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Розглядаються методичні особливості організації процесу навчання математичним 

дисциплінам студентів � майбутніх менеджерів організацій. 
 

 
Сучасний процес розвитку суспільства 

потребує від майбутніх менеджерів глибо-
ких професійних знань й належної фунда-
ментальної підготовки. Тому, процес підг-
отовки спеціалістів, здатних приймати 
конструктивну участь у вирішенні еконо-
мічних проблем, потребує новацій та 
постійного вдосконалення не лише при 
вивченні спеціальних та професійно-орієн-
тованих дисциплін, а й також в процесі 
опанування математичними дисциплінами 
зокрема. 
Аналіз науково-методичної літератури, 

пов�язаною з математичною підготовкою 
студентів, дозволяє відмітити наявність 
широкого спектру публікацій, у яких роз-
глядаються шляхи опанування математич-
ними курсами з урахуванням професійної 
спрямованості згідно потреб кожної 
спеціальності [4, 5, 6, 7 та ін.]. 
Основу математичних знань, без яких 

неможливе розв�язання практичних зав-
дань майбутньої професійної діяльності, 
становлять теоретичні знання.  
Зокрема, згідно сучасних уявлень 

щодо різних напрямів діяльності органі-
зації, неодноразово підкреслюється необ-
хідність посилення теоретичної складової 
професійної підготовки її співробітників. 
Саме завдяки теоретичному знанню ство-
рюється можливість для випереджального 
розвитку організації, адже «теоретичне 
знання дедалі більшою мірою стає страте-
гічним ресурсом суспільства, його осьо-
вим принципом» [2, С. 257]. Виникає 

необхідність пошуку організаційно-мето-
дичних шляхів і способів інтенсифікації 
вивчення теоретичного матеріалу у про-
цесі навчання математичним дисциплінам 
студентів менеджерського спрямування 
ВНЗ. 
Відомо, що лекція з математичних 

дисциплін є одним із найпотужніших 
джерел надходження навчального мате-
ріалу. Адже, за дві академічні години 
студенти отримують стільки інформації, 
на самі тільки пошуки, сприйняття й 
розуміння якої довелося б витратити 
набагато більше часу. Разом з тим, 
лінійний підхід до організації навчаль-
ного процесу у вищих закладах освіти, 
тобто рознесення лекцій у часі згідно 
розкладу, обмежує можливості студен-
тів щодо ефективного накопичення 
теоретичних знань. Це обумовлено тим 
фактом, що після припинення надход-
ження теоретичної інформації її обсяг 
значно зменшується «за кривою забу-
вання Еббінгауза, яку наближено можна 
відтворити експоненційним законом» 
[3, С.77]. Саме тому, необхідна кон-
центрація всіх видів навчальної діяль-
ності й зближення їх у часі, для того 
щоб відбулось осмислення та включен-
ня одержаної інформації в достатньому 
обсязі до системи базових знань, необ-
хідних для успішного сприйняття нас-
тупного матеріалу. Реалізація цього 
процесу починається з проведення лек-
цій й органічно поєднується з самостій-
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ною роботою студентів як в аудиторній, 
так і в позааудиторній формах. Резуль-
тати засвоєння студентами теоретич-
ного матеріалу, їх обсягу, глибини тощо 
відслідковується різними шляхами. 
Найбільш раціональні з них наступні, а 
саме: 

- математичний диктант, в якому 
закладено система контрольних питань 
з певної теми (розділу); (можлива реалі-
зація � практичне заняття з математич-
них дисциплін); 

- експрес-опитування (в усній фор-
мі) щодо розуміння концептуальних 
понять, взаємозв�язків між ними, основ-
них підходів до їх застосування на 
оглядовій або тематичній лекції, або на 
практичному занятті; 

- виконання індивідуальних зав-
дань підвищеної складності, розв�язання 
яких вимагає самостійного опрацюван-
ня додаткової тематичної інформації; 

- тестування та самотестування (у 
різних формах) якості засвоєння теоре-
тичних аспектів навчальної інформації з 
певної теми переважно з комп�ютерною 
підтримкою; 

- модульна контрольна робота або 
модульний тест із включенням теоре-
тичних питань згідно змісту навчаль-
ного модуля; 

- складання опорного конспекту-
схеми певної теми з урахуванням само-
стійно опрацьованого додаткового мате-
ріалу як спосіб формування у студентів 
вмінь виділяти суттєві аспекти матема-
тичної інформації й самостійно прихо-
дити до нових узагальнень. Це як прави-
ло, позааудиторна форма навчальної 
діяльності студентів ВНЗ. 
Слід зазначити, що всі вищеозначені 

позиції повинні бути ретельно сплано-
ваними, методично забезпеченими як 
певними розробками (наприклад систе-
мою контрольних питань, індивідуаль-
них завдань, наборів тестів тощо), так і 
методичними рекомендаціями до їх 
виконання. 
Зокрема в методичних рекомендації 

(паперовий або електронний варіант) 

щодо самостійного опрацювання теоре-
тичних питань з певного навчального 
модуля доцільно наголосити на важли-
вості у цьому процесі такого елемента 
як складання відповідного конспекту-
схеми. Адже, конспект схема однієї із 
тем (розділів) навчального модулів, 
виконаного студентом є не лише однією 
із індивідуальних форм його самостій-
ної роботи, а й своєрідним тренінгом 
для його розумової діяльності щодо 
засвоєння математичних знань та їх 
можливих застосувань. 
Методичні рекомендації щодо скла-

дання конспекту схеми можна запропо-
нувати студентам у вигляді блок-схеми, 
хоче це зовсім не виключає наявність й 
інших підходів (див. рис. 1). 
Слід зазначити, що представлення нав-

чальної інформації у формі блок-схемі є не 
тільки зручною формою її унаочнення, а й 
можливість значно зменшити обсяг фор-
мальних знань, концентруючись на концеп-
туальних підходах та поняттях. 
Саме останнє й виявляються в процесі 

апробацій студентами блок-схем щодо 
опанування ними навчальною інформа-
цією. Цей процес може відбутися під час 
оглядової або заключної лекції, на прак-
тичному занятті або під час проведення 
тематичної консультації з певного нав-
чального модуля. Особливої кульмінації 
апробація блок-схем в студентській ауди-
торії може досягти, якщо викладач вико-
ристовуючи метод навчання «групи рів-
них» запропонує власний варіант її роз-
робки. Такий методичний прийом буде не 
лише стимулювати пізнавальну активність 
студентів й забезпечувати з ними зворот-
ній зв'язок, а й значною мірою сприяти 
поступовому виведенню їх навчальної 
діяльністю за межі репродуктивного 
засвоєння. 
Ураховуючи, що майбутня діяльність 

студентів менеджерського фаху пов�язана 
з командною роботою в організації, вони 
мають реальну можливість співставити 
одержаний ними результат з відповідними 
досягненнями інших й оцінити свій 
власний рейтинг.  
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Рис. 1. Блок-схема методичних рекомендацій студентам 
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- професійний педагог � вихова-
тель, референтна група й ін.; 

- великі екранні засоби відтворен-
ня рухомих зображень з звуковим 
супроводом; 

- малі екранні засоби, телебачення, 
комп�ютерні дисплеї добре організовані 
демонстраційні заходи; 

- великі кольорові картини, табли-
ці, зразки та ін.; 

- книги, малі пласкі зображення 
тощо» [3, С.76]. 
Все вищезазначене, на нашу думку, 

повинно знайти методичне відображен-
ня в усіх формах навчальної діяльності 
студентів ВНЗ в цілому та при прове-
денні лекцій зокрема. В цьому аспекті 
особливої уваги потребує організація і 
проведення слайд-лекцій. 
Ефективність проведення слайд-лекцій 

значною мірою обумовлюється реаліза-
цією наступної системи вимог. Серед них 
ми виділяємо наступні: аналітичні, тактич-
ні, редакційні, орієнтаційні. 
Зокрема, аналітична вимога � полягає у 

необхідності розробки теоретичної кон-
цепції лекції на основі структурно-логіч-
ної схеми викладу навчальної інформації. 
Її реалізація спонукає до проблемного ана-
лізу теми, окреслення кола основних пи-
тань, що потребують вирішення й пошуку 
методичних шляхів одержання відповідей 
на кожне із них. 
Стратегічна вимога передбачає чітке 

формулювання цільової установки щодо 
обґрунтування необхідності (важливості 
та ін.) даної теми в контексті потреб 
математичних, професійних-орієнтовних 
дисциплін та майбутньої професійної 
діяльності. Крім того, особливої ваги у 
цьому аспекті набуває визначення дидак-
тичної мети лекцій, яка повинна бути 
реальною, досяжною й доведеною до 
відома студентів. При цьому, доцільною є 
постановка відповідних стратегічних зав-
дань з поділом навчальної діяльності сту-
дентів на аудиторну і позааудиторні її 
форми та з чітким визначенням навичок та 
вмінь студентів щодо рівнів опанування 
навчальним матеріалом. 

Тактична вимога пов�язана з відбором 
системи базових понять, фактів, аргумен-
тів й розкриттям їх змісту та виявленням 
динаміки й взаємозалежності, тобто з 
розробкою композиційної структури лек-
цій. Останнє передбачає раціональний 
вибір методичних прийомів, засобів акти-
візації навчально-пізнавальної діяльності 
проблемний виклад навчального матеріа-
лу, постановка навчальних проблем та 
формування системи аналітичних проце-
дур для їх аналізу й вирішення. 
Редакційна вимога спрямована на 

якість мовної основи лекцій, на строго 
математичне визначення понять, термі-
нів та їх чітке роз�яснення, на зменшен-
ня повторів, штампів та ін. 
Представлення в процесі слайд-лек-

ції математичної інформації у формі 
графіків, діаграм, таблиць та ін. не лише 
значно економить навчальний час, а й 
сприяє формуванню культури матема-
тичних знань студентів, майбутніх 
менеджерів. 
Орієнтаційна вимога потребує спо-

лучення різноманітних методичних при-
йомів, методів та засобів навчання на 
основі попередньо виконаної діагности-
ки рівня підготовленості студентської 
аудиторії до сприйняття математичної 
інформації та визначення щодо неї 
нижньої межі можливої продуктивної 
діяльності. 
Слід зазначити, що лише творча 

реалізація вищезазначеної системи 
методичних вимог до підготовки й 
проведення слайд-лекцій буде сприяти 
досягненню студентами запланованих 
результатів навчання. 
Водночас, у процесі розробки методич-

ної моделі лекції потребує уваги той блок, 
що пов'язаний з активізацією навчально-
пізнавальної діяльності студентів шляхом 
створення проблемних ситуацій в процесі 
її проведення. Щодо основних способів та 
прийомів створення проблемних ситуацій, 
та за основу можна взяти ті, що 
пропонуються в монографії В.М. Дрибана, 
а саме: 

- спонукання студентів до порів-
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няння, співставлення, протиставлення 
та узагальнення фактів, явищ і дій, в 
результаті яких може виникнути про-
блемна ситуація; 

- зіткнення студентів з логічним 
протиріччям (або уявним протиріччям) 
між життєвими уявленнями про деякі 
факти, явища з науковими відомостями 
про ці факти; 

- ознайомлення студентів із задача-
ми інших наук, які породжують навчальну 
проблему в науці, що вивчається (про-
блемні ситуації, що створюються на 
основі міжпредметних зв�язків); 

- ознайомлення студентів із супе-
речливими або нез�ясованими, на пер-
ший погляд, фактами, що привели в 
історії конкретної науки до постановки 
наукової проблеми; 

- зіткнення студентів з життєвими 
або дослідними явищами й фактами, що 
вимагають теоретичного пояснення або 
нестандартних практичних дій; 

- створення проблемної ситуації 
шляхом розгляду парадоксів, софізму; 

- висування гіпотез та їх аналіз; 
- постановка дослідницьких на 

практичних завдань[1, С.9]. 
Водночас, у цьому процесі необхідне 

урахування потреб сучасної менедж-
мент-освіти щодо формування у студен-
тів відповідного фаху здатності кон-
структивно вирішувати на лише типові 
задачі майбутньої професійної діяль-
ності. Й тому, методично обґрунтовано 
створення й використання різноманіт-
них проблемних ситуацій при навчанні 
математичним дисциплінам, в яких як-
найповніше реалізуються вимоги щодо 
поєднання теоретичних знань й діяльності 
наближеної до практичної. При цьому, 
розкриваються можливості математичних 
знань, демонструється їх універсальність в 
контексті аналізу різних за змістом 
управлінських ситуацій. 
Розглянемо приклад створення проб-

лемних ситуацій й постановки навчаль-
них проблем при проведенні слайд-
лекції з вищої математики для студентів 
ВНЗ з фахового спрямування «Менедж-

мент». 
Дисципліна «Вища математика» 

(навчальний модуль І). 
Тема: Криві другого порядку (коло, 

еліпс, гіпербола, парабола). 
Після актуалізації знань щодо кола 

(означення, його рівняння) 
222 Ryx =+ (1) або 222 )()( Rbyax =−+−  

(2) доцільно підкреслити, що воно 
належить до кривих другого порядку. 
Загальне рівняння кривої другого 
порядку має вигляд:  

022 =+++++ FEyDxCxyByAx ,(3) 
де { }, , , , ,A B C D E F R⊂ та хоча б один із 
коефіцієнтів А,В,С відмінний від нуля.  
Студентам пропонується порівняти 

рівняння (2) із загальним рівнянням 
кривої другого порядку (3) й знайти 
відповідь на питання: 1). За яких умов 
рівняння (3) стане рівнянням кола? 
Отже, створена проблема ситуація, 

яка базується на необхідності порів-
няльного аналізу інформації, пред-
ставленої в різних формах й одержан-
ня узагальнюючого висновку, що пев-
ною мірою активізує увагу студентів 
й спонукає до пізнавальної діяльності. 
Щоб підсилити одержаний ефект 

доречно запропоновувати ситуаційну 
задачу, наприклад, такого змісту. 
Задача. Два виробничих підприємства 

А та В, що знаходяться на відстані 100 км 
одне від одного, виготовляють однотипну 
продукцію. Відпускна ціна цієї продукції 
однакова на обох підприємствах і дорів-
нює р. Відомо, що вартість перевезень 
одиниці продукції від підприємства А до 
споживачів в середньому становить 
9 грн./км, а від підприємства В � 3 грн./км. 
Менеджер досліджує ринок збуту цієї 
продукції й просить Вас допомогти йому 
визначити, як буде розділено ринок збуту 
цієї продукції, якщо витрати споживачів 
мають бути однаковими? 
У формі запропонованої ситуаційної 

задачі поставлена конкретна проблема (до 
речі, перед студентами першого курсу), 
яка вимагає вирішення. Однак студенти 
перебувають у стані інтелектуальної 
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невизначеності. З одного боку, вони розу-
міють що поставлена проблема якимось 
чином пов�язана з попереднім матеріалом, 
тобто з рівнянням кола. З іншого боку, 
студенти інтуїтивно відчули, що тради-
ційні методи розв�язання задач (тобто, за 
певним алгоритмом) навряд чи спра-
цюють. 
Саме тут доречним є діалог лектора зі 

студентами, в основі якого пошуку відпо-
віді на питання: У чому суть проблеми? 
Що в даній проблемі є невідомим, а що 
відомо? Чи можна вирішити цю проблему 

вже відомим способом, зокрема методами 
аналітичної геометрії? Що нове потрібно 
застосувати? 
Останнє питання зорієнтує певну 

частину студентів на графічне пред-
ставлення вихідної інформації з вико-
ристанням прямокутної системи коор-
динат ХОУ й уведення довільної точки 
М(х,у) як точки знаходження спожива-
ча. Результатом колективного обгово-
рення проблеми є наочне зображення 
умови ситуаційної задачі (див. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Умова й розв�язок ситуаційної задачі 

 
 

Зокрема, повне розв�язання постав-
леної проблеми з наданням відповідних 
рекомендацій менеджеру пропонується 
виконати самостійно. Одержанні ре-
зультати пропонуються кожному сту-
денту подати у формі міні-звіту на 
практичному занятті з цієї теми. При 
якісно виконаному дослідженні (деталь-
не розв�язання та обґрунтування влас-
ного варіанту поділу ринку збуту про-
дукції) дозволить деяким студентам 
одержати додаткову кількість балів за 
перший навчальний модуль. 
На завершальному етапі цієї лекції як 

самостійне продовження вивчення теоре-
тичного матеріалу можна запропонувати 
студентам визначити загальну процедуру 
приведення загального рівняння лінії дру-

гого порядку до канонічного вигляду. 
Наприклад, привести до канонічного 
вигляду рівняння параболи або рівняння 
«шкільної» гіперболи ху=k. (Пізніше вия-
виться, що для цього студентам знадо-
бляться нові знання, а саме: паралельний 
перенос та поворот системи координат). 
Крім того, для підсилення мотивації 

щодо більш глибокого опанування тео-
ретичним матеріалом можна використа-
ти такий історичний факт. 
Ще древньогрецькому математику 

Аполлонію (260-170р. до н.е.) було відо-
мо, що всі лінії другого порядку (разом 
із випадками виродження) можна одер-
жати при перерізі площинною конічної 
поверхні. В результаті цього можна 
одержати� Студентам пропонується 
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самостійно виявити, що саме й яким 
чином можна одержати у такий спосіб. 
Повне дослідження з відповідними 
зображеннями рекомендовано провести 
у комп�ютерному класі з використанням 
ППЗ, наприклад, «GRAN 3D». 
Слід підкреслити, що насиченість 

лекції проблемними ситуаціями не є 
типовою рисою при проведенні лекцій з 
математичних дисциплін. Однак, для 
слайд-лекцій, що реалізуються в системі 
комп�ютерно-орієнтованої технології 
щодо вивчення певної теми (розділу) 
відповідних навчальних модулів є 
цілком реальним. Це обумовлюється 
можливістю розподілу шляхів опану-
вання навчальною інформацією як за 
формами пізнавальної діяльності, так і 
за способами використання різноманіт-
них дидактичних методів і засобів у 
цьому процесі. 
Таким чином, можна стверджувати, 

що якість вивчення теоретичного мате-
ріалу з математичних дисциплін та 
менеджерського спрямування суттєво 
залежить від ефективності методичної 
стратегії і тактики щодо організації 
цього процесу. 
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