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була розроблена на кафедрі інформатики НПУ ім.М.П.Драгоманова, має 

спеціальні засоби роботи з геометричними місцями точок [2]. Побудова 

математичних моделей розглядуваних задач з  використанням такої про-

грами дасть можливість учням  сформулювати гіпотези щодо вигляду шу-

каного ГМТ, проводити аналіз побудованої моделі в динаміці, допоможе 

правильно зорієнтуватися у виборі системи координат. Завдяки цьому до-

сягається високий рівень проблемності пізнавальної активності, на основі 

чого в учнів створюються нові пізнавальні навички. 
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Резюме. Рассматривается применение метода координат в решении задач 

на отыскание геометрических мест точек, образованных кинематическим 

способом. 

 

Summary. The use of coordinate method for solving the problem on searching 

out geometrical places of cinematically formed points is considered. 
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Контроль знань і вмінь студентів – невід’ємна і важлива частина про-

цесу навчання. Розглядаючи навчальний процес з позиції теорії управлін-

ня, відзначимо позитивну роль контролюючої діяльності, яка є суттєвою 

компонентою універсального управлінського циклу по забезпеченню ціле-
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спрямованості та стабільності як зовнішнього оберненого зв’язку (контро-

лююча діяльність викладача), так і внутрішнього зворотного (самоконт-

роль студентів). При цьому, зворотній зв’язок служить основою в плану-

ванні коригувальних дій і проведенні аудиторних занять (лекцій, практич-

них занять, індивідуальної роботи тощо) та в пошуку удосконалення форм 

та методів їх організації. Крім того, слід акцентувати увагу на факті існу-

вання взаємооднозначної відповідності між контролем знань і процесом 

навчання в цілому, яка полягає у тому, що: 

– особливості змісту предмету навчання визначають напрямки його конт-

ролю; 

– конкретна методична стратегія навчання математичним дисциплінам 

потребує відповідних форм контролю. 

Наприклад, в курсі ―Теорія ймовірностей та математична статистика‖ 

змістом навчання є ймовірнісні закономірності випадкових подій в масо-

вих випробуваннях та навички їх використання у побудові економіко-

стохастичних моделей на мікро- та макрорівнях. 

В навчальній дисципліні ―Дослідження операцій‖ змістом навчання є 

застосування різних математичних методів та моделей для виявлення оп-

тимальних способів прийняття рішення в задачах організаційного управ-

ління в умовах, коли мають місце обмеження техніко-економічного або 

якогось іншого характеру, що вимагає уже інших форм контролю. 

Отже, виникає необхідність реалізації системного підходу до контро-

лю і оцінки знань студентів з математичних дисциплін, в основі якого – 

наявність зв’язків між основними навичками та етапами навчання. 

У цьому аспекті доцільно згадати систему контролю і оцінки знань 

для учнів, розроблену К. Стоуном, основні позиції якої, наприклад, понят-

тя тестованої навички, можуть поповнити методичний арсенал викладачів 

вищих закладів освіти. 
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В основі цієї методики лежить наявність сталих зв’язків між навичка-

ми та етапами навчання [1, с. 377]. 

Базисними навичками всіх етапів навчання за К. Стоуном є навички: 

А-типу – вміння учня самостійно щось виконати, яка виступає як рівень 

знання змісту (теми, розділу тощо); 

В-типу – вміння ідентифікувати засвоєні поняття при розв’язанні конкрет-

них завдань; 

С-типу – вміння визначати послідовність дій по використанню А та В на-

вичок. 

Адаптуючи цю систему до контролю знань в контексті навчання мате-

матичному моделюванню, можна вважати, що А-навички означають вміння 

студента економічного факультету при заданих умовах будувати математи-

чну модель певної ситуації (виробничої, фінансової, ринкової тощо); В-

навички вказують, наскільки оперативно студент будує економіко-

математичну модель; С-навички характеризують знання загальних підходів, 

принципів до реалізації економіко-математичних моделей. Але, на нашу 

думку, ця система потребує доповнення у вигляді дуже важливих навичок 

D-типу – вміння студента економічного спрямування інтерпретувати одер-

жані результати, прогнозувати тенденції динаміки досліджуваного явища 

(процесу) шляхом аналізу реалізацій економіко-математичних моделей. 

Отже, структура тестових завдань з використанням математичного мо-

делювання має містити чотири рівня і оцінюватись багатобальною шкалою. 

Зауважимо, що подібний підхід до системи контролю знань студентів 

з математичних дисциплін не суперечить рівням засвоєння знань, що виді-

лені в роботі В. Беспалько [2], де І рівень – знання-знайомства, ІІ – знання-

копії (алгоритмічний рівень), ІІІ – знання-вміння (евристичний рівень), 

IV – знання-трансформації (творчий рівень). Слід відзначити, що перші 

три рівні оцінюються відповідно оцінками ―задовільно‖, ―добре‖ та ―від-

мінно‖, тоді як четвертий рівень засвоєння математичних знань, що хоча і 
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не є типовим явищем для більшої частини студентів, також оцінюється 

оцінкою ―відмінно‖, що вказує на недосконалість існуючої системи оціню-

вання знань. Отже, виникає необхідність коригування традиційної системи 

оцінювання знань студентів у вищих закладах освіти, що вимагає особли-

вої уваги до організації контролю в процесі навчання. 

Контроль знань студентів, як невід’ємна частина навчального проце-

су, включає наступні етапи: планування, перевірку, облік, аналіз та уза-

гальнення одержаних результатів, коригувальні дії. 

―Актуальним є розуміння залежності між етапами та подальшими фу-

нкціями контролю. 

Серед основних функцій педагогічного контролю можна виділити діа-

гностичну, навчаючу, виховну, організаторську, розвиваючу, стимулюючу 

та методичну. Так, діагностична функція контролю тісно пов’язана з про-

цесом виявлення якості знань (їх повнота, осмисленість, глибина, гнуч-

кість, дієвість, системність, узагальненість, міцність), ступеня сформова-

ності загально-навчальних та математичних навичок та умінь тощо. 

Навчаюча функція пов’язана з можливостями застосування різномані-

тних видів і форм контролю для реалізації особистісно-орієнтованого про-

цесу навчання студентів при вивченні певної теми, розділу тощо. 

Розвиваюча і виховна функції тісно пов’язані із стимулюючою функ-

цією контролю як каталізатора активізації пізнавальної діяльності особис-

тості в залежності від її психофізіологічних особливостей, інтелектуально-

го потенціалу, самостійності мислення, орієнтування в процесі 

розв’язування нестандартних задач, глибини проникнення в суть явищ, са-

мооцінки та рівня домагань тощо. 

Методичні та організаторські функції контролю можуть бути віднесе-

ні до резервів викладацької майстерності і вимагають: 

 чіткого формулювання критеріїв оцінювання; 

 надійності перевірки, об’єктивності оцінювання; 
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 реалізації індивідуального та диференційованого підходів; 

 наукового обґрунтування, систематичності вимог, неперервності; 

 своєчасності, різноманітності, гнучкості, дієвості; 

 конкретності термінів виконання; 

 економічності; 

 коректного ставлення до студентів; 

 забезпечення можливостей одержання позитивних результатів у процесі 

навчання. 

Всі ці функції тісно пов’язані між собою у навчально-виховному про-

цесі. Екзамени, заліки, колоквіуми виконують діагностичну і контролюючу 

функції; практичні та лабораторні заняття – діагностичну, навчаючу, роз-

виваючу та виховну функції; науково-дослідні конференції, математичні 

олімпіади, ділові ігри – стимулюючу, розвиваючу, виховну; програмовані 

методи – організаційну, навчаючу і контролюючу. 

Слід зазначити, що відпрацьована система педагогічного контролю 

знань з урахуванням всіх його функцій, є важливою умовою підвищення 

рівня фундаментальної освіти фахівців економічного спрямування. До 

форм педагогічного контролю відносять екзамени, заліки, усне опитуван-

ня, письмові контрольні роботи, індивідуальні завдання, лабораторні робо-

ти, колоквіуми, розрахункові роботи тощо. 

В залежності від часу розрізняють вхідний, поточний, тематичний, 

рубіжний, підсумковий і заключний контроль. 

Вхідний контроль надає можливість визначити ступінь готовності 

студентів до сприймання нової інформації, що пропонується на лекції або 

буде вивчатись на практичному занятті і може реалізовуватись у наступ-

них формах: 

– контрольні питання на початку лекції (практичного, лабораторного занят-

тя) або розгляд ситуаційної проблеми, що актуалізують опорні знання; 

– перевірка виконання домашнього завдання; 
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– вибіркове усне опитування; 

– фронтальне письмове опитування; 

– математичний диктант; 

– тестування за допомогою індивідуальних міні-тестів протягом 10-15хв. 

В залежності від типу домашнього завдання (колективне чи індивідуа-

льне) його перевірка може бути наступною. Наприклад, по темі ―Числові ха-

рактеристики положення центру розподілу та дисперсії вибіркової сукупнос-

ті‖ для визначення рівня підготовленості студентів доцільно запропонувати 

наступні міні-ситуації по прийняттю рішення (на підготовлених слайдах). 

1. Менеджер по персоналу банку зібрав для балансу більше ніж 500 конт-

рольних рахунків за куплені товари, але в оригіналі зібрані дані здались 

йому таким статистичним матеріалом, що важко піддається обробці. До-

поможіть йому досягти розуміння в одержаних даних у зжатій та зрозу-

мілій формі.  

2. Для корпорації брокери вивчають рівень прибутковості чотирьох різних 

акцій за останні декілька років . Всім здається, що акції мають однако-

вий рівень прибутковості за певний період. Брокери мають вирішити 

проблему ідентифікації цих акцій, щоб передбачити найменший ризик 

інвестиційних вкладень. Допоможіть прийняти рішення. 

3. У підготовці майбутньої робочої зустрічі з коригування заробітної плати 

з правлінням корпорації місцеве об’єднання профспілок намагається ви-

рішити проблему, а саме: яким чином дані по рівню заробітної плати 350 

працівників можуть бути використані для аналізу їх купівельної спро-

можності, як визначити споживчий кошик робітника корпорації і яка рі-

зниця у рівні зарплати має переважати.  

Яку методику аналізу можна запропонувати? 

Після колективного обговорення запропонованих ситуацій, можна за-

пропонувати студентам дати письмові відповіді на наступні питання: 
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1. Визначіть і наведіть приклади числових характеристик центральної те-

нденції та характеристик розсіювання. 

2. За яких умов Ви віддасте перевагу медіані, як мірі центральної тенден-

ції, а не середньому? 

3. Для вибіркової сукупності 4; 9; 8; -1; -0,5; 1,25; 9 знайти: а) просту сере-

дню; б) медіану; в) моду. Інтерпретувати кожну статистику. Про що гово-

рить кожна із них? Чому вони різні, якщо всі вони середні? 

Після того, як студенти дали свої відповіді, можна проаналізувати де-

які з них. 

Індивідуальні домашні завдання видаються кожному студенту особи-

сто і диференціюються рівнем складності. Як правило, індивідуальні до-

машні завдання пропонуються студентам після  вивчення певного розділу і 

можуть бути віднесеними до тематичного контролю. Перевірка цих завдань, 

обговорення результатів, аналіз проблем, що виникли при їх виконанні, част-

ково розглядаються на практичних заняттях. Більш детальний аналіз прово-

диться на консультаціях, індивідуальних заняттях зі студентами. 

Зазначимо, що тематичний контроль не обмежується тільки індивіду-

альними домашніми завданнями диференційованого типу, що виконуються 

в позааудиторний час. Не менш важливим моментом тематичного контро-

лю є стандартизований контроль, що базується на застосуванні тестової 

системи з альтернативними варіантами відповідей. Стандартизований кон-

троль доцільно проводити із використанням ПЕОМ. Технологія тестування 

може істотно змінюватися в залежності від можливості ступеня формалі-

зації певного розділу математичної дисципліни, структури альтернативних 

відповідей тощо. 

Слід відзначити деякі особливості побудови тестових завдань з курсу 

―Математика для економістів‖. Відомо, що серед різноманітних функцій 

управління важливе місце займає прийняття рішень, у процесі якого розг-

лядаючи альтернативні варіанти дій, необхідно відібрати ті, які оптимізу-
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ють результати підприємницької діяльності. І тому, тестові завдання з ма-

тематики мають бути побудовані таким чином, щоб крім функцій контро-

лю, оцінювання знань, їх корекції тощо, вони могли розвивати логічне ми-

слення, підсилювати інтенсивність розумових дій, формувати вміння ана-

лізу заданої інформації з позицій її достатності і т.д. 

Отже, доцільно включати в тести завдання наступного типу. 

1. Підприємство виготовляє продукцію трьох видів – А, В та С. Який прибуток 

одержало підприємство у 2000 році, якщо відома деяка інформація, а саме: 

1) Підприємство у 2000р. виготовило продукції виду А в кількості 1200 

одиниць, виду В – 1800 одиниць та виду С – 2500 одиниць; 

2) Прибуток від реалізації одиниці продукції В становить 50(грн.), що 

вдвічі більший від реалізації продукції А. 

2. Чи буде добуток )5( yx непарним числом, якщо відомі деякі твер-

дження: 

1) х < 5; 2) y > 12. 

Оцініть достатність інформації за приведеними варіантами відповідей 

і знайдіть правильну. 

1) Інформації твердження 1) достатньо, а інформації твердження 

2) недостатньо для відповіді на питання; 

2) Інформації твердження 2) достатньо, а інформації твердження 

1) недостатньо для відповіді на питання; 

3) Сумісна інформація тверджень 1) та 2) достатня для відповіді на 

питання, але ні твердження 1) , ні твердження 2) не є достатніми для 

відповіді; 

4) Необхідна інформація обох тверджень для відповіді на питання; 

5) Сумісна інформація тверджень 1) та 2) не є достатньою для відпові-

ді на питання, необхідна додаткова інформація. 

Формула оцінювання тестових завдань може бути наступною:  

―число правильних відповідей мінус 0,25 від числа неправильних‖. 
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Використання такої форми оцінювання дозволяє урахувати намагання 

студента виконати завдання, розв’язання яких викликають певні труднощі. 

Крім того, викладач одержує інформацію для аналізу про рівень засвоєння 

певної теми (розділу) і  в разі необхідності може спланувати необхідні ко-

регувальні дії  індивідуально для кожного студента. 

Якщо завдання носять диференційований характер, то використання 

відповідної оцінки (в балах) для кожного завдання дозволяє оцінити кожну 

студентську роботу (в балах) наступною формулою: ―якщо від суми балів, 

одержаних за правильні відповіді, відняти 0,25 від можливої суми балів за 

виконання завдань, де відповіді неправильні‖, то одержимо сумарну кіль-

кість балів за кожну роботу 

Оцінка ―відмінно‖ ставиться, якщо число одержаних балів становить 

не менше 90% загальної кількості балів; оцінка ―добре‖ ставиться, якщо 

число одержаних балів становить від 80% до 89% загальної кількості балів; 

оцінка ―задовільно‖ – від 60% до 79% відповідно. 

Слід відзначити необхідність доведення до відома студентів шкали 

оцінювання. Це особливо актуально у випадку поєднання контрольного те-

стування із самотестуванням. Важлива роль шкали оцінювання і у випадку 

використання рейтингової системи. 

Як приклад наведемо модифікований варіант використання модульно-

рейтингової системи навчання курсу ―Вища математика‖ для студентів 

спеціальності ―Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності‖. Зауважи-

мо, що, по-перше, навчання студентів математиці відбувається англійсь-

кою мовою, по-друге, кількість студентів не перевищує 28 осіб (одна ака-

демічна група); по-третє, з групою працює тільки один викладач, який є 

одночасно і лектором, і керівником практичних занять. Враховуючи спе-

цифіку навчального процесу (навчання англійською мовою) об’єктами 

оцінювання знань згідно кожного модуля вибираються: 

 словник математичних термінів (СМТ); 



 114 

 ключові поняття, означення, терміни, формули (КП); 

 опорні конспекти кожної теми (ОП); 

 індивідуальні домашні завдання (ІДЗ); 

 стандартизоване опитування (СО); 

 система самостійних завдань (ССЗ); 

 контрольне тестування (КТ); 

 комплексні контрольні роботи (ККТ); 

 участь в математичних олімпіадах (МП); 

 участь в науковому гуртку; 

 участь у науковій студентській конференції. 

Зауважимо, що не всі види навчальних завдань оцінюються рейтинго-

вими балами. Студенти в обов’язковому порядку мають одержувати заліки 

по перших двох позиціях. Кількість намагань не обмежена. Мета – 

обов’язкове ―закриття‖ позицій згідно кожного модуля і фіксація відповід-

ної помітки в індивідуальному сітковому графіку. Індивідуальний сітковий 

графік з дисципліни ―Вища математика‖ видається кожному студенту на 

першому аудиторному занятті. В ньому зафіксовані: кількість навчальних 

тижнів за кожен семестр; поділ дисципліни на блок-модулі; для кожного 

блоку вказані певні форми контролю і частота їх проведення; максимальна 

кількість можливих балів по кожному виду діяльності. Подібний підхід до-

зволяє студентам вести власний облік своїх досягнень, порівнювати свої 

результати з успіхами своїх товаришів, визначати свій власний рейтинг, 

планувати свою навчальну діяльність. Крім того, дух здорового суперниц-

тва, який взагалі притаманний людині і особливо виявляється в період 

юності, є активним стимулом навчально-пізнавальної діяльності. Слід від-

значити, що модульно-рейтингова система оцінювання успішно впрова-

джується на спеціальності ―Менеджмент зовнішньоекономічної діяльнос-

ті‖ впродовж трьох років і при цьому констатується 100% абсолютна успі-

шність і якісна – не менше 75%. 
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Оскільки рівень навченості студентів знаходиться в прямій залежності 

від ефективності системи контролю, то ефективність контролю залежить 

від оптимального сполучення методів, форм, засобів та видів контролю, 

які, на нашу думку, мають бути підпорядковані педагогічній доцільності 

навчального процесу, що полягає в необхідності рухатись шляхом пізнан-

ня від об’єктивного результату (якість знань, рівень розумового розвитку 

індивідуумів та їх потенційні можливості тощо) до стану навчання матема-

тичних дисциплін, а не навпаки. 
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Резюме. Рассматриваются особенности системы контроля знаний студен-

тов экономических специальностей высших учебных заведений в процессе 

изучения математических дисциплин. 

 

Summary. The features of control by the results of mathematical teaching of the 

students majoring in Economics at higher educational establishments are consi-

dered in this article. 

Надійшла до друку 25.06.2002 р. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ В ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖАХ 

 

Г.І.Білянін, ст. викладач, 

Буковинський державний фінансово-економічний інститут 

 

Математика, як наука, виникла із практичних потреб людства. Зрозу-

міло, що із розвитком суспільства, при розв’язанні все складніших практи-

чних проблем роль математики зростала. Вона, практично, стала мовою, 

яка дуже широко використовується в усіх сферах людської діяльності. 

―Сучасна математика – це універсальна мова майбутнього‖, – заявляє 

Ж. Ван Гут. 
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