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Резюме. В роботі розглядаються проблеми визначення функції αx . Апара-
том дослідження виступає дійсний та комплексний аналіз, завдяки чому 
вдається побудувати прозору і повну теорію визначення цієї функції. На 
цьому та інших прикладах даються рекомендації щодо застосування апара-
ту вищої математики у середній школі. 
 
Summary. The problems related to definition of the function αx  is considered. As an 
research apparatus we use real and complex analysis. It makes possible to construct a 
sharp and complete theory of this function definition. Using this example as well as 
some other examples some recommendations on the applying of higher mathematics 
apparatus to high-school education are given. 
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В умовах запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних 

досягнень учнів з математики досить актуальною залишається проблема 

організації і проведення письмових робіт. Йдеться, перш за все, про їх 
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структуру, зміст та порядок оцінювання. Метою роботи є деякий аналіз 

сучасних досліджень та розробок з цієї проблеми і з урахуванням цього 

опис створення та впровадження авторами тематичних письмових робіт 

з математики на матричній основі. 

Треба відмітити, що існують різноманітні підходи до розв�язання цієї 

проблеми, які, на жаль, не дають адекватної оцінки реальних успіхів учнів 

у вивченні шкільного курсу математики, зокрема, формуванні вмінь і на-

вичок розв�язувати задачі і вправи. 

Так, В.П.Коваленко [1] пропонує до теми «Площі фігур» (9-й клас) 

варіант контрольної роботи, що містить 11 завдань: перші  8-тестові  з ви-

бірковою формою відповіді, решта 3 � з довільною. Правильно розв`язані 

1-4 завдання  оцінюються одним балом, 5-8 � двома, а 9-11 � трьома бала-

ми. За неправильне виконання або не до кінця розв`язане може нарахову-

ватися половина, третина або чверть його вартості в балах. Отже, за всю 

роботу учень може одержати 21 бал, які за спеціальною шкалою мають бу-

ти переведені у 12-бальну систему оцінок. 

Г.А.Губа, Л.С.Янушевська [2], використовуючи досвід ліцею при До-

нецькому національному університеті, для проведення у 6-му класі конт-

рольної роботи на тему «Додавання і віднімання звичайних дробів» пропо-

нують 9 завдань, що містять 25 окремих вправ. Кожна з них оцінюється 

балами від 2 до 6, тому за всю роботу учень може набрати до 60 балів, які 

переводять у 12-бальну систему за шкалою, встановленою для даного ви-

падку методом експертної оцінки. 

Основним недоліком такого підходу, на нашу думку, є невизначеність 

обсягу контрольної роботи та кількості в ній завдань кожного рівня. Крім то-

го, щоразу виникає потреба додаткової підготовчої роботи щодо визначення 

шкали переведення одержаних учнем балів у 12-бальну систему оцінювання. 

Окремі автори намагаються втиснути зміст контрольної роботи в межі 

діючої 12-бальної шкали. Саме так складає картки для заліків з геометрії у 8-
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9-х класах  В.П.Педенко [3]. Тому один із варіантів налічує 4 завдання, з яких 

одне оцінюється двома, два-трьома і одне-чотирма балами, а інший варіант � 

6 завдань: чотири-по одному балу та два � по 4 бали. Наприклад, одним ба-

лом оцінюється завдання, в якому потрібно знайти координати точок перети-

ну кола (x-5)2+(y+2)2 = 36 з віссю у , або знайти кут, що утворює пряма  

13 −= ху  з віссю абсцис, та ще й обґрунтувати розв�язання. 

Як засвідчила практика, при такому підході, який, до речі, свого часу й ми 

пропонували, практично неможливо встановити оптимальне співвідношення 

між кількістю завдань роботи та оцінкою їх складності в балах. Відтак, набрані 

учнем бали не завжди відповідають рівню його навчальних досягнень. 

Більшість дослідників все-таки схиляються до думки, що найбільш 

вдалими в системі тематичного контролю є різнорівневі контрольні робо-

ти, коли завдання кожного рівня оцінюється з урахуванням його складнос-

ті. Так, І.І.Павлик [4] включає до контрольних робіт з геометрії в 10-му 

класі завдання чотирьох рівнів. У кожному по чотири задачі, розміщені з 

наростаючою трудністю, які вважаються окремими варіантами. Проте ав-

тор не послідовний у розміщенні задач за ступенем складності. Так, до по-

чаткового рівня контрольної роботи №2 «Перпендикулярність у просторі» 

вона відносить задачі, що потребують відповіді на запитання: «Чи будуть 

правильними дані твердження?», тобто такі, які вимагають аналізу і фор-

мулювання певних висновків, а серед задач середнього рівня є задачі на 

доведення. Автор не розкриває методики оцінювання роботи. 

Я.С.Бродський, О.Л.Павлов, А.К.Сліпенько [5] переконані, що «найваж-

ливішою складовою тематичного контролю є тематична контрольна робота». 

На жаль, вони не пояснюють її оцінювання за діючою 12-бальною шкалою.  

Спірною, на наш погляд, є думка цих же авторів, що тематична конт-

рольна робота �має забезпечити перевірку того, як учні володіють основ-

ними видами математичної діяльності, передбаченими темою, на серед-

ньому рівні, тобто достатньому для продовження навчання�. Це супере-
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чить спільному наказу Міністерства освіти і науки України �Про запрова-

дження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти�, в якому зазначено, що всі оцінки 12-бальної 

шкали оцінювання є перевідними і випускними. Тому учень, хочемо ми того 

чи ні, може продовжувати навчання за будь-якої кількості балів. 

О.І.Грузін, Т.І.Фещенко [6], при складанні письмових робіт для пото-

чного тематичного оцінювання, орієнтуються на так звані обов`язкові ре-

зультати навчання, які відігравали суттєву роль у процесі оцінювання уч-

нів до запровадження 12-бальної шкали. До самої роботи вони пропонують 

включати завдання лише трьох рівнів (середнього, достатнього та високо-

го), за розв`язання яких учень може одержати відповідно 6, 9 та 12 балів. 

Автори вважають, що вчитель повинен орієнтуватися на середній рівень, 

тому, на їх думку, треба пропонувати учням починати розв`язувати за-

вдання саме із середнього рівня тим, «щоб проконтролювати мінімальний 

обов`язковий рівень знань, умінь та навичок». Це, як уже зазначалося, не 

відповідає сучасним підходам щодо оцінювання навчальних досягнень уч-

нів, коли кожний бал є перевідним і випускним. 

О.М.Роганін, Т.Л.Тавшунська [7] пропонують контрольну роботу зі 

стереометрії (10-й клас) у формі закритих тестів. Структура її включає по 

три завдання кожного рівня. Шість перших завдань I і II рівнів оцінюється 

одним балом, III рівня � двома і IV � трьома балами. В результаті учню за-

раховуються лише шість із виконаних завдань, яким відповідає найбільша 

кількість балів. Зрозуміло, що не зовсім правомірно одним балом оцінюва-

ти завдання різних рівнів. Автори не пояснюють ситуацію, яка може тра-

питись, коли учень розв`яже шість завдань III і IV рівнів і набере 15 балів. 

Л.Г.Ковтун [8] оцінює результати виконання різнорівневої контроль-

ної роботи за кількістю правильно розв`язаних завдань. Тому до неї вклю-

чено по 6 завдань кожного з рівнів. За правильно виконані 3, 4 або 5 за-

вдань учню виставляється на I рівні відповідно 1, 2 або 3 бали, на II рівні � 
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4, 5 або 6, на III 7, 8 або 9 і, нарешті, на IV  -10, 11 або 12 балів. Завдання 

початкового рівня � тести з вибором правильної відповіді. Така система, по 

суті, є системою оцінювання, розробленою А.М.Капіносовим, хоч автор 

статті й не посилається на  його роботи. 

Отже, публікації засвідчують досить широкий спектр думок щодо об-

сягу, змісту та порядку оцінювання тематичних контрольних робіт за но-

вою 12-бальною шкалою, в якому вчителю складно зорієнтуватися. Неза-

перечним лише є той факт, що тематична контрольна робота має бути ре-

презентована у вигляді чотирьох блоків завдань, з яких I відповідав би по-

чатковому, II � середньому, III � достатньому IV � високому рівню навча-

льних досягнень школярів з математики. 

З огляду на це, пропонуємо власний спосіб складання тематичної кон-

трольної роботи та оцінювання результатів її виконання. Як показала прак-

тика, доцільно, щоб кожний блок такої роботи складався з трьох завдань, 

до яких може входити одна або кілька вправ. Для прикладу наводимо один 

з варіантів тематичної контрольної роботи у 8-му класі на тему �Раціона-

льні вирази� до шкільного підручника [9] (див. табл. 1). 

Кожний блок завдань пропонованої роботи з урахуванням рівня на-

вчальних досягнень учнів розрахований на 1 урок. Номери в дужках поряд 

з вправами відповідають номерам нашого посібника [10]. 

Завдання одного ряда мають однаковий зміст, але різні за ступенем 

складності, а у стовпці � різні за змістом, але одного рядка мають однако-

вий зміст, але різні за ступенем складності, а у стовпці �різні за змістом, 

але однакової складності. Повне виконання одного завдання I рівня оціню-

ється одним балом, II-двома, III-трьома і, нарешті, IV-чотирма балами. За 

неповне виконання завдань виставляється менша кількість балів. По суті, 

маємо матрицю, що складається з 3 рядків і 4 стовпців. 

Матрична форма тематичної контрольної роботи наочно демонструє її 

кількісні та якісні характеристики, спрощує складання робіт та оцінювання 
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результатів виконання. Справді, зміст завдань у рядку практично однако-

вий, а вищий його рівень, крім I, включає елементи навчальної діяльності 

нижчого, тому учню зараховується лише одне з розв`язань, за яке він оде-

ржав найбільшу кількість балів. Отже, робота оцінюється за результатами 

виконання не більше як трьох завдань � по одному з кожного рядка. 

Матриця, що лежить в основі тематичної контрольної роботи, має ва-

ріативну (зміст і кількість вправ) та інваріантну (структура і порядок оці-

нювання) складові, що досить суттєво у процесі використання. 

Залежно від призначення роботи (діагностична, практична чи само-

стійна, поточна чи підсумкова) й часу на її виконання (довго чи коротко-

тривала) учитель може варіювати зміст і кількість вправ, в тому числі й те-

стовими завданнями. При цьому залишається незмінною інваріантна скла-

дова матриці � структура та порядок оцінювання. 

Маючи всі чотири блоки завдань, подані в таблиці, тобто в зручній для 

огляду й аналізу формі, учень може усвідомлено оцінити свої можливості та 

самостійно обрати зручний для себе спосіб виконання контрольної роботи. 

Спочатку він може розв`язати той блок завдань, який відповідає рівню йо-

го поточних навчальних досягнень. Учень може одержати від 1 до 3 балів за ви-

конання завдань I рівня, до 6 � за завдання II, до 9 � за завдання III і, нарешті, за 

розв`язання завдань IV рівня � до 12 балів включно. Потім, якщо є час і бажання 

поліпшити результати, він може виконувати завдання вищих рівнів складності. 

Учень може вчинити інакше � не розв`язувати всі завдання одного рівня, 

а вибирати з кожного рядка ті вправи, з якими, на його думку, він може як-

найкраще впоратися, що буде зараховано лише один найкращий результат із 

рядка. Таким чином за роботу він може одержати від 1 до 12 балів. 

Максимальну кількість балів (дванадцять) учень може одержати лише 

за умови правильного розв`язання усіх завдань IV (високого) рівня. 

Наприклад, наведений у таблиці 1 зразок роботи учень виконав так, як 

показано в таблиці 2. 



 129

 

 

 

 

Таблица 1. 

 

 



 130 

Таблиця 2 

Рівні кладності, бали № зав- 

дання I II III IV 

Оцінка 

в балах 

1 1б. 2б.  4б. 4 

2  2б. 2б.  2 

3  2б. 2б. 2б. 3 

 

Отже, розв�язавши всі завдання II рівня, учень за роботу має одержати 

9 балів: 4 � за виконання 1-го завдання IV рівня, 3 � за одне із других за-

вдань II або III рівня, тобто 4+3+2=7 (балів). Важливим є те, що учень не 

може компенсувати невміння розв`язувати завдання вищих рівнів балами, 

набраними за розв`язування простіших завдань. Тому, наприклад, макси-

мальну кількість балів (дванадцять) він одержить лише за умови правиль-

ного виконання усіх завдань IV (високого) рівня. 

Запропонована методична система складання тематичної контрольної 

роботи та оцінювання результатів її виконання було опробовано в школах 

Донецької області. 

Вважаємо, що досвід практичного використання вчителями математи-

ки тематичних контрольних робіт на матричній основі засвідчив їх техно-

логічність, а також те, що вони разом з іншими формами перевірки знань 

допомагають адекватно оцінити навчальні досягнення учнів з математики.  

 

1. Коваленко В.П. Лекційно-практична форма навчання на уроках. Геоме-
трія, 9 клас // Математика. � 2002. � № 45. 

2. Губа Г.А., Янушевська Л.С. Тематичний контроль з математики // Ма-
тематика. � 2003. � №7. � С.40. 

3. Педенко В.П. Завдання для заліків з геометрії // Математика. � 2003. � 
№6. � С.4. 

4. Павлик І.І. Контрольні роботи з геометрії 10 клас // Математика. � 2002. 
� №35, 37. 

5. Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. З досвіду навчання стерре-
ометрії в 10-11 класах технічного та природного профілів // Математи-
ка. � 2002. � № 35.  



 131

6. Грузін О.І., Фещенко Т.І. Поточне оцінювання  навчальних досягнень 
учнів з геометрії // Математика. � 2002. � №41. 

7. Роганін О.М., Тавшунська Т.Л. Контрольні роботи з математики // Ма-
тематика. � 2002. � №34. � С.6. 

8. Ковтун Л.Г. Контрольні роботи з алгебри (9 клас) // Математика. � 2003. � №2-4. 
9. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І. Алгебра: Підручн. Для 

8 кл. загальноосвітн. навч. закл./ За ред. Ю.І.Мальованого. � Тернопіль: 
Навчальна книга � Богдан, 2002  

10. Литвиненко Г.Н., Федченко Л.Я. Сборник заданий для аттестации по 
математике учащихся 7-9 класов. � Донецк: Новый мир, 2000. 

 
Резюме. В работе на основе анализа современных подходов к составлению 
тематических контрольных работ и принципов их оценивания  предлагает-
ся методическая система создания тематических контрольных работ на 
матричной основе. 
 
Summary. On the basis of an analysis of modern approaches in the process of 
creating the tests on subjects and principles of their assessment, the methodo-
logical system of test creating on matrix basis is proposed. 
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Любой процесс обучения в соответствии с характеристиками, опреде-

ляемыми запросами общества, так или иначе моделируется в различных 

сферах: теоретико-методической, нормативно-юридической, материально-

предметной, процессуальной и т.д. После провозглашения Республикой 

Беларусь в качестве образовательной парадигмы личностно-

ориентированного разноуровневого школьного обучения с необходимо-

стью должна измениться модель традиционного одноуровневого обучения. 

В теоретико-методической сфере разноуровневого обучения матема-

тике уже наработана весьма солидная база. Имеются проекты нормативно-

юридических документов для будущей двенадцатилетней общеобразова-

тельной школы Республики Беларусь: концепция математического образо-
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