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Висвітлено окремі  аспекти інтеграції математики, інформаційно-комунікаційних техно-

логій та фахових дисциплін. Зазначено, що для того щоб досягти високого освітнього рівня 

майбутніх фахівців у галузі економіки треба модернізувати математичну освіти. Одним із 

шляхів її забезпечення має стати інтеграція математики, фахових дисциплін та інформацій-

но-комунікаційних технологій. Наведено приклад інтеграції математики, ІКТ та однієї зі спе-

ціальних дисциплін майбутніх економістів. Зроблено висновок про те, що у випадку застосу-

вання запропонованих нами прийомів у навчанні математики у студентів формується стійкий 

інтерес до вивчення дисципліни, з’являється внутрішня мотивація до навчання в цілому. 
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Постановка проблеми. В умовах 

розвитку вищої школи України еконо-

мічна освіта також повинна трансфор-

муватись. У першу чергу треба змінити 

вимоги до підготовки студента. Майбу-

тній фахівець в галузі економіки пови-

нен під час навчання у вищому навча-

льному закладі набути таких компетен-

тностей, які нададуть йому можливість 

професійно керувати підприємством 

(або фірмою), створювати та ефективно 

вести власний бізнес, приймати рішення 

в швидкоплинних умовах на основі ці-

лісного сприйняття економічних явищ 

та процесів. Разом з тим, сучасний пері-

од розвитку суспільства характеризу-

ється чисельними інтеграційними про-

цесами в економічній, інформаційній, 

культурній та інших сферах життя лю-

дини. Пожвавлення цих процесів по-

винно відбувається і в освітній сфері.  

У процесі навчання у вищому навча-

льному закладі майбутні фахівців у га-

лузі економіки вивчають досить широ-

кий перелік навчальних дисциплін. Ро-

зширення масштабів та поглиблення 

наукового пізнання, що спостерігаються 

у навчальних програмах, супроводжу-

ється посиленням роз'єднаності і ослаб-

ленням зв'язків між дисциплінами. Це в 

свою чергу може призвести до знижен-

ня ефективності пізнавального процесу 

та якості підготовки студентів, у тому 

числі економічних спеціальностей. У 

той же час вимоги до рівня підготовки 

майбутніх фахівців, які висуваються 

державою, підвищуються. Таким чином, 

у навчальному процесі повинен  відбу-

ватись процес інтеграції між дисциплі-

нами фундаментальної та фахової під-

готовки, мають бути визначені спільно-

сті у методичному та методологічному 

плані підготовки з кожної окремої дис-

ципліни та розкриті цілісність знань та 

вмінь на основі інтегративного підходу. 

Не виняток і математична підготовка 

студентів економічних спеціальностей. 

Нині економіці України особливо 

необхідні висококваліфіковані фахівці 

економічної галузі здатні працювати 

самостійно, творчо, активно, зацікавле-

но, креативно. Важливим у цьому плані 

є формування у студентів логічного, ал-

горитмічного та економічного мислен-
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ня, а також прагнення до самоаналізу та 

аналізу діяльності інших.   

Оскільки однією із фундаментальних 

дисциплін для студентів економічних 

спеціальностей вищого навчального за-

кладу є вища математика, то передусім 

проблема інтеграції має розв’язуватись 

у процесі навчання вищої математики.  

Про значущість проблеми інтеграції 

свідчить і те, що їй завжди приділялась 

увага видатними психологами, дидактами 

та методистами. 

Аналіз актуальних досліджень. 

Проблемі інтеграції приділяли значну 

увагу Платон, Аристотель, Кант, Гегель, 

А.Ейнштейн, І.Г.Песталоцці, І.Ф.Гер-

барт, А.Дістервег, Дж.Дьюї, В.Кілпат-

рик та інші. К.Ушинський вперше (у 

ХІХ ст.) теоретично обґрунтував окремі 

аспекти інтеграції навчального змісту 

на основі встановлення міжпредметних 

зв’язків. Пізніше (на початку ХХ ст.) 

видатні вітчизняні та закордонні науко-

вці, так як М.Гейне, П.Янковський, 

О.Александров, О.Кулінич, Д.Скуратів-

ський та інші пропагували ідею інтегра-

ції змісту освіти та пропонували її реа-

лізовувати у вигляді міжпредметних 

комплексів. Із середини ХХ ст. І.Зверєв, 

В.Федорова, Н.Борисенко, А.Усова, 

В.Максимової, В.Ільченко, М.Іванчук та 

інші розробляли концепції навчання на 

інтегративній основі. Їх дослідження 

засвідчили, що інтеграція відображає 

міжпредметні зв’язки у змісті й методах 

навчання як гуманітарних так і природ-

ничо-математичних дисциплін. 

Сучасні погляди на застосування ін-

теграційного підходу у навчанні приро-

дничих, технічних та математичних ди-

сциплін викладені у роботах В.Андру-

щенка, П.Атутова, В.Бевз, В.Безрукової, 

М.Берулави, О.Білик, О.Булейко, Л.Ва-

сіної, С.Гончаренка, К.Гуза, Р.Гуревича, 

О.Дятлової, І.Зязюна, І.Козловської, 

Д.Коломийця, С.Клепка, О.Левчук, 

Ю.Мальованого, Р.Пастушенко, В.Разу-

мовського, Ж.Сарани, Я.Собка, Н.Тала-

луєвої, С.Тищенка, В.Фоменка, Т.Яки-

мович та ін. Науковцями доведено, що 

здійснення інтеграційного підходу у на-

вчанні забезпечить формування ціліс-

них, комплексних знань та вмінь у сту-

дентів, що сприятиме усвідомленню 

майбутнім фахівцем, у галузі економіки 

зокрема, глибинних взаємозв’язків 

структурних компонентів аналізованого 

явища. 

Проблеми змісту вищої школи розк-

ривали у своїх роботах В.Краєвський, 

В.Лєдньов, І.Лернер та ін. Питання на-

вчання студентів економічних спеціаль-

ностей у ВНЗ досліджували Н.Ванжа, 

Г.Дутка, Л.Нічуговська, Г.Пастушок, 

О.Фомкіна та ін. Професійну спрямова-

ність навчання математичних дисциплін 

у вищих навчальних закладах нематема-

тичного профілю досліджували С.Бе-

денко, В.Клочко, Т.Крилова та ін.  

Досить широко висвітлено питання 

впровадження інформаційно-комуніка-

ційних технологій у навчальний процес 

математики такими дослідниками як 

Ю.Горошко, М.Жалдак, О.Жильцов, 

В.Клочко, Т.Крамаренко, Г.Михалін, 

Н.Морзе, С.Раков, Ю.Рамський, О.Спі-

ваковський, П.Стеблянко, Ю.Триус та 

ін. Проте практика використання інфо-

рмаційно-комунікаційних технологій у 

навчанні вищої математики свідчить, 

що у більшості випадків викладачі їх 

застосовують лише для ілюстрації або 

унаочнення теоретичного матеріалу. 

Метою статті є висвітлення окремих 

аспектів інтеграції математики, інфо-

рмаційно-комунікаційних технологій та 

фахових дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Ос-

новною тенденцією розвитку сучасної 

вищої освіти стає інтеграція різних спо-

собів пізнання оточуючого середовища, 

зокрема, під час навчання студентів 

економічних спеціальностей важливим 

є вивчення глибинних зв’язків між еко-

номічними процесами. Математика є 

потужним засобом пізнання у економі-

чній галузі. Тому вона має значні мож-

ливості для підвищення рівня підготов-

ки студентів економічних спеціальнос-

тей університетів. 
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Таким чином, з метою забезпечення 

високого освітнього рівня майбутніх 

фахівців у галузі економіки треба моде-

рнізувати математичну освіти. Одним із 

шляхів має стати інтеграція математики 

та фахових дисциплін із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних техноло-

гій. 

Важливою складовою інформатиза-

ції освітнього процесу є накопичення 

досвіду використання ІКТ у навчально-

му процесі. Даному питанню присвячені 

наукові роботи М.І.Жалдака (система 

підготовки учителя до використання ін-

формаційних технологій у навчальному 

процесі), А.В.Пенькова (використання 

нової інформаційної технології при ви-

кладанні математики в старших класах 

середньої школи), Ю.В.Горошка (вплив 

нової інформаційної технології на прак-

тичну значущість результатів навчання 

математики в старших класах середньої 

школи), Ю.І.Машбиця (психолого-

педагогічні проблеми комп’ютерного 

навчання) та ін. Застосуванням інфор-

маційно-комунікаційних технологій на-

вчання математики у вищій школі були 

присвячені докторська дисертація 

В.І.Клочка, С.А.Ракова, О.В.Співаковсь-

кого, Ю.П.Тріуса. Усі вказані вище дос-

лідження довели доцільність навчання 

студентів (учнів) на основі ІКТ не тільки 

математики, а й багатьох інших предме-

тів. Отже, застосовування ІКТ під час 

навчання математики у ВНЗ є доціль-

ним. 

Наведемо приклад, інтеграції мате-

матики, ІКТ та однієї зі фахових дисци-

плін майбутніх економістів «Гроші та 

кредит».  

Під час вивчення теми «Функції ба-

гатьох незалежних змінних» дисципліни 

«Вища математика» можна студентам 

запропонувати самостійно (тобто у поза 

аудиторний час) дослідити діяльність 

фондової біржі. 

Зауважимо, що тема «Фондові бір-

жі» буде вивчатись на третьому курсі в 

дисципліні «Гроші та кредит». Про це 

треба повідомити студентів, з метою їх 

мотивації та з тим, щоб вони усвідоми-

ли важливість та необхідність дослі-

дження запропонованого питання у їх 

подальшому навчанні).  

У ході дослідження питання діяль-

ності фондової біржі у цілому та Украї-

ни зокрема, студенти мають зосереди-

тись на індексах фондового ринку, які 

на думку провідних економістів є осно-

вними показниками стану фінансового 

ринку країни.  

Фондові індекси були придумані для 

того, щоб інвестори бачили тенденції 

розвитку фондового ринку. На їх підс-

таві експерти прогнозують подальшу 

поведінку ринку. Якщо економіка пев-

ної країни демонструє хороші темпи 

зростання, то інвестори всього світу на-

магаються купувати акції її компаній. 

Це викликає не тільки зростання цін цих 

акцій, а й зростання курсу національної 

валюти держави.  

Фондовий індекс UX є вимірювачем 

доходу, який може бути отриманий вла-

сником конкретного набору акцій. Це 

числове представлення руху цін набору 

акцій щодо їх базового значення на по-

чаткову дату в минулому. 

Таким чином, в Україні біржові ін-

декси є важливим інструментарієм для 

вітчизняних та іноземних інвесторів у 

складі загальної фінансової інформації 

для прийняття ними інвестиційних рі-

шень. 

Одним із цих показників є  Індекс 

Української біржі (надалі Індекс UX).  

На сьогоднішній день Індекс UX ро-

зраховується на основі цін 10 акцій 

"блакитних фішок" України – акцій 

найбільш великих українських компа-

ній, лідерів у своїх галузях (табл. 1). 

Список цінних паперів, що викорис-

товуються для розрахунку індексу, ви-

значається Індексним комітетом і скла-

дається не менше ніж з 10 найбільш лік-

відних акцій українських компаній. Ви-

бір акцій здійснюється на основі експе-

ртної оцінки серед цінних паперів , до-

пущених до торгів на Біржі. 

Експертна оцінка заснована на вико-



 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

 

 

54 

ристанні такої інформації як: обсяг тор-

гів, частота укладання угод, наявність 

попиту та пропозиції, величина спреду, 

капіталізація з урахуванням кількості 

акцій, що перебувають у вільному обігу, 

галузева приналежність емітентів цін-

них паперів. Також можуть враховува-

тися й інші фактори, що впливають на 

ліквідність акцій. 

 

Таблиця 1 

Перелік акцій «блакитних фішок» 

 

При прийнятті рішення про склад 

Списку цінних паперів досліджується 

статистична інформація про торги за 

три попередні місяці. 

Індекс UX розраховується як відно-

шення сумарної ринкової капіталізації 

цінних паперів (MCn), включених до 

списку для розрахунку індексу (далі - 

Список цінних паперів), до сумарної 

ринкової капіталізації цінних паперів на 

початкову дату (MC1), помножене на 

значення індексу на початкову дату (I1) і 

на поправочний коефіцієнт (Zn): 

1
1

(UX)
MC

MC
IZI n

n . 

У свою чергу сума ринкової капіта-

лізації акцій на поточний час в україн-

ських гривнях (MCn) обчислюється за 

формулою: 

ii

N

1i

iin C*QPWMC  , 

де iW  – поправочний коефіцієнт, що 

враховує кількість i-их акцій у вільному 

обігу (коефіцієнт free-float), 

iC  – коефіцієнт, який обмежує част-

ку капіталізації i-ой акції (ваговий кое-

фіцієнт); 

iQ  – загальна кількість i-их акцій, 

iP  – ціна i-тої акції в гривнях на мо-

мент розрахунку n, 

Код Назва 

Кількість 

випущених 

акцій 

Коефіцієнт, 

який врахо-

вує free-float 

(Wi) 

Коефіцієнт, 

який обме-

жує вагу ак-

цій (Ci) 

Вага акції 

станом на 

30.08.2013, 

% 

ALMK 

Алчевський ме-

талургійний ком-

бінат, аз 

25 775 254 

803 4% 1 5,05% 

AVDK 

Авдіївський кок-

сохімічний завод, 

аз 195 062 500 7,50% 1 6,04% 

AZST Азовсталь, аз 

4 204 000 

000 4% 1 13,53% 

BAVL 

Райффайзен Банк 

Аваль, аз 

29 977 749 

080 3,5% 1 12,97% 

CEEN Центренерго, аз 369 407 108 22% 

       

0,3783798 20,00% 

DOEN Донбасенерго, аз 23 644 301 14% 1 9,87% 

ENMZ 

Єнакієвський ме-

талургійний за-

вод, аз 10 550 688 9% 1 4,09% 

MSICH Мотор Січ, аз 2 077 990 24% 

       

0,1819597 20,00% 

UNAF Укрнафта, аз 54 228 510 0,5% 1 3,90% 

USCB Укрсоцбанк, аз 

18 140 137 

719 1,5% 1 4,53% 
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N  – число акцій у Списку цінних 

паперів. 

Для запропонованих вище формул 

початкові значення наступні: 

1I  = 500 за підсумками торгів 26 бе-

резня 2009, 1MC  = 1243418850,  

nZ = 2,8480384 (дата останнього 

оновлення 18.03.2013). 

Розкриття інформації про індекс і 

методика його розрахунку здійснюється 

на веб-сайті Біржі [2]. 

Для спрощення обчислення та еко-

номії часу студентам можна запропону-

вати використати ІКТ, наприклад таб-

личний процесор Microsoft Excel. При 

цьому використовується значна кіль-

кість функцій, наприклад: =СУММ; 

=СРЗНАЧ; =СТЕПЕНЬ та ін. Для про-

гнозування та формулювання висновків, 

використовують графіки, побудовані на 

основі отриманих даних за допомогою 

функції – Мастер Диаграм. 

Значення Індексу UX публікуються 

що п’ятнадцять секунд між 10:30 й 

17:30 та транслюються усім учасникам 

торгів через біржовий термінал – прик-

ладом якого є система QUIK (рис. 1). 

QUIK - це програмний комплекс для 

організації доступу до біржових і поза-

біржових торговельних систем в режимі 

реального часу [1]. На основі технічного 

аналізу, теорії Доу, яка описує поведін-

ку цін акцій в час (аналіз акцій «блакит-

них фішок» України тощо), можна ви-

значити перспективу руху значення Ін-

дексу Української біржі, що дасть змогу 

отримати певну картину, на базі якої 

робити певні економічні дії. 

 

 
Рис.1 Графік динаміки Індексу (UX) 

 

На графіку (рис.1) зображено дина-

міку Індеку UX, де вісь абсцис – промі-

жок часу, вісь ординат – ціна індексу. За 

графіком можна стверджувати, що по-

чинаючи з 2011 року і до жовтня 2012 

року індекс рухався у спадному напря-

мку, не даючи значних імпульсів вгору. 

Зараз, як бачимо, рівень спаду призупи-

нився, ціна Індексу на даний момент 

перевищує середні піврічні ціни (рис.1, 

лінія1). Може відбутися так званий «ро-

зворот ринку», якщо ціна (рис.1, лінія2) 

«проб’є» лінію опору із значенням 1062 

(рис. 1, лінія 3).  

Таким чином, з того, що було зазна-

чено нами вище, студенти мають зроби-

ти висновок, що математика та інфор-

маційно-комунікаційні технології до-

сить активно використовуються в роботі 

фондової біржі. Вони є потужним засо-

бом, без якого, на нашу думку, функці-

онування фондової біржі на сьогодніш-

ній день не представляється можливим.  

У подальшому у ході вивчення теми 

«Емпіричні формули» дисципліни «Ви-

ща математика» студентам варто запро-

понувати аналогічно дослідити питання 

доцільності включення до переліку 

«блакитних фішок» тих чи тих україн-



 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

 

 

56 

ських компаній. Подібні операції із ви-

користанням математичного апарату 

студентам треба буде здійснювати під 

час вивчення у подальшому таких фахо-

вих дисциплін як «Статистика» та 

«Економетрика».  

Студентами були зібрані дані про 

значення цін акцій «блакитних фішок» 

України та значення ф’ючерса на індекс 

UX по закінченню торговельного дня на 

певну дату, які подані в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Ціни акцій «блакитних фішок» 

Дата 

(2013 

рік) 

Значен-

ня 

індексу 

UX 

ALMK 
AVD

K 
AZST BAVL 

CEE

N 

DOE

N 

ENM

Z 

MSIC

H 

UNA

F 
USCB 

04.01 1476,74 0,1073 6,236 1,378 0,134 8,624 28,91 71,04 2227 364,7 0,173 

03.02 1555,36 0,109 6,161 1,518 0,138 9,254 31,91 72,38 2390 377,3 0,1906 

06.03 1406,58 0,0969 5,408 1,395 0,1192 8,11 28,1 62,55 2344 326 0,1736 

02.04 1428,25 0,0921 5,172 1,291 0,1227 8,048 28,82 67,85 2807 290,9 0,2169 

15.05 1119,3 0,0636 3,595 0,955 0,1096 6,213 20,51 43,56 2471 213 0,1922 

07.06 828,57 0,0475 2,19 0,659 0,0854 4,348 16,7 30,23 1861 164,8 0,1522 

03.07 1144,19 0,0652 3,716 1,11 0,1036 6,8 22,73 43,77 2370 178 0,195 

07.08 1095,02 0,0564 3,77 0,956 0,0988 7,1 24,15 37,88 2315 169,5 0,1707 

05.09 952,27 0,0527 3,247 0,814 0,0878 6,157 18,14 31,69 2079 157,6 0,1564 

04.10 949,72 0,054 3,36 0,799 0,0789 6,097 18,52 34,52 2140 149 0,1646 

12.11 850,21 0,0471 2,865 0,642 0,0676 5,6 18,2 38,7 1920 138,8 0,143 

11.12 930,73 0,0541 3,297 0,76 0,857 5,615 20,92 37,28 1995 137,4 0,1362 

 
Таким чином, треба з’ясувати: який іс-

нує зв'язок між ціною кожної окремо взя-

тої акції та ціною ф’ючерса на індекс UX. 

Ф’ючерс – це різновид так званого 

форвардного контракту, який уклада-

ється в майбутньому. Тобто це доку-

мент, який засвідчує зобов’язання прид-

бати (продати) цінні папери, товари або 

кошти у визначений час та на визначе-

них умовах у майбутньому. Покупець 

ф’ючерсного контракту має право при-

дбати такий контракт протягом строку 

його дії іншим особам без погодження 

умов такого продажу з продавцем конт-

ракту [3]. 

Побудуємо лінійну залежність ціни 

ф’ючерса від індексу UX кожної зазна-

чених у таблиці 1 компаній. 

Обчислимо за допомогою Excel кое-

фіцієнт лінійної кореляції, та запишемо 

результати в таблицю 3. 

 

Таблиця 3 

Коефіцієнти кореляції  

 Ціна ф’ючерсаіндексу UX 

ALMK 0,978511102 

AVDK 0,975278828 

AZST 0,989981672 

BAVL 0,165801945 

CEEN 0,963199621 

DOEN 0,971387544 

ENMZ 0,964739821 

MSICH 0,731502493 
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UNAF 0,95368613 

USCB 0,707696162 

 
Отже, як видно з результатів розра-

хунків, між ціною акцій «блакитних 

фішок» та ціною ф’ючерса індексу UX 

існує дуже міцний лінійний зв’язок, та 

важко не помітити, що ціна акцій BAVL 

здійснює досить малий вплив на ціну 

ф’ючерса на індекс UX. 

Результативний показник може реа-

гувати на зміну іншого з запізненням, 

тому треба визначити лаг такої залеж-

ності. У результаті відповідних обчис-

лень студентами було встановлено, що 

модель залежності ціни ф’ючерса індек-

су UX від цін акцій «блакитних фішок» 

України потрібно будувати без ураху-

вання лагу. 

Після цього за допомогою можливо-

стей табличного процесора Excel студе-

нти побудували лінійне рівняння регре-

сії, що показує залежність ціни індексу 

UX від зміни цін акцій "блакитних фі-

шок" України. 

Модель має вигляд: 

 

1098

7654321

103,1225994,0052,0

797,0198,666,11984,2944,304255,8854,3897217,93

xxx

xxxxxxxy

 
де 

1x  – ALMK; 3x  – AZST; 

2x  – AVDK; 4x   –BAVL;
 

5x   – CEEN; 6x   – DOEN; 

7x   – ENMZ;
 8x   – MSICH;

 

9x   – UNAF;
 10x   – USCB.

 
 

Коефіцієнт детермінації: 

9998,02R . 

Фактичне значення F-критерію Фі-

шера: 2,679фактF . 

Знаходимо табличне значення кри-

терію Фішера за допомогою функції 

FРАСПРОБР, при рівні значущості 

05,0 , ступенях вільності 101k , 

12k  

9,241таблF . 

Оскільки фактF таблF , то побудоване 

рівняння регресії є достовірним.  

У результаті аналізу побудовано рів-

няння студентами був зафіксований ці-

кавий факт, котрий дозволив зробити 

певні припущення: з поміж всіх інших, 

коефіцієнт кореляції між значенням ці-

ни ф’ючерса індексу UX та ціни акцій 

BAVL =0,165801945, що свідчить про 

дуже слабкий зв’язок між вище зазначе-

ними факторами. Тому, на основі отри-

маних даних, студенти зробили висно-

вок про необхідність  перегляду Індекс-

ним комітетом Української біржі доці-

льність розміщення акцій BAVL в Спи-

ску цінних паперів для розрахунку інде-

ксу UX.  

Висновки. Наведені вище приклади 

не вичерпують всіх можливих варіантів 

навчання математики на інтеграційній 

основі, вони лише ілюструють один із 

можливих варіантів інтеграції матема-

тики, ІКТ та фахових дисциплін. У ре-

зультаті застосування запропонованих 

нами прийомів у навчанні математики у 

студентів формується стійкий інтерес до 

вивчення дисципліни, з’являється внут-

рішня мотивація до навчання в цілому. 
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Резюме. Ткач Ю.Н. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ МАТЕМАТИКИ, ИН-

ФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ ДИСЦИПЛИН. В статье освещены отдельные аспекты интеграции математики, ин-

формационно-коммуникационных технологий и специальных дисциплин. Отмечено, что для 

того чтобы достичь высокого образовательного уровня будущих специалистов в области эко-

номики нужно модернизировать математическую образования. Одним из путей ее обеспече-

ния должна стать интеграция математики, профессиональных дисциплин и информационно-

коммуникационных технологий. Приведен пример интеграции математики, ИКТ и одной из 

специальных дисциплин будущих экономистов. Сделан вывод о том, что в случае применения 

предложенных нами приемов в обучении математике студентов формируется устойчивый 

интерес к изучению дисциплины, появляется внутренняя мотивация к обучению в целом. 

 

Ключевые слова: интеграция, математика, информационно-коммуникационные техноло-

гии, профессиональные дисциплины. 

 

Abstract. Tkach Yu. SOME ASPECTS OF ІNTEGRATION OF MATHEMATICS, ICT AND 

PROFESSIONAL DISCIPLINES. The article deals with some aspects of information and communi-

cation technologies for the implementation of the integration of mathematics and professional disci-

plines. It is noted that in order to achieve a high level of education of future professionals in the field 

of economics need to upgrade math education. One way to ensure it is the integration of mathematics 

and professional disciplines with the use of information and communication technologies. An im-

portant part of the educational informatization process is the accumulation of experience in the use of 

ICT in the learning process. An example of the integration of mathematics, ICT and one of the special 

subjects of future economists, including "Money and Credit". In the example presented some aspects 

of the stock exchange through the use of special software and by means of mathematics. A students 

build an empirical formula insert some objects in prices on the stock exchange. Specifically, we con-

struct a linear dependence on the index futures prices UX each of these companies in the article. It is 

concluded that in the case of our proposed methods in teaching mathematics to students formed strong 

interest in studying the subject, there is intrinsic motivation for learning in general. 

 

Key words: integration, mathematics, information and communication technology, professional 

disciplines. 
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