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Резюме. На підставі результатів спільного експерименту Інституту експе-
риментальних систем освіти і Донецького національного університету в 
загальноосвітній школі №43 м.Донецька розроблена особистісно-
орієнтована модель навчання, провідна роль якої належить евристичному 
методу. 

У статті висвітлюються теоретичні і практичні аспекти інноваційної 
системи навчання і підходи до створення програм самореалізації особисто-
сті учня. 
 
 Summary. On the basis of the results of the pedagogical experiment of the In-
stitute of Experimental systems of education and Donetsk National University in 
school № 43 in Donetsk person-oriented model of teaching has been developed. 
Its leading part belongs to the heuristics method. 

Theoretical and practical aspects of the innovating system of teaching and 
approaches to the creation of the programmers on self-realization of the pupils 
individuality. 
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Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону Ук-

раїни «Про загальну середню освіту» і перехід від традиційних випускних 

екзаменів до державної атестації учнів середніх загальносвітніх навчаль-

них закладів  потребують розробки нових форм і методів контролю та су-

часної системи оцінювання  навчальних досягнень учнів.  Їх складовими є 

засвоєння змісту навчального матеріалу та сформованість умінь і навичок 

застосовувати набуті знання у процесі розв'язування задач і  вправ. Вони 

неоднорідні і мають  різнорівневий характер [2]: 

І � початковий (рецептивний): учень в результаті вивчення навчально-

го  матеріалу може назвати  математичний об'єкт (вираз, формулу, гео-

метричну фігуру, символ), але  тільки в тому випадку, коли цей об'єкт (його 

зображення, опис, характеристика) запропонований йому безпосередньо. 
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На цьому рівні учень може:  

1) впізнати і ствердно відповісти на  запитання, чи є пред'явлений 

йому  об'єкт тим, про який йде мова.   Так, він може сказати, що показана 

йому модель геометричної фігури справді є конусом або заперечити це;  

2) розпізнати з-поміж інших,  математичних об'єктів (їх зображень, 

характеристик) той, про який йдеться у запитанні або завданні. Наприклад, 

серед формул, якими задано лінійну, квадратичну, логарифмічну і показ-

никову функції, він знаходить показникову;  

3) співвіднести показані (або описані) математичні об'єкти з назва-

ними їх  характеристиками або  властивостями.  

ІІ � середній (відтворення або репродуктивний): учень може відтвори-

ти (повторити) інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання. 

На цьому рівні розрізняють відтворення:  

1) буквальне (дослівне), коли учень   відтворює інформацію, операцію, дію 

в тому вигляді і в тій послідовності, як вони були представлені в процесі 

навчання або в підручнику;  

2) реконструктивне, коли  учень  у процесі відповіді допускає окремі ви-

дозміни навчальної інформації, наводить власні приклади.  

ІІІ � достатній (продуктивний): учень вміє виконувати математичні 

операції, загальна методика  і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, 

але зміст  та умови  виконання змінені. 

ІV � високий (творчий): учень здатний самостійно орієнтуватися в 

нових для нього ситуаціях, складати план  дій і виконати його, пропонува-

ти нові, невідомі йому раніше розв'зки, тобто його навчальна діяльність 

носить дослідницький характер.  

Розрізняють два основні види творчої діяльності:  

1) розв'язання заданої проблеми, тобто задача, яка потребує нестан-

дартного підходу до її розв'язання;  
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2)  постановка проблеми та її розв'язання, тобто складання нових 

математичних задач, аналіз, співставлення, пошук найбільш раціональних 

способів розв'язування однієї і тієї ж задачі. 

Навчальна діяльність,  як і будь-яка інша, включає три види дій : 

орієнтувальні, виконавчі та контролюючі. Під час орієнтувальних дій 

учні аналізують навчальну  інформацію (задачу, вправу), вивчають умови 

поставлених перед ними завдань, шукають шляхи і засоби, послідовність, 

тобто  складають план їх реалізації.  

Виконавчі дії � це виконання  учнями плану, складеного  в результаті 

орієнтувальних дій, в процесі чого учні усвідомлюють і засвоюють навчальні 

елементи, набувають досвіду  з тим, щоб використати його в подальшій нав-

чальній роботі,  практичній діяльності та повсякденному житті. 

За допомогою контролюючих дій учні оцінюють правильність та 

якість виконання орієнтувальних і виконавчих дій,  при потребі вносять 

корективи до плану виконавчих та помилково виконаних дій. 

Засвоєння навчального матеріалу і формування навчальної діяльності 

учнів підпорядковане принципу ієрархії рівнів, коли  учень не може вийти 

на новий, не оволодівши  навчальними елементами  (діями) на попереднь-

ому рівні. 

Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики 

здійснюється в двох аспектах: рівень володіння  теоретичними знаннями   

та якість практичних умінь і навичок, які  можна виявити у процесі ус-

ного опитування, і проведення письмових робіт, тестування. Тому критерії 

оцінювання мають бути сформульовані окремо для  оцінки усних 

відповідей та  для перевірки  письмових  робіт і тестування. 

Запропонована 12-бальна шкала оцінок навчальних досягнень учнів з 

математики, на відміну від  діючої дає змогу,  не вдаючись до додаткових 

засобів, мати досить повне уявлення про рівень засвоєння учнями навчаль-

ного матеріалу та сформованості у них навчальної діяльності. Усі оцінки 
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12-бальної шкали є перевідними і  випускними, що має посилити моти-

вацію навчання і створює психологічний комфорт для учнів, а також  за-

безпечити під час атестації  самостійність школярів. 

В цих умовах  змінюються  роль і значення  поточного опитування,  

поточних і підсумкових оцінок.  

І. Оцінювання  усних відповідей 

Усна відповідь може складатися: 

1) із викладу теоретичного матеріалу, доведення теорем, обгрунтуван-

ня  властивостей   математичних об'єктів; 

2) розв'язування задач і вправ з усними поясненнями.    
Рівні засвоєння 

(діяльності) 

 

Бали 

 

Критерії оцінки рівня засвоєння (діяльності) 

1  Учень може: 

- розпізнати один з кількох математичних об'єктів  

(символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши 

його серед інших; 

- прочитати і записати числа, переписати даний матема-

тичний вираз, формулу; 

- зобразити найпростіші геометричні фігури (намалювати ескіз)  

2 Учень може: 

- виконати однокрокові дії з числами, найпростішими 

математичними виразами; 

- впізнати окремі математичні об'єкти і пояснити свій 

вибір 

І-рівень  

3 Учень може: 

  � співвіднести дані або словесно описані математичні 

об'єкти за   їх суттєвими властивостями; 

- за допомогою вчителя виконувати елементарні  завдання. 
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4  Учень може: 

- відтворити означення математичних понять і формулю-

вання тверджень; 

- назвати елементи  математичних об'єктів;. 

- Формулювати деякі властивості математичних об'єктів; 

- виконувати за зразком елементарні завдання 

5 Учень може: 

- ілюструвати означення математичних  понять, формулю-

вання теорем і правил виконання математичних дій при-

кладами із пояснень учителя або підручника; 

- розв'язати завдання (до трьох логічних кроків) за відомим 

алгоритмом; 

ІІ-рівень  
 

6 Учень може: 

- ілюструвати означення математичних понять і  правил 

виконання математичних  дій власними прикладами; 

 � самостійно розв'язати і пояснити розв'язання завдання 

(до трьох логічних кроків); 

  � записати математичний вираз, формулу за словесним 

формулюванням і навпаки 

7 Учень: 

-  може застосовувати означення математичних понять та їх 

властивостей для розв'язування завдань у знайомих ситу-

аціях; 

-  знає залежності між  елементами математичних об'єктів; 

- самостійно виправляє вказані йому помилки; 

 �  розв'язує завдання, передбачені програмою без достатніх 

пояснень 

ІІІ-рівень 
 

8 Учень: 

- володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; 

-   розв'язує завдання, передбачені програмою, з частковим  

поясненням; 

- частково аргументує математичні міркування й розв'яз-

ування завдань. 



 55

 9 Учень: 

- вільно  володіє визначеним програмою  навчальним ма-

теріалом; 

- самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях; 

- - виправляє допущені помилки; 

- -повністю аргументує обгрунтування метематичних  

тверджень; 

- -розв'язує завдання з достатгнім поясненням. 

10  Знання, уміння і навички учня повністю відповідають ви-

могам програм, зокрема учень: 

- може усвідомити  нові математичні факти, ідеї; 

- під керівництвом учителя знаходить  джерела 

інформації та самостійно використовує їх; 

- розв'язує завдання з повним поясненням і обгрунтуван-

ням 

11 Учень: 

- може вільно і правильно висловити власні відповідні 

математичні міркування, переконливо аргументувати 

їх; 

- самостійно знаходити джерела  інформації та само-

стійно працює з ними; 

- може використовувати  набуті знання  і вміння  в не-

знайомих для нього ситуаціях; 

- знає передбачені програмою основні  методи розв'яз-

ування завдань і вміє їх застосовувати з необхідними 

обгрунтуваннями  

ІV-рівень 
 

12 Учень: 

-  виявляє варіативність мислення і раціональність; особ-

ливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдару-

вання і нахили на основі глибоких і міцних знань, вміє са-

мостійно здобувати знання та  доводити теореми, власти-

вості,  може самостійно пояснити розв'язування будь-якого 

завдання підвищеного рівня  
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ІІ. Оцінювання письмових робіт 

Письмова робота  може складатися із  завдань обов'язкового і 

підвищеного або з  підвищеного рівня.  

Основний рівень � це задачі і вправи на 2-3 логічних кроки  рецеп-

тивно-репродуктивного характеру  на безпосереднє застосування набутих 

знань, тобто для їх розв�язання  достатньо формальних знань правил, озна-

чень, теорем та ознак, формул, передбачених навчальними програмами, 

вмінь виконувати найпростіші математичні операції (спрощення, тотожні 

перетворення виразів, обчислення, в тому числі за даними формулами) та 

реалізувати залежності між елементами геометричних фігур..  

Повне розв'язання такого завдання  оцінюється 2 балами. 

Підвищений рівень � це задачі і вправи  на 4-6 логічних кроки конст-

руктивного характеру, розв'язання яких потребує  практичного застосу-

вання набутих знань з обгрунтуванням процесу міркувань. 

Повне розв'язання кожного з  них  оцінюється 4 балами. 

 З огляду на 12-бальну шкалу оцінювання обсяг письмової роботи мо-

же бути таким: 

1) 6 завдань обов'язкового рівня; 

2) 4 завдання обов'язкового  і 1 підвищеного  рівня; 

3) 2 завдання обов'язкового  і 2 підвищеного  рівнів; 

4) 3 завдання підвищеного  рівня. 

Оптимальним  є  перший  варіант, оскільки містить близько 70 

відсотків завдань обов'язкових результатів навчання. Перший і третій 

варіанти складаються із завдань одного рівня, тому вони можуть викори-

стовуватися відповідно для  тестування, зрозуміло, із значним збільшенням 

вправ, та  для виявлення здібних і обдарованих учнів з математики для 

навчання їх у спеціалізованих і профільних класах. 

У процесі проведення письмових екзаменів та контрольних робіт з ма-

тематики у попередні роки за різнорівневими збірниками завдань  та їх ви-
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користання   для поточного контролю [5-10] склалися дві основні форми  

оцінювання письмових робіт. 

Перша з них полягає в тому, що розв'язування задачі або вправи роз-

бивається на окремі логічні кроки і операції, кожному з яких  залежно 

від їх  складності та значимості  присвоюється  певна кількість балів 

або їх частка. 

Розглянемо  конкретні приклади з окремих курсів математики, що да-

ють уявлення про методику такого оцінювання. 

Математика  [10 ]. 

1.Для знаходження найменшого спільного кратного двох чисел [№3] 

учень має реалізувати два логічних кроки:  розкласти їх на прості множни-

ки,  знайти найменше спільне кратне (НСК). Кожен з них містить по дві 

операції. У першому випадку треба розкласти на множники два числа, у 

другому � записати відповідний добуток та обчислити його.  За складністю 

і значимістю вони практично однакові,  тому кожен оцінюється по 0,5 ба-

ла. Щоб розкласти кожне число на множники, треба виконати по 5 дій, то-

му кожна з них може бути оцінена по 0,1 бала. 

2. При розв'язуванні  текстової задачі [№792] необхідно встановити 

співвідношення між даними і шуканими величинами, скласти рівняння,  

розв'язати його та зробити висновок щодо відповіді. Тут маємо  чотири 

логічні кроки, різні за своєю значимістю, тому кожен оцінюється від 0,5 до 

2,0  бала. 

Алгебра, алгебра і початки аналізу  

1. Для розв'язування  № 28 (а ) [6,9] треба:  1) знайти суму виразів у 

дужках: 2) записати добуток виразів у вигляді дробу: 3) скоротити утворе-

ний дріб); 4) дотриматись порядку дій.  

Таким чином маємо  4 логічні кроки. Кожен з них практично 

рівноцінний, тому правильна їх реалізація  оцінюється по 0,5 бала.  
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2. Щоб розв'язати логарифмічну нерівність №690,б [5,8] необхідно: 

1) записати систему нерівностей, що випливає з даної нерівності та властиво-

стей логарифмічної функції; 2) розв'язати утворену систему;  3) записати 

відповідь. 

Отже, маємо 3 логічні кроки (етапи), з яких перший і третій оцінюємо по 

1 балу, а другий, який є достатньо складним,  � 2 балами. Другий логічний 

крок можна розбити ще на дві частини: 1) спрощення дробових виразів, які 

містить система нерівностей та 2) їх  заміна  відповідними добутками 

лінійних множників. Кожна з цих частин може бути оцінена по 1 балу. 

Геометрія 

1. Задачу № 151 (б) [5,8]  учень може розв'язати таким чином: 1) вста-

новлює, що трикутник, утворений хордою, яка стягує дугу 600, і двома 

радіусами кола, � рівносторонній; 2) за означенням рівностороннього три-

кутника робить висновок, що радіус як його сторона дорівнює 10 см.  

Тут 2 логічні кроки, кожен  з яких оцінюється по 1 балу. 

2.  Задача № 570 (а) [5] розв'язується так: 1) зображають конус з даним 

радіусом і кутами, під якими видно хорду з центра основи і вершини кону-

са; 2) з трикутника, утвореного  хордою і двома радіусами кола основи ко-

нуса знаходять  хорду; 3) з трикутника, сторонами якого є хорда кола ос-

нови і твірні конуса, визначають твірну; 4) знаходять бічну і повну по-

верхню конуса, 

Маємо 4 логічні кроки, з яких перший і другий оцінюємо по 1 балу. 

Окремі операції четвертого кроку можна оцінити по 0,5  бала. 

Аналогічним чином можна  оцінити виконання інших задач курсу ма-

тематики. При такій системі оцінювання кожного елемента знань 

(логічного кроку, операції) здійснюється незалежно від правильності вико-

нання інших логічних кроків або математичних   операцій.  

Для зручності підрахунків можна скласти відповідну таблицю з 

логічними кроками і операціями (елементами знань) та їх оцінками в ба-
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лах, яка  дасть можливість, крім усього, глибше проаналізувати якість за-

своєння школярами знань, рівень оволодіння ними вміннями, практичними 

навичками.  

Оцінка за роботу � це сума балів за окремо виконані завдання. При 

цьому користуються звичним правилом округлення чисел. 

Друга форма оцінювання письмової роботи � із вживанням 

термінів «плюс-мінус», як це робилося впродовж  останніх років у загаль-

ноосвітніх навчальних закладах України на екзаменах за курс старшої 

школи  [5].  

Суть її полягає в тому, що оцінювання має інтегрований характер і 

проводиться в два етапи.  

На першому етапі за виконання окремих завдань письмової роботи умов-

но виставляється: 

«+» (плюс) за повне розв'язання учнем  завдання; 

« ± » (плюс-мінус), коли хід розв'язування завдання правильний, але допу-

щені помилки логічного або обчислювального характеру призвели до не-

правильної відповіді; 

«∓ « (мінус-плюс), коли завдання не закінчено, але учень суттєво наблизив-

ся до повного розв'язування, виконавши не менше його половини; 

«�» (мінус), коли учень лише розпочав розв'язування, в тому числі зробив 

малюнок, записав  фрагмент  розв'язання тощо. 

На другому етапі умовні оцінки у термінах «плюс-мінус» переводяться у 

бали за такою шкалою: 

Плюси-мінуси, їх еквівалент   (у балах)  Рівні складності за-

вдань +  ±  ∓  - 

І. Обов'язковий 2,0 1,5 1,0 0,5 

ІІ. Підвищений 4,0 3,0 2,0 1,0 

Оцінка  роботи � це, як і в першому випадку,  сума балів, отриманих учнем за 

виконання кожного завдання  окремо з відповідним округленням числа. 
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Можлива  ще  одна форма оцінювання навчальних досягнень з ма-

тематики � тестування. Посібники [5, 6, 8,9], що використовувалися на 

випускних екзаменах в 9-их та 11-их класах, на обов'язковому рівні містять 

тестові завдання  з  основних тем шкільного курсу математики основної і 

старшої школи. Тому вчитель при потребі може скористатися ним під час 

атестації та проведення заліків з окремих тем курсів.  

Можна запропонувати  кількість завдань, які складають середній тест. У 

цьому випадку результати за відповідним коефіціентом переводять у 12-бальну 

або іншу шкалу, яка використовується для оцінки знань. Так, тема «Площі 

фігур» посібника [6,9] містить  27 задач (№№ 163-189), тому  при включенні 

всіх їх до тесту коефіцієнт для 12-бальної шкали становитиме 2,25. У темі «Дій-

сні числа»  посібника [5,8] є  48 задач (№№1-48), тому коефіцієнт  становитиме 

4.  Кількість завдань тесту доцільно обмежувати числом, кратним 12 

Якість виконання тестів (якщо перевірялися обов'язкові результати 

навчання) слід оцінювати за 2-бальною дихотомічною (альтернативною) 

шкалою типу: «зараховано � не зараховано» за умови, що учень дав 70 

відсотків правильніх відповідей. За таких умов, як довели психологи,  

учень зможе в подальшому успішно поповнювати свої знання, розвивати 

вміння і навчики і з часом повністю засвоїти суспільно необхідній мінімум 

знань з математики.  В інших випадках  можливе переведення результатів 

тестування у 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень. 

Стаття не вичерпує всіх можливих підходів до оцінювання письмо-

вих робіт з математики за 12-бальною шкалою. До того, ж пропоновані 

форми оцінювання мають свої переваги і недоліки. Тому потрібні подаль-

ші пошуки оптимального його варіанту, який адекватно відображав би 

навчальні досягнення учнів з математики на різних рівнях навчання. 
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Резюме. Рассматриваются различные подходы к оцениванию устных и 
письменных работ по математике по 12-бальной шкале. Исследуя различ-
ные формы оценивания, обсуждаются их преимущества и недостатки. 

 
Summary. Different approaches to an estimation of verbal and written works of 
a mathematics on the 12-number scale are considered. Various forms of estima-
tion are deficiency of this forms are discussed. 

 

 

 


