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Постановка проблеми. Успішна ро-

бота сучасного економіста немислима без 
ґрунтовних знань у галузі математичного 
моделювання економічних процесів. Ши-
рокий спектр економіко-математичних мо-
делей та сфера їхніх застосувань перекон-
ливо свідчать про те, що фахівець-
економіст повинен бути математично гра-
мотним. Складний характер ринкової еко-
номіки сьогодні ставить серйозні вимоги до 
обґрунтування і прийняття рішень, оцінки 
ризиків, прогнозування у фінансово-
кредитних операціях, інвестицій у різні 
проекти тощо.  

Особливе місце серед фахових компе-
тенцій майбутнього економіста посідають 
математичні компетенції.  

Аналіз актуальних досліджень. Пи-
танням професійної підготовки фахівців 
економічного напряму, зокрема, професій-
ної компетентності майбутнього економіс-
та присвяченні роботи Н.В.Баловсяк, 
Н.М.Болюбаш, М.В.Вачевського, Н.В.Уй-
сімбаєвої та ін.  

Питанням упровадження компетентніс-
ного підходу в математичну освіту присвя-
ченні роботи І.Н.Аллагулової, В.В.Ачкан, 
О.В.Куделіна, С.А.Ракова, Н.Г.Ходирєвої, 
О.В.Шавальової та ін. Зазначені науковці 
досліджували питання, пов’язанні із визна-

ченням основних математичних компетент-
нотей; формуванням математичних компе-
тентностей учителя математики на основі 
дослідницького підходу з використанням 
інформаційних технологій; підготовкою 
майбутніх учителів до формування матема-
тичних компетентностей учнів; реалізацією 
компетентнісного підходу в процесі мате-
матичної підготовки студентів медичних 
коледжів. Проте, незважаючи на значні ус-
піхи вчених у цій галузі, питання форму-
вання та розвиток математичних компетен-
цій у студентів ВНЗ економічного профілю 
належним чином не розкрито.  

Мета статті – дослідити та обґрунту-
вати основні чинники підвищення ефекти-
вності процесу формування та розвитку 
математичних компетенцій у студентів 
ВНЗ економічного профілю.  

Виклад основного матеріалу. Понят-
тя «математична компетентність» на су-
часному етапі розвитку педагогіки визна-
чається і як ключова, і як предметна. Так, 
Європейська довідкова система рекомен-
дує розглядати математичну компетент-
ність рівнозначно із базовими компетент-
ностями, як ключову. У її документі «Клю-
чові компетентності для освіти впродовж 
усього життя» подається таке визначення: 
«Математична компетентність – це здат-
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ність розвивати та використовувати мате-
матичне мислення для того, щоб вирішува-
ти ряд проблем у повсякденних ситуаціях». 
Математична компетентність містить, у 
різний спосіб, здатність та бажання вико-
ристовувати математичні формули думок 
(логічного та спонтанного мислення) і пре-
зентації (формули, моделі, конструкції, 
графіки та таблиці) [2]. Предметна компе-
тентність – специфічні здатності, необхідні 
для виконання конкретної дії у певній пре-
дметній галузі на основі вузькоспеціалізо-
ваних знань, предметних умінь, навичок і 
способів мислення [7, с. 48]. 

У публікаціях російських вчених 
М.В.Носкова та В.А.Шершнева, присвяче-
них компетентності випускника ВНЗ, та-
кож йдеться про математичну компетент-
ність як ключову, хоча проблема розгляда-
ється на прикладах виключно предметного 
змісту [4, 5, 6]. Зокрема, формування мате-
матичної (математично-інформаційної) 
компетентності майбутніх бакалаврів скла-
дається з трьох компонентів: 
1) формування математичних знань, умінь і 

навичок математичної культури; 
2) формування навичок математичного мо-

делювання в області професійної діяльно-
сті; 

3) формування здібностей використання ін-
формаційно-комунікаційних технологій в 
процесі математичного моделювання. 
Математична компетентність, за 

С.А.Раковим [8, с. 4], – це вміння бачити та 
застосовувати математику в реальному 
житті, розуміти зміст і методи математич-
ного моделювання, вміння будувати мате-
матичну модель, досліджувати її методами 
математики, інтерпретувати отримані ре-
зультати, оцінювати похибку обчислень. 
Автор відносить математичні компетент-
ності до предметно-галузевих, оскільки 
«математика займає цілком особливе місце 
у системі знань людства, виконуючи роль 
універсального та найпотужнішого методу 
сучасної науки». Виділяє такі предметно-
галузеві математичні компетентності:  
1) процедурна компетентність – уміння 

розв’язувати типові математичні задачі; 

2) логічна компетентність – володіння де-
дуктивним методом доведення та спрос-
тування тверджень; 

3) технологічна компетентність – володін-
ня сучасними математичними пакетами; 

4) дослідницька компетентність – володін-
ня методами дослідження соціально та 
індивідуально значущих задач матема-
тичними методами; 

5) методологічна компетентність – уміння 
оцінювати доцільність використання 
математичних методів для розв’язуван-
ня індивідуально і суспільно значущих 
задач. 
Водночас, компетентність – це воло-

діння комплексом відповідних компетен-
цій, необхідних для ефективної діяльності в 
заданій області. Тобто, математична ком-
петентність – це володіння комплексом ві-
дповідних математичних компетенцій, що 
визначають здатність фахівця вирішувати 
професійні проблеми та завдання, що ви-
никають у реальних ситуаціях професійної 
діяльності.   

Зокрема, серед математичних компетен-
цій можна розглядати здатності вивчати, 
досліджувати і застосовувати математич-
ний апарат для розв'язання  завдань у про-
фесійної діяльності.   

Зроблений аналіз дозволяє нам розгля-
дати математичну компетентність як ком-
плекс відповідних математичних компетен-
цій, серед яких: процедурна, логічна, тех-
нологічна, дослідницька, методологічна 
компетенції.  

Причому, процедурна компетенція ма-
тематичної компетентності відображає го-
товність використовувати на практиці ал-
горитми розв’язування типових задач; зда-
тність застосовувати різні інформаційні 
джерела (підручники, довідники, Інтернет-
ресурси) для пошуку процедур розв’язань 
типових задач.  

Логічна компетенція математичної 
компетентності включає готовність вико-
ристовувати понятійний апарат дедуктив-
ного методу доведення та спростування 
тверджень так і індуктивного, здатність 
використовувати математичну символіку.  
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Технологічна компетенція відображає 
здатність розв’язувати типові задачі з вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних 
технологій. Зокрема, професійного матема-
тичного програмного забезпечення (Maple, 
Matlab, Mathematica, Mathcad), динамічної 
геометрії (Derive, GRAN1, GRAN-2D, 
GRAN-3D, Advanced Grapher), електронних 
таблиць (Excel) тощо. 

Дослідницька компетенція математич-
ної компетентності включає володіння ме-
тодами економіко-математичного моделю-
вання; здатність будувати математичні, 
комп’ютерні моделі задач; готовність сис-
тематизувати отримувані результати, вста-
новлювати зв’язки з попередніми результа-
тами, узагальнювати  результати. 

Методологічна компетенція відобра-
жає здатність оцінювати доцільність та 
особливість використання методів матема-
тичного моделювання для розв’язування 
професійних задач.  

Як засвідчують наші дослідження, про-
цес формування та розвитку математичної 
компетентності варто розглядати як цілісну 
систему окремими складовими якої є: 

− застосування методично обґрунтованої 
системи задач на заняттях з математи-
чних дисциплін;  

− використання активних форм та мето-
дів у процесі навчання математики;  

− використання дистанційних курсів у 
процесі формування математичних 
знань та вмінь;  

− активне застосування математичного 
моделювання у процесі фахової підго-
товки економіста; 

− використання математичних практи-
кумів (лабораторних занять).  
Розглянемо ґрунтовніше, яким чином 

перші дві складові системи забезпечують 
формування і розвиток математичних ком-
петенцій при формуванні економіста освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». 

Застосування методично обґрунтованої 
системи задач на практичному занятті з 
математики є важливим чинником підви-
щення математичної компетентності май-
бутнього фахівця економічного профілю.  

Розглянемо систему задач на практич-
не заняття з дисципліни «Вища математи-
ка» на тему «Рівняння прямої на площині». 
Навчальна мета заняття: формувати готов-
ність студентів розв’язувати типові задачі 
про пряму на площині, записувати різні 
види рівнянь прямої на площині; підвищу-
вати здатність побудови математичних мо-
делей при розв’язуванні задач економічно-
го характеру. 

Система задач на практичне заняття, 
спрямована на досягнення вказаної навчаль-
ної мети у нашому дослідженні мала вигляд: 

1. Трикутник задано вершинами А(2;1), 
В(3;0), С(4;4). Визначити: а)рівняння сто-
рони АВ; б)рівняння середньої лінії трикут-
ника МN, яка паралельна стороні АВ; 
в)рівняння висоти, опущеної з вершини С; 
г)величину кута ВАС; д)відстань від точки 
С до сторони АВ. Зробити рисунок. 

2. Доведіть, що три прямі 32 =+ yx , 
12 =− yx , 43 =+ yx  перетинаються в од-

ній точці. 
3. При яких значення α  прямі 

023 =+− yx  і 012 =++ yxα :  
а) перетинаються;  
б) паралельні; 
в) збігаються?  

4. Повні витрати на виготовлення 5 
умовних одиниць деякої продукції станов-
лять 5,5 млн грн., а для виготовлення 10 
таких одиниць – 9 млн грн. Знайти функ-
цію витрат на виробництво, вважаючи її 
лінійною. Визначити витрати на виготов-
лення 7 умовних одиниць продукції.   

5. Транспортні витрати на перевезення 
одиниці вантажу залізничним транспортом 
виражаються функцією 102 += xy , а ав-
томобільним транспортом – функцією 

20+= xy , де х вимірюється десятками 
кілометрів. Визначити на які відстані вигі-
дніше перевозити вантажі залізничним і 
автомобільним транспортом. 

Запропонована система задач для прак-
тичного заняття спрямована на розвиток у 
студентів математичних компетенцій. 
Розв’язування першої задачі підпорядкову-
ється відомим алгоритмам і тому вона 
спрямована на розвиток процедурної ком-
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петенції. На набуття у студентів логічної 
компетенції спрямована друга (на доведен-
ня) та третя (на дослідження) задачі, оскі-
льки для їх розв’язування потрібно аналізу-
вати, співставляти. Четверта задача пока-

зує, що рівняння виду 
12
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може розглядатись як математична модель 
лінійної економічної залежності між змін-
ними x  і y , коли відомі дві різні пари 

( )11; yx , ( )22; yx  значень цих змінних. 
П’ята задача покликана аналізувати ефек-
тивність розв’язування економічної задачі 
математичними методами. Четверта і п’ята 
задачі є визначальними у системі, оскільки 
вказують на застосування математичних 
методів для розв’язування економічних 
задач і сприяють набуттю дослідницької та 
методологічної компетенції.  

Кожна задача у запропонованій системі 
має своє завдання і місце. По-перше, прин-
циповим є охоплення задач різного виду: 
на обчислення, побудову, дослідження, до-
ведення. По-друге, в системі задач урахо-
вані умови диференціації навчання та осо-
бистісний розвиток студентів. По-третє, 
запропонована система задач спрямована 
на розвиток та формування математичних 
компетенцій. По-четверте, запропонована 
добірка задач має сприяти формуванню 
фахових компетенцій, оскільки розкрито 
економіко-математичний характер навча-
льного матеріалу. 

Ефективність процесу формування ма-
тематичних компетенцій у майбутніх еко-
номістів, як свідчать наші дослідження, в 
значній мірі, залежить від упровадження в 
навчання активних форм та методів на-
вчання.  

Однією з перспективних особистісно 
орієнтованих технологій у процесі форму-
вання математичних компетенцій є проек-
тна технологія навчання. Це педагогічна 
технологія організації навчального проце-
су, за якої студенти набувають математич-
них компетенцій у процесі виконання ними 
завдань-проектів. 

Розглянемо особливості навчального 
проекту на тему: «Застосування методів 

диференціального числення в економічно-
му аналізі» при вивченні дисципліни «Ви-
ща математика» у вищому навчальному 
закладі економічного профілю. 

Як відомо, навчальні проекти класифі-
кують за такими основами: метою (дослід-
ницькі, творчі, ігрові, інформаційні, прак-
тично   орієнтовані); характером контактів 
при виконанні проекту (внутрішні і міжна-
родні); кількістю учасників (особистісні, 
парні та групові); терміном виконання (ко-
роткодіючі, середньої тривалості та довго-
термінові). 

Запропонований нами навчальний про-
ект «Застосування методів диференціаль-
ного числення в економічному аналізі», за 
приведеними вище характеристиками, но-
сить інформаційно-дослідницький харак-
тер, практично зорієнтований, внутрішній, 
груповий, короткочасний. 

Завдання проекту полягає у виявленні 
особливостей методів диференціального 
числення як ефективного засобу для набут-
тя у студентів здатностей використовувати 
математичний апарат для розв'язування 
економічних задач. 

Мета проекту набуття студентами ма-
тематичних компетенцій, зокрема система-
тизувати та узагальнити здатності з теми 
«Диференціальне числення функції однієї 
змінної» та проілюструвати диференціаль-
не числення як один із засобів розв’язуван-
ня задач економічного змісту. 

Відповідно до завдання і мети проекту 
формулюються такі конкретні його завдання: 

1) розкрити історичний аспект навча-
льної теми; 

2) розробити систему задач, яка б 
а) містила задачу на обчислення, дослі-

дження, побудову, доведення; 
б) розкривала застосування диференці-

ального числення в економічному аналізі 
та розкрити суть понять з економічної точ-
ки зору; 

3) розв'язати всі задачі розробленої 
системи і встановити їх взаємозв'язок; 

4) проілюструвати розв'язання однієї з 
задач за допомогою комп'ютерних інфор-
маційних технологій; 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 38. – 2012. 

 

 

24 

4) підготувати доповідь-презентацію 
розробленого проекту; 

5) взяти участь у захисті створеного 
проекту. 

Під час виконання проекту розкрива-
ється прикладний характер навчального 
матеріалу, поступово формується переко-
наність студентів у необхідності набуття 
математичних компетенцій для їх подаль-
шого успішного навчання і професійної 
діяльності. Запропонований проект розкри-
ває різні особливості навчального матеріа-
лу, що закріплюється та систематизується, 
а саме історичний, теоретичний, практич-
ний, економічний зміст. Вказана форма ор-
ганізації пізнавальної діяльності створює 
умови систематичного повторення вивче-
ного, внутрішньопредметних та міжпред-
метних зв’язків. Реалізація проекту формує 
здатності у студентів розв’язувати задачі з 
використанням комп’ютерних інформацій-
них технологій, спеціалізованих комп’ю-
терних програм.  

Застосування методів активізації у 
процесі формування математичних компе-
тенцій дає змогу реалізувати, зокрема, та-
кий принцип викладання, як проблемність, 
коли вихідним пунктом процесу навчання 
має бути поставка проблеми з реального 
життя, що пов’язана з інтересами та потре-
бами студентів та з їх майбутньою профе-
сійною діяльності. Так, наприклад, при ви-
вченні теми «Елементи фінансової матема-
тики та математичної економіки» курсу 
«Вища математика» доцільно розпочати 
ознайомлення студентів з постановки про-
блемної задачі.  

„Що найважливіше для фінансового 
успіху? Більшість відповідає, що це сума 
інвестицій. Але запевняю вас, що це зовсім 
не так. Саме час, стратегія і процентна ста-
вка роблять нас спроможними до фінансо-
вого успіху. Давайте з’ясуємо! 

Уявімо собі, що ви інвестуєте в місяць 
1000 доларів під 20% річних. А ваш друг – 
тільки 500 доларів, але під 30% на рік. Че-
рез 7 років щомісячний прибуток від ваших 
інвестицій становитиме 3009 доларів на 
місяць, а прибуток інвестицій друга – 3479 
доларів, тобто ви обидва отримаєте прак-

тично один і той самий прибуток, незва-
жаючи на те, що ви інвестуєте у 2 рази бі-
льше! А через 10 років ви зможете отрима-
ти по 6268 доларів кожного місяця, а ваш 
друг – 9179 доларів! І нарешті, через 20 ро-
ків різниця у ваших прибутках відрізняти-
меться у декілька разів! Цей приклад наоч-
но показує, що відсоткова ставка набагато 
важливіша за суму інвестицій. 

Розглянемо ще одну ситуацію! Інвес-
тиція одного долара під 20% річних через 1 
рік дає суму в 1,20 долара. Через 2 роки – 
1,44 долара, а ось через 75 років – суму бі-
льшу ніж 1000000 доларів. Так-так – цілий 
мільйон доларів! Звичайно, ми не збирай-
мось чекати 75 років, але й інвестувати 1 
долар усього один раз у житті нам на думку 
теж не прийде”.  

Розглянуті прийоми викладача з еко-
номічної точки зору підводять студентів до 
питань: як споживачеві економічно грамо-
тно зорієнтуватись у складній сучасній фі-
нансовій системі? Як правильно розпоря-
дитись своїми заощадженнями? Як вигідно 
вкласти гроші? А головне, що студент має 
усвідомити, що відповіді на дані запитання 
не можливі без відповідних математичних 
компетенцій.  

Висновки. Невід’ємною частиною 
ефективності процесу формування та роз-
витку математичних компетенцій у студен-
тів ВНЗ економічного профілю є застосу-
вання обґрунтованої системи задач та ви-
користання активних форм та методів у 
процесі навчання математики. Які сприя-
ють набуттю у студентів здатності будува-
ти моделі задач, систематизувати отриму-
вані результати, встановлювати зв’язки з 
попередніми результатами, узагальнювати  
результати; готовності розв’язувати за-
вдання професійної діяльності методами 
економіко-математичного моделювання. 
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Резюме. Березюк Т.П. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. В статье обоснованно, что процесс формирования и 
развития математических компетенций студента высшего учебного заведения  экономическо-
го профиля стоит рассматривать как целостную систему. Рассмотрены отдельные ее со-
ставляющие, в частности, применение методически обоснованной системы задач на занятиях 
по математическим дисциплинам; использование активных форм и методов в процессе учебы 
математики. 
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Abstract. Berezyuk T. FORMING AND DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL  

COMPETENSES OF STUDENT OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABL ISHMENT OF 
ECONOMIC PROFILE.  In the article reasonably, that the process of forming and development of 
mathematical competenses of student of higher educational establishment  of economic profile needs 
to be examined as an integral system. Her separate constituents are considered, in particular, applica-
tion of the methodically reasonable system of tasks on employments on mathematical disciplines; use 
of active forms and methods in the process of studies of mathematics. 
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