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ВСТУП
Актуальність дослідження. Фінансова освіта та фінансова грамотність
є одним із найважливіших факторів
підвищення

рівня

доходів

економічного зростання країни і

населення.

Економічні

знання

і

вміння

розв’язувати найпростіші фінансово орієнтовані задачі необхідні не тільки
майбутньому економісту, але й кожній людині, оскільки сучасна людина
кожен день приймає участь у різноманітних фінансових операціях: від
елементарних розрахунків за будь що до отримання кредиту. Але якщо про
прийняття економічних рішень можна дізнатись із спеціальної літератури,
то вміння фінансово мислити досягається лише при

розв’язуванні

практичних задач. На цьому наголошує і міністр освіти і науки України
Лілія Гриневич: «Сьогодні дітей треба вчити інакше і основне, що вони
повинні здобути в школі - це компетентності для успішної самореалізації в
житті.

Діти

сьогодні

повинні

навчитися

шукати

інформацію,

використовувати її для вирішення життєвих проблем, співпрацювати в
команді,

критично

мислити,

мати

математичну грамотність для життя».

фінансову,

підприємницьку

та

Адже наслідками відсутності

фінансової грамотності молодої людини є: невміння ставити, а потім
досягати цілей фінансової діяльності; нерозуміння фінансової дійсності;
відсутність інтересу до фінансових подій і явищ; ігнорування фінансових
законів; несформованість особистих фінансових інтересів; неусвідомлення
істинних потреб людини для успішного життя.
Розв’язування економічних та фінансових задач є важливим елементом
загальної культури населення. Математичні задачі фінансового змісту – це засіб
ознайомлення учнів із застосуванням математичних понять та методів у
фінансовій галузі та розкриття можливостей математики у фінансовій теорії.
Робота з прикладними задачами фінансового змісту в процесі навчання
математики сприяє, з одного боку, розвитку математичного мислення,
зацікавлює учнів, а з іншого – озброює їх фінансовими знаннями. Це
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відбувається завдяки математичним інтерпретаціям фінансових понять, які
використовуються в процесі розв’язання задач.
Отже, постає питання: де, як і коли навчати учнів розв’язувати
математичні задачі фінансового змісту?
Відповідний рівень математичної підготовки досягається в процесі
навчання, орієнтованого на широке

розкриття

зв’язків математики

з

навколишнім світом, із сучасними фінансово-економічними відносинами. Тому
очевидна необхідність підсилення практичного, прикладного спрямування
шкільної освіти шляхом включення у задачний матеріал з математики (алгебри)
математичних задач фінансового змісту. При цьому слід, розуміти, що учням
здебільшого незнайома фінансова термінологія, а тому вчитель математики має
у процесі розв’язування таких задач ознайомлювати з нею учнів.
Проблемі формування вмінь розв’язувати прикладні задачі присвячена
значна кількість праць.
Основні ідеї, пов’язані з роллю i місцем задач, прикладною спрямованістю
курсу математики, математичним моделюванням як методом пізнання,
способами розв’язання, викладені в роботах П. Т. Апанасова, М. П. Балка,
Г. П. Бевза,

М. І. Бурди,

Г. О. Михаліна,

М. Я. Ігнатенка,

Л. Л. Панченко,

Ю. М. Колягіна,

М. В. Працьовитого,

Т. В. Крилової,
З. І. Слєпкань,

М. О. Терешина, В. О. Швеця, М. І. Шкіля. Деякі роботи базуються на розгляді
окремих засобів прикладної спрямованості: практичних робіт (Р. Н. Матюгіна,
В. Є. Тарасюк та ін.), прикладних задач (І. Б. Бекбоєв, С. С. Варданян,
Л. С. Межейнікова, Л. Карамов, Н. Р. Колмакова, Л. М. Короткова та ін.). У
значній кількості досліджень увага приділяється комплексному використанню
засобів прикладної спрямованості: прикладних задач та інформації про
походження математичних об’єктів, практичних і лабораторних робіт,
міжпредметних зв’язків (В. П. Денисов, М. І. Якутова та ін.).
Питаннями принципів добору системи прикладних задач, вимог до їх
розв’язання

займалися

дослідники

І. Г. Стрельченко, Й. М. Шапіро.

Г. Я. Дутка,

Л. О. Соколенко,
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Відзначаючи високу теоретичну i практичну значущість робіт з даної
проблеми, слід відмітити загалом низький рівень математичної підготовки та
сформованості вмінь розв’язувати математичні задачі фінансового змісту учнів
основної школи.
Наведені міркування обумовили актуальність нашого дослідження:
«Формування вмінь учнів розв’язувати математичні задачі фінансового
змісту».
Об’єкт дослідження – процес навчання учнів математики у основній
школі.
Предмет дослідження – навчання учнів розв’язувати математичні задачі
фінансового змісту.
Мета дослідження – на основі аналізу науково-методичної, навчальної
літератури, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, дослідити
можливості

формування

вмінь

учнів

розв’язувати

математичні

задачі

фінансового змісту у процесі вивчення математики в основній школі.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
1)

проаналізувати

стан

досліджуваної

проблеми

у

психолого-

педагогічній і методичній літературі та в практиці навчання математики;
2)

з’ясувати психолого-педагогічні засади формування вмінь та навичок

учнів розв’язувати математичні задачі фінансового змісту;
3)

визначити роль і місце математичних задач фінансового змісту у

системі математичної підготовки учнів основної школи;
4)

розробити методичні рекомендації для пояснення розв’язування

основних типів математичних задач фінансового змісту;
5)

створити добірку математичних задач фінансового змісту.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано
такі методи дослідження:
1)

теоретичні

–

системний

та

порівняльний

аналіз

психолого-

педагогічної, навчально-методичної літератури з проблеми дослідження
(уточнення понятійного апарату, змісту вмінь розв’язувати математичні задачі
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фінансового змісту, виділення психолого-педагогічних закономірностей їх
розв’язування учнями основної школи);
2)

емпіричні – спостереження за процесом навчання учнів, аналіз їх

навчальної діяльності; бесіди з вчителями та учнями; систематизація й
узагальнення передового досвіду вчителів, методистів (визначення змісту та
операційного складу вмінь розв’язувати математичні задачі фінансового
змісту).
Практична значущість дослідження полягає в розробці методичних
рекомендацій для пояснення розв’язування основних типів математичних задач
фінансового змісту, складеній системі задач фінансового змісту, які вчитель
може використовувати у процесі вивчення математики в основній школі.
Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювались у 68 класах загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вінницької міської ради.
На базі матеріалів дослідження опубліковано дві праці.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків,
списку використаних джерел, додатків.
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