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Визначаються сучасні тенденції у вимогах до змісту математичної освіти студентів 

ВНЗ з різних фахових спрямувань. З урахуванням специфіки економічної освіти студентів 
вищих закладів освіти пропонується система спеціальних вимог до змісту їх математичної 
підготовки. 

 
 

Освіта, як одна із найважливіших 
напрямів трансформації соціального ін-
телекту суспільства, потребує перегляду 
більшості наших уявлень про традицій-
ну освітню практику підготовки 
фахівців у вищих закладах освіти для 
різних галузей народного господарства. 
Перш за все це стосується змісту освіти. 

Згідно філософського енциклопе-
дичного словника �... категорія зміст, 
будучи визначальною стороною цілого, 
представляє єдність усіх складових 
елементів об�єкта, його властивостей, 
внутрішніх процесів, зв�язків, протиріч 
та тенденцій. І далі... у взаємовідношен-
нях змісту та форми зміст представляє 
рухому, динамічну сторону цілого, а 
форма схвачує систему усталених 
зв�язків предмета� [7, с.612]. Саме тому, 
нагальною є проблема формування 
змісту вищої освіти за різним фаховим 
спрямуванням взагалі та математичної 
зокрема в контексті координації 
співвідношення між нескінченним обся-
гом накопичених людством фактичних 
знань у певній галузі, психофізіологіч-
ними можливостями студентів та існую-
чою жорсткою регламентацією навчаль-
ного процесу з їх одержання у вищих 
навчальних закладах (в подальшому 
викладі проблема координації). Аналіз 
наукових публікацій, відомих дослід-
жень, власного досвіду та досвіду інших 
викладачів вузів дозволяє стверджувати 

про те, що існують різні підходи до 
розв�язання цієї проблеми (О. Дубовик, 
С. Клепко, В. Кремень, М. Ледньов, В. Лу-
тай, З. Слєпкань, Б. Чижевський, М. Шкіль 
та ін.). Розглянемо детально деякі із них. 

Згідно Закону України �Про вищу 
освіту� термін �зміст освіти� вжива-
ється в наступному викладі: �Зміст ви-
щої освіти � обумовлена цілями та 
потребами суспільства система знань, 
умінь і навичок, професійних, світог-
лядних і громадських якостей, що має 
бути сформована в процесі навчання з 
урахуванням перспектив розвитку сус-
пільства, науки, техніки, технології, 
культури та мистецтва. 

Зміст навчання � структура, зміст і 
обсяг навчальної інформації, засвоєння 
якої забезпечує особі можливість здобуття 
вищої освіти і певної кваліфікації� [1, с.1]. 

Враховуючи вищеозначену термі-
нологію в подальшому викладі під зміс-
том математичної освіти студентів еконо-
мічного спрямування вищих навчальних 
закладів будемо розуміти науково обґрун-
товану систему дидактичного й методич-
но оформленого навчального матеріалу, в 
якому відображаються цілі освітньої та 
професійної підготовки майбутніх фахів-
ців й узагальнюються вимоги до їх квалі-
фікаційних рівнів, компетентності, інших 
соціально важливих властивостей та якос-
тей з боку держави, світового співтова-
риства та споживачів випускників. 
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У контексті вищеозначеного термі-
нологічного підходу до поняття �зміст 
математичної освіти� розглянемо існуючі 
на сьогодні підходи до розв�язання проб-
леми координації з урахуванням специи-
фіки фахового спрямування вищих нав-
чальних закладів. 

Серед них можна знайти й загальні 
ідеї щодо вирішення цієї проблеми, 
наприклад: �Генеральний процес фунда-
менталізації освіти має полягати в 
цілеспрямованій системній організації її 
змісту на основі поєднання епістемологіч-
них, онтологічних, спеціально-наукових і 
дидактичних ідей ... потрібно переносити 
акценти з засвоєння конкретних методик і 
технік на освоєння загальних способів 
аналізу, проектування і реалізації педаго-
гічної діяльності на вироблення дослід-
ницької позиції� [6, с.159]. Зокрема, у кон-
тексті педагогічної освіти проблема про-
фесійного становлення особистості фахів-
ця на методологічному та теоретичному 
рівнях тісно пов�язана з вирішенням 
питання про необхідність принципових 
змін у змісті й структурі освіти. І при 
цьому, важливим є, що �на рівні педагогіч-
ної практики, стандарти професійної підго-
товки і професійного становлення повинні 
відповідати тим парадигмальним принци-
пам, які на основі певної методології 
будуть закладені в теорію і практику 
педагогічної освіти� [6, с.160]. 

Відзначимо, що проблема координа-
ції також активно досліджується науков-
цями, методистами та викладачами в кон-
тексті удосконалення вищої технічної 
освіти (В. Загвязинський, М. Згуровський, 
К. Корсак, Т. Крилова, В. Лихолетов, 
О. Новиков, В. Оніщенко, Ф. Перегудов, 
Л. Подкользіна, О. Романовський, Л. То-
важнянський та ін.). 

Наприклад, у деяких із них вказу-
ється, що основна вимога, якій повинна 
задовольняти математична підготовка 
випускника технічного вузу - її універ-
сальність (Т. Крилова). В інших роботах 
акцентується увага на визначенні складни-
ків системного підходу до підготовки 
інженерів, які мають бути не лише профе-

сіоналами в своїй галузі, а й кваліфіко-
ваними організаторами виробництва. При 
цьому автори вважають, що досягти цієї 
мети можливо за умови, що ідеї гуманізації 
та гуманітаризації посядуть чільне місце в 
змісті інженерної освіти. (Л. Товаж-
нянський, О. Романовський, та ін.) 

Різноманітним аспектам формуван-
ня змісту освіти та відповідного методич-
ного забезпечення процесу навчання мате-
матичним дисциплінам студентів еконо-
мічного спрямування ВНЗ присвячено 
значна кількість наукових статей, допові-
дей та повідомлень на Міжнародних, 
Всеукраїнських та науково-методичних 
конференціях (Л. Каніщенко, Л. Нічу-
говська, І. Смолин, К. Рамська, Ю. Рам-
ський, О. Фомкіна, П. Шеремета, М. Еліз-
барашвілі та ін.) 

Так, наприклад, в статті К. Корсака 
�Про забезпечення якості природно-
технічної освіти� [2] висловлюється дум-
ка про те, що головним недоліком при 
викладанні математики студентам не 
інженерного чи фізико-математичного 
профілів є те, що математику викладають 
спеціалісти, які не знають специфіки її 
застосування в економіці, фінансах, пси-
хології чи біології. Тому часто заняття з 
математики зводяться до розгляду основ-
них понять, доведення теорем та розв�я-
зування задач і вправ із стандартних �уні-
версальних� збірників, що формує опера-
ційність, логічне мислення майбутніх фа-
хівців, але дуже мало сприяє формуванню 
спеціаліста фахового профілю.  

Зазначимо, що при розгляді 
можливих підходів до вирішення 
проблеми координації в змісті 
математичної освіти та змісті навчання 
студентів ВНЗ, ми намагались 
відокремити коло лише тих вимог до 
формування та структурування її 
(освіти) змісту, що ураховують потреби 
студентів в математичних знаннях у 
контексті їх майбутньої діяльності 
згідно специфіки вузів (педагогічних, 
технічних та економічних). 

При цьому при проведенні пере-
хресного аналізу відомих публікацій 
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стосовно вищеозначеної проблеми чітко 
визначилось декілька тенденцій у 
вимогах науковців-методистів, дослід-
ників проблем вищої освіти, викладачів 
вузів до змісту математичної освіти 
студентів вищих навчальних закладів. 

Основними серед них є: необхід-
ність коригування нормативних прог-
рам з математичних дисциплін; надання 
математичному моделюванню провідної 
ролі в системі математичних знань; 
посилення прикладної спрямованості 
математичної освіти. 

Ми погоджуємось з тим, що у 
змісті математичної підготовки студен-
тів економічного фаху ВНЗ, поряд із 
іншими, мають знайти відображення 
виявлені тенденції, але процес їх 
реалізації повинен здійснюватись з 
урахуванням фахової спрямованості 
майбутньої професіональної діяльності, 
тобто у контексті адаптивної концепції 
математичної освіти. 

Розглянемо більш детально шляхи 
реалізації цих тенденцій при навчанні 
математичним дисциплінам студентів 
економічного профілю ВНЗ. Як уже 
зазначалось, перша тенденція полягає в 
необхідності коригування нормативних 
програм з математичних дисциплін. 

Зауважимо, що державна програма 
з математики для економічних спеціаль-
ностей діє з 1997 року й орієнтована на 
підготовку бакалаврів з економіки і під-
приємництва, і не має суттєвих відмін-
ностей щодо структури та змісту порів-
няно з державною програмою 1984 ро-
ку, хоча й доповнена деякими додатко-
вими темами, які передбачають розв�я-
зування задач прикладного змісту, мате-
матичне моделювання проблемних си-
туацій та розкриття економічної доціль-
ності одержаних рішень. 

При цьому, можна констатувати 
про те, що державна програма з матема-
тики для економічних спеціальностей 
офіційно орієнтована на прикладний 
характер її вивчення в поєднанні з ваго-
мою загальною математичною підготов-
кою студентів. Разом з тим, враховуючи 

значний її обсяг (об�ємний теоретичний 
матеріал і високі вимоги до практичних 
навичок і вмінь студентів), слід відміти-
ти, на нашу думку, занадто короткий 
термін реалізації програми � три перші 
семестри, хоча до 1990 року студенти 
економічних спеціальностей вивчали 
математичні дисципліни протягом 
перших шести семестрів. 

Слід підкреслити, що при цьому, не 
передбачена диференціація рівня мате-
матичної освіти студентів в умовах бага-
тоступеневої підготовки фахівців (орієн-
тація тільки на ступінь бакалавра), тобто, 
наприклад, для магістра з економіки та 
підприємницької діяльності рівень мате-
матичних знань не перевищує бакалавр-
ський, що на нашу думку, значно знижує 
якість професіоналізму майбутнього 
фахівця зі ступенем магістра. 

Відомо, що управління якістю � 
один із приоритетних напрямів розвит-
ку більшості систем освіти розвинутих 
країн. Але, як показує практика, значна 
увага і зусилля фахівців у цьому процесі 
концентруються на коригуванні змісту 
професійної підготовки студентів ВНЗ в 
контексті відповідності наступним 
позиціям. По перше, це відповідність 
галузевим стандартам вищої освіти (від-
повідність Стандарту). По друге, це до-
сягнення можливості максимального 
використання системи професійних 
знань, одержаних студентами у ВНЗ, в 
майбутній діяльності. По третє, це відпо-
відність критерію ефективності можли-
вих затрат (розумових, фізичних, матері-
альних та затрат необхідного часу тощо). 

При цьому, більшість вищих нав-
чальних закладів у своїй діяльності 
намагається реалізувати саме першу 
позицію � �відповідність Стандарту�, 
що значно легше для усіх структурних 
підрозділів вузу. Це обумовлено тим, 
що згідно Стандартів (галузевих) освіт-
ні та кваліфікаційні вимоги до ви-
пускників певного профілю обмежують-
ся виробленням функцій та типових 
задач діяльності, а також переліком 
умінь та навичок вирішення завдань 
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професійної діяльності. 
Але, як на нашу думку, то дотриман-

ня стратегії �відповідність Стандарту� в 
математичній освіті як фундаментальній 
складовій економічної, уніфікує процес 
підготовки спеціалістів, не враховує дина-
міки ринку праці, тобто обмежує можли-
вості реалізації інших стратегій досягнен-
ня якісних змін в реформуванні вищої 
освіти. Це співзвучно ідеї, викладеній в 
статті В. Лихолєтова �Інваріантна компо-
нента діяльності знання в професійній 
освіті�. �Зміст освіти, де головною була 
ідея про простоту світу та його підпорядку-
ванню причинним зв�язкам, що знаходило 
відображення в знаннях, придатних для 
розв�язання задач в стандартних ситуаціях, 
все більш суперечить умовам динамічності. 
Потрібні нові моделі орієнтовані на 
творчість, діяльнісне знання� [4, с.10]. 

Саме тому, особливої актуальності 
в технологіях навчання і виховання 
набувають �моделі суб�єкт-суб�єктної 
взаємодії�, що базуються на положен-
нях особистісної орієнтації освіти, які й 
створюють методологічну основу для 
впровадження професійно-компетент-
нісних моделей математичної підготов-
ки студентів ВНЗ. 

Друга тенденція, як зазначалось, 
полягає в провідній ролі математичного 
моделювання в системі математичних 
знань сучасної вищої освіти взагалі та 
економічної у тому числі. 

Зокрема, в багатьох наукових публі-
каціях висловлюється думка про необхід-
ність перебудови змісту сучасної вищої 
освіти таким чином, щоб дати студентам 
всіх спеціальностей ті базові знання з 
сучасної вищої математики, які необхідні 
для успішного оволодіння методом струк-
турного математичного моделювання 
(Л. Панченко, Л. Ткаченко).  

Особливої актуальності ця проблема 
набуває в контексті реалізації адаптивної 
концепції математичної освіти студентів 
економічного спрямування ВНЗ. Розгля-
даючи математичне моделювання як 
невід�ємну компоненту математичної осві-
ти студентів економічних спеціальностей і 

як складову математичної підготовки з 
таких дисциплін як �Вища математика�, 
�Теорія ймовірностей�, �Математичне 
програмування� та �Дослідження опера-
цій�, необхідно більше уваги приділяти 
проектуванню методичних стратегій щодо 
навчання математичного моделювання.  

Вибираючи шляхи для реалізації 
навчання математичному моделюванню 
у вигляді схеми �мета � засоби � резуль-
тат�, ми орієнтуємося на теоретичний 
базис методології математичних знань, 
який полягає в їх універсальності, тобто 
в можливості застосування їх до 
дослідження об�єктів різної природи та 
аналізу різноманітних типів взаємо-
зв�язків і взаємозалежностей між еко-
номічними, соціальними та іншими чин-
никами, що, в свою чергу, вимагає 
чіткої структуризації навчального мате-
ріалу. І тому, із аналітичного огляду 
типових діючих програм дисциплін 
математичного циклу важливо актуалі-
зувати ті розділи, в яких передбачається 
використання математичного моделю-
вання як методу дослідження і як методу 
навчання математичним дисциплінам 
студентів економічних спеціальностей. 

Для цього необхідно: виділити коло 
значущих завдань, для розв�язування 
яких студентам економічного спрямуван-
ня знадобляться знання, навички та 
уміння застосовувати методи математич-
ного моделювання як в процесі розгляду 
безпосередньо навчальних, пошуково-
дослідницьких проблем, так і в майбутній 
професійній діяльності; сформувати базо-
вий банк моделей � сукупність матема-
тичних моделей, що будуть сприяти 
прийняттю оптимальних рішень в управ-
лінській економічній діяльності; вироби-
ти методичну стратегію опанування 
методологією математичного моделюван-
ня, що базується на типології математич-
них вправ і завдань, виконання яких 
обумовлює зміст навчального процесу й 
узгоджується з ведучою тріадою 
магістрального напряму навчання: �базова 
математична підготовка � мотивація (її 
прагматичний аспект) � індивідуалізація 
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(особистісто-діяльнісний аспект)�. 
Отже, стратегічна програма з мате-

матичного моделювання в контексті 
адаптивної концепції математичної освіти 
має реалізовуватись принаймні у трьох її 
аспектах, а саме: підвищувати базовий 
рівень математичних знань на основі 
використання математичного моделюван-
ня як методу навчання; озброювати 
студентів методологічною основою прове-
дення наукових досліджень та її практик-
ним застосуванням у різноманітних 
напрямках підприємницької діяльності 
(наприклад, у маркетингових досліджен-
нях тощо); надавати можливість кожному 
студенту відчути себе суб�єктом рівно-
партнерського співробітництва у спіль-
ному, дидактично організованому викла-
дачем навчальному процесі, розв�язання 
навчальних, навчально-пошукових та 
дослідницьких завдань. 

Виявлена третя тенденція вимагає 
посилення прикладного характеру мате-
матичної освіти в контексті потреб 
студентів як майбутніх фахівців в певній 
галузі народного господарства, тобто 
структурування змісту щодо теоретичної й 
практичної підготовки фахівців з 
математичних дисциплін відповідно до 
умов ринку, потреб суспільства та 
індивідуальних інтересів студентів тощо. Її 
реалізація в межах адаптивної концепції 
математичної освіти студентів економічних 
спеціальностей ВНЗ відповідає одній із 
стратегій управління якістю � відповідності 
використання у майбутній діяльності. 

Слід особливо відзначити, що сер-
йозною проблемою математичної освіти 
була і є орієнтація на узагальнену освіту та 
навчання абстрактними поняттями, які 
хоча періодично й модернізуються за 
рахунок нових ідей, теорій, методів, але 
все ж таки не направлені на формування 
навичок застосування математичних знань 
до конкретних практичних ситуацій. Тому 
математичні знання мають носити більш 
прикладний, прагматичний характер, що 
сприятиме формуванню раціонального 
мислення молодих людей, майбутніх 
фахівців в умовах ринкової економіки й 

відповідно відображатись цілями навчан-
ня математичних дисциплін. 

Зауважимо, що це зовсім не 
означає, що прикладний характер є 
приоритетна ціль навчання 
математичним дисциплінам, тому що 
мова може йти лише про оптимальну 
реалізацію в навчальному процесі її 
складових, а саме: прагматичної, 
виховної, освітньої й розвиваючої 
відповідно до виховання, учіння і 
розвитку та розуміння їх значущості для 
формування особистості спеціаліста 
економічного фаху згідно соціальних 
потреб суспільства й потреб студента, 
майбутнього спеціаліста. 

Четверта тенденція свідчить про 
необхідність забезпечення адаптивної 
концепції математичної освіти сучасними 
інформаційних та комп�ютерно-орієн-
тованими технологіями навчання. Вона 
обумовлена необхідністю урахування 
�вимоги затрат� як раціонального 
поєднання інтелектуальних зусиль, 
психофізичних можливостей, матеріаль-
них затрат та економії часу тощо для усіх 
учасників навчально-виховного процесу. 

Отже, вищевикладені загальні 
тенденції в формуванні змісту матема-
тичної освіти студентів вищих 
навчальних закладів з урахуванням 
специфічних особливостей економіч-
ного вузу посіли чільне місце в системі 
вимог до математичної підготовки 
майбутніх фахівців в межах адаптивної 
концепції математичної освіти. 

Але, на нашу думку, в систему вимог 
доцільно ввести ще й спеціальні вимоги, 
що в значній мірі забезпечують якість 
параметрів функціонування цієї концепції 
стосовно відбору та структурування змісту 
математичної підготовки студентів еконо-
мічного фаху вищих навчальних закладів, а 
саме: вимога проектування змісту матема-
тичної освіти на основі існуючих і очіку-
ваних у перспективі потреб суспільства, 
замовників і безпосередніх споживачів 
освітянських послуг відповідно до концеп-
ції розвитку вищого навчального закладу у 
сфері якості (стратегія �відповідності 
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прихованим потребам�); вимога до органі-
зації змісту навчальної діяльності, яка 
забезпечує студентів �критичною масою� 
математичних знань, навичок та умінь 
тощо, тому що процес генерації власних 
ідей можливий лише за умови накопичення 
певного обсягу дійових знань, тобто їх 
критичної маси; вимога до структуризації 
навчального матеріалу в контексті надання 
студентам сукупності базових знань з 
математичних дисциплін, необхідних для 
успішного оволодіння методологією мате-
матичного моделювання як методу науко-
вого дослідження та як методу навчання; 
вимога до взаємоузгодженості змісту мате-
матичних та професійно-орієнтованих дис-
циплін у контексті потреб останніх та 
створення на цій основі мобільних інтегра-
ційних курсів (наприклад, �Методологічні 
основи математичного моделювання еко-
номічних систем� або �Методи математич-
ного прогнозування інвестиційної діяльності 
підприємств� тощо); вимога до здійснення 
студентських наукових міні-досліджень як 
невід�ємної складової змісту навчальної 
діяльності; вимога до забезпечення якості 
всіх складових елементів навчально-вихов-
ного процесу студентів при навчанні матема-
тичним дисциплінам. 

Отже, резюмуючи вищевикладене 
можна стверджувати, що лише оптималь-
не сполучення загальних та спеціальних 
вимог до відбору й структурування змісту 
математичної освіти й творчий підхід до 

їх реалізації на основі адаптивної 
концепції математичної освіти сприятиме 
підвищенню якості підготовки майбутніх 
фахівців економічного спрямування ви-
щих навчальних закладів. 
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