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В умовах, коли відбулись кардинальні зміни світового фінансового ринку 
і регулярно виникають певні фінансові кризи, в усьому світі запроваджуються 
заходи щодо підвищення фінансової грамотності населення та вироблення 
ефективних шляхів покращення захисту споживачів фінансових послуг. 

Разом з тим, аналіз існуючої ситуації щодо формування основ фінансової 
грамотності учнів загальноосвітніх шкіл України, рівня підготовки з фінансової 
та актуарної математики вчителів економіки свідчить про те, що у цій сфері 
існують ряд актуальних проблем. Зокрема, існує певна невідповідність між 
фундаментальною та прикладною складовими математичної підготовки 
студентів спеціальності «Математика» з додатковою спеціальністю 
«Економіка», мають місце суперечності у змісті та технологіях навчання 
прикладних математичних дисциплін. 

Саме вирішенню актуальної проблеми подолання основних 
суперечностей щодо впровадження сучасних методичних систем навчання 
прикладних математичних дисциплін майбутніх вчителів математики та 
економіки, зокрема фінансової математики, присвячене дисертаційне 
дослідження Сушко О.С. «Методика навчання фінансової математики 
студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів». 

Відповідно до теми дисертаційного дослідження його об'єктом обрано 
процес навчання фінансової математики студентів спеціальності «Математика» 
педагогічних університетів; предметом дослідження - методика навчання 
фінансової математики студентів спеціальності «Математика» (додаткова 
спеціальність: економіка)» педагогічних університетів, а мета дослідження 
передбачає створення та теоретичне обґрунтування методики навчання 
фінансової математики студентів спеціальності «Математика» (додаткова 
спеціальність: економіка)» педагогічних університетів. 

Основні наукові положення, завдання дисертації і методи дослідження 
досить повно обґрунтовані та побудовані на сучасних психолого-педагогічних 
та методологічних уявленнях про навчальний процес у вищій школі. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчально-
виховний процес Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова, Вінницького державного педагогічного університету імені 



Михайла Коцюбинського, Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, ліцею №100 «Поділ» Подільського району м. Києва, про 
що свідчать відповідні довідки. 

Результати досліджень доповідались і знайшли схвалення на численних 

наукових конференціях і семінарах міжнародного і всеукраїнського рівнів. 
Основні результати дослідження опубліковані у 19 науково-методичних 

працях, серед них: 5 статей у наукових фахових виданнях України (з них 2 -
одноосібних), 5 статей в закордонних періодичних виданнях (з них 2 -
одноосібних), 7 статей та тез доповідей у матеріалах конференцій (у тому числі 
6 праць одноосібних) та 1 навчальний посібник і робочий зошит з фінансової 
математики. 

Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, двох 
розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел із 269 найменувань. 
Загальний обсяг дисертації 364 сторінки, із них 196 сторінок основного тексту, 
робота містить 17 рисунків розміщених на 8 сторінках та 18 таблиць, 
розміщених на 12 сторінках, обсяг додатків складає 168 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; показано зв'язок 
роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено об'єкт, предмет, 
мету, гіпотезу, завдання, теоретико-методологічну основу та методи 
дослідження; висвітлено етапи науково-педагогічного пошуку; розкрито 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення дослідження; наведено 
відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження, 
публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Предмет і теоретичні основи дослідження» на 
основі аналізу освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних 
програм, навчальних планів, навчальних та робочих програм, програм 
державної атестації студентів математичних спеціальностей, результатів 
наукових досліджень, педагогічного досвіду, результатів опитувань та 
анкетувань студентів та викладачів, зрізів знань студентів, автором 
дослідження визначено ряд суперечностей та проблем в підготовці студентів 
спеціальності «Математика (додаткова спеціальність: економіка)» педагогічних 
університетів. Для подолання визначених проблем у роботі пропонується 
послідовно втілювати у навчальний процес принципи прикладної та 
професійної спрямованості навчання математики, встановлювати та повноцінно 
реалізовувати міжпредметні зв'язки, а також оновити зміст навчання, шляхом 
введення до навчальних планів математичних спеціальностей ряду економіко-
математичних дисциплін, зокрема фінансової математики. При цьому у роботі 
під фінансовою математикою розуміється галузь прикладної математики, що 
досліджує математичні моделі та методи розрахунку, аналізу та оптимізації 
грошових потоків, пов 'язаних з операціями на фінансових ринках (тобто на 
ринках цінних паперів і фінансових послуг). 

На основі аналізу нормативних документів (освітньо-кваліфікаційних 
характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів та програм 
підготовки студентів спеціальності «Математика (додаткова спеціальність: 
економіка)»), вимог до формування компетентностей майбутніх вчителів 



математики та економіки Сушко О.С. цілком аргументовано виділила два 
етапи навчання фінансової математики в педагогічних університетах (п. 1.1.3): 
/ етап відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню «бакалавр» і передбачає 
вивчення окремої навчальної дисципліни «Фінансова математика», II етап 
відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню «магістр» і передбачає вивчення 
розділу «Стохастичні методи та моделі фінансової математики», як складової 
нормативного курсу «Математичні методи і моделі», а також спеціальних 
курсів, зокрема курсу «Елементи стохастичної фінансової математики». 

У першому розділі автором також досліджено психолого-педагогічні 
передумови навчання фінансової математики (п.1.2). При цьому, особливої 
уваги заслуговують сформульовані шість вимог до методичної системи 
навчання фінансової математики студентів математичних спеціальностей 
педагогічних університетів (с.55-56), які чітко визначають вимоги до мети 
навчання, основних принципів відбору змісту навчального матеріалу, вимоги 
до міжпредметних зв'язків між циклами фундаментальних математичних, 
економічних та прикладних (економіко-математичних) міждисциплінарних 
курсів, вимоги до методів навчання, при цьому пропонується широке 
застосування студентоцентрованого підходу в організації навчання з 
врахуванням принципів фундаменталізації, диференціації та індивідуалізації 
навчання, а також використання гнучкої системи засобів навчання, яка включає 
методичні рекомендації, електронні освітні ресурси, прикладні програмні 
засоби, дидактичні матеріали, засоби контролю та діагностики навчальних 
досягнень студентів. 

З урахуванням сформульованих вимог у роботі визначено цілі навчання 
фінансової математики як для всього курсу, так і для кожного змістового 
модуля. 

Одним із основних результатів першого розділу вважаю розробку автором 
дослідження узгодженої системи результатів навчання, компетентностей та 
цілей навчання фінансової математики та дослідження їх взаємозв'язків, 
представленої у п. 1.3. 

У другому розділі «Методична система навчання фінансової математики 
студентів спеціальності «Математика» педагогічних університетів» на 
основі результатів аналізу проблеми, місця, ролі та цілей навчання фінансової 
математики в педагогічних університетах та запропонованої моделі навчання, 
розроблено змістове наповнення підготовки з фінансової математики студентів 
спеціальності «Математика (додаткова спеціальність: економіка)». 

При цьому цілком об'єктивним і обґрунтованим є твердження автора 
дослідження про те, що зміст курсу фінансової математики для студентів 
педагогічних університетів повинен відрізнятися (обсягом, рівнем строгості та 
складності, специфікою професійної спрямованості) від курсів для студентів 
математичних або економічних спеціальностей класичних університетів, що 
обумовлено, насамперед, різними цілями навчання фінансової математики та 
різним рівнем математичної підготовки студентів. 

У п. 2.1 детально розглянуто проблему відбору та структурування змісту 
навчального матеріалу, основні вимоги до знань, умінь та навичок студентів у 



процесі навчання пропонованого курсу фінансової математики та сформулюємо 
методичні рекомендації до вивчення відповідних змістових модулів. 

Авторська програма навчальної дисципліни «Фінансова математика» 
складається з п'яти змістових модулів, які охоплюють всі основні поняття, 
показники, задачі, операції, моделі і методи фінансової та актуарної 
математики, зокрема: операції нарощування і дисконтування за допомогою 
простих і складних відсотків; основні фінансові показники: грошовий потік, 
рента, кредитні розрахунки; фінансові операції та інструменти, математичні 
методи і моделі в дослідженнях ринку цінних паперів; елементи актуарної 
математики. 

Значну методичну цінність, на мою думку, являє собою розроблена у 
дослідженні система задач з фінансової математики (п.2.2), яка, поряд з 
традиційними типами задач, включає задачі міжпредметного прикладного 
характеру, відсутні у діючих підручниках та навчальних посібниках. При цьому 
сформульовані та реалізовані основні принципи побудови системи задач з 
фінансової математики: доступність, прикладна та професійна спрямованість, 
врахування міжпредметних зв'язків, різноманітність, індивідуалізація та 
диференціація, наявність задач експериментально-дослідницького характеру. 

Варто відмітити високий математичний рівень постановки запропонованих 
у роботі задач фінансової математики, їх розв'язків, а також широкий спектр 
застосувань у фінансовому менеджменті. 

Заслуговують на увагу запропоновані класифікації задач з фінансової 
математики за відомими класифікаційними принципами (зокрема, за рівнями 
професійного мислення та за вимогою умови задачі) і виділені групи 
математичних методів, що використовуються у фінансовій математиці. 

У п. 2.3 розглянуто використання сучасних інноваційних педагогічних та 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у навчанні фінансової 
математики. При цьому серед педагогічних технологій автор надає перевагу 
методам проблемного навчання, зокрема методу кейсів. 

Вважаю цілком обгрунтованими висновки автора, про те, що використання 
ІКТ у навчанні фінансової математики надає можливість: інтенсифікувати 
процес навчання, підвищити ефективність організації індивідуальної роботи 
студентів, забезпечити у них формування компетентності, пов'язаної з 
використанням сучасних технологій у навчанні, науково-дослідній діяльності, 
моделюванні та дослідженні реальних фінансово-економічних процесів та 
явищ, розв'язанні професійних та прикладних задач. 

Як позитивну особливість запропонованої у дисертаційному дослідженні 
методичної системи навчання фінансової математики варто відмітити те, що 
вона має всі ознаки комп'ютерно орієнтованої методичної системи навчання, 
оскільки у ній передбачене широке використання засобів ІКТ практично у всіх 
її компонентах. 

У роботі (п. 2.3.2) проаналізовано деякі існуючі програмні засоби з точки 
зору можливості та доцільності їх використання в навчанні фінансової 
математики. Здійснено порівняльну характеристику можливостей їх 
використання у навчанні фінансової математики. Для рекомендованих засобів 



визначено перелік основних (типових) завдань з фінансової математики, при 
розв'язуванні яких їх доцільно використовувати. 

У п. 2.4 запропоновано систему поточного і тематичного контролю, 
систему індивідуальних завдань, диференційованих за рівнями, що дає змогу 
контролювати, коригувати та закріплювати отримані знання, навички і вміння з 
фінансової математики. 

У п. 2.5 досліджено питання пропедевтики навчання фінансової 
математики, запропоновано та апробовано факультативний курс з фінансової 
математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та 
відповідне дидактичне забезпечення. 

Експериментальна перевірка результатів дослідження представлена у 
п. 2.6. Метою педагогічного експерименту була перевірка справедливості 
гіпотези дослідження та оцінка ефективності запропонованої методичної 
системи навчання фінансової математики студентів спеціальності «Математика 
(додаткова спеціальність: економіка)» педагогічних університетів. 

В ході констатувального етапу педагогічного експерименту автором було 
проведено аналіз результатів підсумкової та державної атестації, бесіди, 
анкетування та тестування серед 187 студентів напряму підготовки 
(спеціальності) «Математика». 

На формувальному етапі ефективність розробленої методичної системи 
навчання перевірялась шляхом проведення контролю сформованості 
професійно-практичних компетентностей в контрольних і експериментальних 
групах. Для кожної компетентності коректно сформульовано групи гіпотез та 
здійснено їх перевірку на основі експериментальних даних. 

У результаті статистичної перевірки отриманих результатів за допомогою 
непараметричного критерію Фішера (кутового перетворення <р ), було 
зроблено висновки про те, що: частки студентів з високим та низьким рівнями 
сформованості компетентностей в експериментальній та контрольній групах 
суттєво відрізняються, при цьому частки студентів з високим та середнім 
рівнями сформованості компетентностей в експериментальній групі 
збільшилися, в порівнянні з контрольною групою, а частки студентів із 
задовільним та низьким рівнями сформованості компетентностей зменшилися. 

Заслуговують на уваги численні додатки до роботи, в яких автором 
дослідження представлено практичний досвід у навчанні фінансової 
математики майбутніх вчителів математики та економіки. Так у додатку К 
представлено фрагмент робочого зошиту з фінансової та актуарної математики, 
в якому викладено основний теоретичний матеріал у вигляді опорних 
конспектів, запропоновано перелік запитань для самоконтролю та задач для 
самостійного. 

Підсумовуючи вище сказане, визначимо наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення дисертаційного дослідження Сушко О.С. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що: 
- вперше теоретично обґрунтовано методику навчання фінансової 

математики студентів спеціальності «Математика» (додаткова спеціальність: 
економіка)» педагогічних університетів, що забезпечує прикладну та 



професійну спрямованість навчання, формування у майбутніх вчителів 
професійних компетентностей, в тому числі готовності викладати прикладні 
економіко-математичні дисципліни, формувати в учнів основи фінансово-
економічної грамотності; 

- розроблено та експериментально апробовано методичну систему 
навчання фінансової математики студентів спеціальності «Математика 
(додаткова спеціальність: економіка)» педагогічних університетів; 

- уточнено: зміст поняття «фінансова математика», об'єкт і предмет 
фінансової математики; 

- удосконалено психолого-педагогічні та методичні підходи до навчання 
фінансової математики у ВНЗ з врахуванням принципів прикладної і 
професійної спрямованості та міжпредметних зв'язків; форми та методи 
навчання фінансової математики, зокрема з використанням ІКТ; засоби 
контролю рівня навчальних досягнень студентів; форми та засоби організації 
самостійної та індивідуальної роботи; 

~- подальшого розвитку дістала методика навчання математичних 
дисциплін у вищій школі. 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в: 
- обґрунтуванні доцільності навчання фінансової математики студентів 

спеціальності «Математика (додаткова спеціальність: економіка)» педагогічних 
університетів; 

- розробці теоретично обґрунтованої методичної системи навчання 
фінансової математики студентів математичних спеціальностей педагогічних 
університетів, 

- удосконаленні психолого-педагогічних та методичних підходів до 
навчання фінансової математики у ВНЗ, зокрема до системи відбору змісту 
навчального матеріалу та реалізації міжпредметних зв'язків, 

- подальшому розвитку методики навчання математичних дисциплін у 
вищій школі. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження визначається 
тим, що: 

- запропоновано та реалізовано на практиці планування навчання 
фінансової математики студентів-математиків педагогічних університетів, 
систему відбору змісту навчального матеріалу, систему прикладних, зокрема 
професійно-орієнтованих, завдань; 

- впроваджено методичну систему навчання фінансової математики 
студентів спеціальності «Математика» у кількох провідних педагогічних 
університетах України; 

- розроблено та впроваджено методичне забезпечення навчання 
фінансової математики для студентів педагогічних університетів, зокрема: 
навчальну та робочу програми курсу «Фінансова математика» для студенів 
математичних спеціальностей педагогічних університетів; навчальний посібник 
з фінансової та актуарної математики, що містить виклад теоретичного 
матеріалу відповідно до розробленої програми, запитання та вправи для 
контролю знань студентів; робочий зошит з фінансової математики для 
організації роботи студентів на практичних заняттях, самостійної та 



індивідуальної роботи, що містить опорні конспекти з кожної теми, тестові 
завдання та задачі різних рівнів складності; засоби контролю рівня навчальних 
досягнень студентів, організації самостійної та індивідуальної роботи, в тому 
числі з використанням ІКТ; 

- створено методичні рекомендації щодо навчання фінансової 
математики студентів педагогічних університетів. 

Результати дослідження Сушко О.С. можна використовувати при 
створенні компютерно орієнтовних методичних систем навчання прикладних 
математичних дисциплін, комплексного використання інформаційних 
технологій і систем комп'ютерної математики у навчальному процесі ВНЗ, при 
створенні навчально-методичних комплексів прикладних математичних 
дисциплін, їх інтеграції до навчального та інформаційного середовища ВНЗ. 

Оцінюючи зміст і структуру дисертаційного дослідження Сушко О.С. 
загалом позитивно, звернемо увагу на окремі недоліки і висловимо деякі 
зауваження і побажання: 

1. У меті дослідження доцільно було б додати експериментальну 
перевірку ефективності розробленої методичної системи навчання фінансової 
математики студентів спеціальності «Математика (додаткова спеціальність: 
економіка)» педагогічних університетів. 

2. Є певна неузгодженість між темою дисертаційного дослідження 
«Методика навчання фінансової математики ...», її метою і завданнями, 
спрямованими на створення методичної системи навчання фінансової 
математики студентів математичних спеціальностей педагогічних 
університетів. 

3. На стор. 107 зазначено, що задачі фінансової та актуарної математики 
можна класифікувати за методами їх розв'язування і таку класифікацію подано 
у вигляді схеми, зображеної на рис. 2.3. Але, на мою думку, на цій схемі 
представлено групи математичних методів, що використовуються в фінансовій 
математиці. 

4. Частково погоджуюсь з аргументом (у навчанні використовувати 
засоби, які домінують на сьогодні у середніх закладах освіти) при обранні в 
якості провідного засобу навчання фінансової математики майбутніх вчителів 
математики та економіки табличного процесору Місгозогї Ехсеї. Оскільки 
арсенал програмних засобів для розв'язування задач фінансового аналізу 
досить широкий, постійно збільшується, і обмежуватися лише одним з них, тим 
більше студентам-математикам, недоцільно, адже вони при вивченні інших 
математичних та інформативних дисциплін використовують досить потужні 
системи комп'ютерної математики. 

5. Доцільно було б у методичних вказівках до розв'язування задач 
фінансової математики, наведених у п. 2.2, додати перелік програмних засобів, 
які найбільш доцільно використовувати для цього, а також подати приклади їх 
застосування для розв'язування цих задач (можливо у додатках). 

6. Потребує оновлення перелік рекомендованого до використання 
програмного забезпечення (С. 138) при підготовці майбутніх фінансових 
аналітиків. 



7. У роботі є певні недоліки у постановці задач фінансової математики і в 
описі їх математичних моделей, відсутні пояснення до деяких введених 
позначень і коментарі до розв'язування задач (задачі 2.17-2.19). 

Викладені вище недоліки не зменшують наукову, теоретичну та 
практичну значимість дисертаційного дослідження Сушко О.С. та високу його 
оцінку в цілому. 

ВИСНОВОК 

Наукова новизна, теоретична та практична значущість дослідження 
Сушко О.С, вірогідність одержаних результатів досить переконливо 
аргументовані, експериментально перевірені і не викликають заперечень. У 
дисертаційному дослідженні виконана значна теоретична і практична робота з 
питань теорії і методики навчання теоретичних основ фінансової математики, 
кваліфіковано та всебічно проаналізовано стан і проблеми навчання 
математичних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах та 
запропоновано теоретично обґрунтовану методичну систему навчання 
фінансової математики студентів математичних спеціальностей педагогічних 
університетів. 

Автореферат і публікації автора відображають основний зміст та 
положення дисертації. 

На основі аналізу дисертації, автореферату і публікацій здобувача 
вважаю, що дисертаційна робота Сушко Олександри Сергіївни «Методика 
навчання фінансової математики студентів математичних спеціальностей 
педагогічних університетів» є завершеним самостійним дослідженням на 
актуальну тему, визначає перспективні напрями подальших досліджень при 
вивченні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, одержані 
результати мають важливе значення для педагогічної науки і практики, 
відповідає вимогам пунктів 9, 11, 13, 14 «Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», а її 
автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика). 
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