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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Математична освіта є важливою складовою 
загальноосвітньої підготовки школярів. Місце математики в системі шкільної 
освіти визначається її роллю в інтелектуальному, соціальному і моральному 
розвитку особистості, розумінні будови і використанні сучасної техніки, 
сприймання наукової картини світу і сучасного світогляду. Математика є 
опорним предметом при вивченні суміжних дисциплін, тому без належної 
математичної підготовки неможлива повноцінна освіта сучасної людини. 
Вирішальне значення для системи шкільної освіти має формуючий вплив 
предмета математики на особистість школяра. 

Умови сучасного суспільства вимагають від людини, що вступає в 
самостійне життя, володіти набором практичних знань, вмінь та навичок з 
фінансової науки, що можливе за умови опанування шкільним курсом 
математики. 

Результати знань учнів, їх підготовка до роботи в сучасних умовах, 
творча діяльність великою мірою залежить від активізації пізнавальної 
діяльності учнів під час вивчення математики. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів можлива завдяки 
вдосконаленню змісту матеріалу, подання його у зрозумілій формі, де чітко 
вказується практичне значення понять, що вивчаються. Завдяки таким 
завданням учні розуміють значимість математики у повсякденному житті, 
використання певних явищ та фактів на практиці, необхідність певних умінь та 
навичок. 

Прояв інтересу учнів більше спостерігається під час розв’язання задач 
прикладного спрямування. В таких задачах розглядається певна реальна 
ситуація, показується практичне застосування математичних явищ та фактів у 
повсякденному житті. Тому потрібно, щоб вивчення математики включало в 
себе більше задач практичного значення. Вони зацікавлюють учнів, показують 
можливість реалізації математичних знань в життєвих ситуаціях. 
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Також важливим елементом загальної культури населення є розв’язання 

економічних та фінансових задач. 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 
відбувається завдяки математичним інтерпретаціям фінансових понять, які 
використовуються в процесі розв’язання задач. 

Впродовж останніх років відбувається зниження інтересу учнів до 
навчання, зокрема до вивчення математики. На це вказує багато факторів: 

1) поточна успішність учнів у школі; 
2) результати зовнішнього незалежного оцінювання; 
3) недобори на фізико-математичних факультетах тощо. 
Таким чином, традиційні методи навчання, де учень виступає як об’єкт, 

якому передають інформацію, потребують перегляду і вдосконалення. 
Отже, постає питання: як викликати, сформувати і розвивати позитивне 

особистісне ставлення в учнів до вивчення математики? 
У наші дні надзвичайно важко зацікавити учнів вивчати математику. 

Формування позитивного ставлення учнів до вивчення математики є одним з 
основних завдань сучасного вчителя. Дане завдання частково може бути 
вирішене засобами розв’язування задач фінансово-економічного змісту. Тому 
перед школою все більше ставляться завдання щодо поєднання навчання з 
продуктивною працею. 

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. 
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Однією з умов успішного навчання математики є активізація навчально-

пізнавальної діяльності учнів та розвиток їх пізнавальних можливостей, 
стимулювання й підвищення інтересу до навчання. Навчально-пізнавальну 
діяльність, аспекти її стимулювання та мотивації досліджують у своїх роботах: 
Ю. К. Бабанський, М. О. Данилов, О. Я. Савченко, М. М. Скаткін, 
І. Ф. Харламов, Г. І. Щукіна та інші. 

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, М. Я. Ігнатенка, Ю. М. Колягіна, Т. В. Крилової, 
Г. О. Михаліна, Л. Л. Панченко, М. В. Працьовитого, 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 Г. Я. Дутка, Л. О. Соколенко, 
І. Г. Стрельченко, Й. М. Шапіро. 

Відзначаючи високу теоретичну i практичну значущість робіт з даної 
проблеми, слід відмітити низький рівень математичної підготовки та 
сформованості вмінь розв’язувати задачі фінансово-економічного змісту учнів 
старшої школи. 
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Наведені міркування обумовили актуальність нашого дослідження: 

«Формування позитивного ставлення старшокласників до навчання 
математики засобами розв’язування задач фінансово-економічного змісту». 

Об’єкт дослідження – процес навчання учнів математики у старшій 
школі. 

Предмет дослідження – задачі фінансово-економічного змісту, як засіб 
для формування позитивного ставлення учнів до вивчення математики. 

Мета дослідження – на основі аналізу науково-методичної, навчальної 
літератури, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, дослідити 
можливості формування позитивного ставлення учнів до вивчення математики 
засобами розв’язування задач фінансово-економічного змісту. 

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 ефективного формування 

позитивного ставлення учнів до вивчення математики; 
3) визначити роль і місце задач фінансово-економічного змісту у системі 

математичної підготовки учнів старшої школи; 
4) розробити методичні рекомендації для пояснення нового матеріалу з 

використанням задач фінансово-економічного 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 прикладні задачі, 
виділення психолого-педагогічних закономірностей формування позитивного 
ставлення до математики); моделювання педагогічних процесів (розробка 
вимог до організаційних форм, методів і прийомів формування вмінь учнів 
розв’язувати прикладні задачі, виявлення орієнтовних основ діяльності з 
розв’язання прикладних задач); 
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2) емпіричні – спостереження за процесом навчання учнів, аналіз їх 

навчальної діяльності; анкетування, бесіди з вчителями та учнями; 
систематизація й узагальнення передового досвіду вчителів, методистів 
(визначення змісту та операційного складу вмінь розв’язувати задачі 
фінансово-економічного змісту). 

Практична значущість дослідження полягає в розробці методичних 
рекомендацій при поясненні нового матеріалу з математики з використанням 
задач фінансово-економічного змісту, складеній системі прикладних задач, які 
вчитель може використовувати на уроках математики для формування 
позитивного ставлення учнів до вивчення предмета. 

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювались у 
??????  класах загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ?????. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. 
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