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Підготовка майбутніх менеджерів у
відповідності з потребами ринкової еконо-
міки вимагає підвищення ефективності на-
вчального процесу, збільшення обсягу не-
обхідного навчального матеріалу за незмін-
ний період опанування математичними ди-
сциплінами та формування навичок і вмінь
використання математичних методів і мо-
делей як основи аналітичної складової їх
професійної компетентності.

Проведений аналіз науково-методичних
джерел виявив, що часткове вирішення за-
значеної проблеми обумовили досліджен-
ня, пов’язані з організацією загальної про-
фесійної підготовки фахівців, майбутніх
менеджерів організацій, у вищих закладах
освіти. Серед них праці у сфері педагогіки
щодо особливостей вивчення менеджменту
у ВНЗ як комплексного поєднання еконо-
мічних, психологічних, педагогічних та
інших дисциплін (О.С.Большаков, В.І.Ми-
хайлов, Л.В.Волинська, В.П.Черевко, Д.М.Руп-
няк, В.М.Юзевич та ін.); дослідження про-
фесійної підготовки майбутніх менеджерів
у вищих навчальних закладах, у яких увага
зосереджується на вдосконаленні складо-
вих навчальних технологій (Л.Володарська-
Зола, Т.І.Коваль, С.О.Сисоєва, М.В.Паюл та
ін.); психологічні дослідження щодо вияв-
лення професійно важливих якостей май-
бутніх фахівців і шляхів їх формування у
вищих закладах освіти (Н.А.Побірченко,
Г.Й.Юркевич та ін.).

Водночас слід зазначити недостатню
увагу науковців до проблем підготовки
майбутніх менеджерів з основ фундамен-
тальних наук і математичних у тому числі,
які створюють підґрунтя для їхньої профе-
сійної компетентності, що й надає актуаль-
ності нашому дослідженню.

Метою нашої статті є пошук і роз-
криття організаційно-методичних шляхів
реалізації завдань професійної підготовки
майбутніх менеджерів організацій щодо
формування їх аналітичних умінь в процесі
вивчення математичних дисциплін взагалі
та під час проведення практичних занять
зокрема.

У цьому аспекті особливої ваги набуває
розробка методичного супроводу занять з
формування практичних способів діяльно-
сті відповідних знань, умінь та навичок. Це
також можуть бути заняття, що узагаль-
нюють вивчення деяких тем навчального
модуля і вчать застосовувати набуті теоре-
тичні знання або контролюючі заняття з
відповідними процедурами тестування й
іншими формами оцінювання рівня засво-
єння змісту відповідного навчального мо-
дуля. У системі практичних занять матема-
тичних дисциплін для студентів менеджер-
ського фаху належне місце посідають за-
няття – тренінги або навчання дією (з
комп’ютерною підтримкою); заняття з ви-
користанням певного аналітичного інстру-
ментарію щодо вивчення різноманітних
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ситуацій, пов’язаних із необхідністю при-
йняття управлінських рішень; інтегровані
заняття або заняття – ділові ігри та ін.

Однак, кожне практичне заняття є од-
ночасно не тільки організаційною формою,
а й елементом навчального процесу, що
дозволяє спроектувати в межах кожного
навчального модуля як засвоєння та удо-
сконалення нових знань і вмінь студентів,
так і їх застосування та одержання певного
досвіду управлінського мислення й нави-
чок роботи в команді.

Тому особливої ваги в процесі прове-
дення практичних занять набуває раціона-
льне поєднання індивідуальних, групових
та фронтальних форм організації навчаль-
ної діяльності студентів, що поєднується з
комп’ютерною підтримкою.

Однак, до якого б виду не належало
практичне заняття, у процесі його прове-
дення повинні бути враховані всі компоне-
нти методичної системи, починаючи від
уведення мотиваційного компонента, чітко
поставленої мети і завдань. Важливим є
також добір змісту навчального матеріалу з
використанням раціональних методів, ор-
ганізаційних форм і засобів навчання з ви-
значеними контрольними процедурами для
перевірки якості навчальної діяльності сту-
дентів.

Головним критерієм при виборі прийо-
мів, методів та організаційних форм навча-
льної діяльності має бути міра їх впливу на
формування у студентів відповідних умінь
та навичок, розвиток пізнавальних інтере-
сів, інтелекту, творчих здібностей та ін.,
тобто при проведенні практичних занять
необхідно раціонально поєднувати тради-
ційні та інноваційні технології навчання.
Наприклад, організація й проведення прак-
тичного заняття за традиційною методич-
ною схемою безсумнівно виконує позитив-
ну роль як основи для формування відпові-
дних навичок і вмінь студентів. З іншого
боку, доповнення її методами активного
навчання (навчання дією, ситуаційні за-
вдання, різноманітні тренінги, навчальні
ігри та ін.) позитивно впливають на само-
стійну навчально-пізнавальну діяльність
студентів.

Доцільно також поєднувати фронтальні
форми організації навчання з різними ви-
дами групової та індивідуальної роботи. У
зв’язку з диференціацією навчання необ-
хідно на практичних заняттях організову-
вати навчальну діяльність як гомогенних
(однорівневих), так і гетерогенних (різнорі-
вневих) груп студентів згідно з діагности-
кою рівня базових математичних знань. У
першому випадку студенти гомогенних
груп можуть виконувати однакові завдан-
ня, у другому –диференційовані. Виходячи
із необхідності реалізації розвиваючих та
виховних цілей у процесі проведення прак-
тичного заняття, ефективнішою є робота зі
змішаним складом студентів, тобто з гете-
рогенними групами.

Роль викладача при проведенні практи-
чного заняття не обмежується поясненням
нового матеріалу та формуванням у студе-
нтів певних навичок і вмінь. Його головна
функція як керівника практичного заняття
полягає, перш за все, в організації пізнава-
льної діяльності студентів шляхом ство-
рення умов, що найбільшою мірою сприя-
ють їхньому продуктивному навчанню.

Разом з тим, усе вищезазначене буде
сприяти підвищенню якості математичної
підготовки як базової складової менедж-
мент-освіти, якщо врахувати, що процес
розвитку мислення і формування навичок і
вмінь необхідного рівня найкраще відбува-
ється при розв’язанні задач.

Дослідження, пов’язані з теорією задач,
стали об’єктом вивчення багатьох учених
(В.В.Давидов [2], Ю.М.Колягін [3], В.І.Кру-
пич [4],  І.Я.Лернер [5],  З.І.Слєпкань [6]  та
ін.).

Серед функцій задач у процесі навчан-
ня математики виділяють такі: навчальні
функції, що націлені на формування систе-
ми математичних знань, навичок та умінь;
розвиваючі функції, що орієнтовані на роз-
виток науково-теоретичного мислення; ви-
ховні функції, що спрямовані на підсилен-
ня пізнавального інтересу та рівня само-
стійності; контролюючі функції, що наці-
лені на визначення рівнів учіння та научу-
ваності, математичного розвитку та сфор-
мованості пізнавальних інтересів [4].
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Водночас реалізація вищенаведених
функцій певною мірою залежить від вдало
побудованої системи задач.

На думку В.І. Крупича та І.І.Зільбербер-
га [4], система задач повинна задовольняти
певним вимогам: задачі певної системи по-
винні гарантувати досягнення навчальної
мети; структурна система задач підпоряд-
кована принципу цілісності; система задач
спрямована на формування теоретичних
знань та способів діяльності тих, хто навча-
ється; реалізувати функції самоконтролю у
процесі самостійної діяльності; підвищува-
ти складність задач шляхом їх системати-
зації та зростання проблемності.

Узагальнюючи існуючі підходи до роз-
робки системи задач при навчанні матема-
тики, зупинимося на їх специфіці у кон-
тексті нашої проблеми. Особливості задач,
які повинні розв'язувати студенти мене-
джерського фаху, полягають у тому, що
вони повинні носити прикладний характер
з необхідністю аналізу та пошуку оптима-
льного рішення. Враховуючи це, система
завдань  для кожної математичної дисцип-
ліни [1] створюється нами так, що вона за-
довольняє наступні методичні вимоги:

- добір задач системи повинен бути
підпорядкованим досягненню поставленій
дидактичній меті при проведенні практич-
ного заняття з певного навчального модуля;

- задачі системи повинні диференцію-
ватися в межах кожного типу завдань, тоб-
то серед формалізованих, прикладних, си-
туаційних та їх сполучень за рівнями А, В
та С відповідно до вимог диференціації;

- у систему задач кожного навчального
модуля повинні включатися різноманітні
завдання, що забезпечують реалізацію ме-
тодичного ланцюга: "знати – уміти – воло-
діти – творити";

- серед задач системи повинні бути за-
вдання, які передбачають необхідність оде-
ржання нових дидактичних одиниць мате-
матичних знань для їх розв’язання;

- система задач повинна мати завдання,
які в концентрованому вигляді дозволяють
актуалізувати знання попереднього навчаль-
ного матеріалу;

- умови прикладних та ситуаційних за-

вдань повинні бути спрямовані на реаліза-
цію інтеграційних зв’язків між математич-
ними та професійно орієнтованими дисци-
плінами менеджерського спрямування;

- серед ситуаційних завдань системи
перевага повинна надаватись нестандартно
поставленим задачам, що за умовою мо-
жуть імітувати типові задачі майбутньої
управлінської діяльності й тому вимагають
прийняття відповідного рішення;

- задачі системи повинні сприяти ство-
ренню індивідуального банку аналітичних
процедур, математичних методів і моделей
обробки статистичної інформації з комп’ю-
терною підтримкою у тому числі, що за-
безпечують обґрунтування процесу прий-
няття управлінського рішення;

- система задач повинна забезпечити
опанування студентами менеджерського
спрямування загальної методології форма-
лізованого прогнозування як необхідної
складової стратегії розвитку організації.

Власний досвід підтверджує,  що ефек-
тивність упровадження методичної систе-
ми математичної підготовки студентів,
майбутніх управлінців, залежить також від
дидактично обґрунтованого поєднання ІКТ
та методів активного навчання при прове-
денні практичних занять із математичних
дисциплін.

Потрібно також враховувати фактори,
що негативно впливають на ефективність
проведення практичного заняття.

Серед них можна виділити:
- несформованість позитивної мотива-

ції щодо теми практичного заняття;
- відсутність у певних студентів конк-

ретної мети вивчення навчального матеріа-
лу та чітко поставлених відповідних за-
вдань заняття;

- методична одноманітність застосу-
вання форм і методів навчання при прове-
денні практичних занять;

- слабка стимуляція активності студен-
тів;

- відсутність або недостатнє викорис-
тання професійно-орієнтованих технологій
навчання при проведенні практичних за-
нять із математичних дисциплін та ін.

Водночас вплив вищезазначених фак-
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торів може бути зменшеним за рахунок
якісно підготовленого кожного заняття в
системі практичних занять з урахуванням
цілої низки важливих моментів.

Перш за все, це стосується повідомлення
теми практичного заняття. Форма повідом-
лення теми може бути різною: від чіткої її
постановки з відповідним записом на дош-
ці та у робочих зошитах до створення про-
блемної ситуації, аналіз якої потребує но-
вих (для студентів) математичних знань,
умінь та навичок. У залежності від навча-
льної дисципліни оголошенню теми мо-
жуть передувати відомі висловлювання
відомих людей, рисунки, схеми, графічні
зображення, які з першого погляду не ма-
ють відношення до теми і тому потребують
змістовних коментарів викладача.

Виходячи із „Положення про організа-
цію навчального процесу у вищих навчаль-
них закладах” діяльність викладача повинна
спрямовуватись на поглиблення знань та
формування необхідних умінь та навичок їх
практичного застосування шляхом індиві-
дуального виконання студентами поставле-
них перед ними завдань. Останнє потребує
особливої уваги до реалізації диференційо-
ваного підходу стосовно формування у сту-
дентів певних навичок і умінь у контексті
теми практичного заняття.

Важливим є управління цим процесом,
яке певною мірою обумовлюється дидак-
тичними цілями навчання.

Якщо на першому місці по значущості
стоїть первинне засвоєння способів діяль-
ності, тобто формування початкових умінь
та навичок, то перевага надається формалі-
зованим завданням за зростаючою складні-
стю. При цьому доцільними є певні мето-
дичні прийоми, серед яких: доведення до
відома студентів чіткого переліку вмінь,
якими вони повинні опанувати на практич-
ному занятті; застосування зразків розв’я-
зання типових завдань з обов’язковим ак-
центуванням на основних ідеях цього про-
цесу при повторенні використаного алго-
ритму; повторення студентами певних дій
та операцій,  що базується не лише на різ-
них формах завдань (усні, письмові, графіч-
ні та ін.), а й на необхідності постійного

звернення до вже відомих способів діяль-
ності; використання наочності, адже графі-
ки, таблиці, схеми та ін. виконують опорну
роль і є засобом активізації пам’яті, пози-
тивно впливаючи на сприймання та увагу;
здійснення диференційованого підходу
шляхом розробки системи тренінгових за-
вдань різних рівнів складності згідно з ма-
тематичними можливостями студентів.

У випадку, коли при визначенні цілей
навчання перевага віддається задачам
практичного застосування математичних
знань, то кероване управління викладача
концентрується на активізації пізнавальних
процесів мислення студентів. Останнє, як
правило, пов’язують з методами активного
навчання, серед яких у процесі проведення
практичних занять особливого значення
набувають методи імітаційного моделю-
вання, евристичної бесіди, дискусії, тренін-
гів, ділової гри та ін. Адже, неодноразово
підкреслюється, що менеджер як фахівець з
управління не може бути підготовлений
лише на засадах засвоєння відповідного
досвіду колективу викладачів. Студент по-
винен одержати власний досвід щодо освоєн-
ня професійних умінь застосування мате-
матичних методів і моделей з відповідним
опануванням способів діяльності й зразків
міжособистісної взаємодії.

Сприятливі можливості для цього надає
математична дисципліна „Дослідження
операцій”. Саме ця математична наука
пропонує різноманітні ідеї, математичні
методи, техніки аналізу, обчислювальні та
спеціальні алгоритми та ін., що дають мож-
ливість структурувати й розв’язувати важ-
ливі проблеми бізнесу, менеджменту тощо.

Крім того, у цьому курсі акумулюються
математичні знання усього попереднього
циклу математичних дисциплін, які й на-
дають сукупність математичних методів,
моделей із відповідними алгоритмами сто-
совно їх реалізації.

Серед них моделі  математичного про-
грамування й математико-статистичні мо-
делі, а також деякі спеціальні моделі та їх
модифікації, такі як матричні ігри, сітьове
моделювання, система масового обслуго-
вування і математичні моделі управління
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запасами та ін.
Разом з тим під час вивчення курсу

„Дослідження операцій” у студентів, май-
бутніх управлінців, повинно сформуватися
чітке уявлення про наявність певних умов
щодо ситуаційних проблем, при яких доціль-
ним є застосування відповідних методів.

По-перше, це повинна бути ситуація,
що потребує прийняття рішення, тобто ви-
бору між конкуруючими або альтернатив-
ними варіантами можливих рішень.

По-друге, має бути ситуаційна пробле-
ма, яка може бути формалізована у відповід-
них термінах математичної моделі як моде-
лі прийняття рішення.

По-третє, взагалі аналіз сучасних про-
блем прийняття рішень потребує розуміння
універсальності методології моделювання
як наукового методу пізнання явищ і про-
цесів.

В-четверте, математичні моделі вико-
ристовуються як допоміжний засіб аналізу
та визначення можливих альтернативних
рішень тощо.

Отже, можна стверджувати, що при
проведенні практичних занять з математич-
них дисциплін існує багато методичних
можливостей, щодо активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, які знач-
ною мірою обумовлюють не лише якість
їхньої математичної підготовки, а й рівень
сформованості відповідних професійних
вмінь, майбутніх фахівців з менеджменту.
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