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Пропонується адаптувати тести контролюючого характеру до потреб дифе-

ренціації навчання  математики. 
 
 
Одна з суттєвих проблем сучасної 

педагогічної практики � протиріччя між 
вимогами широко впроваджувати дифе-
ренціацію навчання і, водночас, - необ-
хідністю об�єктивного підходу в проце-
сі оцінки навчальних досягнень учнів. 
Нерідко одним з шляхів подолання цьо-
го протиріччя вважають більш широке 
застосування тестів, які іноді розгляда-
ються як найбільш об�єктивні вимірни-
ки рівня знань та вмінь учнів. Але, на 
наш погляд, застосування тестів у тому 
вигляді, в якому воно розповсюджено 
зараз, не може сприяти цьому. Такої ж 
думки додержуються С.Є.Шишов та 
В.О.Кальней: �Абсолютна об�єктивність 
... оцінки не завжди доцільна з точки 
зору забезпечення індивідуального під-
ходу у навчанні та вихованні� [11,129]; 
вони вважають, що використання тестів 
з метою підвищення об�єктивності оці-
нювання себе не виправдало.  

Мета статті: запропонувати під-
ходи до створення тестових завдань з 
математики, які б не тільки сприяли 
більшій об�єктивності оцінювання 
знань і вмінь учнів, але й спонукали б 
учнів до пошуку різноманітних способів 
розв�язування, до творчої діяльності. 

Впровадження особистісно-
орієнтованої  системи  навчання   потре- 
бує визнання пріоритету індиві-
дуальності, самоцінності дитини; розви-
ток учня повинен йти не тільки  
 
 

шляхом оволодіння ним нормативною 
діяльністю, але й через постійне збага-
чення, перетворення суб�єктивного до-
свіду, як важливого джерела власного 
розвитку [12, 36-37]. Тобто, 
обов�язковою є орієнтація на розвиток 
творчого мислення учнів в процесі нав-
чання. За Г.Сельє �творчий потенціал 
краще всього розкривається там, де 
існує справжня повага до творчості� 
(курсив наш) [6, 151]. Додамо: справжня 
повага до нестандартних підходів, до 
нетривіальних розв�язувань проблем.  

Незважаючи на всі недоліки вітчиз-
няної школи, навіть депутат англійської 
палати общин, знавець вищої освіти 
Англії Джордж Уолден, виступаючи з 
доповіддю �Система освіти Росії: по-
гляд з Великої Британії�, відмітив пере-
ваги системи освіти Росії (які, на наш 
погляд, має і система освіти України) 
перед західними системами, які праг-
нуть до утилітарного підходу до освіти, 
тому що ринок знижує попит на людсь-
ку унікальність. Тому він закликав не 
слідувати сліпо за іноземними освітніми 
технологіями [1, 9-10].  

В той же час, сучасні дослідження 
психологів свідчать про існування в 
традиційній школі установки на �ре-
зультат�, яка визначає систему заохо-
чення, формує ціннісну орієнтацію, що 
нерідко негативно впливає на прагнення 
учнів до дослідницького пошуку [2, 87]; 
є  загроза не реалізувати творчий по-
тенціал учнів, що мислять нестандарт-
но, відходять від шаблонів.  
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Нестандартні, творчі особистості є 
«незручними» учнями; спілкування з 
ними потребує постійного самовдоско-
налення вчителя, динамізму самої сис-
теми освіти, що повинна орієнтуватися 
на особистість, а не на «пересічного уч-
ня», якого не існує в реальності. Але ці 
зусилля виправдовують себе. З цього 
приводу психолог В.Н.Дружинин писав: 
�Втратити інтелектуальних і творчих 
дітей для держави більш страшно, ніж 
втратити 100 млрд. доларів. З розумни-
ми ви зможете домовитися, вони вам 
допоможуть ці долари заробити. З дур-
нями домовитися і працювати не вда-
ється нікому� [4, 215]. 

Спочатку проаналізуємо причини 
виникнення протиріччя між вимогами 
до здійснення диференціаційованого 
навчання математики і об�єктивністю 
оцінювання знань та вмінь учнів. 

Об�єктивність підходу до оціню-
вання знань та вмінь вимагає певної 
стандартизації як завдань, так і кри-
теріїв їх оцінювання. З іншого боку, хо-
ча поняття �диференціація� може роз-
глядатися і в більш широкому розумін-
ні, але, на наш погляд, не можна не вра-
ховувати, що �в контексті індивідуалі-
зації навчання поняття «диференціація» 
виходить з особливостей індивіда, його 
особистісних якостей» (І.Унт) [10,8]. 
Диференціація навчання передбачає 
врахування індивідуальних особливо-
стей учнів, яких неможна «стандартизу-
вати». 

Ми цілком згодні з думкою  
З.І.Слєпкань, яка вважає позитивними 
сторонами впровадження тестів в про-
цесі навчання математики те, що їх за-
стосування надає можливість вчителям 
більш швидко обробляти результати ви-
конання тестів, учням - самостійно пе-
ревірити свій рівень знань та вмінь з пе-
вної теми; негативними сторінами� те, 
що тести успішності реально дають мо-
жливість оцінити лише кінцевий ре-
зультат виконання завдань (курсив наш) 
[7, 115-116]. 

Виявити дійсно здібних та обдаро-
ваних учнів за допомогою тестів немож-
на. По-перше, через обмежання часу ви-
конання тестів. Ще Дж.Равен (1960 рік) 
наголосив на тому, що для вимі-
рювання інтелектуальної обдаро-ваності 
необхідно застосовувати не лімітовані 
за часом тести на відміну від вимірю-
вання інтелектуальної ефективності, де 
обмежання у часі є необхідними [9, 38]. 

Серед недоліків використання так 
званих тестів інтелекта називають: 
1)фрагментарність, що не дає можли-
вості вимірювати інтелект як дещо ціле; 
2)інформаційну недостатність (Howe, 
1988), неможливість вказати причини 
того чи іншого виконання тесту (Анас-
тази, 1982); 3)неможливість за їх допо-
могою визначити успішність реальних 
видів діяльності (McNemar, 1964; 
Frederiksen, 1986); 4)тести дозволяють 
виділити низький результат, але не да-
ють можливості неможна відрізнити 
менш обдарованих від більш обдарова-
них (найбільш талановиті гірше вико-
нують тестові завдання) (Саймон, 1958)) 
[9, 44]. Звичайно, все вищесказане сто-
сувалося тестів інтелекту. Але ті ж самі 
недоліки мають й тести успішності з 
певного предмету, зокрема, - з матема-
тики. 

Нами було проведено опитування 
серед вчителів, студентів-практикантів, 
учнів старших класів, метою якого було 
виявити відношення до застосування 
тестів в процесі оцінювання знань і 
вмінь з математики. Серед позитивних 
моментів більшість опитуваних вчи-
телів та студентів-практикантів на пер-
ше місце поставили можливість масової 
перевірки (35%) та зручність і 
швидкість перевірки виконання (40%), 
хоча об�єктивними отримані результати 
називає лише 10,4% опитуваних цієї ка-
тегорії. Більшість опитуваних з цієї ка-
тегорії вважають, що назвати результа-
ти об�єктивними неможна (58,8%) через 
те, що перевірка тестових завдань не дає 
можливості прослідкувати хід мірку-
вань учня (56%); в результаті чого не 
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можна виявити, коли учень давав відпо-
відь навмання (41,6%). Особливо від-
значається, що неможливо таким чином 
визначити високий рівень розвитку ма-
тематичних здібностей, творчого мис-
лення учнів (31%), тому що не можна 
врахувати всіх можливих варіантів ви-
конання (8%). Можливо, це й стало 
причиною того, що оперативність 
зв�язку як позитивний момент відзначи-
ли лише 8% респондентів.  

До негативних аспектів широкого 
застосування тестів в процесі навчання 
відносять те, що постійна орієнтація на 
вже знайдений результат може спричи-
нити формування шаблонності мислен-
ня (20,8%), а домінування роботи з тес-
тами заважатиме розвитку усної і пись-
мової математичної мови (4%). 

Більшість ж учнів, навпаки, вважа-
ють оцінювання знань і вмінь через за-
стосування тестів більш об�єктивним 
(54,6%). Вони відмічають, що застосу-
вання тестів робить процес контролю 
знань і вмінь більш цікавим (6,3%), до-
помагає їм ставати зібранішими на уро-
ці (4%).  

Тести навчальних досягнень визна-
чають як завдання стандартної форми, 
виконання якого повинно виявити наяв-
ність певних знань, навичок і умінь. Він 
називає серед особливостей тестів: 
1)відносну простоту процедури й необ-
хідного обладнання; 2)безпосередню 
фіксацію результатів; 3)можливість ви-
користання як індивідуально, так і для 
цілих груп; 4)зручність математичної 
обробки; 5)короткочасність; 6)наявність 
встановлених стандартів (норм) [3, 329].  

За означенням у �Психологічному 
словнику� за редакцією В.В.Давидова та 
ін. (1983): �Тести досягнень � стандар-
тизовані тести, що конструюються на 
навчальному матеріалі і призначені для 
оцінювання рівня оволодіння навчаль-
ними знаннями і навичками. Створю-
ються застосовно до конкретних рівнів 
навчання і навчальних предметів, як 
правило, розраховані на групове прове-
дення...� (курсив наш) [5, 370].  

Підкреслимо, що вищенаведене 
означення вже в собі містить вимогу 
пристосовувати тести до певних рівнів 
навчання. Аналіз більшості тестів, які 
використовуються зараз в процесі конт-
ролю навчальних досягнень учнів з ма-
тематики в школі, свідчить, що цю ви-
могу найчастіше розуміють тільки як 
необхідність пропонувати тести, які 
відповідають виконанню завдань різно-
го рівня складності (обов�язковий, під-
вищений, поглиблений). 

Серед вимог до складання тестових 
завдань з математики виділяють: 
1)відповідність виду запропонованого 
завдання поставленій меті, змісту і умо-
вам тестування; 2)визначення рівня 
складності залежно від мети тестування; 
3)визначення, якими засобами під час 
виконання тесту можна користуватися, 
а якими - ні; 4)попередня кількість за-
вдань повинна включати завдань біль-
ше, ніж остаточна, оскільки не всі за-
вдання витримають перевірку на прида-
тність; 5)обговорення запро-понованих 
завдань з досвідченими вчителями (ви-
кладачами) з метою визначення їх від-
повідності цілям перевірки; 6)складання 
інструкції для учнів і перевірка її разом 
із завданнями на невеликих групах уч-
нів; 7)врахування неправильних відпо-
відей учнів при складанні дистракторів 
(неправильних відповідей); 8)визна-
чення коефіціента кореляції теста [7, 
120-121]. 

Дослідження свідчать, що чим бі-
льше свободи у відповіді в учня, тим бі-
льше й варіантов оцінки відповіді ви-
кладачами. Н.Ф.Тализіна визначає: учні, 
виконуючи тестові завдання з вибірко-
вим типом відповідей, нерідко обира-
ють відповіді залежно від порядкового 
місця; з відповідей �так � ні� обирають 
позитивні; часто запам�ятовують непра-
вильні відповіді. Найчастіше тести та-
кого типу заважають самостійності, 
творчому підходу учнів; �вони найчас-
тіше є необ�єктивними по відношенню 
до здібних учнів, учнів, що мислять� 
(курсив наш) [8, 153-154]. Це підтвер-
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джують результати проведеного нами 
експерименту. 

В процесі експериментального нав-
чання учнів (1989-2003 рр) ми намага-
лися підсилити позитивні і деякою 
мірою нівелювати негативні аспекти 
застосування тестових завдань.  

Ми погоджуємося з тим, що можна 
зняти негативні сторони використання 
вибіркових тестів, якщо вони будуть 
відноситися до визначення рівня сфор-
мованості відповідного поняття, коли у 
відповідях немає невизначеності. На 
наш погляд, доцільно використовувати 
тестові завдання на: 1)вибір із запропо-
нованих означень по-нять правильні; 
2)розпізнавання об�єк-тів, що підпада-
ють під означення, або мають певні вла-
стивості, задовольняють певні вимоги; 
3)обирання із запро-понованих формул 
правильних (при цьому неправильні 
відповіді не повинні бути �штучно піді-
браними�).  

Друга проблема � чи дійсно оцінка 
виконання тестових завдань є 
об�єктивною навіть коли визначається 
рівень уміння учня виконувати завдання 
за алгоритмом? За думкою 
Н.Ф.Тализіної, навіть комп�ютерні про-
грами, запропоновані різними виклада-
чами, одну й ту ж саму відповідь оці-
нюють по-різному [8, 159].  

Проілюструємо це на прикладі ви-
конання учнями 11 класу задачі з геоме-
трії: �Основа піраміди � рівнобедренний 
трикутник з основою а і кутом між біч-
ними сторонами α . Всі бічні грані пі-
раміди нахилені до площини основи під 
кутом β. Обчислити об�єм піраміди�.  

Зауваження. Зазначимо, що найчас-
тіше в задачах такого типу надаються і 
конкретні значення довжин та кутів, але 
учням попередньо пропонується подати 
відповідь у більш загальній формі, ви-
користовуючи позначення. Викорис-
тання ж кон-кретних значень нерідко 
спрощує процес розв�язування (напри-
клад, якщо у вищезапропонованій умові 
кут β дорівнює 450, то легко побачити, 

що значно полегшується знаходження 
висоти піраміди).  

Серед абсолютно правильних від-
повідей, запропонованих учнями після 
розв�язування задачі в процесі екс-
перименту, були представлені такі варі-
анти подачі кінцевого результату: 
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Звичайно, представлення кінцевого 
розв�язку у вигляді в) і г) є досить не-
раціональним; і представлення у вигляді 
б) теж, на перший погляд, потребує ще 
деякої �доробки� (але, якщо виконати 
певні перетворення, формула (назвемо її 
б*) стає більш громіздкою). Однак, ви-
бір відповідей в) і г) не свідчить про те, 
що рівень знань і умінь учнів, які їх за-
пропонували, є нижчим, ніж у тих, хто 
запропонував відповідь у вигляді а).  

Процес розв�язування завдання є ін-
дивідуальним, і, чим більше буде учень в 
цьому процесі відходити від шаблонів, 
від алгоритму (чим і відрізняються учні 
з нетривіальним, творчим складом мис-
лення), тим більше може бути відмін-
ностей між формою представлення кі-
нцевого результату (правильної відпо-
віді) учнем та прогнозованою формою 
представлення. Тобто, є ймовірність 
недооцінити (помилково або навіть сві-
домо) правильну відповідь учня, що 
відрізняється від �передбаченої�. Дослі-
дження Р.Стернберга демонстру-ють, 
що ця проблема є інтерна-ціональною: в 
деяких школах США учні, що здатні 
мислити творчо, не зустрічають заохо-
чування; навпаки, за прояв творчого 
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підходу їх часто карають поганими від-
мітками [2, 87]. 

Нами заздалегідь обмірковувалися 
різні можливі варіанти розв�язування 
задач, що могли призвести і до різнома-
нітної подачі кінцевого резуль-тату, але, 
не менше ніж у п�ятій частині всіх ви-
падків, учні з достатньо високим рівнем 
розвитку пропонували подачу правиль-
ної відповіді в �незапланованій� (нерід-
ко � оригінальній) формі.  

Тому, на наш погляд, якщо умову 
вищезапропонованої задачі подавати у 
вигляді тесту, то питання тесту 
доцільніше не формулювати у вигляді 
�знайти об�єм�, а подати у вигляді: �Се-
ред запропонованих варіантів відпові-
дей обрати правильні�, додавши до ви-
щезгаданих варіантів подачі відповіді 
а), б), б*), в), г) декілька �реально� по-
милкових (тобто таких, в яких врахова-
но можливі помилки учнів) та, російсь-
кою мовою кажучи, �их производных�.  

Таким чином, по-перше, учню не-
обхідно розв�язати задачу, а не вгадати 
відповідь; по-друге, необхідно перевіри-
ти інші відповіді, що не тільки надасть 
нагоду ще раз відпрацювати уміння ви-
конувати тотожні перетворення, але й 
буде сприяти водночас як розвитку кри-
тичності мислення, так і формуванню 
оригінальності мислення (можливість 
побачити �різномаїття� підходів нері-
дко спонукає до пошуку власного шляху 
розв�язування, нешаблонного 
розв�язання, яке й приведе до нешаблон-
ної форми представлення розв�язку). 

Звичайно, якщо в умові подібного 
тестового завдання запропонувати кон-
кретні значення а , α ,  β, то ймовірність 
отримати різну подачу правильного кі-
нцевого результату значно менша, хоча 
й тут можливі варіанти. Тому й вико-
нання такого тестового завдання, на 
наш погляд, повинно оцінюватись мен-
шою кількістю балів, ніж попереднього. 
Спроба ж поєднати обидва види завдан-
ня в одному тесті (тобто, перше запи-
тання стосується знаходження відповіді 
у загальному вигляді, а друге � у вигля-

ді конкретного значення після надання 
конкретних значень а , α ,  β ) є доціль-
ною лише тоді, коли всі альтернативні 
(ті, що виключають одна одну) відповіді 
представлені у різних можливих варіан-
тах. В цьому випадку можливий макси-
мальний бал за відповідь на перше за-
питання повинен бути вище максималь-
ного бала за відповідь на друге запитан-
ня (у нашому дослідженні - у пропорції 
3 : 1). Інакше користь від виконання та-
кого інтегрованого завдання достатньо 
низька, тому що учні можуть перетво-
рити його на завдання �обчислити зна-
чення виразу�. Інакше кажучи, вони 
знайдуть об�єм піраміди, користуючись 
конкретними значеннями а , α ,  β , а 
потім підставлять їх у вищезапропоно-
вані формули і знайдуть відповідність 
�значення виразу � вираз�. 

Говорячи про оцінювання балами 
виконання тестового завдання, ми не 
випадково застосували термін �макси-
мальний бал за відповідь�. Навіть при 
стандартизованому визначенні кількості 
балів, що може отримати учень за вико-
нання певного завдання, оцінка, на на-
шу думку, не буде об�єктивною, якщо 
підходити до неї шаблонно. Традиційно 
алгоритм оцінювання виконання окре-
мого тестового завдання, якому відпові-
дає певний бал λ, такий: обрана прави-
льна відповідь � учень отримує бал λ ; 
обрана неправильна відповідь � отримує 
0 балів. Це не враховує: 1)етап, на яко-
му учнем допущено помилку (або - опи-
ску); 2)наскільки істотною є допущена 
помилка відносно мети проведення тес-
ту (обчислювальна помилка вважається 
менш істотною, якщо метою тесту не є 
перевірка рівня сформованості обчис-
лювальних нави-чок учнів), тобто не 
виконується прин-цип диференціації та 
індивідуалізації навчання математики 
на етапі контролю та оцінки знань та 
вмінь учнів.  

Наприклад, при розв�язуванні за-
вдання на обчислення площі рівно-
бічної трапеції з кутом при основі α, 
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описаної навколо кола з радіусом r , пропонуються варіанти відповідей: 
 

а)2r2;  б) 4r2tgα/2;  в) 2r2(1+tg 2 α/2) : tgα/2;  г) 2r2 : (сos α/2 sinα/2);  д) 4r2 : sinα; 
е) 4r2 сtgα/2. 

Припустимо, максимальна кількість 
балів за виконання цього тестового зав-
дання � 6 балів. Відповіді в), г), д) є 
різними формами подачі правильного 
розв�язку, і за їх вибір учень отримує 
максимальну кількість балів, або можна 
за відповідь д) як найбільш раціональну 
поставити 6 балів, за відповіді в) і г) � 
по 5,75 балів. 

Учень може допустити грубу по-
милку ще на першому етапі розв�язання, 
зробивши неправильне припущення, що 
середня лінія трапеції буде водночас 
діаметром кола (відповідь а)) � 0 балів; 
неправильно виразити катет прямокут-
ного трикутника через інший катет та 
прилеглий кут (замість значення котан-
генса застосувати значення тангенса 
прилеглого кута) � 3,5 бали (відповідь 
б)); може допустити помилку, кори-
стуючись формулами зведення � 3,5 ба-
ли (відповідь б)), а всі наступні етапи 
виконати правильно.  

Але й при такому варіанті 
оцінювання даного конкретного завдан-
ня неможна запобігти деякої неточності: 
якщо учень водночас допустить і по-
милку стосовно знаходження катета че-
рез катет, і помилку у використанні 
формул зведення (тобто, дві помилки), 
то він може отримати або відповідь б), 
або відповідь е). Тому всі ці варіанти 
необхідно прогнозувати, щоб у резуль-
таті �перекривання� одної помилки ін-
шою неможна було отримати правильну 
відповідь. 

Зокрема, в процесі вивчення теми 
�Логарифмічні рівняння� недоцільно 
пропонувати у вигляді тесту завдання 
на знаходження розв�язків рівнянь виду: 
2·lg (5-x)= lg (x-3)2. 

Залежно від рівня знань та вмінь 
учень може виконувати розв�язування 
по-різному: 1)за ланцюгом �знаход-
ження ОДЗ → перетворення → роз-
в�язування відповідного алгебраїчного 

рівняння → перевірка відповідності 
знайдених коренів ОДЗ�; 2)перша і дру-
га ланки міняються місцями (залежно 
від того, перетворення якої з частин да-
ного рівняння виконувалося, відбува-
ється або �звуження� (випадок 2а, пере-
творення правої частини), або �розши-
рення� (випадок 2б, перетворення лівої 
частини) області допустимих значень); 
3)ОДЗ зовсім не знаходиться, перевірка 
не виконується. Але у всіх вищеперелі-
чених випадках (і якщо розв�язування 
виконується правильно, і якщо допус-
каються недоліки), учні отримують од-
накові розв�язки (корені). Звичайно, в 
таких випадках мова про об�єктивність 
оцінки йти не може. 

Якщо ж �перефразувати� дане зав-
дання таким чином: 
2(х+7)(х � 6)(х-3) ·lg (5-x)= (х+7)(х�6)(х-
-3)lg (x-3)2, то запропоновані варіанти 
відповідей: а) { -7; 6;3; 4;5}; б) { 4 }; в) { 
-7; 6; 4 }; г){ -7; 4} будуть навіть 
індикаторами допущених учнями по-
милок. 

Відповідь а) � випадок 3 (ОДЗ не 
знаходилося, перевірка не викону-
валася) � 0 балів; відповідь б) � випадок 
2а � 1 бал; відповідь в) � випадок 2б � 1 
бал; відповідь г) � випадок 1, правильне 
виконання завдання � 3 бали. 

Розроблені нами тести ми назвали 
тести з відповідями-індикаторами. 
Проведене дослідження свідчить, що їх 
використання надає можливість більш 
об�єктивно оцінювати рівень навчаль-
них досягнень учнів, а диферен-
ційований підхід до оцінювання обра-
них учнями відповідей стимулює їх ін-
телектуальну ініціативу, розвиває оригі-
нальність мислення. Таким чином від-
бувається орієнтація на розвиток твор-
чого мислення учнів в процесі навчання 
математики, на формування їх творчої 
особистості. �Спочатку � особистість, а 
потім її високий професіоналізм � така 
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стратегія ... всієї системи освіти�, - пи-
сав С.Богомолов [1, 6]. 

Ми вважаємо, що тести в процесі 
навчання математики необхідно обо-
в�язково поєднувати з іншими форма-
ми оцінювання знань і вмінь учнів, при-
чому доцільніше використовувати їх:  

1)для здійснення оперативного 
зв�язку; перед початком вивчення ново-
го матеріалу; на останніх етапах уроку 
пояснення нового матеріалу. 

В цьому випадку для більшої 
об�єктивності оцінювання виставлення 
відміток не є обов�язковим. Мета: ви-
значення питань, що потребують уточ-
нення, вдосконалення, на яких необхід-
но акцентувати увагу (в процесі актуалі-
зації знань і вмінь; перед початком за-
кріплення знань і вмінь). 

2)для формування рефлексії учня � 
для самооцінки учнем власного рівня 
знань і вмінь. Мета: продемонструвати 
учню об�єктивну картину його знань і 
вмінь, спрямувати його роботу по їх 
вдос-коналенню. В даному випадку та-
кож учень може скористатися результа-
тами для вибору варіанту контрольної 
(самостійної) роботи відповідного рівня 
складності, який він буде виконувати. 

Подальшої розробки потребують 
питання створення систем тестів з мате-
матики, які б враховували особливості 
реагування на завдання учнів з різними 
особливостями сприймання; питання 

про вдосконалення критеріїв оціню-
вання ефективності тестів. 
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