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РОЗВИТОК МОТИВІВ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ ВНЗ
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В статті акцентовано увагу на проблемі формування
якостей майбутнього фахівця при вивченні математики
у вищому навчальному закладі. Аргументовано значення
формування мотивів навчання математики у студентів
економічних спеціальностей в сучасних умовах розвитку
освіти. Надано та проаналізовано результати дослідження щодо усвідомлення значення вивчення математики студентами для майбутньої професійної діяльності в
економічній галузі. Обґрунтовано доцільність уваги викладачів математики до мотиваційного компоненту навчальної діяльності.
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Постановка проблеми. Роль вищого навчального
закладу полягає сьогодні, зокрема, у розгортанні перед
майбутнім фахівцем різноманітних можливостей розвитку особистості: нові форми і технології організації пізнавальної діяльності повинні забезпечувати високий рівень
функціональності набутих знань у поєднанні з можливістю
їх практичного використання в якнайширшому спектрі професійних напрямів.
Ріст ефективності навчальної діяльності – задача комплексна, і розв’язання її залежить, зокрема, і від розвитку
мотивації, прагнення і бажання займатися розумовою діяльністю, навчатись. Якщо студенти навчаються з захопленням, мають певний смак до виконання навчальних
завдань, отримують задоволення від виконаного, вміють

Серія “Педагогіка, соціальна робота“. Випуск 35.
налаштуватись на робочий настрій, а, в разі необхідності,
і примусити себе працювати, то з мотивацією все гаразд.
Мотивація – важлива психологічна передумова навчальної
діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зауважити, що психологи, дидакти, методисти завжди надавали великого значення мотивації навчання. Цією проблемою займались Л.І.Божович, Н.Г.Морозов, Л.С.Славін,
М.В.Матюхін, В.Е.Мільман, А.К.Маркова, Й.Лінгарт,
Е.Стоун, які під мотивом навчальної діяльності розуміли всі
фактори, що обумовлюють прояв навчальної активності:
потреби, цілі, установки, відчуття обов’язку, інтереси, тощо.
Щукіна Г.І., Шамова Т.І., Маркова А.К., Буряк В.К., Слєпкань
З.І., Рахматуліна Ф.Н., Пєчніков А.М., Мухіна А.І., Вайсман
Р.С., Гебос А.І. досліджували мотивацію навчальної діяльності студентів.
Метою статті є охарактеризувати основні чинники навчального процесу, які сприяють розвитку мотивів вивчення
вищої математики у студентів економічних спеціальностей.
Виклад основного матеріалу. Досягнення високих
результатів навчання відбувається тоді, коли забезпечується узгодженість між діяльністю викладача і студента,
тобто коли цілеспрямовані зусилля викладача збігаються
з власними зусиллями студента у навчанні. У структурі діяльності, в тому числі навчальної, більшість дослідників
– психологів (Б.Ф.Ломов, В.Е.Мільман, О.К.Тихомиров та
інші) виділяють такі стадії: розвиток потреби; формування
мотивів; утворення мети; предметне перетворення; контроль і оцінка. Перші три позиції у цій структурі, як свідчить
досвід, не завжди забезпечуються в організації навчальної
діяльності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, наприклад, при вивченні курсу вищої математики. Вважаємо, що студент має чітко усвідомлювати
значення вивчення кожної навчальної дисципліни для майбутнього фаху а особистісного розвитку. Принцип мотиваційного забезпечення навчального процесу, на нашу думку,
має неабияке значення при викладанні математики. Підтвердимо це положення результатами проведеного нами
дослідження.
В опитуванні взяли участь 200 студентів першого курсу
спеціальностей “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Готельноресторанна справа”. Відразу зазначимо, що курси “Математика для економістів”, “Вища математика”, “Вища та прикладна математика” вивчається лише в першому і другому
навчальних семестрах.
Серед шкільних предметів, вивчення яких має найбільший вплив на здобуття майбутньої економічної професії
28,4% першокурсників не назвали математику. Серед дисциплін, які вивчаються в інституті і мають найбільший вплив
на здобуття майбутньої професії математику не назвали
59,4% першокурсників. Біля 20% респондентів категорично заперечили залежність професійної компетентності від
якості засвоєння дисциплін математичного циклу, а 63,4%
першокурсників таку залежність визнають. Сладним виявилось для студентів економічних спеціальностей питання
про застосування математичних знань в економіці: 9,1%
- вказали застосування знань математики для проведення
розрахунків; 5% - вказували застосування для проведення
розподілу товарів на ринку, тощо; 19,6% - взагалі, заперечили будь-яке застосування; 66,3% - нічого не відповіли на
поставлене запитання.
Відповіді студентів на наступну серію питань висвітлимо повністю:
- Який мотив навчальної діяльності у Вас переважає?

а) допитливість – 3,8%; б) інтерес до знань – 8,7%; в)
потреба у пізнанні – 40,2%; г) прагнення вдосконалити свої
інтелектуальні здібності – 42,1%; д) потреба у самовихованні – 5,2%.
- Чи важливо для Вас знати, навіщо вивчати ту чи іншу
тему з математики?
а) так – 69,6%; б) ні – 12,2%; в) не знаю – 18,2%.
- Чи хотіли б Ви, щоб викладач роз’яснював значення
вивчення тем з математики для майбутньої професійної діяльності?
а) так – 88,4%; б) ні – 4,2%; в) не знаю – 7,4%.
- Ви вивчаєте вищу математику, бо:
а) стоїть у розкладі –62,3%; б) цікаво – 13,2%; в) важливо – 24,5%.
Таким чином, домінуючими мотивами навчальної діяльності виявились потреби у пізнанні (40,2%) та прагнення вдосконалити свої інтелектуальні здібності (42,1%).
Відповіді студентів на вищевказані питання красномовно
свідчать про необхідність підвищення уваги викладачів
математики до розвитку потреби, формування мотивів та
утворення мети при організації навчальної діяльності студентів. Ще раз зазначимо, що ми не ведемо мову про особливе ставлення студентів економічних спеціальностей до
математичних дисциплін, а вбачаємо необхідність усвідомлення студентами мети, завдань, впливу вивчення кожної
навчальної дисципліни, а звідси і мотивів її якісного засвоєння. Ефективне навчання неможливе без урахування мотиваційного аспекту процесу пізнання.
Мотиви навчання формуються на основі потреб та інтересів. Активність в оволодінні знаннями збуджується пізнавальними потребами. Якщо не усвідомлюється потреба
в навчанні, то, як правило, не проявляється розумова активність. Стійкий пізнавальний інтерес формується при поєднанні емоційного і раціонального у навчанні. Це особливо важливо враховувати у процесі навчання математики,
оскільки її зміст побудовано на логічній основі, що обмежує
вплив на емоційну сферу.
Вивчення фундаментальних наук, зокрема, навчання
математики у ВНЗ економічного профілю має свою специфіку. Мотиваційні аспекти пізнавальної діяльності студентів
досить актуальні у процесі навчання математики і набувають сьогодні особливої значимості. Не секрет, що поширеною є ситуація, яка чітко формулюється студентами висловом “Вивчив – здав – забув”. Однак, свідоме, внутрішньо та
зовнішньо мотивоване навчання математики має значний
вплив на підвищення рівня культури мислення майбутнього
фахівця економічного фаху: самостійність мислення, тобто уміння ставити питання і знаходити відповідні відповіді;
критичність і самокритичність мислення – уміння давати
об’єктивну оцінку явищам, власним діям і думкам; цілеспрямованість мислення – уміння здійснювати відбір дій
при розв’язанні будь-якої проблеми; обсяг розуму – вміння
конкретно і всебічно підходити до розгляду того чи іншого питання; глибина розуму – вміння в будь-якому питанні
усвідомлювати суть справи; гнучкість розуму – уміння вільно бачити матеріал у розвитку; відкритість розуму – вміння
у відомому розпізнавати невідоме; дисциплінованість розуму – визначеність, несуперечливість, послідовність, обґрунтованість. Культура мислення, маючи особливі передумови для формування у процесі навчання математики, не
зводиться при цьому до оволодіння змістом навчального
матеріалу, а визначається остаточно тим, як цей зміст використовується в практичному застосуванні.
Слід розуміти, що для кожного студента процес пізнання, зокрема математичних знань, відбувається індивіду57
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ально, в залежності від значної кількості факторів.
Таким чином, для підвищення ефективності навчання
математики у вищих навчальних закладах, усвідомлюємо
актуальність дослідження таких питань:
- діагностика мотивів навчальної діяльності студентів
при вивченні вищої математики;
- система формування навчальних мотивів при засвоєнні математичних знань у вищому навчальному закладі
економічного профілю, як шлях підвищення ефективності
вивчення математики.
Відомо, що вивчення математичних структур веде до
утворення адекватних їм розумових структур – основ не
лише математичного мислення, але й механізмів мислення
людини в цілому. Успіх у вивченні багатьох дисциплін явно
залежить від математичної підготовки учнів. Наприклад, на
економічних спеціальностях, це такі навчальні дисципліни
як фінанси, гроші та кредит, бухгалтерський облік в галузях
економіки, економіка підприємства, маркетинг, статистика
ринку товарів та послуг, казначейська система виконання бюджету, теорія фінансово-господарського контролю,
тощо.
Крім того, розв’язування багатьох професійних завдань
майбутніми економістами залежить від рівня сформованості математичних знань, умінь, розвитку логічного мислення.
Рівень математичної підготовки фахівця з вищою освітою
повинен бути таким, що забезпечить йому використання
математичних знань в самостійній творчій роботі і практичній діяльності. Сукупність математичних знань, умінь і навичок, певна математична культура забезпечує можливість
якісного опрацювання економічної інформації.
Не слід забувати і про вплив занять математикою на
інтелектуальний рівень особистості. З інтересом до математичних знань, як мотивом учіння, пов’язані переживання
студентами інтелектуальних почуттів (задоволення від розумового напруження, радості пізнання, відкриття нового,
тощо).
Нас турбує той факт, що в проведеному нами опитуванні, лише 56,9% студентів стверджують, що усвідомлюють
значення вивчення вищої математики для майбутньої професії. А відповіді цих студентів на решту запитань анкети
свідчать, що це усвідомлення є відносним, поверховим і
теж потребує розвитку.
В сучасних умовах навчання перед викладачами вищих
навчальних закладів у новому ракурсі постає завдання,
щоб кожний студент при вивченні математики чітко усвідомлював значимість її вивчення, значимість засвоєння

кожного конкретного матеріалу. Однак, тут слід визнати
ще одну проблему: “Вищу математику” викладають випускники педагогічних спеціальностей, а не економічних.
Як результат, викладачі математики часто не володіють
певним економічним потенціалом, щоб на належному рівні
опрацювати навчальний матеріал. Нерідко викладачі лише
відмічають, що те чи інше математичне поняття можна застосовувати в економіці і пропускають тему, пропонуючи її
на самостійне опрацювання студентами.
На жаль, останнім часом знижується рівень математичної підготовки випускників шкіл. Тому викладачі вищих навчальних закладів концентруючись на формуванні елементарних знань та умінь студентів з математики, допускаються
певної помилки: знання без усвідомлення потреби мають
мало шансів на глибоке засвоєння. Навіть в умовах низької математичної підготовки першокурсників актуальним
залишається завдання: зацікавити, сформувати та продемонструвати використання математичних знань у задачах
економіки. А це є дуже важливим аспектом у формуванні
мотивації вивчення вищої математики першокурсників.
Для досягнення поставленої мети актуальним вважаємо питання, зокрема, про наявність якісного навчально-методичного забезпечення роботи викладача вищої математики для формування та розвитку у студентів економічних
спеціальностей мотивів вивчення математики.
Слід зазначити, що особлива важливість правильного
вибору викладачем стратегії і тактики навчання визначається не тільки тим наскільки ця стратегія і тактика будуть
сприяти розв’язанню задачі підвищення мотивації навчання, але, що значно важливіше, настільки вони будуть
сприяти повноцінному гармонійному розвитку особистості.
Вважаємо, для викладача важливо усвідомлювати, що розвиток мотивації навчання не самоціль, а засіб розвитку особистості студента.
Висновки. Математичні знання та навички тільки тоді
ефективні, коли впливають на вдосконалення процесу
формування та розвитку професійних умінь, не відокремлюючи цей розвиток від самого навчання математики.
Математична підготовка студентів ВНЗ економічного
профілю в сучасних умовах розвитку освіти України повинна зробити активним процес набуття знань студентами
при вивченні всіх вузівських дисциплін, має допомогти розкриттю творчого потенціалу кожної особистості і це сприятиме, зокрема, підвищенню економічної грамотності, що
так важливо сьогодні для випускників економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
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В статье акцентировано внимание на проблеме формирования качеств будущего специалиста при изучении математики в высшем учебном заведении. Аргументировано значение формирования мотивов обучения математики
студентов экономических специальностей в современных условиях развития образования. Представлено и проанализировано результаты исследования относительно осознания значения изучения математики студентами для будущей профессиональной деятельности в экономической отрасли. Обосновано целесообразность внимания преподавателей математики к мотивационному компоненту учебной деятельности.
Ключевые слова: мотивация обучения, изучение математики, познавательная деятельность, математическая
подготовка.
Attention to the problem of future specialist’s qualities development in the process of Mathematics learning in the higher
educational institutions has been paid in the current article. The progressing significance of Economics students’ motivations to
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Mathematics learning in the nowadays conditions of educational development has been analyzed. Results of the investigation
of students’ consciousness of Mathematics learning importance for their future professional activity in economic field have been
examined and concluded. Mathematics teachers’ attention actuality to the motivational elements of the teaching activity has been
studied. The impact of motivational aspects of students’ cognitive activity in the process of Mathematics learning on the enhance
of the future Economics specialists thinking culture has been characterized. The role of the development of learning motivations in
the process of Mathematics knowledge mastering in economic Higher Educational Institution, as the way of Mathematics learning
improvement, has been identified. The importance of the fact that Mathematics knowledge and skills complex alongside with
definite mathematic culture provides the possibility of economic information qualified proceeding.
Key words: learning motivation, Mathematics learning, cognitive activity, Mathematics training.
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