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У статті висвітлено питання організації корекційної роботи в процесі викладання те-

орії ймовірності та математичної статистики для студентів економічних спеціальнос-
тей. Розглянуто питання впровадження корекційної роботи в процес навчання студентів. 
Виділено цілі корекції. Сформульовано вимоги до організації корекційної роботи в ході ви-
вчення курсів теорії ймовірності й математичної статистики. 

 
Ключові слова: корекція, навчальний процес, навчальні досягнення. 

 
 

Постановка проблеми. Сучасне сус-
пільство зумовлює появу нових пріоритетів 
розвитку освіти, які безпосередньо впли-
вають на розвиток освітнього простору та 
вимагають створення системи освіти, оріє-
нтованої на виховання особистості, спро-
можної творчо мислити, генерувати нові 
ідеї, приймати нестандартні рішення. За-
своєння студентами економічних спеціаль-
ностей основних понять теорії ймовірнос-
тей і математичної статистики (ТІМС) на-
буває особливої актуальності, у світлі мож-
ливості застосування даного напрямку ма-
тематики в різних галузях науки й вироб-
ництва, досягнення яких певною мірою за-
вдячують саме швидкому розвитку теорії 
ймовірностей [7]. Сьогодні неможливо вка-
зати науку, яка тією чи іншою мірою для 
свого розвитку не використовувала б су-
часні методи теорії ймовірностей. Зокрема 
вони знайшли своє застосування для об-
ґрунтування математичної та прикладної 
статистики, яка, у свою чергу, використо-
вується для планування й організації виро-
бництва, аналізу технологічних процесів 
тощо [3]. Ураховуючи вищезазначене, про-
блема організації корекційної роботи в про-
цесі навчання студентів економічних спеці-
альностей ТІМС є своєчасною і актуаль-
ною.  

Аналіз актуальних досліджень. Пи-
танням математичної підготовки студентів 

вищих навчальних закладів присвячено 
чимало робіт провідних математиків-
методистів (В.В.Гнеденка, В.І.Клочка, 
Т.В.Крилової, Л.Д.Кудрявцева, З.І.Слєп-
кань, В.А.Треногіна, Н. Г. Яруткіна та ін.). 
Дослідження стосовно контролю і коригу-
вання знань та умінь, психолого-
педагогічні засади організації цих процесів 
висвітлено у роботах відомих психологів і 
педагогів С. І. Архангельського, Ю. К. Ба-
банського, В.М.Бочарнікової, І.Є.Булах, 
Н.Д.Карапузової, І.Я.Лернера, М.М.Рже-
цького, Л.Н.Русанової, Л.М.Фрідмана, 
В.А.Якуніна та ін. Проте, методика здійс-
нення цілеспрямованої корекції знань та 
умінь студентів з теорії ймовірності та ма-
тематичної статистики залишається мало-
дослідженою. 

Виклад основного матеріалу. Всту-
пивши до вузу більшість студентів стика-
ються з проблемами регулювання власної 
навчальної діяльності. Вони потребують 
постійного контролю з боку викладачів [1, 
2]. Cучасні технології навчання відзнача-
ються інтенсивною подачею матеріалу, ак-
тивною позицією й самостійністю студен-
тів, постійним самоконтролем і самокорек-
цією, проблемністю [4, 5]. Підсумовуючи 
вищезазначене, для одержання кращих ре-
зультатів керування навчально-пізна-
вальною діяльністю студентів доцільно 
здійснювати коригування їх навчальних 
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досягнень на основі результатів контролю.  
Термін „коригування” педагоги викори-

стовують у двох значеннях.  
По-перше, під коригуванням розуміють 

процес перетворення власного досвіду 
студента, у результаті якого відбувається 
усунення недоліків у його знаннях та умін-
нях, а, отже, підвищення рівня його навча-
льних досягнень.  

По-друге, під коригуванням розуміють 
діяльність викладача, що спрямована на пе-
ретворення власного досвіду студента [6, 
10]. Крім того, системна модернізація про-
цесу фахової підготовки студентів, реаліза-
ція програми розроблених дій щодо втілен-
ня положень Болонської декларації в навча-
льний процес обумовлюють особливу роль 
досконало розроблених викладачами навча-
льно-методичних комплексів із дисциплін, а 
також введення курсів для організації само-
стійної роботи студентів, контролю та коре-
кції результатів їх діяльності [9].  

У зв’язку з вищезазначеним, метою стат-
ті є розробка науково обґрунтованого варіан-
ту організації корекційної роботи в процесі 
навчання майбутнього економіста теорії 
ймовірності та математичної статистики.  

У дослідженнях, присвячених пробле-
мам удосконалення математичної підгото-
вки у вузі [6], можна виділити два напрям-
ки, пов'язаних із питаннями організації ко-
рекційної роботи в процесі навчання мате-
матичних дисциплін. Перший напрям по-
в'язаний із вивченням причин виникнення 
математичних помилок та їх типологізації. 
Другий напрямок методичних досліджень 
пов'язаний із вивченням методики подо-
лання помилок і пізнавальних труднощів, 
розробці навчальних завдань для корекцій-
ної роботи, пошуком її найбільш раціона-
льних методів і прийомів. Із метою проек-
тування й упровадження в навчальний 
процес корекційної роботи навчальних до-
сягнень студентів нами було виділено цілі 
корекції:  

а) зумовлені потребою закриття зон 
корекції (типові помилки, можливі труд-
нощі, прогалини в базових знаннях);  

б) погоджені з цілями вивчення дисци-
пліни;  

в) диференційовані за рівнями навча-
льної діяльності і групами типових поми-

лок із виділенням типів помилок.  
У ході роботи сформовано банк навча-

льних завдань для корекції, диференційо-
ваних за рівнями навчальної діяльності й 
групами типових помилок, адекватних ди-
ференційованим цілям корекції, а також 
здійснено добір відповідних методів, форм 
і засобів використання навчальних завдань 
для корекції та контролю її результатів. 

На основі аналізу науково-методичної 
літератури з питань корекційної роботи з 
математики [6], враховуючи особливості 
навчання у вузі студентів економічних спе-
ціальностей [11], нами сформульовані ви-
моги, яких слід додержуватися при органі-
зації корекційної роботи в ході вивченні 
курсів ТІМС: 

1. Корекційна робота в процесі навчан-
ня має проектуватися як технологія: цілі 
корекції повинні бути виражені в діях сту-
дента або еталонах цих дій, які можна діаг-
ностувати; зміст корекції – у навчальних 
завданнях адекватних цілям; в організації 
ходу навчального заняття повинен бути 
акцент на диференційовану самостійну ро-
боту студентів із підготовленим навчаль-
ним матеріалом; контроль засвоєння знань і 
способів діяльності повинен здійснюватися 
в трьох видах: вхідний, поточний або про-
міжний і підсумковий; результатом корек-
ції мають бути позитивні зміни рівня на-
вчальних досягнень студентів. 

2. Цілі корекції повинні бути:  
а) спроектовані за категоріями: знання, 

розуміння, уміння;  
б) узгоджені з цілями вивчення дисци-

пліни;  
в) диференційовані за рівнями навча-

льної діяльності і групами типових поми-
лок та можливими труднощами на кожно-
му з них. 

3. Методами організації корекційної 
роботи в процесі навчання повинні бути:  

а) самостійне розв’язання навчальних 
завдань (колективно, у групі, індивідуаль-
но);  

б) обговорення результатів виконання 
навчальних завдань на корекцію (на колек-
тивних та індивідуальних заняттях);   

в) повторне вивчення теоретичного ма-
теріалу і т. ін. 

4. Контроль результатів корекції пови-
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нен здійснюватися в наступних формах:  
а) контроль викладачем результатів ко-

рекції за допомогою навчальних завдань;  
б) контроль роботи над помилками і 

результатами корекції на практичних за-
няттях, їх аналіз;  

в) самоконтроль студентами результа-
тів корекційної роботи з допомогою тестів 
засобами інформаційно-комунікативних 
технологій. 

5. Для оцінки результатів корекційної 
роботи за параметром рівня засвоєння ма-

теріалу, що вивчається, використовуються 
самостійні та контрольні роботи (у тому 
числі різнорівневого характеру) і тести.  

Рівні засвоєння визначаються виділе-
ними рівнями в технології діяльнісного 
підходу.  

Схема організації процесу корекції на 
основі сформульованих вимог з викорис-
танням банку навчальних завдань, адекват-
них спроектованим цілям, вибору методів, 
форм і засобів корекційної роботи в навча-
льному процесі зображена на рис. 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема організації корекційної роботи  

у процесі навчання студентів теорії ймовірності та математичної статистики. 
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У процесі викладання курсу ТІМС у 
студентів економічних спеціальностей нами 
було виділено основні групи помилок і тру-
днощів, пов'язаних з визначеннями понять 
або з аналізом структури і доведенням ма-
тематичних пропозицій.  

Кожна з груп помилок у свою чергу 
складається з підгруп відповідно до рівнів 
навчальної діяльності. Для кожної виділеної 
підгрупи вказуються основні причини типо-
вих помилок і труднощів та підбираються 
відповідні завдання для корекції на форму-
вання знання, розуміння, умінь і навичок. 
Особлива увага приділяється конструюван-
ню завдань, спрямованих на осмислення 
студентами своїх дій, завдань на рефлексію 
навчальної діяльності. У систему рефлекси-
вних завдань включені задачі на конструю-
вання контрприкладів.  

 
Висновки. Основними напрямами 

вдосконалення корекційної роботи в про-
цесі навчання ТІМС повинні бути: діяль-
ність викладача з аналізу змісту типових 
помилок і причин їх виникнення, класифі-
кації помилок; організація діяльності сту-
дентів із попередження й ліквідації поми-
лок за допомогою комплексу навчальних 
завдань, у тому числі на рефлексію. Під-
вищенню рівня математичної підготовки 
майбутніх економістів у процесі навчання 
ТІМС сприяє своєчасна корекційна робота, 
основними компонентами якої є: цілі коре-
кції, диференційовані за групами типових 
помилок і рівнями навчальної діяльності; 
банк навчальних завдань для корекції, аде-
кватних спроектованим цілям корекції; ме-
тоди, форми і засоби організації корекцій-
ної роботи в процесі навчання і контроль її 
результатів.  

Майбутні напрями подальшої теорети-
чної та практичної роботи полягають у роз-
робці та впровадженні у навчальний процес 
системи корекції навчальних досягнень сту-
дентів, заснованої на використанні сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Резюме. Мехед Д.Б. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТЕОРИИ ВЕ-
РОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ. В статье рассмотрены вопро-
сы организации коррекционной работы в процессе преподавания теории вероятности и мате-
матической статистики для студентов экономических специальностей. Рассмотрены вопро-
сы внедрения коррекционной работы в процесс обучения студентов. Выделены цели коррекции. 
Сформулированы требования к организации коррекционной работы в ходе изучения курсов 
теории вероятности и математической статистики. 

 
Ключевые слова: коррекция, учебный процесс, учебные достижения. 
 
Abstract. Mekhed D. ОRGANIZATION OF CORRECTION WHILE TEACHING THE 

THEORY OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS T O STUDENTS OF 
ECONOMICS. The article highlights the issues of correction practice in teaching the theory of 
probability and mathematical statistics to students of economics. The question of implementing cor-
rection practice in the process of teaching is considered by the author. The target of correction prac-
tice are determined. The requirements to the organization of correction practice during the study 
course of probability theory and mathematical statistics is stated. 

 
Key words: adjustment, learning process, educational attainment. 
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