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Однією з визначальних вимог упрова-
дження ступеневої освіти є принцип насту-
пності у поданні навчального матеріалу. 
Реалізація цього принципу є важливим 
чинником підвищення ефективності освіти, 
що забезпечує  якісну підготовку спеціаліс-
тів протягом короткого часу. Наступність 
передбачає максимальне використання на 
кожному з етапів навчання попередніх до-
сягнень, що потребує реалізації міжпред-
метних зв’язків, послідовного вивчення 
окремих дисциплін, розділів, тем і співвід-
ношення їх змісту. Найбільш важливими є 
аналіз змісту освіти, вибір методів навчан-
ня, способів оцінки знань, умінь і навичок 
учнів [1, с.104-105]. 

На етапі стрімкого економічного роз-
витку сучасного суспільства особливої 
уваги заслуговує підготовка висококвалі-
фікованих фахівців, зокрема економічного 
профілю. Ефективність роботи майбут-
нього економіста значною мірою залежить 
від рівня його математичної підготовки, 
так як економічний аналіз все більше бу-
дується на використанні та впровадженні 
математичних моделей. Тому забезпечен-
ня ефективної неперервної математичної 
підготовки майбутніх економістів є осно-
вою для їх подальшої успішної трудової 
діяльності. Тим не менше існує ряд супе-

речностей між вимогами до знань у ВНЗ і 
рівнем шкільної підготовки.  

Як зазначає Л.Гусак [2], «математика в 
економічних ВНЗ повинна вийти зі стану 
допоміжної навчальної дисципліни, ви-
вчення якої потрібне не тільки для розу-
міння окремих спеціальних предметів, а й 
для розвитку логічного й абстрактного 
мислення. Математична підготовка по-
винна стати інтегрованим компонентом 
компетентності майбутнього економіста, а 
в процесі навчання математики мають 
створюватись умови для формування 
професійної культури фахівця». 

Дослідженнями наступності навчання 
у 50-ті роки ХХ століття активно займали-
ся як педагоги, так і психологи 
(Б.Г.Ананьєв, А.К.Бушля, Ш.І.Ганелін та 
ін.), у 70-ті роки проблему досліджували 
К.Г.Делікатний, О.Г.Мороз та інші. 
Останнім часом у зв’язку з реформами в 
освітній галузі знову виникла необхідність 
визначити оптимальні шляхи реалізації 
наступності навчання у загальноосвітній 
школі й ВНЗ. 

Проблемам навчання математики у 
вищих закладах освіти присвячено дослі-
дження В.Гнеденка, Г.Бевз, В.Бевз, 
Г.Дутки, М.Бурди, З.Слєпкань, М.Шкіля, 
Г.Біляніна, К.Гнезділової, Н.Тарасенкової, 
Ю.Ткач, О.Хрусталєва та ін. Водночас, 
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проблема наступності математичної підго-
товки майбутніх економістів досліджува-
лася епізодично, або у циклі природничих 
дисциплін. Окремі аспекти її висвітлені в 
роботах А.Абрамової, О.Аменда, Ю.Ва-
сильєва, Н.Грами, Л.Куракова, М.Мали-
шева, Л.Мельникової, А.Нісімчука, В.Розо-
ва, І.Сасової та інших (економічне вихован-
ня учнів), Г.Ковальчук, О.Кравчук, 
Ю.Палкіна, О.Падалки та інших (економіч-
не виховання студентів). 

Мета статті – дослідження особливо-
стей наступності математичної підго-
товки майбутніх економістів у ліцеях та 
вищих навчальних закладах. 

Сучасний економіст повинен володіти 
математичним мисленням, збирати та 
опрацьовувати за допомогою комп’ютера 
великі масиви статистичних даних, вміти 
будувати математичні моделі економічних 
процесів з метою аналізу ситуації та при-
йняття рішення для прогнозу. Математич-
на освіта економістів, фінансистів та ін-
ших фахівців у вищих навчальних закла-
дах певного рівня акредитації – проблема 
багатоаспектна. Так, математична підгото-
вка молодших  спеціалістів у ВНЗ І–ІІ рів-
нів акредитації здійснюється як на базі ос-
новної так і старшої школи. Студенти, які 
вступили до ВНЗ ІІІІ-ІY рівня акредитації 
після закінчення основної школи, вивча-
ють курс «Математика» (що включає про-
граму середньої загальноосвітньої школи), 
вибрані питання вищої математики, ліній-
не програмування, теорію ймовірностей, 
математичну статистику та економетрію, 
які необхідні для опанування фаховими 
дисциплінами і майбутньої практичної 
діяльності [4].  

К.Гнезділовою [3, с.68], був проведе-
ний аналіз результатів опитування студен-
тів економічних спеціальностей, який дає 
підстави стверджувати, що у наступності 
методів і форм навчання між загальноосві-
тньою школою та ВНЗ суттєві суперечно-
сті. Реалізація наступності навчання в лан-
ках «загальноосвітня школа – ВНЗ» має 
проявлятися передусім у готовності випу-
скників шкіл до навчання у ВНЗ, у здатно-
сті студентів до систематичної розумової 

праці, яка є також не менш важливою, ніж 
знання, отримані в школі. У процесі пода-
льшої професійної адаптації інтелектуаль-
на праця є невід’ємною частиною станов-
лення майбутнього фахівця, здатного до 
творчої самостійної діяльності. 

На основі проведеного опитування ви-
кладачів та студентів було виділено ряд 
суперечностей пов’язаних із відмінностя-
ми навчального процесу школи й ВНЗ [3], 
зокрема: 

− між особливостями навчального 
процесу у вищому навчальному закладі та 
загальноосвітній школі, особливо між змі-
стом і характером самостійної роботи; 

− між вимогами до знань у ВНЗ і рів-
нем шкільної підготовки; 

− між обсягом навчальної інформації в 
загальноосвітній школі і ВНЗ; 

− між постійно зростаючими вимога-
ми до підготовки фахівця, появою нових 
галузей наукових знань та можливостями 
матеріального забезпечення навчально-
виховного процесу; 

− між формами і методами оцінюван-
ня навчальної діяльності у школі і ВНЗ, 
що викликано впровадженням модульно-
рейтингової системи; 

− між недостатньо активною позицією 
учня у навчальному процесі школи на ета-
пі контролю і необхідністю презентувати 
власні знання у модульно-рейтинговій си-
стемі ВНЗ.  

Ми вважаємо, що на сьогоднішній 
день існує великий розрив між вимогами 
вищих навчальних закладів та рівнем ви-
пускників, що повною мірою стосується 
математичної підготовки майбутніх еко-
номістів. У рамках середньої загальноосві-
тньої школи вивченню економіки приділя-
ється надзвичайно мало навчального часу, 
а математичні моделі в економічних про-
цесах не вивчаються взагалі. У вищих на-
вчальних закладах економічного профілю 
вимоги до математичної підготовки є зна-
чно вищими, що потребує від студента 
значних зусиль для того, щоб встигати за-
своювати матеріал. У той же час у ВНЗ іде 
активний процес вивчення можливостей 
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застосування математичного апарату у 
дисциплінах професійного циклу, напри-
клад, в економічному аналізі. Великий об-
сяг нового навчального матеріалу часто 
призводить до того, що студенти не за-
своюють потужного математичного апа-
рату, а отримують лише поверхневі знан-
ня. Така ситуація складається в зв’язку з 
тим, що студенти не мають належної ма-
тематичної підготовки, яка повинна забез-
печуватися в процесі наступності освіти, 
зокрема математичної. Одним із можли-
вих шляхів вирішення даної проблеми 
стало створення профільних старших кла-
сів, або спеціалізованих навчальних закла-
дів, зокрема ліцеїв, що визначено Концеп-
цією профільного  навчання в Україні.   

Старший шкільний вік у загальному 
характеризується як період становлення 
фізичної і розумової зрілості. У ці роки 
закріплюються і розвиваються далі ті зру-
шення в загальному характері особистості, 
в її інтелектуальній і емоційно-вольовій 
спрямованості, які намітилися в старшому 
підлітковому віці. Для старших школярів 
характерною є схильність до свідомої ре-
гуляції активності, пов'язаної з вищим рів-
нем їх самосвідомості [5]. 

Сьогодні школа не може звузити свою 
діяльність лише до надання загальної се-
редньої освіти. У період суттєвих соціаль-
но-економічних перебудов особливої ак-
туальності набуває навчання старшоклас-
ників у спеціалізованих профільних кла-
сах, де є можливість за порівняно корот-
кий час обрати професійний напрямок, 
одержати необхідні базові знання, вироби-
ти вміння, сформувати навички, розвинути 
професійні ділові якості. Загальноосвітні 
школи, ліцеї в співдружності з вищими 
навчальними закладами пропонують уч-
ням широкий вибір профілів навчання. 
Великим попитом користуються спеціалі-
зовані класи економічного профілю, де 
актуальною проблемою лишається фор-
мування економічних знань учнів в умо-
вах довузівської підготовки [6]. 

Найбільш ефективно реалізується про-
блема наступності навчання в ліцеях, гім-
назіях, профільних класах старшої школи. 

Ці заклади мають найвищі показники 
вступу до ВНЗ за рахунок здійснення 
профорієнтаційної роботи та глибокої 
профільної підготовки учнів до навчання в 
наступній ланці освіти. Саме у школах та-
кого типу форми й методи навчання най-
більш наближені до форм і методів навча-
льного процесу у ВНЗ. Створення компле-
ксів «ліцей – ВНЗ» дає можливість 
розв’язати низку проблем, серед яких ви-
явлення талановитої молоді у визначеній 
професійній сфері.  

Випускники ліцеїв, на відміну від ви-
пускників загальноосвітніх шкіл, мають 
набагато якіснішу підготовку з дисциплін, 
що у вищій школі віднесено до професій-
но спрямованих, оскільки у ролі вчителів 
виступають викладачі ВНЗ, учні краще 
ознайомлені з прийомами самостійної ро-
боти, що скорочує час адаптації у ВНЗ по-
рівняно з іншими студентами [3, с. 85]. 

Попри великий обсяг наукових доро-
бок щодо організації навчального процесу 
з математики у ВНЗ економічного спря-
мування, вважаємо, що курс математики 
для майбутніх економістів у вищих навча-
льних закладах ще недостатньо розробле-
ний за методикою і формами організації 
його вивчення, а саме: не обґрунтовано 
ролі і місця кожного розділу математики в 
загальному курсі; не розроблено логічних 
принципів відбору змісту і розміщення та 
взаємозв’язків між окремими темами та 
розділами; не визначено рівнів викладання 
теоретичного матеріалу. Навчальні мате-
матичні дисципліни в сукупності охоп-
люють значну частину фундаментальної 
складової економічної освіти у вищому 
навчальному закладі.  Оскільки в структу-
рному плані зміст фундаментальної освіти 
характеризується перш за все системою 
навчальних дисциплін і їхніми взає-
мозв’язками, то цей рівень її організації 
доцільно розглядати як основний. Отже, 
загальну проблему навчання математики 
майбутніх економістів слід формулювати 
як пошук відповідності між спеціальністю, 
за якою проводиться навчання, і тими ма-
тематичними знаннями і вміннями, якими 
фахівець повинен володіти. Своє емпірич-
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не розв’язання ця проблема знайшла поки 
що тільки у фізико-технічній освіті. У ма-
тематичному забезпеченні підготовки фа-
хівця економічного профілю розв’язання 
цієї проблеми через її складний гносеоло-
гічний характер і різноманітну аспектність 
математичного забезпечення є доволі 
спрощеною, а іноді її практично немає зо-
всім [7, с. 159-160]. 

Забезпечення цілісності та наступності 
у змісті навчання математики можна дося-
гти лише у випадку тісної співпраці вищих 
навчальних закладів та профільної старшої 
школи, зокрема спеціалізованих ліцеїв. 
Наявність такого типу закладів дозволяє 
максимально наблизити умови навчання 
до такого як у економічному університеті. 
Так, професійна орієнтація в економічно-
му ліцеї сприяє ретельнішому вивченню 
спеціальних дисциплін. Майбутній еконо-
міст у ліцеї вивчає математику докладніше 
ніж у середній школі, а тому вступає до 
вищого навчального закладу з кращим рі-
внем підготовки з математики. 

Наступність у навчанні є зв’язком між 
елементами та етапами процесу навчання. 
Вона є умовою неперервності навчання й 
саморозвитку, необхідною умовою зростан-
ня рівня знань, оптимізації діяльності вчите-
ля і учнів. Проміжною ланкою, яка здатна 
забезпечити належну наступність матема-
тичної підготовки майбутніх економістів є 
профільні старші класи. Тим не менше 
профільні класи здатні лише частково за-
безпечити належну підготовку учнів, так 
як форма навчання залишається такою як 
у загальноосвітніх класах. Особливе місце 
в підготовці майбутніх фахівців економіч-
ного профілю займають спеціалізовані на-
вчальні заклади, основними серед яких є 
ліцеї економічного спрямування. З огляду 
на наступність математичної підготовки 
майбутніх економістів ліцей є оптималь-
ним рішенням, яке дозволяє здійснити 
адекватний перехід від учнівської парти до 
студентської лави. Тим не менше сучас-
ний економічний ліцей не є ідеальною си-
стемою та має свої недосконалості, які не-
обхідно коригувати.  

На нашу думку для ефективної спів-
праці між вищим навчальним закладом та 
ліцеєм необхідно враховувати такі вимоги 
щодо забезпечення наступності навчан-
ня: 

• коригування вхідних вимог до всту-
пників ВНЗ; 

• навчання учнів, що обрали економі-
чний напрям підготовки у спеціалізованих 
закладах – ліцеях; 

• спрямування учнів на самостійну 
роботу; 

• узгодження навчальних програм та 
планів ліцею та ВНЗ; 

• спілкування учнів ліцеїв та студентів 
ВНЗ (семінари, тренінги, круглі столи, і.т.д.); 

• залучення учнів до наукової роботи 
спільно із студентами; 

• ознайомлення учнів ліцею із мате-
матичними дисциплінами, що читаються у 
ВНЗ. 

Упровадження цих вимог у навчаль-
ний процес забезпечить на належному рі-
вні наступність математичної підготовки 
майбутніх економістів.  У наступності ма-
тематичної підготовки важливим момен-
том є створення “ідеальної моделі”, роль 
якої на початковому етапі може виконува-
ти модель «ліцей –ВНЗ». Детальний опис 
такої моделі, а також виявлення всіх її по-
зитивних та негативних складових дозво-
лить вказати на недоліки організації на-
вчального процесу з математики у профі-
льних економічних класах старшої школи 
та інших закладах (гімназіях, коледжах 
тощо), які утворюють розрив між матема-
тичною підготовкою в закладах середньої 
освіти та вищих навчальних закладах.  

До подальших досліджень відносимо 
побудову моделі наступності математич-
ної підготовки в економічних ліцеях та 
ВНЗ економічного профілю.  
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