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За результатами діагностико-корегувального моніторингу стану базової математичної 
підготовки було виявлено статистичні закономірності стану базової математичної 
підготовки. Проведені дослідження зв�язку базової і загальної математичної підготовки, вплив 
корегувальної діяльності та інших факторів на рівень навчальних досягнень; дослідження 
динаміки стану базової математичної підготовки у навчальному закладі. 

 
 

Міжнародний та вітчизняний досвід 
свідчить про те, що стандарт навчальних 
досягнень з математики повинен забезпечити 
базовий рівень математичної підготовки, 
який характеризується повною системою 
знань і вмінь, необхідною для успішного 
продовження навчання. Загальновизнаним є 
вимірювання досягнення базового рівня за 
допомогою тестів. 

Протягом багатьох років лабора-
торією з проблем математичної освіти при 
Донецькому національному університеті 
проводяться дослідження стану базової 
математичної підготовки учнів. Дослід-
ження проводилися в міських школах, 
різних за своїм статутом, за складом учнів. 

Важливу роль у вдосконалення сис-
теми загальноосвітньої діяльності відігра-
ють дослідження закономірностей навчаль-
ного процесу [1]. В даній роботі розгля-
даються статистичні закономірності стану 
базової математичної підготовки. Необхід-
ність знань таких закономірностей підви-
щується у зв�язку з розробкою програм, 
варіативних підручників, методик. 

Ключовим поняттям роботи є поняття 
базової математичної підготовки. Уточнення 
цього поняття потребує дослідження показ-
ників базової математичної підготовки, фор-
мування норм досягнення базової матема-
тичної підготовки на емпіричному рівні. 

На основі результатів тестування, 
усереднених на підставі еквівалентності 
результатів за усіма варіантами і усередне-
них за навчальними роками завдяки сталій 
стійкості результатів, було визначено 
надійність і валідність інструментарію [2].  

За результатами моніторингових 
досліджень стану базової математичної 
підготовки проводилося дослідження зв�яз-
ку базової і загальної математичної підго-
товки, вплив корегувальної діяльності та 
інших факторів на рівень навчальних 
досягнень; дослідження динаміки стану 
базової математичної підготовки за умов 
систематичного проведення діагностико-
корегувального моніторингу. Об�єм вибі-
рок, за результатами яких зроблені обґрун-
товані висновки щодо якості вимірювань 
та якості математичної підготовки, різний 
залежно від мети дослідження. 

Для статистичної обробки результатів 
моніторингових досліджень важливе 
значення має характер розподілу результатів 
тестування. Експериментально встановлено, 
що результати моніторингових досліджень 
стану базової математичної підготовки учнів 
регіону за тестами базового рівня, не 
відповідають нормальному розподілу за 
критерієм 2χ , що утрудняє застосування 
статистичних методів їх обробки.  
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Перевірена гіпотеза про еквівалент-
ність результатів тестування за тестами 
базового рівня й експертного оцінювання 
досягнення рівня базової математичної 
підготовки (експертна оцінка визначалася 
групою вчителів природничого математич-
ного циклу). Таким чином за результатами 
тестування можна робити певні висновки 
щодо досягнення базового рівня матема-
тичної підготовки. 

Досягнення базового рівня математич-
ної підготовки є необхідною умовою успіш-
ного виконання тестових завдань інших 
рівнів. В якості критерія досягнення інших 
рівнів математичної підготовки можуть 
виступати показники сформованості знань, 
дій і певних пізнавальних якостей. Досвід 
проведення моніторингових досліджень 
показав, що учні, що успішно виконують 
завдання тесту базового рівня, суттєво 
успішній виконують завдання і більш вищих 
рівнів. Результати тестування за тестами 
більш високих рівнів і експертне оцінювання 
рівня математичної підготовки практично не 
відрізняються. Можна стверджувати, що 
успішність виконання тесту базового рівня є 
передумовою успішності досягнення інших 
рівнів математичної підготовки. 

На базову математичну підготовку 
можна впливати за допомогою організації 
корегувальної діяльності. Дослідження по-
казують, що у учнів, з якими проводилась 
корекція результатів тестування протягом 
чотирьох тижнів за спеціальною техноло-
гією, поліпшується успішність виконання 
завдань, відновлюється готовність до нав-
чання (об�єм вибірки � 90 учнів). За крите-
рієм Вілкоксона �типове� зсунення (поліп-
шення результатів вимірювання) є досто-
вірним за інтенсивністю [3]. 

Серед факторів, які впливають на 
стан базової математичної підготовки учнів 
є мотивація. Сукупність результатів діаг-
ностики математичної підготовки і моти-
вації дозволяє більш точно прогнозувати 
подальшу успішність навчання. 

До видів мотивів відносяться пізна-
вальні, соціальні і власно значимі [4]. 
Розробка методів, які б допомогли оцінити 
мотивацію до навчання є актуальним 
питанням психодіагностики і педагогіки. 
Виявлення складу мотивів учня дозволяє 
впливати на причини його негативного або 
байдужого відношення до навчання. Дос-
лідження мотивів до навчання має особли-
ве значення у діагностико-корегувальному 
моніторингу. Знаючи рівень мотивації 
учня, певним чином можна спрямовувати 
процес корекції знань. 

За результатами анкетування, довго-
строкових спостережень за учнями та бесід 
з батьками було визначено відношення 
кожного учня до навчання математики і 
його мотиваційний тип.  

Досліджувався вплив мотивації в групі 
з 30 учнів, яку було розподілено на три 
групи: з сильною, середньою, низькою пізна-
вальною мотивацією. В групах учнів з силь-
ною і середньою мотивацією спостерігають-
ся зміни результатів тестування після корегу-
вальної роботи в напрямку поліпшення, в 
групі учнів з низькою мотивацією ці зміни 
носять хаотичний характер. При порівнянні 
результатів тестування до і після корегуваль-
ної роботи показник ефективності корегу-
вальної діяльності учнів з сильною і серед-
ньою мотиваціями біля 50%, а учнями з 
низькою мотивацією � 10% (таблиця 1). 

Таблиця 1  
Порівняння результатів тестування до і після корекції з різною пізнавальною 

мотивацією 
 Сильна мотивація Середня мотивація Низька мотивація 
 до 

корек
ції 

після 
корек
ції 

різни
ця 

до 
корек
ції 

після 
корек
ції 

різни
ця 

до 
корек
ції 

після 
корек
ції 

різ
ни
ця 

Середній 
бал 

66% 84% 18% 40% 68% 28% 33% 40% 7%

Показник 
успішності 

53% 47% 10% 
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За допомогою моніторингових дос-
ліджень можна спостерігати за станом 
математичної підготовки учнів навчаль-
ного закладу. Використовуючи результати 
тестування за тестами базового рівня того 
самого контингенту учнів Донецької 
гімназії №92 (об�єм вибірки � 193 учня) 
протягом декількох років, усереднені на 
основі еквівалентності варіантів, одержали 
наступне зображення графіків розподілу 

успішності навчальних досягнень (рис.1). 
Оскільки вказані результати представлено 
у стандартних -показниках, можна робити 
висновки про деяку стабільність розподілу 
успішності того самого контингенту учнів 
протягом декількох років за тестами 
базового рівня. Ця стабільність свідчить 
про якість базової математичної підготовки 
учнів гімназії.  

 
Рис.1 Розподіл успішності навчальних досягнень учнів

При порівнянні розподілу успішності 
виконання тесту базового рівня учнями 
інших шкіл виявилося, що в тих нав-
чальних закладах, де моніторингові дослід-
ження організовані протягом декількох 
років, спостерігається стабільність резуль-
татів діагностики рівня математичної 
підготовки. 

На поліпшення результатів моніто-
рингових досліджень базової математичної 
підготовки після корегувальної роботи 
впливає і навчаємість, тобто здатність учня 
засвоювати і використовувати отримані 
знання. Виззначення рівня навчаємості і 
ступеня впливу на поліпшення стану 
математичної підготовки потребує додат-
кових досліджень. 

Отримані результати дозволяють 
зробити наступні висновки. 

1) Тести, які розроблені лабора-
торією з проблем математичної освіти при 
ДонНУ є якісними вимірниками стану 
базової математичної підготовки. 

2) Базова математична підготовка є 
необхідною умовою загальної математич-
ної підготовки. 

3) Корегувальна діяльність, яка орга-
нізована на основі моніторингових дослід-
жень, суттєво поліпшує базову матема-
тичну підготовку і забезпечує успішність 
навчання. 

4) Серед факторів, які впливають на 
зміну стану базової математичної підго-
товки, вагомим є мотивація до навчання. 

5) За результатами моніторингових 
досліджень можна робити висновки про 
зміни стану базової математичної підго-
товки.  
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Резюме. Глюза О.А. ПРИМЕНЕНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ БАЗОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ. По результатам диагностико-коррективного мониторинга состояния базовой 
математической подготовки были выявлены статистические закономерности состояния базовой 
математической подготовки. Проведенные исследования связи базовой и общей математической 
подготовки, влияние корректирующей деятельности и других факторов на уровень учебных 
достижений; исследования динамики состояния базовой математической подготовки в учебном 
заведении. 

 
Summary. Glyuza O. THE MONITORING RESEARCHES APPLICATION TO REVEALING 

SOME PHENOMENA OF FUNDAMENTAL MATHEMATICAL PREPARATION. This research was 
conducted to investigate the relationship between the elementary and higher levels of knowledge in 
Mathematics. It deals with factors which influence these levels of knowledge. 
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