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ВСТУП. 
Перетворення в економічній та соціальній сферах нашого життя 

вимагають нових підходів до розбудови всієї системи освіти і висувають на 

перший план завдання розробки нового змісту освіти і нових технологій 

навчання, які забезпечували б високоякісну підготовку професійних кадрів, 

зокрема з економіки.  

Підготовка спеціалістів з економіки передбачає ґрунтовні знання з 

математики і вміння їх застосовувати в майбутній професійній діяльності. 

Математичні закономірності широко використовуються в економіці 

сучасного виробництва. Сучасна людина повинна вміти аналізувати життєві 

фінансові проблеми і ситуації, встановлювати системні зв’язки, виявляти 

проблеми, знаходити способи їх розв’язання, прогнозувати події тощо. 

За останні роки програми підготовки економістів у профільних класах і 

вузах України зазнали докорінної зміни. Почали викладати такі сучасні курси 

як мікроекономіка, макроекономіка, фінанси, маркетинг та інші з 

застосуванням математики. Глибоке засвоєння цих курсів є основою для 

розуміння ринкових механізмів господарювання і вимагає поліпшення 

математичної підготовки майбутніх економістів. Для того, щоб зрозуміти, як 

будуються економічні моделі, щоб навчитися їх досліджувати, студенти 

повинні досконало володіти основами математики. Це і спонукало вибір теми 

нашого дослідження «Використання прикладних задач економічного змісту 

для підвищення мотивації вивчення математики» 

Об’єктом дослідження є методика вивчення математики в 

загальноосвітній школі. 

Предметом дослідження є система задач економічного змісту для 

підвищення мотивації до вивчення математики та методика роботи з нею. 

Мета дослідження полягає в розробці системи задач економічного 

змісту, яка може бути використана для підвищення мотивації до вивчення 

математики упродовж навчання учнів з п’ятого по одинадцятий клас. 

Поставлена мета конкретизувалась в наступних завданнях: 
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1. Опрацювати літературу з проблеми дослідження; 

2. Створити банк задач економічного змісту та класифікувати їх; 

3. Визначити можливість впровадження задач економічного змісту у 

процес навчання математиці; 

4. Розробити компоненти методичної системи по впровадженню задач 

економічного змісту в навчальний процес; 

При проведенні дослідження виходили з наступної гіпотези: введення 

задач економічного змісту в навчальний процес мотивуватиме навчання 

вивчення математики та сприятиме кращому розумінню і засвоєнню 

матеріалу. 

Мета, гіпотеза і завдання обумовили вибір сукупності методів 

дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної та дидактичної 

літератури з проблеми дослідження, вивчення програмної та інструктивно-

методичної документації для загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації економічного профілю; діагностика стану 

знань учнів за аналізом усних відповідей, результатів контрольних робіт; 

систематизація, класифікація та узагальнення фактичного матеріалу 

дослідження; статистична обробка результатів експерименту. 

Наукова новизна дослідження полягає у створенні банку задач 

економічного змісту та розроблені методики роботи з ними в навчальному 

процесі. 

Основні положення результатів дослідження апробовувались у 

Липовецькій загальноосвітній школі №3 І-ІІІ ступенів.  
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РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

1.1. Теоретичні основи економічної орієнтації процесу навчання 
математики в школі, та його організація. 
 

Особистісне і професійне самовизначення – основне новоутворення 

старшого шкільного віку. Це багато в чому характеризує соціальну ситуацію 

розвитку, в якій відбувається формування особистості в період раннього 

юнацького віку. Таким чином, у більш широкому розумінні особистісне і 

професійне самовизначення старшокласників можна розглядати як життєве 

самовизначення або психологічну готовність до життя, яка включає: 

 сформованість на високому рівні психологічних структур, 

насамперед самосвідомості учнів; 

 розвиток потреб, які забезпечують змістовну наповненість 

особистості, серед яких центральне місце займають моральні установки, 

ціннісні орієнтації і тимчасові перспективи; 

 становлення передумов індивідуальності як результат розвитку і 

осмислення своїх здібностей та інтересів кожним старшокласником. 

Математика посідає особливе місце в системі загальної і спеціальної 

освіти економічного напряму. По-перше, вона є основним компонентом 

загальної освіти і розвитку особистості. По-друге – навчальним предметом, 

необхідним для подальшої економічної освіти і наступної професійної 

діяльності учнів. Великі можливості математики для економічної освіти 

учнів дають змогу говорити про особливе значення розробки навчально-

методичного забезпечення математичної освіти для класів економічного 

профілю. 

У навчанні математики диференціація має особливе значення, що 

пояснюється специфікою предмета. Об’єктивно математика є однією з 

найскладніших шкільних дисциплін і викликає суб’єктивні труднощі у 

багатьох школярів. Водночас чимало учнів мають схильність до цього 
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