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Аналізуються проблеми та досліджуються можливості дистанційних форм 

навчання майбутніх бакалаврів з економіки заочних факультетів ВНЗ у процесі 
опанування математичними дисциплінами. 

 
 

В останні роки відчутно зросло значен-
ня освіти як фактора формування нової 
якості економіки і суспільства в цілому. У 
цьому контексті підвищились вимоги до 
якості професійної підготовки фахівців у 
ВНЗ взагалі і до тих, хто одержує освітні 
послуги в системі заочної форми навчання, 
зокрема. Адже, не зважаючи на форму 
одержання вищої освіти, посилення конку-
ренції на ринку праці, зумовлене дією рин-
кової економіки, потребує високоосвічених 
економістів, здатних не лише усвідомити 
механізми її функціонування, а й опанувати 
системою дієвих знань та вмінь, необхід-
них для успішного здійснення багатоас-
пектної майбутньої професійної діяльності. 

Аналіз професійно-кваліфікаційних вимог 
до кожної з економічних спеціальностей 
дозволяє виділити такі напрямки як органі-
заційно-практичний, планово-проектуваль-
ний, інформаційно-теоретичний тощо, що є 
основними складовими професійної діяль-
ності майбутніх фахівців з економіки. 
Водночас, доцільно враховувати той факт, 
що існуючі євро інтеграційні тенденції на 
ринку праці формують дещо інший погляд 
на компоненти професійного розвитку 
студентів у рамках сучасної бізнес-освіти 
за рахунок поглиблення поняття „економіч-
на діяльність”. Згідно сучасних поглядів на 
її функціональний зміст, вона не зосеред-
жується тільки на виробництві продукції та 
аналізу всіх стадій цього процесу, а 
фокусується на інформації та нових 
технологіях. При цьому „ ... організації, де 
команди приймають рішення, де комп’ю-
тер є на кожному столі, де електронна 

пошта – це загальноприйнята форма 
спілкування, де рішення, прийняті в іншій 
країні можуть вплинути на політику 
компанії та робочі місця за декілька хвилин 
є нормою сьогоднішнього бізнесу” [2, с. 110]. 

Отже, вищезазначені тенденції потребу-
ють певної модернізації процесу підготовки 
майбутніх економістів у ВНЗ шляхом 
цілеспрямованої її орієнтації на поглибле-
ний розвиток аналітичних умінь студентів, 
їх стратегічного мислення, вміння синтезу-
вати інформацію з позицій системного 
аналізу й використовувати математико-
статистичні підходи для вирішення проб-
лем, пов’язаних з бізнес-діяльністю, засто-
совувати знання на практиці, працювати в 
команді та швидко адаптуватись до змін 
тощо. Важливим при цьому є розуміння, 
що позитивну динаміку цього процесу в 
значній мірі може забезпечити навчання 
математичним дисциплінам. Останнє і обу-
мовлює актуальність досліджень, пов’яза-
них з пошуками шляхів вдосконалення 
традиційної освітньої практики математич-
ної підготовки майбутніх економістів, які 
навчаються у ВНЗ без відриву від вироб-
ництва, в контексті реалізації не лише по-
точних, а й майбутніх професійних потреб 
випускника ВНЗ та їх узгодження з вимо-
гами суспільства з ринковою економікою. 

У цьому аспекті, на нашу думку, не в 
повній мірі досліджені можливості дистан-
ційного навчання, хоча в системі профе-
сійної підготовки бакалаврів з економіки 
спостерігається позитивна тенденція щодо 
визнання переваг такої форми навчальної 
діяльності студентів ВНЗ. Останнє зумов-
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лено тим, що методологічною основою 
дистанційного навчання є впровадження 
сучасних інформаційних технологій, які 
раціонально поєднують інформативні та 
активні методи навчання, надають доступ 
до мереж високоякісних баз даних, розши-
рюють можливості студентів до сприйнят-
тя складної інформації, активізують їх 
самостійну когнітивну діяльність тощо. 
При цьому вважається, що це є одним із 
реальних шляхів втілення ідей Болонської 
декларації щодо створення єдиного освіт-
нього простору, в рамках якого студентам 
заочних факультетів ВНЗ надавалася б 
можливість побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії в опануванні системою базових 
фундаментальних знань, умінь і навичок як 
основи для формування професійної компе-
тентності майбутнього фахівця. 

Ураховуючи, що мова йде про навчання 
математики студентів заочних факультетів, 
доцільно звернутись до досвіду організації 
діяльності відомих університетів заочного 
навчання щодо аналізу шляхів використан-
ня технологій дистанційної освіти в кон-
тексті підвищення якості надання освітніх 
послуг. 

Проведений аналіз літературних джерел 
[1, с.45-48] виявив загальні напрями тех-
нологічного розвитку як основи дистанцій-
ної освіти, серед яких: 

− інфраструктура, тобто наявність ком-
п’ютерів, комп’ютерних мереж із відповід-
ним програмним забезпеченням, здатних 
забезпечити відповідними послугами всіх 
учасників навчального процесу; 

− теорія і методика навчання взагалі та 
окремих дисциплін зокрема; 

− інтеграція, як впровадження телема-
тики у процес навчання.  

При цьому наголошується, що сполу-
чення сучасних мережевих технологій, 
засобів мультимедіа та мобільності нада-
ють можливість забезпечити навчальною 
інформацією кожного бажаючого не лише 
в чітко визначеній точці земної кулі 
(зрозуміло, при наявності технічної 
можливості), а й в будь-який момент часу. 
Таким чином, на думку організаторів 
навчання, вони здатні надати освітні 
послуги більш широкому та неоднорідному 
загалу студентів, значно скорочуючи власні 

видатки та зменшуючи залежність від 
традиційних форм професійної підготовки 
фахівців у ВНЗ. 

Разом із тим, доцільно відмітити існу-
вання різноманітних технологічних тенден-
цій в реалізації дистанційного навчання, 
які, як правило, адекватні розробленій стра-
тегії університетів щодо одержання конку-
рентних переваг на ринку освітніх послуг. 

Зокрема, найбільший в Європі універ-
ситет заочного навчання – Відкритий уні-
верситет Великобританії сфокусував свої 
зусилля на створенні мобільної інфра-
структури, поєднавши її з використанням 
традиційного телебачення з відповідним 
супроводом у формі відеопрограм, теле-
конференцій, мережею Інтернет та інших 
технічних засобів, спрямованих на контроль 
за процесом навчання студентів, виконанні 
спільних робіт та консультуванні. Завдяки 
такому підходу Британський Відкритий 
університет займає стабільно високу позицію 
в рейтингу навчальних закладів в Європі. 

Водночас, слід зазначити, що існують і 
інші підходи. Наприклад, типовий амери-
канський університет спочатку створює 
базову інфраструктуру комп’ютерної мере-
жі і тільки після цього знаходить можли-
вості для її інтеграції в існуючу освітню 
практику організації навчальної діяльності. 
При цьому розробка нових методичних 
підходів до опанування певною дисциплі-
ною відбувається в останню чергу, тобто 
практично не вписується в концепцію 
синхронного розвитку всіх складових 
дистанційного навчання, що певною мірою 
знижує інтенсивність навчальної діяльності 
студентів. 

Ураховуючи все вище викладене та 
творчо його адаптуючи до процесу 
опанування математичними дисциплінами 
студентів заочних факультетів ВНЗ, 
вважаємо необхідним звернути увагу на 
важливість визначення необхідних для 
успішної реалізації дистанційної форми 
навчання організаційно-педагогічних умов, 
що базуються на принципах професійного 
навчання: наступності і системності, актив-
ності, вмотивованості і практичній спрямо-
ваності, наданні самонавчанню провідної 
ролі в опануванні математичними знання-
ми, насиченості та варіативності навчаль-
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ного середовища. 
Перш за все, це стосується організації 

самостійного навчання, що є невід’ємною 
складовою дистанційної освіти взагалі та 
при вивченні математичних дисциплін 
студентами ВНЗ. Вихідне положення орга-
нізації цієї форми навчально-пізнавальної 
діяльності студентів ВНЗ спрямоване не 
тільки на формування вмінь самостійного 
виконання певних завдань конкретного 
розділу математичної дисципліни, але 
одночасно є основою для опанування 
базовою системою математичних знань та 
побудови індивідуальної траєкторії їх 
примноження. Це особливо актуально для 
математичної підготовки бакалавра з еко-
номіки, тому, що математичні дисципліни є 
фундаментом якісних економічних знань, 
необхідних для побудови господарської 
системи, ефективне функціонування якої 
забезпечується відтворенням і вмілим 
застосуванням різноманітних знань, одер-
жаних у ВНЗ, та максимальним викорис-
танням творчого потенціалу особистості 
фахівців, здатних до неперервного само-
навчання та професійного саморозвитку. У 
цьому контексті доцільно навести думку 
відомого експерта у сфері аналізу еконо-
мічних проблем Л. Туроу: „Знання, що 
примножується, стає головною умовою 
економічного успіху держави, компанії або 
суб’єкта підприємницької діяльності” [4, 
с.52]. 

Таким чином проблема примноження 
знань тісно пов’язана з управлінням 
самостійним навчанням студентів заочних 
факультетів на основі реалізації особистіс-
но діяльнісного підходу. У термінах теорії 
діяльності це означає, що студентів треба 
спрямовувати на: 

− усвідомлення мети їхньої діяльності, 
тому, що досить часто самостійне навчання 
студентів обмежується тільки запам’ятову-
ванням певних математичних понять, 
формул, алгоритмів та їх застосуванням з 
метою закріплення відповідних навичок при 
реалізації стандартних завдань; 

− розуміння предметного змісту власної 
діяльності, що обумовлене не тільки вимо-
гами викладачів ВНЗ, тобто зовнішньою 
мотивацією, а й необхідністю зрозуміти і 
втримати в пам’яті знання та оцінити 

доцільність їх використання при розв’язан-
ні певних типів завдань; 

− прийняття до дії поставлених навчаль-
них задач (проблем) відповідною реакцією, 
тобто пошуком і заповненням потрібною 
інформацією вільної клітинки в системі 
індивідуальних знань з математичних дис-
циплін та формуванням власної системи її 
застосування безпосередньо в процесі 
аналізу динаміки соціально-економічних 
проблем, наближених до майбутньої 
професійної діяльності; 

− домінування поставленої проблеми над 
іншими інтересами та формами зайнятості; 

− самореалізацію в розподілі навчальних 
дій за часом; 

− самоконтроль у процесі її виконання та 
ін. 

Отже, в нашому дослідженні самостій-
не навчання студентів заочних факультетів 
ВНЗ будемо розглядати як сполучення 
організаційних форм навчання з індиві-
дуальною діяльністю майбутніх економіс-
тів, що спрямована на одержання матема-
тичних знань та вмінь їх адаптації до 
аналізу і розв’язання проблем, пов’язаних з 
різноманітними аспектами підприємниць-
кої діяльності. 

Звернемо увагу на наявність взаємоза-
лежності проявів самостійності (від керова-
ної викладачем до повної творчої) в 
навчальному процесі з індивідуально-пси-
хологічними та особистісними якостями 
студентів, тобто предметно постає пробле-
ма індивідуалізації навчання та пошуки 
шляхів її вдосконалення. 

Водночас, слід зазначити, що практична 
реалізація індивідуального підходу в 
умовах синхронного навчання групи 
студентів (як правило не менше 25 осіб 
лише на практичних заняттях, не говорячи 
вже про лекційні потоки з декількох груп), 
які працюють над опануванням однакових 
знань або навичок, але, в один і той же час, 
є досить проблематичним для традиційної 
освітньої практики організації навчального 
процесу у ВНЗ. 

У цьому аспекті доречно згадати 
висловлення „ідеаліста” Гегеля, який на 
основі практичного досвіду директора і 
викладача філософії у Нюренбергскій гім-
назії наголошував на тому, що „ ... мнение, 
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что наставник должен тщательно изучать 
индивидуальность каждого ученика и раз-
вивать ее, ни на чем не основана. Для этого 
у него нет времени. Своеобразность терпи-
ма в семейном кругу, но в школе … прихо-
дится заботится о том, чтобы дети отвыкли 
от своей оригинальности” [3, с.44]. 

Отже, слід зазначити, що з одного боку, 
проблема реального здійснення індивідуа-
лізації в умовах традиційних форм органі-
зації навчальної діяльності у ВНЗ продов-
жує існувати, хоча й певною мірою „не 
помічається” офіційною педагогікою. З 
іншого боку, все-таки привертає увагу до 
ключових моментів організації навчання 
студентів ВНЗ, пов’язаних, перш за все, з 
раціональним використанням часу, як ос-
новним ресурсом цього процесу та націлює 
на пошуки шляхів його інтенсифікації. У 
цьому контексті постає необхідність в 
опануванні відповідними технологіями, що 
адаптують ідеї індивідуалізованого підходу 
до невеликих за чисельністю груп студен-
тів, на основі сполучення диференційова-
них завдань з гнучкою організацією нав-
чально-пізнавальної діяльності на основі 
урахування провідних принципів професій-
ного навчання. Реалізація цих принципів у 
процесі навчання математичним дисциплі-
нам студентів заочних факультетів ВНЗ 
передбачає використання засобів ІТКТ до 
формування середовища дистанційного 
навчання та інтерактивної взаємодії всіх 
учасників навчального процесу. Останнє 
потребує розробки та впровадження відпо-
відного інформаційно-методичного супро-
воду, складовими якого є як інформаційно-
комунікаційні так і традиційні засоби 
навчання. 

Зокрема, щодо традиційних засобів, то 
необхідно забезпечити навчальний процес 
методичними посібниками (тексти лекцій, 
методичні розробки окремих тем) нового 
покоління, що орієнтовані, перш за все, на 
активізацію самостійної когнітивної діяль-
ності студентів заочної форми навчання. 
Структура кожного методичного посібни-
ка, на нашу думку, має відповідати 
універсальній моделі діяльності і містити 
такі основні позиції: 

− доцільності – постановка проблеми, її 
формулювання, мотивація, експлікація 

(розгортання); 
− презентації – пред’явлення і сприйман-

ня семантизації (розкривання змісту нових 
термінів, понять тощо) та первинного 
засвоєння основних позицій навчальної 
теми як ілюстрації можливих підходів до 
аналізу і обґрунтування та вибору способів 
розв’язання певного спектру різноманітних 
завдань даної теми; 

− тренування – оволодіння навичками та 
вироблення вмінь аналізу умови задачі, її 
ідентифікації, встановлення змістовної схо-
жості та відмінностей, знаходження необ-
хідних формул та використання необхідних 
обчислювальних алгоритмів; 

− трансферу – переносу сформованих 
умінь на нові тематичні області, які 
структурно однотипні уже відомим анало-
гам розв’язання; 

− практичного підтвердження – демон-
страції універсальності математичних засо-
бів при розв’язанні задач, пов’язаних з різ-
номанітними сферами людської діяльності. 

Щодо інформаційно-комунікативних 
засобів, то ураховуючи співвідношення 
між параметрами гнучкості, доступності та 
ефективності впливу на активізацію 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, найбільш перспективними для впровад-
ження в систему дистанційної освіти є 
засоби мультимедіа. Останнє обумовлено 
не лише тим, що надається можливість 
презентувати навчальну інформацію одно-
часно в різних форматах (текстовому, 
звуковому, відео та ін.), а й тим, що студент 
як користувач може регламентувати її 
надходження в інтерактивному режимі. 
При цьому базові блоки мультимедійного 
навчального комплексу повинні ураховува-
ти специфіку математичних дисциплін і 
тому, згідно потреб студентів, по-різному 
компонуватися. 

Зокрема, базовий блок мультимедійно-
го комплексу може бути доповненим 
комп’ютерним курсом, який, як правило, 
містить графіки, рисунки, дидактичні схе-
ми логічної розгортки навчання певної 
теми, приклади розв’язання економічних 
задач, систему вправ та завдань для само-
стійного усвідомлення і закріплення теоре-
тичного матеріалу, проміжного та підсум-
кового контролю знань. 
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Необхідною складовою інформаційно-
методичного супроводу навчального про-
цесу студентів заочної форми повинні 
стати комп’ютерно-тренінгові системи з 
математичних дисциплін. Вони особливо 
ефективні для самостійного вивчення окре-
мих підрозділів програми, поглибленого 
вивчення певних тем курсу, для виконання 
домашніх контрольних робіт, консультацій, 
само тестування тощо, тому що в цьому 
випадку надається можливість раціональ-
ної (з мінімальними затратами сил, енергії, 
часу та ін.), дидактично обґрунтованої 
послідовності научування необхідному 
матеріалу, що передбачає: 

− роботу з теоретичним матеріалом за 
посібником, навчальною літературою, 
текстами лекцій; 

− усвідомлення та закріплення теорії за 
допомогою комп’ютерного курсу у режимі 
„діалогу” та програми „самооцінки”; 

− одержання і розвиток практичних нави-
чок та вмінь розв’язування типових завдань 
на основі комп’ютерно-тренінгової систе-
ми з подальшим самоконтролем одержаних 
знань та контрольного тестування з боку 
викладача. 

Отже, резюмуючи вище викладене, 
можна стверджувати про доцільність 
застосування дистанційних форм навчання 
математичним дисциплінам майбутніх 
бакалаврів з економіки, тому, що їх реаліза-
ція значною мірою сприяє: 

− індивідуальному вибору студентами 
наукового рівня інформаційного блоку 
теми, що розглядається ними самостійно 
(різноманітні джерела інформації); 

− розвитку вміння визначати ключові 
позиції певної теми з математичних 
дисциплін на основі принципу – вибирати 
“менше”, щоб навчитись “більшому”; 

− раціоналізації особистісно діяльнісного 
підходу до розв’язання навчальних завдань 
у процесі самонавчання; 

− розкриттю потенційних можливостей 
особистості при побудові індивідуальних 
версій економічних ситуацій як можливих 
прикладів математичного моделювання; 

− формуванню навичок критичного 
мислення у процесі проведення власних 
“міні-досліджень”; 

− визначенню студентом рівня самооцін-
ки математичних знань, його здатності до 
творчих імпровізацій (економіко-матема-
тичного моделювання) та зовнішніх анало-
гів – контрольного тестування; 

− розумінню, що реалізація студента як 
майбутнього професіонала можлива лише 
у процесі постійного самонавчання, само-
виховання та самовдосконалення. 
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