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ПЕРЕДМОВА 

Професійна підготовка студентів ВНЗ передбачає формування ви-
сокого рівня математичної та інформаційної культури, наукового сві-
тогляду, розуміння сутності прикладної і практичної спрямованості 
математики, оволодіння методами математичного моделювання та 
ІКТ розв’язання практичних задач у виробничо-комерційній та адміні-
стративній сферах діяльності. Математичне програмування змістовим 
модулем якого є ЛП, у фаховій підготовці студентів ВНЗ відіграє над-
звичайно важливу роль як один з основних інструментів управління 
економічними системами, що полягає в розробці методів розв’язання 
оптимізаційних задач та дослідження отриманих розв’язків. Це 
пов’язано з тим, що формування здатності студентів ВНЗ приймати 
ефективні управлінські рішення, вибирати найкращі варіанти немож-
ливе без уміння формулювати та досліджувати математичні моделі з 
використанням ІКТ. Специфікою ЗЛП є певна обчислювальна склад-
ність, саме тому при їхньому розв’язанні одними із основних завдань 
курсу є ознайомлення студентів з існуючими програмними засобами, 
формування у них умінь і навичок їх використання при проведенні 
розрахунків оптимізаційних задач та аналізі отриманих результатів. 

Проблеми, пов’язані з труднощами проведення в інформаційному 
суспільстві докорінних змін у навчанні математичних дисциплін май-
бутніх фахівців різних спеціальностей, сформульовано в компактній 
та гострій формі: комп’ютери виявились викликом для викладачів ма-
тематики, проте адекватної відповіді на цей виклик поки не знайдено. 

Методичні, дидактичні й психологічні аспекти створення та засто-
сування ІКТ навчання відображено в наукових працях В. Ю. Бикова 
[15; 16; 17; 18; 19; 20; 21], Р. С. Гуревича [43; 42], М. І. Жалдака [58; 
59; 60; 61; 62; 63; 64], В. І. Клочка [86; 87; 88; 89; 90; 91; 92], 
Т. І. Коваль [97; 98; 99; 100], В. В. Лапінського [124; 125; 126; 127], 
Ю. І. Машбиця [142; 197], Н. В. Морзе [178; 179; 180; 181; 182], 
Ю. С. Рамського [124; 125; 126; 127], С. О. Семерікова [222; 223], 
О. М. Спіріна [239; 240], а також зарубіжних фахівців О. І. Башмакова 
[13], Л. Х. Зайнутдінової [69], В. М. Монахова [176], І. А. Морєва 
[177], П. І. Образцова [194], І. В. Роберт [216], J. Attewell (Дж. Етте-
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велла) [280; 281], C. Blurton (К. Блертона) [283], M. Moore (М. Мура) 
[183], G. Siemens (Дж. Сіменса ) [300]. 

Значна науково-дослідна робота ведеться у напрямі обґрунтування 
дидактичних, теоретико-методологічних засад створення та практич-
ного застосування ІКТ в процесі навчання вищої математики. Окрес-
лена проблематика відображена в наукових працях В. Ю. Бикова [16], 
К. В. Власенко [31], О. М. Гончарової [39], Ю. В. Горошка [40], 
В. П. Дьяконова [52; 55; 53; 54], С. А. Дьяченко [56], М. І. Жалдака 
[59; 61; 64], О. В. Зіміної [74], Т. В. Капустіної [78; 79], В. І. Клочка 
[86; 87; 88; 89; 90; 91], Т. В. Крилової [111],  В. М. Михалевича [114; 
115; 149; 152; 155; 157; 158; 163; 162; 167; 169; 170; 171; 146; 147; 145; 
164], С. А. Ракова [206; 207; 208; 209; 210], Ю. С. Рамського [211; 
212], Н. В. Рашевської [213; 214], С. О. Семерікова [220; 221; 222; 
223], О. І. Скафи [225], К. І. Словак [228; 229; 231; 230; 232], 
О. В. Співаковського [236; 237; 235; 238], Ю. В. Триуса [248; 247; 249; 
250; 251; 252; 253]. У цих дослідженнях, а також в низці інших робіт 
[2; 3; 4; 5; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 36; 37; 46; 48; 49; 70; 80; 85; 93; 94; 95; 
96; 104; 105; 110; 114; 115; 134; 139; 141; 143; 190; 199; 200; 204; 218; 
243; 272; 284; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 295; 293; 294; 296; 297; 298] 
показано, що одним з найбільш перспективних напрямів розвитку ІКТ 
навчання математики є створення програмних засобів навчального 
призначення, що базуються на використанні систем комп’ютерної ма-
тематики. 

Нині накопичено значний обсяг [31, 39, 52; 55; 53; 54, 56, 61; 74, 78; 
79, 86; 87; 88; 90; 91, 93, 114; 115; 149; 152; 155; 157; 158; 163; 162; 
167; 169; 170; 171; 146; 147; 145; 164, 213; 214, 220; 221; 222; 223, 228; 
229; 231; 230; 232, 236; 237; 235; 238, 248; 247; 250; 251; 252; 253] на-
працювань теоретичного та прикладного характеру із застосування 
СКМ при навчанні вищої математики. Найбільш цінними є матеріали, 
які стосуються покращення наочності, а також реалізації концепції 
адаптації сучасних СКМ для навчання математики студентів через 
створення навчальних тренажерів для автоматизованого відтворення 
покрокового розв’язання типових математичних задач. Показано, що 
використання вказаних тренажерів є ефективним сучасним засобом 
формування умінь і навичок розв’язування ТЗВМ як елементів проце-
дурної компетентності майбутніх інженерів.  
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Із результатів теоретичного аналізу наукових та навчально-
методичних праць [62; 120; 122; 129; 130; 131; 132; 137; 136; 144; 171; 
218; 248; 247; 253; 267; 266; 269; 272; 274], які розглядають впрова-
дження ІКТ у навчання лінійного програмування студентів ВНЗ ви-
пливає, що проектування навчальної діяльності переважно здійсню-
ється з опорою на традиційні навчальні задачі, які характеризуються 
високим рівнем рутинних операцій у вигляді громіздких арифметич-
них обчислень та графічних побудов. Часто використання ІКТ у на-
вчанні ЛП відбувається шляхом запозичення типових навчальних за-
дач з інших дисциплін, що є проявом відомої проблеми впровадження 
СКМ, яка полягає в небезпеці підміни навчального матеріалу з основ 
математики навчанням основам роботи з цими математичними систе-
мами. 

Отже, все вищесказане вказує на суперечності між вимогою кар-
динального оновлення змістово-цільових і технологічних сторін на-
вчання ЛП студентів ВНЗ, обумовлену широким використанням СКМ 
у навчальному процесі, та недостатньою розробленістю концептуаль-
них положень, теоретичних засад та методик використання цих сис-
тем. 
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ В ОСВІТІ 

1.1 Тенденції і проблеми математичної підготовки  
в економічній освіті та психолого-педагогічні основи  

організації процесу навчання вищої математики  
математичним дисциплінам майбутніх студентів ВНЗ 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу привів до прояв-
лення та небезпечного загострення багатьох проблем і протиріч в сфе-
рі освіти. В роботах [116, 117] висвітлено концептуальні аспекти про-
блем сучасної вищої освіти: 

1) проблема масовості освіти; 
2) проблема інформаційного перевантаження студентів; 
3) віддаленість студентів від викладачів; 
4) проблема якості вищої освіти; 
5) проблема трансформації цілей, змісту і методів навчання. 
Впродовж останніх років переважна більшість випускників шкіл 

продовжують навчання у вищих навчальних закладах освіти. Це поро-
джує проблему масовості вищої освіти, яка полягає у зниженні сере-
днього рівня здатності випускників шкіл до подальшого навчання, не-
достатності та неоднорідності їх підготовки. 

Слід зауважити, що під проблемою масовості освіти фактично ро-
зуміється проблема масовості вищої освіти [74]. 

Збільшення середньої кількості студентів в одній групі та суттєва 
неоднорідність їх підготовки ускладнює організацію процесу навчан-
ня та збільшує навантаження на викладача. З іншого боку з низки 
об’єктивних і суб’єктивних чинників викладачі не в змозі підготувати 
своєчасно якісне навчально-методичне забезпечення.  

Найбільш перспективним напрямом розв’язання проблеми інфор-
маційного перевантаження студентів, що пов’язана зі зростанням об-
сягу та складності знань і умінь, які належить їм засвоїти, вважається 
модернізація освіти на основі її інформатизації та комп’ютеризації [74]. 

Слід зауважити, що деякі складові проблеми інформаційного пе-
ревантаження студентів, що викликані надмірною гуманізацією та гу-
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манітаризацією освіти, характерною для першого десятиліття XXI 
століття, нині втратили свою актуальність внаслідок оптимізації роз-
поділу кількості кредитів між різними циклами підготовки (гуманіта-
рної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійно-
орієнтованої) в оновлених планах підготовки бакалаврів інженерного 
та економічного напрямів. 

Внаслідок інформатизації освіти взаємодія між викладачами та 
студентами все більшою мірою здійснюється опосередковано через 
посередництво сучасного освітнього середовища. Через недоскона-
лість такої взаємодії виникає проблема відчуження студентів від ви-
кладачів і, як наслідок, зниження ефективності навчання та його якос-
ті [74]. 

Шляхом аналізу процесів, які відбувалися у математичній освіті 
протягом десятків років, автори [116, 117] виявили такі тенденції: 

− скорочення кількості годин, що виділяються на математику; 
− поглиблення розриву між математичною підготовкою випус-

кників школи і потребами вузів; 
− поглиблення розриву між математичною підготовкою випус-

кників ВНЗ і об’єктивними потребами науки, техніки і технології. 
В роботі [39] зазначається, що на сучасному етапі вузівської осві-

ти спостерігається систематичне скорочення навчальних годин для 
фундаментальних дисциплін, що передбачені навчальними планами. 
Для економічних спеціальностей вузів «кількість годин на вивчення 
основних математичних дисциплін в нових навчальних планах 
(2004 р.) у порівнянні з попередніми (2000 р.) скоротилася на 15 %, а в 
порівнянні з навчальним планом 1978 р. – на 35 %». 

Зауважимо, що між концептуальними аспектами проблем сучасної 
вищої освіти та тенденціями в процесах, які відбуваються у математич-
ній освіті, прослідковуються тісні зв’язки. Скорочення кількості годин, 
що виділяються на математику, пов’язано з проблемою інформаційного 
перевантаження студентів. Поглиблення розриву між математичною 
підготовкою випускників школи і потребами вузів, з одного боку, є на-
слідком проблеми масовості освіти, а з іншого, – є одним із чинників 
проблеми зниження якості вищої освіти. Поглиблення розриву між ма-
тематичною підготовкою випускників ВНЗ і об’єктивними потребами 
науки, техніки і технології пов’язано практично з усіма концептуаль-
ними аспектами проблем сучасної вищої освіти. 
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У [191] з посиланням на [285] наведені цікаві результати дослі-
дження Світового банку на основі тестування математичних та приро-
дничих знань школярів і студентів у деяких країнах, в тому числі й 
країн СНД. Дослідження проводили на вибірках школярів у віці 9–13 
років з 19-ти країн світу. Результати аналізу переваг й недоліків су-
часної системи освіти було подано у вигляді графіка відхилення від 
середнього значення для досліджених вибірок (рис. 1.1) [192]. 

Що ж стосується низького рівня математичної підготовки абітурі-
єнтів – це проблема, що загострюється за останні роки. 

Результати, що їх наведено на рис. 1.1, свідчать про те, що найви-
щий рівень знань з природничо-математичних дисциплін показали 
школярі країн СНД. Слід відмітити, що вищезазначена позитивна тен-
денція зберігається й нині і знаходить підтвердження в даних, наведе-
них на одній із підсумкових колегій МОН України [191]. 
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Рисунок 1.1 – Результати тестування рівня знань з природничо-математичних  
дисциплін школярів і студентів у деяких країнах 

 

З наведеними фактами та їх аналізом корелюються не менш цікаві 
дані Б. І. Федорова [262], в яких аналізуються та обговорюються про-
блеми шкільної освіти з позицій інформаційно-логічного підходу. В 
рамках цього підходу використання всіх освітніх засобів, методів і 
критеріїв підпорядковується досягненню найголовнішої мети шкіль-
ного навчання – розвитку розумових чи інтелектуальних здібностей 
або умінь учнів. Науковець Б. І. Федоров намагається проаналізувати 
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основні причини низької продуктивності сучасного шкільного на-
вчання. В зв’язку з чим наводяться факти за 2007 р. (аналізувались 
школи Санкт-Петербургу). Із 700 золотих медалістів випускників ме-
нше 10 % хлопчиків, отже, інші – дівчатка. Зазначається, що подібна 
тенденція зберігається вже протягом тривалого часу. І це переконливо 
свідчить про те, що навчання в сучасній школі носить переважно ін-
формаційний, а не розвивальний характер. Звідки це випливає? Вияв-
ляється, згідно з даними дитячої психології пам’ять дівчаток до 17–18 
років перевершує пам’ять хлопчиків у 5–6 разів. Отже, високий відсо-
ток медалістів серед дівчаток цілком закономірний, оскільки сучасна 
шкільна освіта спрямована, в основному, не стільки на вироблення в 
учнів навичок самостійного мислення, скільки на отримання ними вже 
готових найостанніших відомостей про світ. 

У переважній більшості соціологічних вимірювань на перше місце 
ставиться прагнення учнів до розвитку самостійного мислення. Підміна 
навчання як розвитку індивідуальних інтелектуальних здібностей (або 
інтелектуальної компетентності) учнів простою їх поінформованістю 
призводить у більшості випадків до того, що підліток виходить зі стін 
школи, засвоївши лише стандартний набір певних рецептів і формул, 
що прикрашені своєрідними фрагментами літературної моди [262]. 

Отже, не дивно, що за рівнем знання фактів учні країн СНД за-
ймають лідируюче положення, але поступаються за критеріями засто-
сування фактів і знань в нестандартних ситуаціях. 

Звертається увага на той факт, що на рівні професійної діяльності 
«науку рухають вперед» переважно не ті 90 % дівчаток, а хлопчики, і 
не тільки ті 10 %, які отримали золоті медалі, а набагато більше їх чи-
сло, і пояснюється це тією обставиною, що хлопчиків «підводила 
пам’ять». Тому з ними доводилося більше займатися, вимушено вико-
ристовуючи не тільки функцію опису, а й пояснення і, можливо, про-
цедури виведення нового знання, тобто прогнозування. «Задовільні» 
оцінки хлопчиків виявлялися згодом більш значущими щодо повноти 
відображення їх інтелектуального розвитку [262]. 

Ми повністю поділяємо висновки науковця Б. І. Федорова віднос-
но того, що сучасна шкільна освіта спрямована, в основному, не сті-
льки на вироблення в учнів навичок самостійного мислення, скільки 
на отримання ними вже готових найостанніших відомостей про світ, 
але не поділяємо міркування стосовно пояснення подальших досяг-
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нень хлопчиків, яких «підводила пам’ять» під час навчання у середній 
школі, виключно саме тим, що з ними доводилося більше займатися і 
саме тому вимушено використовувати функцію пояснення та, можли-
во, процедури виведення нового знання. На наш погляд, наведені фак-
ти свідчать, в першу чергу, про недосконалість всієї системи освіти і 
системи діагностики, зокрема. А подальші досягнення хлопчиків, яких 
«підводила пам’ять» під час навчання у середній школі, можна пояс-
нити порівнянням з явищем коли крізь асфальт пробивається трава. 
Тобто успіхи маємо, повною мірою, «не завдяки», а «всупереч». Зви-
чайно, вдосконалення всіх складових освітнього процесу буде сприяти 
більш повному розкриттю потенційних здібностей хлопчиків, яких 
«підводила пам’ять», а, отже і значно вагомішим їхнім подальшим до-
сягненням. 

Зазначені проблеми та тенденції зниження стандартів середньої та 
вищої освіти спостерігаються впродовж як мінімум п’ятдесяти остан-
ніх років не тільки в країнах СНД, але й у європейських країнах і в 
США.  

У доповіді Національної комісії США з якості освіти, сама назва 
якої «Нація в небезпеці» слугує певним меседжем, повідомлялося, що 
в 1983 р. в країні було понад 20 мільйонів практично безграмотних, а 
середній випускник школи та коледжу був підготовлений гірше, ніж 
25–30 років тому. Автори доповіді відзначили, що якби яка-небудь 
іноземна держава спробувала нав’язати США ззовні той середній рі-
вень освіти, який реально існує в даний час, це було б розцінено як 
ворожий випад, або навіть як оголошення війни [142]. 

Майже через два десятки років Національна комісія США направ-
ляє Президентові США доповідь під назвою «Ще не надто пізно», у 
висновках якої підкреслюється, що майбутнє добробуту народу зале-
жить від успіхів навчання наших дітей математики та природничих 
наук, проте ці успіхи недостатні, щоб забезпечити їхнє майбутнє [74]. 

Впродовж останніх десятиліть загострилися проблеми, що 
пов’язані з кадровою політикою в різних галузях виробництва. Прете-
нзії до рівня підготовки молодих спеціалістів з вищою освітою, які 
висловлювались на різних науково-практичних конференціях і нара-
дах з боку спеціалістів, свідчать про поглиблення розриву між рівнем 
підготовки випускників ВНЗ України і вимогами, які висуваються до 
них суспільством нині. 
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О. В. Зіміна вважає, що до основних причин поглиблення розриву 
між рівнем математичної підготовки випускників ВНЗ і потребами су-
часної науки та технології може бути віднесено ігнорування або непра-
вильне використання комп’ютерів через відсутність методичних мате-
ріалів, а також зручних і ефективних форм підвищення кваліфікації ви-
кладачів, небажання запропонувати нові математичні курси [74]. 

На наш погляд під «неправильним» розуміється педагогічно неви-
важене використання СКМ. 

Про доцільність введення розділів сучасної математики замість 
низки тем і методів традиційної програми курсу вищої математики 
йдеться також і в роботі [91]. «Часто знання з математики майбутніх 
інженерів носять формальний характер, не відповідають потребам фа-
хових дисциплін і загальному рівневі підготовки сучасного фахівця. 
Однією з головних причин цих недоліків є недосконалість змісту та 
методичної системи навчання вищої математики. Так, наприклад, 
зміст спеціальних дисциплін разом з їхнім математичним апаратом за 
останні роки суттєво змінюється, а зміст курсу вищої математики за-
лишається майже незмінним. Необхідно додати також, що ця пробле-
ма загострюється у зв’язку з впровадженням на спеціальних кафедрах 
комп’ютеризованих технологій навчання, використанням потужного 
комп’ютерного супроводу розв’язування математичних задач». 

В той же час наведені думки стосовно недосконалості змісту ви-
щої математики, який не повною мірою враховує зміни змісту спеціа-
льних дисциплін разом з їхнім математичним апаратом ми не поділя-
ємо, оскільки, на нашу думку, такі зміни в першу чергу мають бути 
враховані в спеціальних курсах математики, які можуть бути введені 
тільки після засвоєння студентами програми існуючого базового кур-
су вищої математики.  

Що ж стосується недосконалості методичної системи навчання 
вищої математики, то в цьому питанні ми не тільки повністю пого-
джуємося з автором [91], а й вважаємо, що останнє десятиліття ще бі-
льше загострило цю проблему. Таке загострення є наслідком яскраво 
вираженої проблеми, про яку йдеться в [18] і яка полягає у випере-
дженні прогресу ІКТ методичних підходів, які спираються на зазначе-
ні технології. 

Що стосується тези дидактичності та відірваності завдань від реа-
льних потреб сучасної науки і технології, то, на наш погляд, потрібно 
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дещо змістити акценти, оскільки застосовувати математику майбутнім 
спеціалістам заважає насамперед недостатній рівень формування 
знань, умінь та навичок з математичних методів розв’язання завдань. І 
відбувається це дійсно внаслідок недосконалості методики викладан-
ня математики, що проявляється, зокрема, і у використанні традицій-
них навчальних завдань, виконання яких потребує невиправдано зна-
чних витрат часу і зусиль студентів на здійснення великої кількості 
примітивних обчислень та громіздких записів, що можна виконувати 
із використанням ІКТ.  

Проблеми, що пов’язані з підвищенням якості вищої освіти, пос-
тійно розглядаються державними органами влади різних рівнів.  

В указі Президента України «Про Національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 р.» (№ 344/2013) зазначається, що 
розроблення «Національної стратегії зумовлено необхідністю карди-
нальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспро-
можності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, при-
скорення інтеграції України у міжнародний освітній простір». У Наці-
ональній стратегії конкретизовано основні шляхи реалізації концепту-
альних ідей та поглядів розвитку освіти відповідно до Національної 
доктрини розвитку освіти. Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні має декілька розділів, зокрема: сучасний стан розвитку освіти; 
мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії; 
основні напрями реалізації Національної стратегії; фінансове та мате-
ріально-технічне забезпечення системи освіти; очікувані результати 
реалізації Національної стратегії. 

В аналізі сучасного стану національної системи освіти відзначається, 
що  відповідно до програми економічних реформ на 2010–2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава» затверджено надзвичайно важливі державні цільові програми, 
зокрема: Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкі-
льної природничо-математичної освіти на період до 2015 року; Держав-
ну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес зага-
льноосвітніх навчальних закладів ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 
року; вказується на виконання державних програм, спрямованих на ін-
форматизацію та комп’ютеризацію навчальних закладів усіх рівнів осві-
ти, забезпечення таких закладів сучасними технічними засобами на-
вчання з природничо-математичних дисциплін, упровадження ІКТ в 
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освіті та науці; вказується на здійснення низки заходів щодо реалізації 
ідей і положень Національної доктрини розвитку освіти, підвищення 
якості освіти, її доступності та конкурентоспроможності; йдеться про 
модернізацію змісту освіти, впровадження у вищій освіті принципів Бо-
лонського процесу та кредитно-модульної системи навчання. До основ-
них проблем, викликів та ризиків, зокрема, віднесено: 

− повільне здійснення інформатизації системи освіти, впрова-
дження у навчально-виховний процес інноваційних та ІКТ; 

− недостатня орієнтованість структури і змісту вищої освіти на 
потреби ринку праці та сучасні економічні виклики. 

 Мета Національної стратегії полягає у [261]: 
− підвищенні доступності якісної, конкурентоспроможної осві-

ти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, 
економіки; 

− забезпеченні особистісного розвитку людини згідно з її інди-
відуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом 
життя. 

Серед основних завдань Національної стратегії вказано на необ-
хідність [261]: 

− забезпечення систематичного підвищення якості освіти на ін-
новаційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-
методичного супроводження навчально-виховного процесу; 

− забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучасних 
засобів навчання (навчально-методичних, електронних, технічних, ін-
формаційно-комунікаційних тощо). 

В основних напрямах реалізації Національної стратегії окремими 
пунктами виділено модернізацію змісту освіти та її інформатизацію.  

Вказується, що «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження су-
часних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують 
удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефекти-
вність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві» [261]. Звертається увага на необхідність 
застосування в навчально-виховному процесі поряд із традиційними 
засобами ІКТ. 

В підрозділі «Очікувані результати реалізації Національної страте-
гії» зазначено, що реалізація Національної стратегії дасть змогу забез-
печити [261]: 
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− створення системи освіти нового покоління, що гарантувати-
ме випереджальний загально-цивілізаційний розвиток людини, її інте-
лекту; 

− поліпшення ефективності навчання випускників усіх рівнів 
системи освіти, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
освіти за рахунок фундаментальності та практичної спрямованості на-
вчальних програм. 

Водночас слід зазначити, що економічні реалії сьогодення, зумов-
лені динамікою відносин у економічному базисі суспільства, супрово-
джуються зміною освітянської парадигми. Саме тому в Національній 
доктрині розвитку освіти України [187] визначені пріоритетні освітні 
цілі, що полягають у формуванні покоління молоді, яке буде: 

− захищеним і мобільним на ринку праці; 
− здатним робити особистісний, духовно-світоглядний вибір; 
− володіти необхідними знаннями, навичками, компетентністю 

для інтеграції в суспільство на різних рівнях; 
− спроможним до навчання впродовж життя. 
Науковець Л. І. Нічуговська [191] вважає, що «сучасна економічна 

освіта має вирішувати подвійне завдання, а саме: забезпечити майбут-
ніх фахівців потужною інформаційною базою необхідних знань та 
сформувати уміння їх творчого застосування до розв’язування як ти-
пових, так і нестандартних бізнес-проблем».  

Мета навчання математичним дисциплінам студентів економі-
чного фаху вищого навчального закладу збігається з вектором роз-
витку стратегічних напрямів математичної освіти й полягає у [191]: 

− озброєнні студентів, майбутніх фахівців, здатних досягти ви-
сокого рівня професіоналізму на основі традиційних форм діяльності, 
типовою базою математичних знань і відповідним математичним ін-
струментарієм; 

− у підготовці спеціалістів до нових перспективних форм діяль-
ності, тобто досягнення ними професійної компетентності на основі 
творчого застосування математичних засобів аналізу та методології ма-
тематико-статистичного моделювання й соціально-економічного про-
гнозування можливих наслідків майбутньої професійної діяльності. 

Досягнення поставленої мети математичної освіти, з урахуванням 
тенденцій зростання інформатизації та глобалізації світової спільноти, 
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передбачає в процесі навчання математичним дисциплінам студентів 
економічного фаху ВНЗ реалізацію комплексу навчально-методичних 
завдань, що складаються із декількох системних блоків. 

Більш компактні варіанти формулювання мети курсу вищої мате-
матики для студентів нематематичних спеціальностей запропоновано 
науковцями В. І. Клочком та К. І. Словак. 

«Курс вищої математики в технічному ВНЗ є фундаментом мате-
матичної підготовки майбутнього фахівця, яка здійснюється з метою 
розвитку логічного і алгоритмічного мислення студента, озброєння 
його методами дослідження, аналізу і моделювання пристроїв, явищ і 
процесів, а також методами обробки й аналізу результатів експериме-
нтів. Необхідно навчити студентів прийомам розв’язування математи-
чно-формалізованих задач, виробити у студентів уміння аналізувати 
одержані результати, навички самостійного вивчення літератури з ма-
тематики та її застосування» [91].  

Згідно з дослідженням [230] мета курсу вищої математики у сис-
темі підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей поля-
гає в опануванні математичного апарату, що необхідний для вироб-
лення навичок розв’язання як теоретичних, так і практичних задач з 
економіки, математичного моделювання прикладних задач; здобутті 
необхідної математичної підготовки для успішного вивчення інших 
дисциплін математичного циклу (теорії ймовірностей, статистики, 
економетрії, економіко-математичного моделювання тощо); форму-
ванні умінь самостійної навчально-пізнавальної діяльності з матема-
тики. При цьому передбачається навчання вищої математики з вико-
ристанням мобільного математичного середовища. 

Оскільки лінійне програмування є змістовим модулем окремого 
розділу вищої математики – математичного програмування – сформу-
люємо мету лінійного програмування, з огляду на наведене вище. 

Курс лінійного програмування з використанням СКМ у системі пі-
дготовки студентів ВНЗ, зокрема, майбутніх економістів є складовою 
їх фундаментальної математичної підготовки і здійснюється з метою 
розвитку логічного і алгоритмічного мислення студента, опанування 
математичного апарату, необхідним для вироблення умінь та навичок 
розв’язання теоретичних і практичних задач з економіки, які пов’язані 
з вибором одного з багатьох альтернативних варіантів та потребують 
відповідного математичного обґрунтування управлінських рішень; 
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закріплення вже вивчених розділів вищої математики (аналітична ге-
ометрія, лінійна й векторна алгебра, елементи математичного аналізу); 
здобуття необхідної математичної підготовки для вивчення інших ро-
зділів математичного та професійного циклу (нелінійного програму-
вання, дослідження операцій, економетрії, чисельних методів, інфор-
маційних систем в менеджменті, стратегічного менеджменту тощо); 
формування умінь самостійної навчально-пізнавальної діяльності з 
математики. 

Серед завдань, які постають перед математичною освітою з ураху-
ванням тенденцій зростання інформатизації та глобалізації світової 
спільноти, відзначимо такі [191]: 

− забезпечення оптимального співвідношення між аудиторною 
та поза аудиторною роботою; колективними, індивідуальними та са-
мостійними формами навчання тощо; 

− розробка та впровадження в навчальний процес математичних 
постановок типових задач; 

− підсилення ролі продуктивних методів навчання, водночас не 
знижуючи уваги до репродуктивних методів навчання, в основі яких 
надання студентам сукупності абстрактних математичних знань з ви-
користанням традиційних практик проведення аудиторних занять; 

− застосування ІТ при навчанні та вивченні математичних дис-
циплін, що, за наявності відповідного методичного забезпечення, дає 
можливість наочності, одержання необхідних даних для самостійної та 
індивідуальної роботи, розв’язання аналітико-дослідницьких проблем 
за тематикою завдань, що імітують професійну діяльність з викорис-
танням комп’ютерних технологій як інструмента дослідження тощо. 

Отже, нові вимоги суспільства до професіонального рівня випуск-
ників вишів ведуть до необхідності оновлення змісту і цілей та змі-
нення технологій навчання. 

1.2 Класифікація та порівняльний аналіз СКМ 

1.2.1 Класифікація СКМ 

За оцінками експертів [124,18, 50] в освіті України відбуваються 
процеси, які можна характеризувати як зародження нового інформа-
ційно-освітнього середовища. Інформатизація суспільства та поши-
рення різноманітних електронних засобів навчання сприяли появі но-
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вого феномену «електронна педагогіка», яка, спираючись на здобутки 
класичної психолого-педагогічної науки, розробляє специфічні за-
вдання створення й ефективного впровадження в освітню практику 
ІКТ [68, 16, 6, 127]. Обов’язковими складовими інформаційно-
освітнього середовища є ІКТ та електронні засоби навчального приз-
начення. Вбудовування в навчально-виховний процес ІКТ відбуваєть-
ся шляхом застосування відповідного обладнання (комп’ютери, інфо-
комунікаційні мережі тощо). ЕЗНП слугують складовою освітнього 
середовища, за допомогою якої опосередковано зміст навчання та 
управління процесом навчання. В свою чергу, ЕЗНП охоплюють про-
грамні засоби навчального призначення. Автори [72] до ПЗНП відно-
сять програмні засоби, що призначені для використання в навчально-
виховному процесі системи освіти, а також у процесі підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери освіти з метою 
вдосконалення процесу навчання, розвитку особистості та відкриття 
додаткових можливостей рефлексії слухачами. Широкі кола науковців 
пов’язують з розробкою та застосуванням ПЗНП створення передумов 
для суттєвого підвищенні якості освіти. 

Очевидно, що розробка та застосування ПЗНП мають базуватися 
на розробці вимог до ПЗНП і критеріїв їх оцінювання. Цій проблемі 
присвячена численна кількість наукових досліджень як в нашій країні, 
так і за кордоном [124, 18, 50, 8]. Очевидно, що «неможливо скласти 
універсальну систему вимог до всіх класів програмного забезпечення. 
Неможливо скласти єдину систему характеристик якості» [47]. Розро-
бка критеріїв оцінювання якості ПЗНП має базуватися на класифікації 
вказаних засобів. Авторами [72] розроблено загально-дидактичні, 
спеціальні методичні вимоги до електронних засобів навчально-
виховного призначення та класифікацію електронних засобів навчан-
ня. У цій класифікації введено категорію програмних засобів типу ді-
яльнісного предметно-орієнтованого середовища, до яких відносять 
моделювальні програмні засоби, призначені для візуалізації об’єктів 
вивчення та виконання певних дій над ними. Як приклад програмних 
засобів такого типу наведено пакети Gran2D та GranlW, які можуть 
бути використані як для індивідуального навчання, так і для фронта-
льної демонстрації. Очевидно, що під цю категорію підпадає і широ-
кий клас систем комп’ютерної математики. Наукова спільнота 
пов’язує з використанням подібних систем можливості істотного під-
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