
 
 

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

Б. В. КОВАЛЬЧУК 

Україна, м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка  

 

«Ніякої достовірності немає в науках там, де не можна прикласти жодної з математичних 

наук, і в тому, що не має зв’язку з математикою» - Леонардо да Вінчі. 

Роль математики в усіх сферах людської діяльності сьогодні суттєво зросла, розширилися й 

межі її застосування. Завдяки створенню електронних обчислювальних машин математичні методи 

набули широкого використання у фізиці, біології, економіці, екології, соціології та ін. За сучасних 

умов модернізації та інформатизації праці успішно використовувати можливості інноваційних 

технологій у професійній діяльності можуть лише фахівці, які володіють розвинутим математичним 

мисленням, комп’ютерною грамотністю, навичками творчої пошукової роботи. З огляду на це, у 

процесі  професійної підготовки майбутніх фахівців визначальну роль відіграють математичні 

дисципліни, що не тільки становлять теоретичну і практичну основу для вивчення економічних, 

природничих, технічних та інших наук, а й сприяють розвитку творчої особистості студента. Отож, 

наукові пошуки, предметом дослідження яких є розвиток творчої особистості, набувають сьогодні 

особливої значущості. 

Творча особистість (за Є. Рапацевичем) — це особистість, яка володіє творчою 

спрямованістю, творчими здібностями і створює шляхом застосування оригінальних способів 

діяльності об’єктивно або/і суб’єктивно нові матеріальні або/і духовні цінності, що відрізняються 

особистою або/і соціальною значущістю і прогресивністю [9, с. 565]. Для такої особистості 

характерні стійкий, високий рівень спрямованості на творчість, мотиваційно-творча активність, яка 

проявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, що дозволяє людині 

досягати соціально та особистісно значущих результатів у певних видах діяльності, зокрема у 

професійній. 

Розвиток творчої особистості майбутнього фахівця у вищій школі залежить від багатьох 

чинників: від соціально-економічних і політичних умов, від рівня загальної середньої освіти 

молодої людини, її культури, природжених задатків особистості, від організації навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі тощо. Метою нашого дослідження є визначення 

педагогічних умов розвитку творчої особистості майбутніх фахівців економічного профілю.  

Зазначимо, що математичну підготовку студентів економічних спеціальностей забезпечує 

вивчення низки математичних дисциплін (зокрема, ―Вища математика‖, ―Теорія ймовірностей і 

математична статистика‖, ―Математичне пограмування‖ та ін.). На нашу думку, розвиток творчої 

особистості майбутнього фахівця економічного профілю під час вивчення математичних дисциплін 

у вищій школі визначають такі педагогічні умови: 

1) врахування творчих можливостей студента (його активності й самостійності у навчально-

пізнавальній діяльності, рівня розвитку творчих здібностей, творчого мислення,  творчого 

потенціалу тощо); 

2) професійна спрямованість вивчення математичних дисциплін студентами економічних 

спеціальностей; 

3) визначення змісту математичних дисциплін; 

4) реалізація міжпредметних зв’язків математичних та економічних дисциплін; 

5) відбір математичних задач, що мають творчий характер і передбачають застосування 

математичних моделей в економічних процесах та явищах; 

6) організація самостійної роботи та наукової роботи студентів як невід’ємної складової змісту 

їхньої професійної теоретичної і практичної підготовки. 

Розвиток творчої особистості студента у процесі вивчення математичних дисциплін залежить 

від того, на скільки сформовані його творчі можливості. С. Сисоєва визначає творчі можливості як 

відносно самостійну, динамічну систему творчих якостей особистості, пов’язану з її інтелектом, умовами розвитку, яка формується, розвивається та 

виявляється в творчій діяльності і забезпечує розвивальну взаємодію особистості з оточуючою дійсністю [10, с. 16]. Вони 



 
 

відображають індивідуальні особливості прояву творчих якостей молодої людини, потребу у творчому 

самовираженні і зумовлюють здатність до творчості. 

Проведені нами дослідження засвідчують, що на розвиток творчої особистості  майбутнього 

економіста істотно впливає розвиток його математичних здібностей  індивідуальної особливості 

особистості, в якій виявляється суб’єктивний характер успішного здійснення професійної 

діяльності адекватно фаху. Беручи до уваги підходи дослідників проблеми творчості (зокрема, 

В. Крутецького [7]), до професійних здібностей відносимо такі математичні здібності: 

 широкий математичний кругозір; 

 постійне прагнення до поліпшення своїх знань, умінь і навичок; 

 математичний стиль мислення; 

 просторову уяву; 

 математичну пам’ять тощо.  

В умовах ринкових відносин фах економіста вимагає гнучкості, мобільності, динамічності і 

водночас точності виконання завдань професійної діяльності, пов’язаних з математичним 

проектуванням та моделюванням. Отже, сучасний фахівець в галузі економіки повинен володіти не 

тільки сукупністю загальних і спеціальних компетенцій, а й мати розвинуту інтуїцію, що 

характеризується швидким, миттєвим прийняттям рішень у процесі розв’язування професійних 

нестандартних задач і ситуацій і сприяє знаходженню найбільш оптимальних варіантів їх 

вирішення.  

Цінною для нашого дослідження є думка видатного вченого-математика М. Остроградського, 

який застерігав, що під час вивчення математики ―…для розвитку розумових здібностей згубно 

змушувати тільки заучувати теореми одну за одною… слід, навпаки, вникати у внутрішній їхній 

зв’язок і послідовність, рухати вихованців за строго математичною логікою; привчати їх 

дошукуватися істини самостійно‖ [1, с. 261]. Він вважав, що слід ―поєднувати всі зусилля, щоб 

праця самостійного  мислення виключно замінила механічну працю заучування напам’ять… 

Необхідно математику викладати не як відірвану науку, а переходити якомога частіше до 

різноманітного її практичного застосування; від цього викладання пожвавиться, оволодіє увагою 

вихованців і в багатьох з них розвиватиме любов до науки‖ [1, с. 261]. Погоджуючись з думкою 

вченого, зазначимо, що при вивченні математики у вищій школі, важливо акцентувати увагу на 

розв’язуванні математичних задач, що мають творчий характер і професійну спрямованість.  

Під математичною задачею розуміють вимогу визначити математичний об’єкт, який 

задовольняв би задані умови‖ [11, с. 36]. Розв’язування математичних задач економічного 

спрямування передбачає створення математичних моделей, які характеризують різноманітні 

процеси в економічних системах, що є складними, відкритими, нелінійними, поліфункціональними 

системами.  

Математичну модель розглядають як наближений опис якого-небудь класу явищ 

зовнішнього світу, виражений за допомогою математичної символіки [8, с. 574]. Математичне 

моделювання сьогодні є потужним інструментом пізнання та описання економічних систем, 

прогнозування їх розвитку та управління ними. З огляду на це, математичне моделювання повинно 

бути інваріантним компонентом математичної освіти майбутніх фахівців. 

Математичні задачі, що мають проблемний характер і потребують творчого пошуку, ми 

відносимо до творчих математичних задач. Під час вивчення математичних дисциплін пропонуємо 

студентам творчі математичні задачі різних типів і рівнів складності, а саме: 

1) задачі на моделювання витрат і прибутку; 

2) задачі на прогнозування попиту і пропозиції в тій чи іншій сфері господарювання; 

3) задачі на проектування моделей споживання; 

4) задачі на визначення поведінки різних фірм на ринку; 

5) задачі на виявлення ризику; 

6) задачі на планування випуску продукції різними виробництвами; 

7) задачі на визначення ринкових цін, платіжного балансу тощо [2 – 6].  



 
 

Розв’язування таких задач під час лекційних та практичних занять, виконання завдань 

самостійної позааудиторної роботи сприяє розвитку творчої особистості майбутнього фахівця, 

оскільки: 

 дає змогу студентам розпізнавати і описувати математичною мовою проблеми, що 

виникають в економічній сфері і які можна розв’язати, використовуючи математичне 

моделювання; 

 вирішувати їх, використовуючи математичні знання, вміння та навички, методи 

математичного аналізу і математичної статистики; 

 інтерпретувати отримані результати з урахуванням проблеми, що вивчалася; 

 встановлювати взаємозв’язки між окремими елементами економічних систем; 

 прогнозувати подальший розвиток економічних явищ, економічних процесів, економічної 

системи та її окремих елементів тощо. 

У цьому контексті слушною є думка М. Остроградського, який головну мету математичної 

освіти вбачав в тому, щоб ―розвивати у студентів здатність аналізувати спостережувані явища, 

пробуджувати в них бажання і здатність мислити самостійно, не просто заучувати пройдене, а 

розуміти його і навчитися використовувати у дорученій справі‖ [1, с. 185]. Він постійно 

наголошував на тому, що ―…краще вчиться не той, хто старанно запам’ятовує прочитане, а той, хто 

набуває вміння використовувати набуті знання‖ і тому особливо цінував тих учнів і студентів, які 

вирізнялися своєю кмітливістю і здатністю самостійно вирішувати задачі [1, с. 185]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що розвиток творчої особистості студента під час вивчення 

математичних дисциплін відбувається у процесі творчої діяльності, спрямованої на досягнення 

результату у вигляді творчого продукту:  

Розвиток творчої особистості студента детермінований творчими можливостями молодої 

людини, її спрямованістю на творчість і досягнення успіху, умовами освітнього середовища вищого 

навчального закладу.   

Зауважимо, що проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. У 

подальшому ми плануємо обґрунтувати педагогічні умови розвитку творчої особистості 

майбутнього фахівця.  
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