
 
 
 

© Novozhilova E., Skrypnik T. 
 

 

43 

ПРО РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ  
МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ У СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ 

 
О.Г.Новожилова, 

старший викладач, 
Т.М.Скрипник, 

канд. фіз.-мат. наук, доцент, 
Донецький національний університет, 

м. Донецьк, УКРАЇНА 
 

Математична освіта – найважливіша складова в системі фундаментальної підго-
товки сучасного економіста. Методика викладання математики для економістів по-
винна відрізнятися від традиційно сформованих класичних курсів. При викладанні ма-
тематики необхідна економічна спрямованість, що включає в себе використання і по-
будову економіко-математичних моделей на основі реальних даних. Кінцевою метою 
навчання є сприйняття студентами математики як засобу рішення складних практичних 
завдань. 
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ність, активізація і мотивація пізнавальної діяльності студентів. 

 
 

Постановка проблеми. Сучасна мате-
матика з її розвиненим математичним і об-
числювальним апаратом є основою прогре-
су в різних галузях людської діяльності. 
Відповідно до розвитку економічної науки 
математика відіграє все більшу роль як у 
поясненні основних ідей економіки, так і у 
плануванні та проведенні економічних до-
сліджень, наступному аналізі отриманих 
результатів. Використання прийомів фор-
малізації дозволяє виявити суттєві власти-
вості економічних процесів, сконструювати 
їхнє описування і розвиток з необхідною, 
заданою точністю. Математика є не тільки 
потужним засобом розв’язання прикладних 
завдань і універсальною мовою науки, але 
й елементом загальної культури, тому ма-
тематичну освіту варто розглядати як най-
важливішу складову системи фундамента-
льної підготовки сучасного економіста. 

Аналіз актуальних досліджень. Ма-
тематики і економісти вже в ХVII столітті 
відзначали необхідність застосування ма-
тематичних методів в аналізі економічних 
процесів, а в 1874 році Л.Вальрас писав: 
«Чиста теорія економіки є наука, що нага-
дує у всьому фізико-математичні науки» 

[12]. У наступний період проникнення ма-
тематики в економіку бурхливо розвивало-
ся. При цьому досягнення сучасної науки 
значно збільшили й постійно збільшують 
обсяг знань, які треба засвоїти кожному 
студентові, тому питання активізації та ін-
тенсифікації навчального процесу стають 
насущними проблемами, що вимагають 
вирішення викладачами вищих навчальних 
закладів. Різним аспектам організації на-
вчального процесу при викладанні матема-
тичних дисциплін приділялася велика увага 
провідними вченими-математиками [1,4,5]. 
Проблеми мотивації до навчання розгляда-
лися в монографіях В.Г.Асєєва, Є.П.Ільїна, 
Л.С.Виготського, О.Н.Леонтьева, П.М.Якоб-
сона, Дж.Аткінсона. Розвиток цих ідей ми 
бачимо в роботах сучасних авторів 
[6,7,8,10,11] та ін. 

Мета статті – обґрунтувати необхід-
ність введення математичних методів у під-
готовку сучасних економістів, починаючи з 
першого курсу, що формує рівень вимог до 
організації навчального процесу і забезпе-
чує адекватні новим стандартам методи 
викладання.  
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Виклад основного матеріалу. Зміни, 
що відбулися в останні роки, перехід до 
двоступінчастої системи освіти «бакалав-
рат, магістратура», призвели до необхідно-
сті посилення прикладної спрямованості 
математичних дисциплін зі збереженням 
рівня фундаментальної математичної осві-
ти. Сучасні економісти мають потребу в 
серйозній підготовці з математики, яка б 
давала їм можливість досліджувати еконо-
мічні проблеми, грамотно використовувати 
сучасну обчислювальну техніку, приймати 
оптимальні, науково обґрунтовані рішення. 
Система освіти інерційна за своєю суттю і 
зміни в методиці викладання, методах й 
обсягах навчальних курсів повинні прово-
дитися надзвичайно обережно. Фундамен-
тальні курси, у тому числі математичні, 
зазнають незначних змін, проте, розуміння 
того, що методика викладання математики 
для економістів повинна відрізнятися від 
традиційно сформованих, класичних курсів 
для інших природничих спеціальностей, 
набуло особливої чіткості останнім часом. 
У досить великій кількості стали з'являтися 
підручники з математики для студентів 
економічних спеціальностей [4,6] і ін. Ви-
кладачами кафедри математики і матема-
тичних методів в економіці ДонНУ також 
розроблені відповідні підручники [2,10] і 
ін. Сам факт появи цих підручників досить 
показовий. Спираючись на сучасні навча-
льні посібники з математики для економіс-
тів, можна запропонувати методику ви-
вчення математики, в якій буде врахована 
специфіка майбутньої спеціальності студе-
нта, тобто реалізовано тісний зв'язок мате-
матики з економічними застосуваннями 
вивчених розділів, вирішенням актуальних 
завдань ринкової економіки. Пошлемося на 
думку академіка Б.В.Гнеденка: «...завдання 
навчання математики повинно полягати, 
по-перше, у тому, щоб у реальних явищах 
виявити ті поняття й методи, які максима-
льно близькі їм. І по-друге, навчити... за 
загальними поняттями бачити конкретні 
образи, бачити в них потужне і гнучке зна-
ряддя пізнання навколишнього світу. Роз-
виток цієї якості – справа викладання» [3]. 

Економічна спрямованість математич-
них курсів повинна містити в собі не тільки 
використання, але й побудову економіко-
математичних моделей на основі застосу-
вання реального економіко-статистичного 
матеріалу. Метою такого навчання є одер-
жання студентами досвіду встановлення 
зв'язків між конкретними економічними 
поняттями, явищами й абстрактними мате-
матичними формулами, використання 
структури формалізованої математичної 
мови для вивчення кількісної сторони еко-
номічних явищ, розвиток логічного мис-
лення при проведенні аналізу отриманих 
моделей. Студенти повинні здобути почат-
кові навички аналізу економічної ситуації 
або процесу, уміти розв'язати питання про 
керовані та некеровані фактори досліджу-
ваного явища, навчитися визначати істот-
ній несуттєві з економічного погляду зв'яз-
ки, визначати мету дослідження і знаходи-
ти шляхи її реалізації. 

Таким чином, весь процес вивчення ма-
тематики, починаючи з першого курсу, по-
винен бути пов'язаний з побудовою еконо-
міко-математичних моделей, математич-
ними методами їхнього вирішення, аналі-
зом отриманих результатів з погляду мож-
ливості економічних застосувань. При ви-
кладі курсу математики рівень пропонова-
них економіко-математичних моделей мо-
же й повинен істотно мінятися – від най-
простіших завдань з економічним змістом 
при вивченні перших тем і розділів курсу 
до опису, за допомогою математичного 
апарату, економічних процесів, відповід-
них рівню економічних знань студентів. 
При цьому використання економічних 
прикладів, ситуацій і завдань повинне мати 
не спорадичний, а регулярний характер, що 
буде сприяти посиленню мотивації до ви-
вчення математичних дисциплін студента-
ми-економістами. Виклад математики по-
винен бути побудованим так, щоб вироби-
ти у студентів логічно строгий математич-
ний підхід до вивчення і розв'язання еко-
номічних завдань, розвинути уявлення про 
можливості застосування економіко-мате-
матичного моделювання. 
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Посилення прикладної спрямованості 
математичних курсів відповідає також пра-
гматичним настроям більшої частини су-
часних студентів, які орієнтовані на прак-
тичне застосування одержуваних знань. 
Тому при викладі окремих тем ми намага-
ємося дотримуватися наступної схеми: 

- постановка найпростішого економіч-
ного завдання; 

- виклад теоретичного матеріалу і ма-
тематичного апарату відповідного розділу 
курсу; 

- побудова економіко-математичної мо-
делі сформульованої раніше задачі і її ви-
рішення; 

- математичний аналіз отриманого роз-
в'язку; 

- економічний аналіз цього результату; 
- приклади інших економічних завдань, 

які можна вирішити цим методом. 
Не менш важливим при викладі мате-

матики для економістів  є дотримання вну-
трішньої логіки курсу і вибір рівня розум-
ної чіткості викладання. Математичний 
курс повинен бути по можливості простим, 
ясним і наочним, щоб студенти засвоїли 
ідею й метод дослідження, які лежать в ос-
нові розділів, що вивчаються. Моделюючи 
завдання економіки в рамках понять мате-
матичних дисциплін, ми здійснюємо онто-
дидактичний підхід до навчання, як один з 
евристичних методів, заснованих на систе-
матичній роботі з аналогіями. 

Викладачеві потрібно також враховува-
ти, що студенти-економісти прийшли в 
університет не для вивчення математики і 
рівень їхньої математичної підготовки не-
високий у більшості випадків. Ця недоста-
тність математичної освіти, що має місце 
останнім часом, обумовлюється об'єктив-
ними і суб'єктивними причинами. Тому 
при викладанні математики у ВНЗ потріб-
но вирішувати складне завдання – забезпе-
чити необхідні знання студентів у цих умо-
вах і визначити рівень чіткості викладу, 
доказовості математичних положень. Регу-
лярно використовуючи дидактичний прин-
цип міжпредметності, систематично засто-
совуючи пізнавальні, проблемні ситуації, 
навчити студентів ефективно застосовува-

ти знання з математики в економічній 
практиці. Якщо взяти за основу класичний 
варіант викладання курсу математики з по-
вним приведенням доказів, висновків фор-
мул, обґрунтуванням всіх положень, то ле-
ктор фактично витрачає на це весь лекцій-
ний час, ризикуючи втратити увагу недо-
статньо підготовлених слухачів. Тому ви-
никає необхідність зменшити теоретичний 
матеріал, розширити обсяг економічних 
прикладів та додатків і, таким чином, при-
щепити студентам інтерес до цієї непростої 
для них дисципліни, забезпечуючи при 
цьому необхідний рівень математичних 
знань. Результати навчання треба оцінюва-
ти не кількістю викладеної інформації, а 
якістю її засвоєння студентами й умінням 
використовувати. 

У Донецькому національному універ-
ситеті, як і в багатьох ВНЗ України, навча-
льні плани економічних спеціальностей 
розробляються випусковими кафедрами. 
Для бакалаврів вивчення всіх математич-
них дисциплін проходить перші 3-4 семес-
три. Викладачі економічних дисциплін за-
цікавлені в максимально повному викладі 
своїх курсів, а розгляд зв'язків з раніше ви-
вченими математичними поняттями й ме-
тодами практично відсутній, що призво-
дить до порушення принципу безперервно-
сті математичної освіти. У зв’язку з цим 
було б доцільно введення в начальні про-
грами старших курсів спецкурсів або кур-
сових робіт з економіко-математичною 
спрямованістю. На думку академіка ЄАН 
Л.Д.Кудрявцева: «...істотно більша користь 
від вивчення математики буде в тому випа-
дку, коли в процесі всього навчання в ін-
ституті вона буде досить широко викорис-
товуватися  при викладі спеціальних дис-
циплін, коли на старших курсах будуть чи-
татися потрібні для спеціальності додаткові 
глави математики, що не входять в основ-
ний курс, коротше, тоді, коли у ВНЗ буде 
здійснена безперервна математична освіта» 
[5]. 

Останнім часом у ВНЗ України впрова-
джена кредитно-модульна система навчан-
ня, що істотно змінює характер і зміст як 
лекцій, так і практичних занять. Найважли-
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вішою складовою навчального процесу є 
збільшення частки самостійної роботи сту-
дентів. Тому вдосконалювання процесу 
навчання вимагає особливої уваги до його 
організації. Форми самостійної роботи сту-
дентів повинні передбачати поетапне фор-
мування й розвиток навичок навчальної 
праці з переходом до виховання внутрі-
шньої потреби до саморозвитку і самоосві-
ти. У нових умовах тільки чітка організація 
вивчення курсу математики для економіс-
тів, заснована на правильному поєднанні 
аудиторних навчальних занять, продуктив-
ної самостійної роботи студентів і система-
тичному контролі може дати позитивний 
результат для математичної освіти студен-
тів-економістів. Реалізація нової технології 
навчання й рейтингового контролю немо-
жлива без відповідної навчально-методич-
ної бази.  

На перших етапах навчання важлива 
допомога викладача в оволодінні студен-
тами найбільш ефективними прийомами й 
методами організації самостійної роботи, 
особливо при вирішенні завдань, пов'яза-
них з майбутньою професією. Професійні 
мотиви будуть спонукати студентів до ак-
тивної самостійної діяльності у процесі ви-
вчення математичних дисциплін. Саме 
прикладні питання, а не «чиста» математи-
ка, можуть підвищити вмотивованість сту-
дентів молодших курсів у вивченні мате-
матики. На перших курсах економічні 
знання у студентів невеликі, тому, підби-
раючи й розглядаючи економічні приклади, 
треба використовувати поняття, що їм вже 
відомі, і визначати нові. 

Висновки. Таким чином, застосування 
професійно-орієнтованих завдань, викори-
стання й побудова економіко-математич-
них моделей при викладанні математичних 
курсів студентам економічних спеціально-
стей  створює і розвиває у них уміння бачи-
ти математичні аспекти в кількісній стороні 
економічних процесів, застосовувати мате-
матичну символіку для їхнього опису, ма-
тематичні методи для  аналізу і вирішення 
економічних завдань, служити базою вихо-
вання вмінь активної самостійної роботи як 
над навчальними завданнями, так і над 

професійними проблемами. Кінцевою ме-
тою викладання є сприйняття студентами 
математики не тільки як засобу вирішення 
складних практичних завдань, але й як за-
собу формування сучасного фахівця. Мо-
лода людина повинна зрозуміти, що глибо-
кі знання формують її конкурентоспромо-
жність, готовність до цілеспрямованого, ви-
сокоорганізованого і продуктивного життя. 
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Резюме. Новожилова Е.Г., Скрипник Т.М. О РАЗВИТИИ МОТИВАЦИИ К ИЗУ-

ЧЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КУРСОВ У СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ. Мате-
матическое образование является важнейшей составляющей в системе фундаментальной 
подготовки современного экономиста. Методика преподавания математики для экономи-
стов должна отличаться от традиционно сложившихся классических курсов. В изложении 
математики необходима экономическая направленность, включающая в себя использование 
и построение экономико-математических моделей на основе реальных данных. Конечной 
целью преподавания является восприятие студентами математики как средства решения 
сложных практических задач. 

 
Ключевые слова: математика для экономистов, прикладная экономическая направлен-

ность, активизация и мотивация познавательной деятельности студентов. 
 
Abstract. Novozhilova E., Skrypnik T. THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ INCEN-

TIVES OF STUDYING MATHEMATICAL COURSES FOR STUDENT ECONOMISTS. 
Mathematical education is very important for fundamental training of modern economists. Methods 
of teaching mathematics for economists must differ from traditional classical courses. Applied eco-
nomic directivity is necessary in teaching mathematics. The long-run teaching objective is the stu-
dent’s perception of mathematics as a facility for the decision of complex practical problems. 

 
Key words: mathematics for economics, applied economic directivity, activation and motivation 

of the cognitive student’s activity. 
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