики; 
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� сформувати навички у постановці, 
розв�язуванні й аналізі прикладних задач з 
математики у галузі економіки; 

� сформувати уявлення про етапи 
розв�язування задач з економічним зміс-
том, про місце і можливості математики в 
цьому процесі, що сприятиме подоланню 
скептицизму учнів щодо корисності 

математики як одного із засобів вирішення 
гостро актуальних проблем сучасності [1].  

Зміст матеріалу з геометрії в обох 
програмах приблизно однаковий, але 
розподіл годин по кожній темі відріз-
няється. Наведемо в таблицях 1 і 2 для 
порівняння перелік тем та кількість годин 
на їх вивчення, які пропонують автори 
обох програм. 

Таблиця 1 

Перелік тем з геометрії та розподіл годин на їх вивчення за програмою [1] 

 
Усього на курс відведено 140 годин з розрахунку 2 години на тиждень. 

Таблиця 2 

Перелік тем з геометрії та розподіл годин на їх вивчення за програмою [2] 

 
Усього на вивчення геометрії відведено 140 годин з розрахунку 2 години на тиждень. 
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Дані програми мають багато 
спільного, наприклад: 

� обидві програми пропонуються для 
вивчення математики в класах економіч-
ного профілю; 

� на вивчення геометрії обидві 
програми пропонують 140 годин (70 
годин в 10 класі і 70 � в 11 класі); 

� для кожної теми формулюється її 
зміст, загальні цілі вивчення та наводяться 
основні вимоги до рівня знань учнів; 

� вказано, що реалізація економічного 
профілю навчання відбувається шляхом 
прикладної орієнтації курсу математики; 

� звертається увага на важливість 
реалізації міжпредметних зв�язків, особли-
во з інформатикою та економікою.  

Між вказаними програмами існу-
ють і певні відмінності: 

� програма [1] пропонує лекційно-
семінарську систему навчання; крім 
того, за цією програмою кількість годин 
на вивчення кожної теми варіативна, 
тобто може змінюватися залежно від 
навчального плану школи від шести до 
восьми годин математики на тиждень; 

� програма [2] не передбачає 
вивчення таких тем, як �Аксіоми сте-
реометрії�, �Відстані і кути у просторі�, 
�Перетворення простору�; в цій програ-
мі крім змісту теми, мети та вимог до 
рівня знань учнів наведені методичні 
рекомендації до викладання теми. 

На нашу думку, розроблені 
програми мають певні недоліки. По-
перше, об�єм інформації з геометрії, 
який вони пропонують, аналогічний 
об�єму інформації, що передбачений 
для вивчення у фізико-математичних 
класах, проте кількість годин зменшена 
з 204 до 140. Цей нюанс дещо враховує 
програма [2] шляхом виключення 
деяких тем з програми, а саме: "Аксіоми 
стереометрії", "Відстані і кути у просто-
рі", "Перетворення простору". По-друге, 
не вказано за якими критеріями 
відібрана тематика курсу геометрії для 
вивчення у класах економічного про-
філю. Обидві програми звертають увагу 
на прикладну спрямованість курсу, 

проте її критерії та шляхи реалізації 
сформульовані нечітко. Не враховано і 
те, що учні 10-го класу лише починають 
вчити основи економічної теорії, а тому 
не мають можливості розглядати при-
кладні задачі з сфери фінансів, підпри-
ємництва та економіки після вивчення 
більшості тем з математики. Вони ще не 
мають достатнього запасу економічних 
понять та термінів, не вміють оперувати 
ними та встановлювати відповідні 
зв�язки, щоб розв�язувати прикладні 
задачі з економічної теорії, а тим більше 
зі сфери фінансів та підприємництва. 

Як вже було сказано вище, основ-
ною метою спеціалізованих шкіл, 
гімназій, ліцеїв економічного профілю є 
формування знань, умінь та навичок 
необхідних для успішного вивчення 
профільних дисциплін і підготовка їх до 
навчання у вищих навчальних закладах 
освіти економічного профілю. Така ж 
мета стоїть і перед вищими навчаль-
ними закладами І-ІІ-го рівня акреди-
тації, які готують молодших спеціа-
лістів економічних спеціальностей на 
базі 9-ти класів. Студенти таких нав-
чальних закладів повинні опрацювати 
майже той самий обсяг матеріалу, що і 
учні середніх навчальних закладів 
економічного спрямування. Проте тут 
існує певна проблема. Матеріал з 
математики, який у звичайних школах 
вивчається в 10 та 11 класах передба-
чається пройти за один рік, і тому обсяг 
годин на вивчення предмету значно 
зменшений. 

На основі навчальної програми з 
математики для ВНЗ І-ІІ рівня акреди-
тації [4] у кожному навчальному закладі 
є власні розроблені робочі програми з 
математики.  

Для прикладу наведемо перелік 
тем з геометрії та розподіл годин на їх 
вивчення в одному з вищих навчальних 
закладів II рівня акредитації. 

Як бачимо, обсяг годин, порівняно 
зі школою, зменшений майже вдвічі. 
Можна зробити висновок, що 
випускники коледжу знаходяться в 
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програшному становищі порівняно з 
випускниками спеціалізованих шкіл: 
різниця в 58 годин занадто значна, щоб 
не перейматись цією проблемою. 

Мало того, випускники коледжу � це 
молодші спеціалісти, які можуть йти 
працювати, тому вони в першу чергу 

повинні отримати ґрунтовну математичну 
підготовку. 

В ході експерименту ми навчали 
геометрії, дотримуючись програми, витяг з 
якої наведено в таблиці 3.  

 

Таблиця 3 

Перелік тем з геометрії та розподіл годин на їх вивчення 

 
 

Після проведення діагностичних 
контрольних робіт виявилося, що рівень 
знань учнів з математики низький. 
Головною причиною цього є недостатня 
кількість годин на вивчення геометрії. Крім 
того, недостатньо обґрунтована структура 
самої програми з математики. На початку 
навчального року за програмою мають 
вивчатися наступні теми алгебри: "Функції, 
їх властивості та графіки", 
"Тригонометричні функції", "Похідна та її 
застосування", потім теми геометрії, а саме: 
"Прямі та площини в просторі", "Вектори і 
координати". Далі знову програма 
повертається до алгебри, і після вивчення 
тем "Показникова та логарифмічна 
функція" та "Інтеграл і його застосування" 
мають вивчатися наступні теми з геометрії: 
"Геометричні тіла та поверхні" і "Об'єми та 
площі поверхонь геометричних тіл". Ми 
вважаємо, що такий розподіл матеріалу не 
є вдалим, якщо вивчати курс математики 
не поділяючи його на алгебру та геометрію. 

На початку вивчення такого "блоку" 
матеріалу з алгебри чи геометрії необхідно 
витрачати навчальний час для повторення 
того матеріалу, який вивчався місяць, або 
два назад і буде використовуватися при 
вивченні наступної теми. Тому було 
прийнято рішення внести в існуючу 
програму зміни. Всі теми з геометрії 
вивчаються послідовно, одна за одною не 
розриваючи на окремі блоки. В таблиці 4 
наведено перелік тем з геометрії на 
першому курсі та розподіл годин на їх 
вивчення після внесених змін. 

Після проведення порівняльного 
експерименту виявилось, що рівень знань 
учнів зріс на 10%. Проте нами сформу-
льована гіпотеза, що для подальшого 
зростання рівня знань учнів необхідно 
збільшення годин для вивчення геометрії. 
Це приведе до якісних змін в програмі, як 
першого, так і другого курсу. Ми пропо-
нуємо модифіковану розробку програми 
вивчення геометрії в навчальних закладах 
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економічного профілю ІІ-го рівня акреди-
тації на першому курсі. Перелік тем з 

геометрії та розподіл годин на їх вивчення 
наведено в таблиці 5.  

 

Таблиця 4 

 
 

Профільна диференціація перед-
бачає розробку певних критеріїв та 
правил відбору змісту математичного 
матеріалу з урахуванням специфіки 
конкретного профілю. Такі критерії 
відбору змісту математичного матеріалу 
для класів економічного профілю 
запропоновані у статті [З]. До них 
відносяться: 

1. Психофізіологічний � зміст нав-
чання має враховувати психофізіологічні 
особливості учнів, які обрали економічний 
профіль навчання, а також бути доступним 
для відповідного віку. 

2. Структурно-змістовий � 
виявлення спеціальних розділів курсу 
математики з постійно інтегрованою 
дидактичною метою на досягнення 
розумових і професійних умінь і 
навичок, а вся сукупність розділів 
повинна складати послідовний курс нав-
чання, що пов'язаний зі змістом тради-

ційного загальноосвітнього курсу мате-
матики. 

3. Змістовно-методичний � доступ-
ність змісту відібраного матеріалу для 
учнів старших класів, підсилення практич-
ної спрямованості навчання математики і 
міжпредметних зв'язків. 

4. Міжнародної значущості � необ-
хідне включення до змісту розділів, що 
пройшли випробовування у зарубіжних та 
вітчизняних школах і які характеризують 
сучасні тенденції розвитку математичної 
освіти у світі. 

5. Практичної значущості � широке 
застосування одержаних знань з матема-
тики в роботі спеціаліста-економіста, пер-
спективність і значення їх у науково-
технічному прогресі [3]. 

Важливою умовою успішного вив-
чення старшокласниками навчального 
матеріалу є врахування психофі-
зіологічних та психологічних особ-
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ливостей учнів, які обрали економічний 
профіль навчання, зокрема особ-
ливостей мислення, схильностей та 
інтересів. Хочеться відмітити, що 
більшість учнів обирають саме такий 
профіль навчання керуючись порадами 
батьків, привабливістю майбутньої про-

фесії тощо, а вже перед профільними 
класами стоїть завдання познайомити 
учнів зі специфікою економічної 
діяльності та сформувати у них 
економічне мислення. 

 

Таблиця 5 

 
 

Проведене опитування серед сту-
дентів вищих навчальних закладів II 
рівня акредитації показало, що майже 
всі обрали економічний профіль навчан-
ня не знаючи, що таке економіка вза-
галі. 

В статті [3] вказано, на те, що "тільки 
в результаті докорінної перебудови нав-
чального плану та програм можна ефек-
тивно розв'язати задачі формування еконо-
мічної грамотності, економічно значущих 
інтелектуальних і практичних умінь, 
моральних і ділових якостей учнів, які 
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орієнтовані на економічну діяльність" [3], 
але не розглянуто можливості зміни 
профілю навчання про помилковому його 
виборі на будь-якому етапі навчального 
процесу. Але як можна змінити профіль 
навчання, якщо програми та зміст 
математичного матеріалу будуть докорінно 
відрізнятися? 

Ми згодні з критеріями, які пропо-
нуються в статті [3], проте вони більш 
загальні і не дають відповіді на питання, як 
побудувати курс математики і, зокрема, 
геометрії для майбутніх економістів. Тому 
до вказаних критеріїв ми хочемо додати 
такі пункти: 

1. Рівень математичної підготовки та 
зміст матеріалу не повинен докорінно 
відрізнятися від загальноосвітнього рівня. 

2. Зміст і побудова курсу геометрії 
має спиратися на аксіоматичний підхід. 

3. Вивчення теоретичного матеріалу 
має ілюструватись на практичних прикла-
дах з виробничого життя спеціаліста. 

4. Добірка задач має включати задачі 
з практичним змістом та вправи на 
класифікацію задач та розробку загальних 
алгоритмів їх розв'язання. 
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