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функції. Функція f(x)=




=
≠

2,6
,2,2

x
xx  хоча і має границю в точці x0=2, але ця 

границя не дорівнює значенню функції f  в точці x0=2  ( )(lim
2

xf
x→

=4,  

f(x0)=f(2)=6, тобто )(lim
2

xf
x→

≠f(2)). Тому ця функція розривна в точці x0=2. 

Розглянуті приклади слід супроводити відповідними графічними 

ілюстраціями. 

Для глибшого засвоєння поняття розривної функції можна 

запропонувати учням розв�язати таку вправу:  в яких точках функції, 

графіки яких зображені на малюнку 2, є розривними  і чому? 
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 На сучасному етапі свого розвитку середня загальноосвітня школа є 

прогностичною ланкою перебудови методичної системи вивчення 

фундаментальних дисциплін у педагогічному вузі. Вона, зокрема, орієнтує 

на вивчення студентами теорії та практики обґрунтованого підходу до 

© Мацюк В.В. 



 96

обліку і контролю результатів навчальної діяльності. При цьому важливо 

з�ясувати, з яких позицій треба підходити до організації цієї важливої 

ланки навчального процесу. На наш погляд, контроль у вищому 

педагогічному навчальному закладі треба вважати не тільки засобом 

визначення рівня знань та навичок студентів; слід додатково ставити мету 

підготовки до проведення контролю у наступній роботі у середньому 

закладі освіти і визначення свого місця у системі шкільного навчання у 

майбутньому, що надзвичайно важливо з погляду самовизначення 

особистості майбутнього вчителя [1]. 

 При  викладанні курсу �Алгебра та теорія чисел� у Бердянському 

державному педагогічному інституті ім. П.Д. Осипенко ми проводимо 

попередній, поточний та підсумковий контроль, звертаючи увагу студентів 

на методику проведення контролю, особливості різних форм та методів 

контролюючих заходів. 

Перший етап контролю відбувається перед вивченням кожного 

розділу курсу на підготовчих заняттях у години індивідуальної роботи, що 

дозволяє викладачеві визначити рівень підготовленості студентів до 

успішного навчання, проводити диференційовану роботу з вивчення 

розділу, а також навчати студентів  проведенню попереднього контролю. 

Попередній контроль ми проводимо у формі усного фронтального 

опитування, різнорівневих математичних диктантів, індивідуалізованої 

роботи за картками та контролюючими програмами, а також за 

дидактичними тестами  закритого  та відкритого типів завдань, завданнями  

на відповідність та встановлення правильної послідовності. Наприклад, 

перед вивченням окремих розділів курсу �Алгебра і теорія чисел� 

студентам пропонуємо [2]: 

Тестове завдання відкритого типу 

1. Лінійним рівнянням з n невідомими називається ........................................  

2. Розв�язком лінійного рівняння з n невідомими називається ......................  
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3. Розв�язати лінійне рівняння з n невідомими це означає .............................  

4. Системою m лінійних рівнянь з n невідомими називається .......................  

5. Однорідним лінійним рівнянням з n невідомими називається ..................  

6. Системою однорідних лінійних рівнянь називається .................................  

7. Розв�язком системи лінійних рівнянь називається ......................................  

8. Система лінійних рівнянь, яка має хоч один розв�язок, називається.........  

9. Система лінійних рівнянь, яка не має розв�язків, називається ...................  

10. Сумісна система рівнянь, яка має один розв�язок, називається..................  

11.  Сумісна система рівнянь, яка має безліч розв�язків, називається .............  

12. Метод Гаусса полягає у ..................................................................................  

13. Якщо система лінійних рівнянь сумісна і у розв�язуючій частині 

вивідної системи, одержаної методом Гаусса, число рівнянь менше від 

числа невідомих, − ................; якщо ж це число рівнянь дорівнює числу 

невідомих,  −  ...................................................................................................  

14. Система лінійних однорідних рівнянь завжди .............................................  

15. Якщо в системі m однорідних рівнянь з n невідомими число рівнянь m 

менше за число невідомих n, то система ......................................................  

16.  (Критерій сумісності Кронекера-Капеллі). Для сумісності системи 

лінійних рівнянь необхідно і достатньо, щоб ранг матриці системи і ......  

17.  (Критерій визначеності). Якщо система лінійних рівнянь з n 

невідомими сумісна і її ранг дорівнює r, то при ..... система визначена, 

при ...... − невизначена. 

18. Якщо вектор ( )nααα ...,,, 21  є розв�язком системи лінійних однорідних 

рівнянь, то вектор ( )nccc ααα ...,,, 21  ...........................................................  

19. Якщо вектори ( )nααα ...,,, 21  і ( )nβββ ...,,, 21  є розв�язками системи 

лінійних однорідних рівнянь, то ....................................................................  

20. Якщо система лінійних однорідних рівнянь має хоч один нетривіальний 

розв�язок, то вона ............................................................................................  

21. Якщо ( )nαααα ...,,, 21=  − частиний розв�язок неоднорідної системи  
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а ( )nββββ ...,,, 21=  − частиний розв�язок зведеної системи 











=+++

=+++
=+++

,0...
..............................................

,0...
,0...

2211

2222121

1212111

nmnmm

nn

nn

xaxaxa

xaxaxa
xaxaxa

 

то сума цих векторів ..................................................................................  

22. Якщо ( )nαααα ...,,, 21=  і ( )'...,,','' 21 nαααα =  довільні частинні 

розв�язки неоднорідної системи 
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то їх різниця є .............................................................................................  

23. Будь-який розв�язок неоднорідної системи лінійних рівнянь дорівнює ...  

Тестове завдання на відповідність 

Встановити тип структури 

1. Півгрупа A. +,Z ; 
 B. *,Z ; 
2. Група C. +,N ; 
 D. *,N ; 
 E. +,Q ; 
 F. *,*Q ; 
3. Півкільце G. +_,R ; 
 H. *,R ; 
 I. +,C ; 
 J. *,*C ; 
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4. Кільце K. +_,Z ; 
 L. *,+Q ; 
 M. { } +− ,1,1 ; 
 N. { } *,1,1 − ; 
5. Тіло O. { } *,,,1,1 ii −− ; 
 P. *,, +Z ; 
 Q. *,, +N ; 
 R. *,, +Q ; 
6. Поле S. *,, +R ; 
 T. *,, +C ; 
 U. [ ] *,, +iZ ; 
 V. { } *,,0 + . 
Тестове завдання на встановлення правильної послідовності дій 

Указати алгоритм перевірки істинності твердження: �Алгебраїчна 

структура ⊗⊕ ,,P  − поле�. 

Тестові завдання закритого типу 

1. Указати стовпчик, який відповідає кон'юнкції двох висловлень А та В: 

р(A) р(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

2. Указати стовпчик, який відповідає диз�юнкції двох висловлень А та В: 

р(A) р(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

3. Указати стовпчик, який відповідає імплікації двох висловлень А та В: 

р(A) р(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
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4. Указати стовпчик, який відповідає еквіваленції двох висловлень А та В: 

р(A) р(В) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

5. Значення істинності складного висловлення залежить від: 

1) істинності простих висловлень, що входять до нього; 

2) істинності простих висловлень, що входять до нього та властивостей 

логічних операцій; 

3) властивостей логічних операцій. 

6. Висловлення А та В називаються рівносильними, якщо 

1) ( ) ( )BpAp = ; 

2) ( ) ( )BpAp ≠ ; 

3) ( ) ( )BpAp = ; 

 При поточному контролі ми використовуємо різнорівневі 

математичні диктанти, математичні твори, самостійні роботи 

репродуктивного, творчого характеру для студентів із різними  

навчальними можливостями, які орієнтовані на роботу в різних типах 

середніх шкіл. 

 По завершенню вивчення кожного розділу курсу ми проводимо 

тематичний контроль у вигляді взаємоконтролю, теоретичного і 

практичного тестування, колоквіуму. Розглянемо, наприклад, таку форму 

опитування, як взаємоконтроль. Викладачі підбирають питання 

взаємоконтролю так, щоб вони мали вигляд системи, яка охоплює 

основний теоретичний матеріал, дає можливість закріпити його основні 

моменти, є засобом, який допомагає засвоїти наступний матеріал. 

Наприклад, при вивченні теорії подільності в кільці цілих чисел ми 

пропонуємо такі запитання: 
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1. Що означає висловлення �ціле число а ділиться на ціле число  b�? Чи 

вірне воно, якщо а=275, b=1? А якщо а=1, b=275? Сформулюйте 

заперечення цього висловлення. 

2. Дайте характеристику множині цілих чисел b таких, що ba ! , де а 

фіксоване число. 

3. Яким умовам задовольняє остача від ділення a на b? Чи може бути при 

діленні на � 142 остача 187?  А остача � 45? 

4. Яке число називають найбільшим спільним дільником двох чисел? 

5. Використовуючи означення, встановити, чому дорівнює найбільший 

спільний дільник чисел 15 і 0. 

6.  Як знайти найбільший спільний дільник декількох чисел? 

7. Чому процес послідовного ділення в алгоритмі Евкліда є скінченим? 

8. Що розуміють, коли говорять, що найбільший спільний дільник двох 

чисел є їх лінійною комбінацією? 

9. Які числа називаються взаємно простими?  

10. Вкажіть різницю між поняттями  �взаємно прості числа� і �попарно 

взаємно прості числа�, яке з цих понять є висновком іншого? У якому  

випадку ці поняття співпадають? 

11. Яке число називається спільним кратним двох чисел? 

12. Яке число називається найменшим  спільним кратним декількох чисел? 

13. Які пари простих чисел називаються близнюками? У чому полягає 

проблема  чисел-близнюків? 

14. Сформулюйте асимптотичний закон розподілу простих чисел. 

15. Сформулюйте теорему Лежандра. 

16. Сформулюйте теорему Гаусса. 

17. Сформулюйте теорему Бертрана. 

18. У чому полягає схожість і різниця між непозиційними і позиційними 

системами числення? 
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19. Подайте теоретичне обґрунтування переходу від однієї системи 

числення до іншої. 

20. Яким чином пов�язані алгоритм Евкліда і ланцюгові дроби? 

21. У якому випадку розклад раціонального числа у скінчений ланцюговий 

дріб є єдиним? 

22. Яким числом є скінчений ланцюговий дріб? 

23. Які дроби називають підхідними до ланцюгового дробу? 

24. За яким законом складається підхідний дріб? 

25. Яку характерну особливість має знаменник підхідного дробу? 

26. Який зв�язок між чисельниками і знаменниками двох сусідніх підхідних 

дробів? 

27. Чому будь-який підхідний дріб з парним номером менше будь-якого 

підхідного дробу з непарним номером? 

28. Які наближення до числа a/b дають підхідні дроби з парними 

номерами? 

 Після того, як питання взаємоконтролю розподілено, викладач 

пояснює, як треба на них відповідати (обмежитись формулюванням 

теорем, формулами і прикладами на використання того чи іншого 

теоретичного положення без строгого доведення). На практичному занятті 

з взаємоконтролю викладач пропонує вийти до дошки студентам, які 

готові складати взаємоконтроль (одночасно опитуються 6-12 студентів). 

Кожний студент в руках має запитання взаємоконтролю, або вони 

з�являються на екрані. Перший студент відповідає на перше питання, 

решта по черзі відповідають на друге, третє, � Коли будуть одержані 

відповіді на всі запитання, студенти починають відповідати на перше, � 

поки викладач їх не зупинить. У середньому кожний студент відповідає на 

4-6 питань. Порядок запитань складає загальну картину всього раніше 

пройденого матеріалу і сприяє їх повторенню всією групою студентів 

решта студентів уважно слухають відповіді, тому що їм теж доведеться 



 103

відповідати. Якщо один зі студентів, що знаходяться біля дошки, не зміг 

відповісти на питання, на нього відповідає інший студент, якого викладач 

викликає. В кінці викладач оголошує оцінки і нагадує студентам, що такий 

вид п�ятихвилинної перевірки знань вельми ефективний при повторенні 

матеріалу з учнями. 

 Ефективним методом проведення тематичного контролю є 

колоквіуми, на які виносяться основні питання теорії. Важливість 

колоквіумів, на нашу думку, не тільки у тому, що вони дозволяють 

контролювати засвоєння студентами теоретичного матеріалу не у вигляді 

набору окремих фактів, а як цілісну систему. Їх особливе значення у тому, 

що вони дають можливість організувати порівняно тривалу самостійну 

роботу над загальними, крізними ідеями навчального курсу. Програма 

колоквіуму повідомляється студентам за три тижні до його проведення 

(при цьому багато матеріалу в ньому ще не вивчалося). Наприклад, у 

першому семестрі при вивченні алгебраїчних систем програма колоквіуму 

може бути такою: 

Основні поняття і факти 

1. Алгебраїчні операції. Асоціативність, комутативність та 

дистрибутивність бінарних алгебраїчних операцій. 

2. Нейтральний елемент, симетричні елементи. Обернені операції. 

3.  Алгебраїчні структури. Алгебри. 

4. Півгрупа. Приклади півгруп. Означення групи. Приклади груп. 

Елементарні відомості про групи. Підгрупа. 

5. Півкільце: означення та приклади. Означення кільця й приклади 

кілець. Елементарні відомості про кільця. Пiдкiльце. Дільники нуля в 

кільці, область цілісності. 

6. Тіло: означення та приклади. 

7. Означення полів. Приклади полів. Деякі властивості полів. 

Характеристика поля. Підполе, розширення поля. 
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8. Поняття ізоморфізму алгебраїчних структур. Ізоморфізм груп. 

Ізоморфізм кілець i полів. Упорядковані кільця i поля. 

9. Аксіоматичне означення поля дійсних чисел. Наслідки з аксіом поля 

й упорядкованості поля. Наслідки з аксіоми точної верхньої межі. 

10.  Побудова поля комплексних чисел. Властивості комплексних чисел. 

11. Геометричне зображення комплексних чисел. Тригонометрична 

форма комплексного числа. Геометрична інтерпретація операцій над 

комплексними числами. 

12. Формула Муавра. Добування квадратного кореня з комплексного 

числа. Добування кореня n-го степеня з комплексного числа. Корені з 

одиниці. 

Основні теореми 

1. Довести теорему про необхідну і достатню умову оборотності 

асоціативної операції. 

2. Довести властивості групи. 

3. Довести, що будь-яка підгрупа групи є групою. 

4. Довести властивості кільця як адитивної абелевої  групи. 

5. Довести властивості різниці. 

6. Довести властивості кільця які випливають з асоціативності операції 

множення. 

7. Довести властивості кільця які випливають з дистрибутивності 

множення відносно додавання. 

8. Довести властивості кільця. 

9. Довести, що будь-яке підкільце кільця є кільцем. 

10. Довести формулу бінома Ньютона. 

11. Довести властивості поля як комутативного кільця. 

12. Довести властивості поля як мультиплікативної абелевої групи. 

13. Довести властивості частки довільного поля ⊗⊕ ,,P . 

14. Довести, що у будь-якому полі e≠θ та будь-яке поле є областю цілісності. 
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15. Довести властивості степеня з цілими показниками для довільного поля 

⊗⊕ ,,P . 

16. Довести властивості відношення гомоморфізму між алгебрами. 

17. Довести властивості відношення гомоморфізму груп. 

18. Довести властивості відношення гомоморфізму кілець (полів). 

19. Довести властивості поля характеристики нуль і характеристики р. 

20. Довести властивості спряжених комплексних чисел. 

21. Довести, що поле комплексних чисел не може бути упорядковане. 

22. Довести, що модуль добутку комплексних чисел дорівнює добутку 

модулів співмножників, а аргумент - сумі аргументів. 

23. Довести, що модуль частки двох комплексних чисел дорівнює частці 

модулів, а аргумент - різниці аргументів. 

24. Довести формулу Муавра. 

25. Вивести формулу для добування квадратного кореня з комплексного числа. 

26. Довести, що множина всіх коренів n-го степеня з одиниці є абелева 

мультиплікативна група. 

Основні вміння та навички 

1. Визначити тип алгебраїчної структури (півгрупа, група, півкільце, 

кільце, тіло, поле). 

2. Виконати дії з комплексними числами заданими в алгебраїчній формі 

(додавання, віднімання, множення, ділення, добування квадратного кореня). 

3. Виконати дії з комплексними числами заданими в тригонометричній 

формі (множення, ділення, піднесення до будь-якого цілого степеня, 

добування кореня n-го степеня (n − будь-яке натуральне число)). 

 Студенти різних типологічних груп мають можливість підготуватись  

до колоквіуму з різним рівнем повноти, відповідно індивідуальним 

кінцевим цілям навчання. Підготовка до колоквіуму формує у студентів 

навички самоконтролю і адекватної самооцінки своєї математичної 



 106 

підготовки. Таким чином, колоквіум допомагає студентам визначити своє 

місце у майбутній педагогічній діяльності. 

 Наприкінці  семестру ми проводимо підсумковий контроль у формі 

заліку. На залік виносимо значний за обсягом матеріал, що охоплює 

пов�язаних між собою декілька тем. Мета заліку � досягнення студентами 

вільного володіння різними методами, вивченими у курсі, закріплення 

міжпредметних зв�язків даного предмету. Оцінюючи обсяг матеріалу, який 

виноситься на залік, не можна формально рахувати  �кількість теорем�, 

гадаючи, що більша кількість питань автоматично посилює складність 

заліку. Якщо ми бажаємо домогтися вільного, творчого відношення до 

матеріалу, знання багатьох фактів потрібне незалежно від того, залучимо 

ми їх до програми чи ні. 

 Заліки ми проводимо з використанням дидактичних тестів на 

конструювання відповіді у формі числового коду з використанням чи без 

використання комп�ютера. Наведемо приклад декількох завдань із 

залікових тестів першого семестру. 

1 Сформулюйте  індуктивне означення формули логіки висловлень 

1) істина та хибність � формули; 

2) інших формул у логіці висловлень немає; 

3) просте висловлення � формула; 

4) F1∧ F2, F1∨ F2 � формули; 

5) F1⇒F2, F1⇔F2 � формули; 

6) якщо F1, F2 � формули, то F1∧ F2, F1∨ F2 , F1⇒F2, F1⇔F2 � формули; 

7) якщо F1, F2 � формули, то  F1,  F2, F1∧ F2, F1∨ F2 , F1⇒F2, F1⇔F2 � 

формули. 

2 Які закони в алгебрі множин об�єднують у групу �закони мислення� 

1) A ∩ A =A 

2) A ∩ ∅  = ∅  

3) A =A  
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4) A ∪  A =A 

5) A ∩ A =∅  

6) A ∪  U = U 

7) A ∪  A = U 

8) A ∪  A = A 

3 Бінарне відношення може бути представлене: 

1) множиною пар; 

2) графом; 

3) орієнтованими ребрами; 

4) точками; 

5) висловленням; 

6) предикатом; 

7) графіком; 

8) характеристичною властивістю. 

 Систематичний, раніше обговорений зі студентами контроль, 
дисциплінує їх, виховує відповідальність до навчання, сприяє реальній 
самооцінці своєї підготовки і адекватного їй визначення свого місця у 
майбутній педагогічній діяльності, а також сприяє підготовці студентів до 
проведення попереднього, поточного та тематичного контролю у середніх 
закладах освіти в майбутньому. 
1. Шавальова В.І. Наступність у побудові методичних систем навчання 
математики в школі та педагогічному вузі: Автореф. дис. канд. пед. 
наук.: 13.00.02/ НПУ ім. М.П. Драгоманова/ К., 1997. − 24 с. 

2. Мацюк В.В. Збірник рівневих контрольних робіт з курсу �Алгебра і 
теорія чисел: Елементи теорії множин і логіки. Алгебраїчні структури. 
Основні числові системи.� для студентів І курсу фізико-математичних 
факультетів педінститутів (денна форма навчання). � Бердянськ: БДПІ, 
2001. � 96 с. 

 
Резюме.  В статье приводятся тестовые задания открытого, закрытого типов,  
на соответствие, на установление правильной последовательности действий, 
на конструирование ответа в виде числового кода, а также вопросы для 
проведения взаимоконтроля, коллоквиума, которые используются в  
процессе преподавании курса «Алгебра и теория чисел» в Бердянском 
государственном педагогическом институте им. П.Д. Осипенко.  
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Summary. The article represents test�s task of closed and opened types, which 
have purpose to determine the correct actions consequence of answers 
construction, in the form of numeric code. The questions for realization of the 
mutual control and colloquium are presented, which are used in teaching of the 
course �Algebra and numeric theory�  in Berdyansk teaching training institute. 
 

Надійшла до друку 10.01.2002 р. 
 
 

ГРАФІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВНУТРІШКІЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ ЗА ВИКЛАДАННЯМ МАТЕМАТИКИ 

 
Н.С.Вагіна, старший викладач, 

Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко 
 

 На сучасному етапі реформування системи освіти особливо 

актуальним є забезпечення належного рівня математичної підготовки 

підростаючого покоління [1, с.3].  

 Саме математика надає широкі можливості для інтелектуального 

розвитку особистості і тому дуже важливо вести пошук найбільш ефективних 

форм, методів організації процесу навчання математики, вміло спрямовувати 

його на досягнення всіма учнями обов�язкового рівня, створення умов для 

опанування учнями провідних ліній курсу [7, с.145; 1, с.8]. 

 Управлінська діяльність керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів повинна забезпечувати на кожному її етапі від планування до 

корекції органічне поєднання вимог до кожного вчителя з стимулюванням 

процесу вчительської творчості. При цьому слід пам�ятати, що маючи право 

на вільний вибір форм і методів, вчитель може обирати їх за принципами 

зручності, доцільності, власного розуміння і обізнаності, конкретних умов 

класу, в якому він працює. Тобто, стоячи перед вибором, він повинен його 

мати. Саме тому, однією із задач шкільного керівництва з підвищення 

ефективності навчання математики є ознайомлення вчителів з різними 

формами і цільовими підходами до структури та змісту тематичного 

планування, формами і методами викладання, проведення якісного контролю 

© Вагіна Н.С. 




