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Розглядається використання тестових технологій в досліджені уміння учнів 
застосовувати математичні знання для розв�язання реальних та наближених до реальних 
задач та діагностики рівня володіння деякими прийомами діяльності прикладного характеру. 

 
 

Володінню математичними знаннями 
на рівні застосування їх для розв�язання 
реальних або наближених до реальних 
задач приділяється велика увага в матема-
тичній освіті багатьох країн світу. Це стосу-
ється і самого процесу навчання матема-
тики, і вступних іспитів в навчальні закла-
ди різних рівнів (наприклад, GMAT в 
країнах Європи), і національних підсумко-
вих тестувань (наприклад в США), і міжна-
родних моніторингових досліджень 
(TIMSS, PISA-2000, PISA-2003). Найчасті-
ше такий рівень математичної підготовки 
називають �математичною грамотністю�. 
Він передбачає оволодіння учнями в проце-
сі навчання математики деяким набором 
специфічних умінь і навичок, здатністю до 
здійснення певних прийомів діяльності. 
Наприклад, читати діаграми, оцінювати та 
інше. Прикладна спрямованість математич-
ної освіти, як складова загального рівня 
освіти, пов�язується й з такими важливими 
елементами соціалізації підлітків як адапта-
ція в сучасному світі та уміння орієнтува-
тися в інформаційному середовищу.  

Математичне моделювання є основ-
ним засобом реалізації прикладної спрямо-
ваності навчання математики. Навчити 
учнів застосовувати математику означає 
навчити їх математичному моделюванню. 
На наш погляд, теза академіка В.І.Ар-
нольда про формування уміння математич-
но досліджувати явища реального світу як 
основну мету освіти цілком повно визначає 
місце математичного моделювання в сучас-
ній освіті [1].  

Відповідно задача діагностики умін-
ня застосовувати на практиці математичні 
знання зводиться до дослідження рівня 

оволодіння прийомом діяльності матема-
тичного моделювання, що, в свою чергу 
означає дослідження рівня опанування 
прийомами діяльності та діями, що входять 
до його складу. Аналіз математичного 
моделювання, як узагальненого прийому 
діяльності, дозволяє відокремити такі 
основні прийоми діяльності, що входять до 
його складу: класифікація, порівняння, 
аналіз, інтерпретація, комунікативна діяль-
ність, вимірювання і пов�язані з ними 
наближені обчислення, а також знаково-
символічна діяльність, та безпосередньо 
моделювання як її складова частина [2]. 

Методологічною основою для дос-
лідження цієї проблеми є діяльнісний 
підхід у навчанні, основні положення якого 
викладені в працях Л.С.Виготського, 
А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина, B.B.Дави-
дова, Н.Ф.Тализіної. На основі цього підхо-
ду розроблені принципи діагностики окре-
мих видів та прийомів пізнавальної діяль-
ності, розроблені засоби і технології для 
виміру їх освоєння. Психолого-дидактичні 
засади та основи організації таких 
досліджень представлені також в роботах 
Н.Г.Салміної [7], З.І. Калмикової та інших.  

Аналіз міжнародного досвіду 
(TІMSS, PISSA-2000 та PISSA-2003 [8], 
[9]) свідчить про існування технологій, які 
дають досить якісне уявлення про стан 
математичних досягнень учнів взагалі та 
рівень володіння конкретними уміннями та 
прийомами діяльності. Зусилля організа-
торів цих досліджень значною мірою було 
спрямовано на оцінювання здатності учнів 
застосовувати отриманні в школі знання та 
уміння, в тому числі для розв�язання 
реальних та наближених до реальних задач. 
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В цьому відображаються сучасні тенденції 
в оцінюванні освітніх досягнень. Резуль-
тати цих досліджень для більшості країн-
учасниць дозволяють констатувати існу-
вання суттєвого дисбалансу між шкільною 
математичною освітою в традиційному 
розумінні та навчанням школярів застосо-
вувати математичні знання. Попри того, що 
Україна не брала участі в цих міжнародних 
дослідженнях, можна передбачати, що 
результати українських школярів були б 
далеко не найкращими (наприклад, Росія 
зайняла 30 місце в PISA-2003, США � 29).  

Намагання спрямувати розвиток віт-
чизняної математичної освіти у відповід-
ності з вимогами часу веде до втілення 
інноваційного підходу у формуванні змісту 
навчання, організації та забезпеченні 
навчального процесу на всіх рівнях. Один з 
проявів такого підходу є залучення моніто-
рингових досліджень як надійного засобу 
визначення якості освіти. Освітні заклади і 
на рівні окремих шкіл, і на рівні регіонів 
при методичній підтримці дослідницьких 
центрів з проблем математичної освіти при 
вищих навчальних закладах проводять 
власні моніторингові дослідження. Най-
частіше предметом таких досліджень 
становить математична грамотність. Публі-
кації останніх років у вітчизняній пресі, 
науковій та методичній літературі свідчать 
про активну роботу по формуванню 
моніторингових технологій в українській 
школі [4, 6]. Обов�язковим елементом 
цього процесу є створення надійного меха-
нізму дослідження рівня опанування учня-
ми прийомами діяльності прикладного ха-
рактеру, зокрема, математичним моделю-
ванням як основи уміння застосовувати 
знання з математики. 

Чималий досвід дослідження якості 
математичної підготовки учнів основної 
школи має лабораторія з проблем матема-
тичної освіти Донецького національного 
університету. Один з напрямів роботи 
лабораторії є розробка засобів моніторингу 
навчальних досягнень, формування техно-
логії проведення моніторингу, створення 
стандартизованого інструментарію, в тому 
числі для вивчення здатності учнів 
застосовувати математичні знання [5].  

Аналіз досвіду та результатів 
міжнародних та національних моніторин-
гових досліджень дозволяє сформулювати 
гіпотезу, що не існує суттєвої залежності 

між навчальними досягненнями з матема-
тики в традиційному розумінні і досягнен-
нями в її застосуванні для розв�язання 
прикладних задач. Перевірка цієї гіпотези з 
використанням статистичних методів і 
сучасних технологій педагогічних вимірю-
вань становить важливу і складну задачу.  

Якісна діагностика рівня опанування 
прийомами діяльності та діями, що входять 
до складу прийому діяльності математичне 
моделювання, вимагає використання спе-
ціального інструментарію. В залежності від 
мети та задач предметом дослідження 
може виступати один конкретний прийом 
діяльності або дія, декілька прийомів діяль-
ності, дій або узагальнений прийом діяль-
ності. Висновок щодо рівня опанування 
учнем тим чи іншим прийомом діяльності 
можливо зробити тільки на основі дослід-
ження рівня опанування прийомами діяль-
ності та діями, що входять до його складу. 
Вимірювання рівня опанування більш 
ємними прийомами діяльності зі складною 
власною структурою потребує кількох 
етапів.  

Досвід лабораторії з проблем матема-
тичної освіти ДонНУ з розробки засобів 
моніторингу навчальних досягнень, форму-
ванню технології проведення моніторингу, 
створення стандартизованого інструмен-
тарію покладено в основу організації 
дослідження рівня опанування школярами 
м. Донецька та декількох інших міст 
області трьома конкретними прийомами 
діяльності. Основу цієї роботи складає 
констатуючий експеримент по досліджен-
ню рівня опанування учнями основної 
школи такими прийомами діяльності як 
створення (вибір) математичної моделі, 
аналіз (інтерпретація) даних, інтерпретація 
(аналіз) результатів. Ці прийоми діяльності 
входять до складу математичного моделю-
вання, кожен з них має свою горизонтальну 
структуру і кожен з них відповідає окремій 
процедурній частині (етапу) математичного 
моделювання (частково результати цього 
дослідження були опубліковані в [3]). 

Учням різних вікових категорій 
(вибірка складає 913 учнів з 6 по 10 класи) 
було запропоновано один той самий тест 
(Тест А), який складається з 25 завдань 
закритого типу з чотирма варіантами відпо-
віді. За правильну відповідь учень отриму-
вав один бал. Загальна кількість набраних 
балів (найвищий показник � 25 балів) свід-
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чила про рівень сформованості у учня 
уміння застосовувати математику для 
розв�язання прикладних задач. Разом з тим, 
кожне завдання вимагало від учня володін-
ня одним чи кількома вказаними прийома-
ми діяльності. Деякі завдання були орієнто-
вані на перевірку тільки одного з указаних 
прийомів діяльності, деякі перевіряли воло-
дінням двома або трьома з перелічених 
прийомів діяльності. Засвоєння певного 
прийому діяльності чи дії означає вміння 
його використовувати для виконання 
завдань прикладного характеру. Завдання 
були підібрані таким чином, що для пере-
вірки кожного з трьох указаних прийомів 
діяльності застосовувалось 14 завдань тесту. 
Тобто найбільша кількість балів, яку учень 
мав змогу набрати за володіння певним 
прийомом діяльності становила 14 балів. 

Математична складова кожного зав-
дання тесту, як правило, зводилась до одно-
двох крокових обчислень (з орієнтуванням 
на усне обчислення), логічних міркувань, 
знань найпоширеніших математичних фак-
тів, формул, залежностей. Тематика та форма 
завдань були різноманітними, що дало змогу 
оцінити спроможність учнів демонструвати 
свої математичні надбання в різних 
ситуаціях. Наприклад, 

Завдання № 6. В якому з тверджень 
є помилка: 

А. З 20 опитаних нами тільки чверть 
підтвердила, що дивляться цей телеканал.  

Б. 4% опитаних нами сказали, що їм 
подобається цей телеканал.  

В. Кожному четвертому з опитаних 
нами людей знайомі програми цього 
телеканалу. 

Г. З 20 опитаних тільки 4% сказали, 
що їм подобається цей телеканал. 

(52% правильних відповідей). 
Завдання № 7. Оператор сотового 

зв�язку проводить акцію, за якою вартість 
послуг за контрактним підключенням на 
два роки для абонента знижується удвічі 
кожні півроку. Скільки місяців абонент 
буде мати можливість користуватися зв�яз-
ком за вартістю не більш 20% від 
початкової? 

A. 10       Б. 8      В. 8,4      Г. 9 
(36% правильних відповідей). 
Успішність виконання завдання 

істотно залежить від закладених у ньому 
дій та прийомів діяльності. Більш ємні (і 
більш близькі до реальності) задачі пере-

дбачають кілька прийомів діяльності, що 
ускладнює їхнє рішення. Відповідно, не во-
лодіння учнем якимось із перелічених 
прийомів діяльності, ускладнює розв�язу-
вання задачі або робить його неможливим. 
Як показують дослідження, саме до таких 
задач і не готові учні. Нерідко, буває склад-
но підібрати завдання, розв�язання якого 
потребує залучення тільки одного прийому 
діяльності або дії. Також певні труднощі 
зустрічаються при  відокремленні в межах 
однієї задачі двох або кількох дій або 
прийомів діяльності. В такому випадку 
мова йдеться про домінування тієї чи іншої 
дії або того чи іншого прийому діяльності 
при виконанні певного завдання приклад-
ного характеру. Задача створення бази 
завдань прикладного характеру для 
діагностування кожної дії та кожного 
прийому діяльності, що входять до складу 
математичного моделювання ще чекає 
свого розв�язання. 

Наприклад, в межах дослідження для 
вимірювання рівня оволодіння учнями 
конкретними прийомами діяльності, що 
входять до складу математичного моделю-
вання, одне з завдань тесту було таким: 

Завдання № 22. У таблиці 1 
наведено дані про обсяги виробництва 
продукції комбінату за перший квартал. 
Яке з тверджень є правильним? 

Таблиця 1 

 
А.Темпи щомісячного росту обся-

гів виробництва піднялися.  
Б.Темпи щомісячного росту обся-

гів виробництва знизилися.  
В.Темпи щомісячного росту обся-

гів виробництва не змінилися. 
Г. За даними таблиці про темпи 

щомісячного росту обсягів виробництва 
нічого сказати не можна. 

(8% правильних відповідей). 
В умові цього завдання є дані тільки 

про обсяги виробництва продукції. Інфор-
мацію про наявність росту обсягів продук-
ції, що випускається, а також про темпи 
росту учень повинен одержати самостійно 
за допомогою аналізу (інтерпретації) даних, 
що входить до складу загального прийому 
діяльності математичне моделювання. 
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Якщо учень дає правильну відповідь на 
завдання № 22, можна припустити, що він 
вміє аналізувати (інтерпретувати) дані. На 
правильність виконання цього завдання 
також можуть впливати наявність чи 
відсутність у учня інших вмінь, наприклад, 
вміння працювати з табличними даними. 
Однак цей прийом діяльності в задачі йде, 
так би мовити, �другим планом�, розв�язан-
ня задачі залежить в основному від уміння 
працювати з наведеними числами і 
головним (домінуючим) прийомом діяль-
ності є аналіз (інтерпретація) даних. Наяв-
ність у вимірюючих засобах (тестах) зав-
дань, що передбачають для свого виконан-
ня володіння учнями прийомом діяльності 
аналіз (інтерпретація) даних, дозволяють 
застосовувати такий тест для діагностики 
саме цього прийому діяльності. Якісно 
організоване моніторингове дослідження, 
що включає систему завдань на різні 
прийоми діяльності, дозволяє діагносту-
вати володіння ними. 

Аналіз результатів нашого дослід-
ження в багатьох положеннях підтверджує 
висновки, які були отримані при вивчені 
досліду міжнародних моніторингових 
досліджень. В тому числі, це стосується 
існування певних труднощів при виконан-
ня завдань, що є більш ємними по кількості 
прийомів діяльності та дій прикладного 
характеру. Наприклад, учням були запро-
поновані для розв�язання такі задачі: 

Завдання № 10. Фермер має 25 ко-
рів. На яку найменшу кількість корів фер-
мер має збільшити стадо, щоб отримувати 
молока більш, ніж в півтора рази? 

A. 12 Б. 12,5       В. 13 Г. 25 
(53% правильних відповідей). 
Завдання № 11. На підприємстві 

нараховується 84 працівника. Аналіз 
господарчої діяльності показав, що 
підвищення рентабельності можливе 
лише при скороченні не менше 10% 
персоналу. Якої найменшої кількості 
працівників можливо звільнення? 

A. 10 Б. 8 В. 8,4      Г. 9 
(36% правильних відповідей). 
Призначення обох завдань, перш за 

все, в перевірці уміння інтерпретувати 
(аналізувати) результати розв�язку. В обох 
завданнях нескладні математичні обчис-
лення в одну дію ведуть до дробових чисел 
у відповідях, і саме володіння таким 
прийомом діяльності як інтерпретація 

забезпечує правильний розв�язок задачі. 
Для обох завдань інтерпретація (аналіз) 
результатів є домінуючим прийомом діяль-
ності. Зауважимо, що виключно з матема-
тичної точки зору завдання №10 та 
завдання №11 мають приблизно однаковий 
рівень складності. Однак, завдання №11 
виявилось для учнів значно складнішим. 
Перш за все, це пов�язано з тим, що в 
завданні №11 присутній додатковий при-
йом діяльності � комунікативна діяльність, 
а саме: 

� комунікативно-інформаційна 
діяльність: 

� правильне використання еко-
номічної термінології (�підвищення 
рентабельності�, �скорочення персона-
лу�; для порівняння зауважимо, що в 
задачі №10 присутня спрощена, а тому 
більш зрозуміла та прийнятна для учнів 
термінологія � �збільшити стадо�, �от-
римати більше молока�); 

� розуміння основних соціаль-
них, економічних процесів. 

Як бачимо на прикладі завдань №10 
та №11, навіть незначне наближення 
навчальної задачі до реального життя (а 
сучасний інформаційний простір пересіч-
ної людини насичений в тому числі і 
економічною термінологією), значно ус-
кладнює застосування математичних знань, 
навіть, якщо ми впевнені, що учень ними 
володіє. Аналіз розв�язання учнями, які 
були задіяні в нашому експерименталь-
ному дослідженні, цих двох завдань дає 
змогу зробити висновок щодо недостат-
нього володіння учнями конкретним при-
йомом діяльності. Мета моніторингового 
дослідження виявити саме такі прогалини у 
математичній освіті та скорегувати нав-
чання математики у відповідному напрямі. 

Завдання, що були запропоновані 
учням у межах експериментального дослід-
ження, перш за все, призначались для 
вимірювання уміння застосовувати знання 
з математики в ситуаціях, наближених до 
реальних. Відсутність таких завдань в 
підручниках та на уроках математики 
звичайно впливає на результативність їх 
розв�язання. Можливо, психологічно учні 
не зовсім готові сприймати такі завдання як 
математичні. На наш погляд, ця проблема 
повинна стати предметом окремого 
дослідження.  
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Одним з основних завдань конста-
туючого експерименту було діагностуван-
ня уміння учнів застосовувати математичні 
знання для розв�язання завдань прикладної 
спрямованості. У процесі дослідження та 
аналізу експериментальних даних прийня-
то рішення вважати доцільним виділити 
три рівні сформованості уміння застосову-
вати математичні знання: низький, середній 
та високий. Підкреслюючи відсутність 
абсолютних норм для показників сформо-
ваності уміння застосовувати математику 
та оволодіння певними приймами діяль-

ності прикладного характеру, в нашому 
дослідженні досягнення учнем певного 
рівня поставлено у залежність від кількості 
балів, що отримав учень за виконання 
завдань тесту: низький рівень � учень вико-
нав менш за 25% завдань тесту (тобто 
отримав менш за 7 балів), високий рівень � 
учень виконав більше 75% завдань тесту 
(отримав не менше 19 балів), середній рівень 
� 25-75% (7-18 балів). Констатуючий 
експеримент для вибірки 913 учнів показав 
такий розподіл по рівням (таблиця 2):  

Таблиця 2 
констатуючий 
експеримент рівень ознака відсоток виконаних завдань 

тесту кількість 
учнів % 

низький менш за 7 
балів 

менш, ніж чверть завдань  
(< 25%) 122 13 

середній 7-18 балів 25-75% завдань 762 84 

високий 19-25 
балів 

більше, ніж три чверті завдань 
(>75%) 29 3 

 
Для перевірки гіпотези щодо неісну-

вання суттєвої залежності між успішністю 
навчання математиці в традиційному розу-
мінні та умінням застосовувати математич-
ні знання для розв�язання реальних та 
наближених до реальних задач, для учнів, 
що показали різні рівні в виконанні тесту 
А, було проведено порівняльний аналіз з 
урахуванням їх академічних досягнень 
(оцінок з математичних предметів в шкіль-
ному журналі). Дані констатуючого 
експерименту (таблиця 3) дозволяють 
стверджувати, що рівень сформованості 
уміння застосовувати математичні знання 
для розв�язання реальних та наближених до 
реальних задач у більшості учнів (86%), що 
у навчанні показують високі результати 
(більш ніж 9 балів), суттєво не відріз-
няється від рівнів сформованості уміння 
застосовувати математику більшості учнів 
(86%), що навчаються на 7-9 балів та 
більшості учнів (77%), що мають з матема-
тики менше, ніж 7 балів. Застосування 
критерію Фішера підтверджує відсутність 
достовірних відмінностей по низькому 
(р≤0,05) та середньому (р≤0,01) рівнях 
виконання тесту у категорії учнів, що 
навчаються на 7-9 балів та категорії учнів, 
що зазвичай з математичних предметів 
отримують більше, ніж 9 балів.  

 
 

 
Таблиця 3 

 
Таблиця 4 

 
Висновок, щодо неіснування зна-

чимої залежності між умінням застосовува-
ти математику та обсягом засвоєних мате-
матичних знань у традиційному розумінні 
також підтверджують дані з іншої порів-
няльної таблиці, яка дозволяє зіставити 
рівень виконання учнями тесту з завдан-
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нями прикладного характеру з рівнем вив-
чення математичних дисциплін (учні, що 
вивчають математику в закладах додатко-
вої математичної освіти, наприклад Відкри-
тому математичному коледжу ВМК, в кла-
сах з поглибленим вивченням математики 
та класах відповідного математичного або 
природничо-математичного профілю, тоб-
то ті учні, що для більш якісного вивчення 
математичних дисциплін мають додатко-
вий час, для зручності в таблиці указуються 
як учні, що вивчають математику поглиб-
лено). Дані, наведені в таблиці 4, дозво-
ляють констатувати навіть наявність пев-
них труднощів у застосуванні математич-
них знань тими учнями, що вивчають 
математику поглиблено (як бачимо, відсо-
ток учнів, що показали низький рівень в 
розв�язанні тестових завдань, більший у тій 
категорії учнів, що вивчають математику 
додатково або поглиблено). Застосування 
критерію Фішера підтверджує відсутність 
достовірних (р≤0,01) відмінностей у двох 
вибірках в розподілу балів виконання тесту 
відносно середнього бала (середній бал 
виконання тесту становить 10,6 балів; 
частка учнів, що отримали менше за 
середній бал, у виборці зі звичайним рівнем 
навчання математики не більша, ніж у 
виборці з поглибленим рівнем навчанням).  

 
Таблиця 5 

 
 

Досить важливим є дослідження 
рівня сформованості уміння застосовувати 
математичні знання від віку учнів. У експе-
риментальній частині роботи були залучені 
учні різних вікових категорій, аналіз 
виконання ними тестових завдань дозволяє 
зробити певні висновки. Головний з них 
полягає в тому, що суттєвої різниці в 
доступності завдань в залежності від віку 
учнів (тобто від ступеня засвоєння ним 
матеріалу, що передбачений програмами з 
математики для кожного класу, від вікових 
особливостей учня) не спостерігається. Як 
бачимо з таблиці 5, переважна більшість 
учнів всіх вікових категорій здатна викона-

ти тестові завдання на середньому рівні. 
Нагадаємо, що тестові завдання, що пропо-
нувалися для виконання, були абсолютно 
однакові для всіх вікових категорій учнів з 
6 по 10 класи. Деякі якісні зміни у рівні 
сформованості у учнів уміння застосо-
вувати математичні знання спостеріга-
ються тільки на межі 6-7 класів та на межі 
9-10 класів. Можна припустити, що у пер-
шому випадку це пов�язано з більшою у 
порівнянні з іншими віковими категоріями 
насиченістю навчальних засобів завдан-
нями прикладного характеру. Навчальні 
програми 6 та частково 7 класів передба-
чають в межах вивчення низки тем навчан-
ня учнів розв�язувати деякі типи приклад-
них задач, що суттєво впливає на оволодін-
ня учнями прийомами діяльності та діями 
прикладного характеру (задачі на рух, 
задачі на частки, долі, відсотки, задачі на 
вимірювання, на наближені обчислення, 
інше). В навчальних програмах та інших 
навчальних засобах наступних класів 
забезпеченню учнів уміннями застосову-
вати математичні знання відводиться знач-
но менше уваги, що дає нам змогу фіксу-
вати сталість відповідних показників 
протягом 7,8 та 9 класів. Підвищення 
показників у десятикласників дещо обу-
мовлене специфікою формування класів 
для старшої школи (відбір у старші класи 
більш успішних учнів). Але вище ми 
вказували на несуттєвість зв�язку успіхів у 
навчанні математики в традиційному розу-
мінні та умінням застосовувати матема-
тичні знання для розв�язання прикладних 
задач. Саме таке несуттєве поліпшення в 
результатах тестування ми спостерігаємо 
для учнів 10 класу. Тобто той самий тест, 
що складався з 25 задач прикладного 
характеру, переважна більшість десяти-
класників виконала майже з такими ж 
результатами, що і учні 6, 7, 8 та 9 класів. 
Дані, отримані шляхом експерименталь-
ного дослідження із застосуванням тесто-
вих технологій, підтверджують тезу про те, 
що умінню застосовувати математичні 
знання повинно навчати протягом всього 
курсу навчання математики, воно не фор-
мується і не розвивається �само собою�. 
Особливо це актуально для основної 
школи. 

Висновки : 
1. Уміння застосовувати математичні 

знання знаходить свій прояв у володінні 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 24. � 2005. 
 

 

168 

учнями конкретними прийомами діяль-
ності та діями прикладного характеру, які 
входять до складу узагальненого прийому 
діяльності математичне моделювання. 

2. Чим більше навчальна задача 
наближена до реальної ситуації, тим більш 
ємною вона є за прийомами діяльності та 
діями прикладного характеру. Основні 
труднощі в розв�язанні таких задач поля-
гають у неволодінні (або недостатнім воло-
дінні) учнями певними прийомами 
діяльності та діями, що входять до складу 
прийому діяльності математичне моделю-
вання. 

3. Аналіз результатів експеримен-
тального дослідження підтверджує гіпотезу 
про відсутність суттєвої залежності між 
навчальними досягненнями з математики в 
традиційному розумінні і досягненнями в її 
застосуванні для розв�язання прикладних 
задач. 

4. Задачі, наближені до реальності, 
складають певних труднощів для учнів всіх 
вікових категорій. 

5. Обов�язковим елементом процесу 
формування моніторингових технологій в 
українській школі повинно стати створення 
надійного механізму дослідження рівня 
опанування учнями прийомами діяльності 
та діями прикладного характеру, які 
входять до складу математичного моделю-
вання як основи уміння застосовувати 
знання з математики. Діагностичний ком-
плекс по дослідженню вмінь учнів застосо-
вувати математику слід розглядати як 
складову частину моніторингу якості базо-
вої математичної підготовки учнів основної 
школи. 

6. Уміння застосовувати матема-
тичні знані учнями основної школи 

повинно стати предметом спеціального 
дослідження на національному рівні. 
Періодичність проведення таких дослід-
жень дасть можливість корегувати зу-
силля вчителів, методистів та науковців 
щодо створення умов для надання 
українським учням якісної сучасної 
математичної освіти. 
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Резюме. Великодный С. ДИАГНОСТИКА ПРИЕМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 
Доклад посвящен применению тестовых технологий в исследовании умения учащихся использовать 
математические знания для решения реальных или близких к реальным задач и диагностики уровня 
владения некоторыми приемами деятельности прикладного характера. 

 
Summary. Velikodnyy S. ASSESSMENT OF ACTIVITIES AND ACTIONS 

INCLUDED IN THE CONTENT OF MATHEMATICAL MODELING. The abstract dedicates 
application the test technology for research pupil�s skill of using the mathematical knowledge for 
solving real or simulative real problems and diagnostic of level of possession of the certain sorts of 
applied character activity. 
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