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МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ 
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м. Чернівці, УКРАЇНА 

 
Розглядається проблема створення тестів для оцінювання результатів навчання з математики 

студентів фінансово-економічних коледжів. Наводяться зразки таких тестів. 
 

 
Педагогічне оцінювання означає низку 

процесів, які використовують для визна-
чення того, що учень знає, розуміє та вміє 
[1]. Ці процеси тісно пов�язані з процесами 
навчання. Останнім часом чітко намічаєть-
ся тенденція до компетентного оцінювання. 
При цьому, вибір засобів педагогічної діаг-
ностики базується на відповідних дидак-
тичних принципах вимірювання результа-
тів навчання. Лише підготовлений відпо-
відним чином комплекс завдань дає змогу з 
використанням певних діагностичних ме-
тодів об�єктивно і справедливо оцінити рі-
вень знань і вмінь суб�єктів навчання. Ось 
чому в педагогіці останнім часом виникла 
тенденція до використання кількісних 
методів педагогічного контролю. Серед за-
собів об�єктивного контролю найбільш 
науково обґрунтованим є метод тестування 
із залученням технічних засобів для скану-
вання та обробки результатів [3]. У зв�язку 
з цим пропонуємо до системи педагогічно-
го оцінювання описаної в статті [4] ввести 
систему тестів описану нижче. 
У наведеній статті розкрито основні 

принципи і правила побудови системи тестів, 
а також правила побудови тестових завдань з 
курсу математики для коледжів за техноло-
гією описаною авторами видань [1- 3]. 
Зміст розробленого комплексу тестових 

завдань включає діагностичні роботи по 
кожній темі, підсумкові по кожному моду-
лю та підсумкові за семестри. 
При створені такого інструменту педа-

гогічного оцінювання мають бути дотрима-

ні основні етапи його створення. Тому в 
статті розкрито методику побудови діагно-
стичних, модульних та семестрових тесто-
вих робіт за структурою. 

1. Мета оцінювання. 
2. Матриця змісту, що оцінюється. 
3.Навчальні цілі. 
4. Вибір методу оцінювання. 
5. Структура (матриця) тесту. 
6. Порядок проведення оцінювання. 
7. Обробка та представлення результатів. 
8. Критерії оцінювання. 
9. Зразок тестів. 
Мета оцінювання визначає зміст оціню-

вання або домен змісту, який, в свою чергу, 
структурується у формі багатовимірної 
матриці змісту. Розкриємо суть побудови 
діагностичної роботи на прикладі вивчення 
теми �Множини і операції над ними�[5]. 
1. Мета оцінювання. Продіагностува-

ти засвоєння теми �Множини і операції над 
ними� згідно вимог програми та Державно-
го стандарту, вияснити прогалини в знан-
нях студентів, порівняти рівень компетент-
ності студентів згідно критеріїв оцінюван-
ня, сформувати завдання для корекції знань, 
умінь, навичок з теми для підвищення 
якості знань. 

2. Матриця змісту, що оцінюється. Зміст 
навчання структурується за трьома осями: 
перша � основні змістові лінії теми 

(множина і її елементи, підмножина, пере-
різ множин, об�єднання множин, різниця 
множин, доповнення множини); 
друга � рівень засвоєння пізнавальної 
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сфери або когнітивного домену (знання, 
розуміння, застосування, аналіз, синтез, 
оцінювання); 
третя � рівневий підхід у контролі згідно 

критеріїв (початковий (Р1), середній (Р2), 
достатній (Р3) та високий (Р4)). 

3. Навчальні цілі. Реалізація матриці 
тесту передбачає навчальні досягнення 
студентів, а саме вміння: 

− використовувати або застосовувати 
зміст понять �множина, елементи множи-

ни, порожня множина, рівні множини�; 
− робити перехід від задання множи-

ни переліком елементів до задання характе-
ристичною властивістю і навпаки; 

− здійснювати записи множин та дій 
над ними відповідною математичною сим-
волікою; 

− виконувати дії з множинами. 

Таблиця 1 
Матриця змісту 

Когнітивний домен 
Змістові 
лінії теми 

Знання 
В-1 

Розумін-
ня 
В-2 

Застосу-
вання 
В-3 

Аналіз 
В-4 

Синтез 
В-5 

Оціню-
вання 
В-6 

Всього

А-1. 
Множина і 
її елементи.  

2%(1) 2%(1) 2%(1) 2%(1)  2%(1) 10% 
(5) 

А-
2.Підмно-
жина. 

2%(1) 2%(1)     4% 
(2) 

А-3. 
Характерис-
тична 
властивість. 

2%(1) 2%(1) 6%(3) 6%(3) 4%(2) 4%(2) 24% 
(12) 

А-4. Рівні 
множини  2%(1) 2%(1) 2%(1)   6% 

(3) 
А-5.Переріз 
множин.  4%(2) 4%(2) 4%(2) 4%(2) 4%(2) 20% 

(10) 
А-6. 
Об�єднання 
множин. 

 4%(2) 4%(2) 4%(2) 4%(2) 4%(2) 20% 
(10) 

А-7. 
Різниця, 
доповнення 
множин.  

 2%(1) 4%(2) 4%(2) 2%(1) 4%(2) 16% 
(8) 

Всього 6%(3) 18%(9) 22%(11) 22% 
(11) 

12% 
(6) 18%(9) 100% 

(50) 
Р-1. Початковий 

рівень 
компетентності 

30%(3) 

Р-2. Середній 
рівень 

компетентності 
20%(2) 

Р-3. Достатній 
рівень 

компетентності 
30%(3) 

Р-4. Високий 
рівень 

компетентності 
20%(2) 

100% 
(10) 

 
4. Обґрунтування вибору методу оці-

нювання. Основними факторами, що 
впливають на вибір методу оцінювання для 
діагностики рівня навчальних досягнень з 

математики, є рівні засвоєння навчальних 
цілей, що діагностуються. Навчальні цілі, 
що описують знання та інтелектуальні здіб-
ності студентів, відносяться переважно до 
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когнітивного домену і можуть охоплювати 
чотири рівні компетентності (Р1 � Р4). Від-
повідно до мети діагностування вимірю-
ється чотири рівні. 

5. Зразок тестового завдання. 
Формат Х. 

1. Серед математичних записів підкрес-
літь ті,, які задають множини: 
А. { }1;2;3;... ,                Б. 1;2;3;� , 

В. { }x  x 2 3+ = ,       Г. { }2 3 5x x+ + , 
Д. 3 7 2 2x x+ > − . 
2. Підкресліть підмножини заданої мно-

жини { }3;5;7;9 . 

А.{ }3;5 ;          Б.{ }3;4;5;7;8;9 ; 

В.{ }5;7;9 ;      Г.{ }3;5;7;9 ;       Д. { }∅ . 
Формат А. 

3. Підкресліть ті із множин, які задані 
характеристичною властивістю. 

А. 2 4 5
x

 − = 
 

;  

Б.{ }, , ,∆ ∇ ◊ Ο ;  

В.{ }, , ,α β γ δ ;  

Г.{ }2 ,   5 10 0x x Z x x∈ − = ; 

Д.{ } ,   0,5 0,3 15x x Z x y∈ + = . 
4. Знайдіть елементи множини  

К={ }, 2 7y y N y∈ < . 

А.{ }3; 2; 1;0;1;2;3− − − ;  

Б.{ }0;1;2;3 ;  

В.{ }1;2;3 ;  

Г.{ }1;2;3;4;5;6 ;  

Д.{ }0;1;2;3;4;5;6;7 . 
Формат R. 

5. Ідентифікуйте до кожної дії над мно-
жинами М та К її відповідь, якщо  

М={ }321 ;;  та К={ }543 ;; . 
А. М ∪  К; 1. { }3  
Б. М ∩ К; 2. { }5;4;2;1  
В. М \ К. 3. { }5;4;3;2;1  
 4. { }2;1  
 5. { }5;4  

А Б В 
   

 
Формат N 

6. Вкажіть, серед нижче наведених, дві 
правильні комбінації множин М, К, Р, що 
приводять до отримання порожньої множи-
ни, якщо М={ }1;2;3 , К={ }3;4;5 , Р={ }4;5;6 . 
А. (М∩К)∪ Р;  
Б. (М∪ К)∩Р;  
В. (М∩Р)∪ К;  
Г. (М∪ Р)∩К;  
Д. (М∩К)∩Р.  

Формат В. 
7. Доберіть для кожної множини, зада-

ної переліком елементів, відповідну їй ха-
рактеристичну властивість.  
А.{ }1;2;3;4;...  1) { } 2 ,  x x n n N= ∈  

Б.{ }2;4;6;8;...  2) { }  2 1,  x x n n N= − ∈  

В.{ }1;3;5;7;...  3) { }  ,  x x n n N= ∈  

Г.{ }5;10;15;20;...  4) { }  2 ,  nx x n N= ∈  

Д.{ }2;4;8;16;...  5) { }  5 ,  x x n n N= ∈  
А Б В Г Д 
     

Формат К 
8. Вкажіть, які із заданих множин, є 

рівними: 
1.{ }321 ;; ;  
2.{ }Nn nx  x ∈= , ; 

3.{ }Zx x    x ∈,40 !! ; 

4.{ }Nx x    x ∈≤ ,40 ! ; 

5.{ }Rx x    x ∈,40 !!  
А. 1  і  2;             Б. 1  і  3;         В. 1  і  5;  
Г. 3  і  4;              Д. 2  і  5. 
Записати коротку відповідь 

9. Запишіть характеристичну властивість 
елементів таких множин: 
а) { };...;;;;; 653317953 ;  
б) { };...;;;;; 151311975 . 
10. Знайдіть різницю множин А/В: 
А={ } ,   6x x N x∈ ≤ ;  

В={ }2 ,   3 10 0x x R x x∈ + − = . 
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Таблиця 2 
Розподіл тестових завдань за форматами 

Когнітивний домен 
Назва 
формату 

Знан-
ня 
В-1 

Розу-
міння 
В-2 

Застосу-
вання 
В-3 

Аналіз 
В-4 

Синтез 
В-5 

Оціню
вання 
В-6 

 
всього 

Формат А � 
вибір однієї 
найкращої 
відповіді 

 2%(1) 
А3 

4%(2) 
А1, А3 

4%(2) 
А1, А3  2%(1) 

А1 
12% 
(6) 

Формат Х � 
правильними 
може бути 
будь-яка 
кількість 
відповідей 

4%(2)
А1, 
А2 

4%(2) 
А1, 
А2 

    8% 
(4) 

Формат N � 
можна 
вибрати п-
правильних 
відповідей 
(n<N) 

 
4%(2) 
А5, 
А6 

4%(2) 
А5, А6 

4%(2) 
А5, А6 

4%(2) 
А5, А6 

4%(2) 
А5, А6 

20% 
(10) 

Формат R � 
розширений 
вибір 
логічних пар 

 

6%(3) 
А5, 
А6, 
А7 

6%(3) 
А5, 
А6, 
А7 

6%(3) 
А5,А6,А

7 

6%(3) 
А5,А6,А7 

6%(3) 
А5,А6,
А7 

30% 
(15) 

Формат B � 
діагностує 
взаємозв�язок 
в одному 
блоці 

  2%(1) 
А3 

2%(1) 
А3 

2%(1) 
А3 

2%(1) 
А3 

8% 
(4) 

Формат К � 
вибір 
правильної 
комбінації 
варіантів 
відповідей 

 2%(1) 
А4 

2%(1) 
А4 

2%(1) 
А4   6% 

(3) 

Записати 
коротку 
відповідь 

2%(1)
А3  4%(2) 

А3 А7 
4%(2) 
А3 А7 

2%(1) 
А3 

4%(2) 
А3 А7 

16% 
(8) 

Всього 6%(3) 18%(9
) 22%(11) 22%(11) 14%(7) 18%(9) 100% 

(50) 
 
6. Логістика тестування та оброблен-

ня результатів. Кожен студент отримує 
один із шести рівноцінних варіантів тесту 
діагностичної роботи. Тестування відбува-
ється на початку пари і триває 20 � 25 хви-
лин. В кожному варіанті 10 завдань. Врахо-

вуючи, що робота діагностична, можна не 
використовувати шкалювання, а зразу оці-
нювати завдання 1 � 8 по одному балу, за 9-
10 завдання − по 2 бали. В підсумку сту-
дент може набрати 12 балів. Робота переві-
ряється викладачем і на наступній парі 
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оголошуються результати та проводиться 
короткий аналіз написання. Аналіз поми-
лок для викладача легкий, бо в кожному 
дистракторі вона закладається. Оцінки за 
діагностичну роботу може не виставлятися, 
як вважає за потрібне викладач. Студенти, 
які допускали багато помилок, запрошу-
ються на консультацію, де проводиться 
корекція відповідних знань, умінь, навичок 
над конкретними проблемами. 
Під час вивчення модуля таких діагно-

стичних робіт проводиться кілька, в залеж-
ності від кількості тем, що містить модуль. 
По завершенню вивчення модуля прово-
диться модульне (підсумкове) оцінювання. 
Воно проводиться по всіх темах, які розгля-
дались під час вивчення модуля (практич-
но, об�єднує матеріал всіх діагностичних 
робіт). Розкриємо суть побудови модульно-
го оцінювання на прикладі модуля �Харак-
теристика основних математичних понять 
та їх елементів; множини і операції над ни-
ми�[5]. 
1. Мета оцінювання. Виявити відпо-

відність компетенцій студентів по модулю 
згідно вимог робочої програми, розкрити 
можливості студентів в описуванні завдан-
ня типу ессе, оцінити рівень компетент-
ності за критеріями; вияснити прогалини в 
знаннях студентів, сформувати завдання 
для корекції знань, умінь, навичок з модуля 
для підвищення якості навчання.  

2. Матриця змісту, що оцінюється. Зміст 
навчання структурується за трьома осями: 
перша � змістові лінії модуля (множини 

і операції над ними; характеристична влас-
тивість множин; найпростіші поняття мате-
матичної логіки; необхідна, достатня та не-
обхідна і достатня умови; методи доведен-
ня математичних тверджень; дії з наближе-
ними обчисленнями; абсолютна та віднос-
на похибки та їх границі; дії з комплекс-
ними числами в алгебраїчній формі; відсот-
кові розрахунки у фінансах); 
друга � когнітивний домен (знання, 

розуміння, застосування, аналіз, синтез, 
оцінювання); 
третя � встановлення відповідності 

тестових завдань критеріям оцінювання 
(початковому (Р1), середньому (Р2), достат-

ньому (Р3) та високому (Р4) рівнях). 
3. Навчальні цілі. Реалізація матриці 

тесту передбачає систематизувати, уза-
гальнити і підвищити рівень набутих рані-
ше знань, умінь і навичок, зокрема тих, що 
створюють ґрунт для вивчення курсу 
математики коледжу, а саме вміння: 
Володіти змістом понять �множина, 

елементи множини, порожня множина, 
рівні множини; в запропонованих записах 
зміст кванторів загальності та існування; 
комплексне число, як вектор, поняття три-
гонометричної форми запису комплексного 
числа�. 
Користуватися математичною симво-

лікою при записі множин та дій над ними; 
різними способами десяткових наближень 
дійсних чисел. 
Зображати множини та дії над ними 

графічно. 
Розв�язувати задачі на дії з множина-

ми; задачі на доведення розглянутими ме-
тодами, включаючи метод математичної 
індукції; вправи на обчислення із заданою 
точністю, в тому числі прикладного харак-
теру. 
Виконувати нескладні обчислення із 

заданою точністю, в тому числі прикладно-
го характеру; відсоткові фінансові розра-
хунки, в тому числі з складними відсот-
ками; дії додавання, віднімання, множення 
і ділення комплексних чисел, записаних в 
алгебраїчній формі. 
Наводити приклади множин в фінансо-

во-економічних розрахунках; власні прикла-
ди висловлень, предикатів, теорем, означень. 
Знаходити область істинності предика-

та; десяткові наближення дійсних чисел; 
границю абсолютної та відносної похибки 
(точність, відносна точність). 
Розпізнавати на запропонованих прик-

ладах висловлення, висловлювальні форми, 
предикати, аксіоми і теореми; методи дове-
дення на готових доведеннях тверджень. 
Обчислювати суму, різницю, добуток і 

частку двох дійсних чисел. 
Описувати усно поняття: уявна одини-

ця; уявне, дійсне і комплексне число; пере-
раховані у змісті методи доведення теорем. 
Будувати твердження обернені, проти-
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лежні, протилежні оберненим до заданих, 
аналізує логічні зв�язки між ними. 
Встановлювати виконання необхідних, 

достатніх та необхідних і достатніх умов. 
Вміти переходити від алгебраїчної 

форми запису комплексного числа до три-
гонометричної та підносити його до п-го 
степеня і добувати з нього корінь п-го 
степеня (пєN). 

 
Таблиця 3 

Матриця змісту модуля 
Когнітивний домен 

Змістові лінії 
модуля 

Знання 
В-1 

Розуміння 
В-2 

Застосу-
вання 
В-3 

Аналіз 
В-4 

Синтез 
В-5 

Оціню-
вання 
В-6 

всього 

А-1. Множина 
і операції над 
ними. 

 2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1)  2,2% 

(1) 
8,8% 
(4) 

А-2. Характе-
ристична влас-
тивість множин. 

 2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

11% 
(5) 

А-3. Найпрос-
тіші поняття 
математичної  
логіки. 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1)     4,4% 

(2) 

А-4. Необхідна, 
достатня та не-
обхідна і дос-
татня умови. 

 2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

11% 
(5) 

А-5.Методи дове-
дення математич-
них тверджень. 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

13,2% 
(6) 

А-6. Дії з 
наближеними 
обчисленнями. 

 2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

11% 
(5) 

А-7. Абсолют-
на та відносна 
похибки та їх 
границі. 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1)  2,2% 

(1) 
11% 
(5) 

А-8. Дії з комп-
лексними чис-
лами в алгеб-
раїчній формі. 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1) 

2,2% 
(1)  2,2% 

(1) 
11% 
(5) 

А-9. Відсотко-
ві розрахунки 
у фінансах. 

 4,1% 
(2) 

4,1% 
(2) 

4,1% 
(2) 

2,2% 
(1) 

4,1% 
(2) 

18,6% 
(9) 

Всього 8,8% 
(4) 

21,7% 
(10) 

19,5% 
(9) 

19,5% 
(9) 

11% 
(5) 

19,5% 
(9) 

100% 
(46) 

Р-1. Початковий 
рівень 

компетентності 
12,5%(1) 

Р-2. Середній 
рівень 

компетентності 
37,5%(3) 

Р-3. Достатній 
рівень 

компетентності 
37,5%(3) 

Р-4. Високий 
рівень 

компетентності 
12,5%(1) 

 
100% 

(8) 
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Що стосується оцінювання, то воно 
проводиться аналогічно.  

5. Зразок тестового завдання. 
Формат Х. 

1. Вкажіть, які із тверджень є істинними: 
А. Висловлюваною формою або преди-

катом називається висловлення яке містить 
змінну, причому задана область змінної.  
Б. Два предикати, задані на одній і тій 

же множині, називаються рівносильними. 
В. Якщо у формулюванні довільної тео-

реми замінити умову і заключення на їх за-
перечення, то нове твердження називається 
протилежною теоремою до заданої.  
Г. Умову називають необхідною, якщо 

без її виконання висновок не може бути 
правильним.  
Д. Якщо, доводячи теорему, розчлено-

вують її на скінчене число тверджень і кож-
не з них доводять окремо, то такий метод 
доведення називається методом повної 
індукції.  

Формат Д. 
2. Виберіть таку умову (А � В), яка за-

довольняє трьом твердженням (1 � 5) і таку, 
що не задовольняє жодного. Відповіді 
вставте в таблицю. 
А. необхідно; 
Б. достатньо; 
В. необхідно і достатньо. 

 
 
 
 

1. Для того, щоб кути були вертикаль-
ними, � щоб вони були рівними. 

2. Для того, щоб у трикутника два кути 
були рівними, � щоб він був рівнобед-
реним. 

3. Для того, щоб пряма у кх в= +  була 
паралельна осі Ох, � щоб виконувалась 
умова к = 0. 

4. Для того, щоб квадратне рівняння 
2 2 0х х т− + =  мало два додатні корені, � 
щоб виконувалась умова: т > 0. 

5. Для того, щоб отримати прибуток, � 
вкласти капітал у виробництво. 

Формат А. 
3. Знайдіть прості відсотки і загальну 

суму позики 1200 грн. на 9 місяців з місяч-
ною ставкою процента � 6%. 
А. 54 і 1254;      Б. 162 і 1362;  
В. 72 і 1272;      Г. 540 і 1740;  
Д. 216 і 1416. 

Формат В. 
4. Ідентифікуйте до кожної дії з комп-

лексними числами z1 , z2  їх результати, 
якщо z1= −1,2+3і, z2 = 4 − 3,6і. 

А. z1 × z2 ; 1. 5,2 − 6і ; 
Б. z1 − z2 ; 2. 4,2 +15,6і; 
В. z2 − z1 ; 3. −1,32 − 0,8і ; 
Г. z1 : z2 ; 4. −0 + 0,34і ; 
Д. z2 : z1 . 5. −5,2 + 6і . 

Формат N. 
5. Знайдіть дві реальні можливості, із-за 

яких банк отримає прибуток, що відповідає 
встановленому компаунду, якщо деяке акціо-
нерне товариство отримало кредит в сумі 
40000 грн. на два роки з річною ставкою 8%. 
А. 7290 грн. при щомісячному компаунді; 
Б. 6400 грн. при поквартальному компаунді; 
В. 6200 грн. при дворічному компаунді; 
Г. 6748 грн. при щотижневому компаунді; 
Д. 6656 грн. при щорічному компаунді. 
Записати коротку відповідь 

6. Знайдіть суму, різницю, добуток та 
частку чисел х та у, підраховуючи при 
цьому границю абсолютної та відносної по-
хибок, якщо: х ≈ 5,37 ± 0,01 та у ≈  2,3 ± 0,04. 

7. Знайдіть об�єднання, перетин і різни-
цю множин М та К, якщо: 
М = { } ,   6x x N x∈ ≤ ; 

К= { }2 ,   3 10 0x x R x x∈ + − = . 
Ессе 

8. Доведіть методом математичної ін-
дукції істинність рівності. 

21 4 2 7 3 10 ... (3 1) ( 1)п п п п⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + = ⋅ +
п∀ ∈ Ν . 

6. Логістика тестування та оброблен-
ня результатів. Кожен студент отримує 
один із шести рівноцінних варіантів тесту 
модульної роботи. Тестування відбувається 
на парі і триває 45 хвилин. В кожному ва-
ріанті 8 завдань. Аналогічно як і в діагнос-
тичній роботі, в модульній можна теж не 
використовувати шкалювання, а зразу оці-
нювати завдання 1 � 5 по одному балу, за 6 � 

А    
Б    
В    
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7 завдання − по 2 бали, за завдання 8 � 3 
бали. В підсумку можна набрати 12 балів. 
Робота перевіряється викладачем і на нас-
тупній парі оголошуються результати та 
проводиться короткий аналіз написання. 
Оцінки за модульну роботу виставляються в 
журнал. На основі цієї оцінки та оцінки за 

залік по теоретичному матеріалу виставля-
ється оцінка за модуль. Дану оцінку студент 
може покращити на перездачі. Тому ті сту-
денти, які допустили помилки, запрошують-
ся на консультацію, де проводиться аналіз 
всіх допущених помилок та корекційна 
робота. 

 
Таблиця 4 

Розподіл тестових завдань за форматами 
Когнітивний домен 

Назва 
формату 

Знання 
В-1 

Розу-
міння 
В-2 

Засто-
сування 
В-3 

Аналіз 
В-4 

Синтез 
В-5 

Оціню-
вання 
В-6 

 
всього 

Формат А � 
вибір однієї 
найкращої 
відповіді 

 
2,2% 
(1) 
А9 

2,2% 
(1) 
А9 

2,2% 
(1) 
А9 

 
2,2% 
(1) 
А9 

8,8% 
(4) 

 

Формат Х � 
правильним
и може бути 
будь-яка 
кількість 
відповідей 

2,2% 
(1) 
А3 

2,2% 
(1) 
А3 

    
4,4% 
(2) 

 

Формат N � 
можна виб-
рати п-пра-
вильних від-
повідей 
(n<N) 

 
2,2% 
(1) 
А9 

2,2% 
(1) 
А9 

2,2% 
(1) 
А9 

2,2% 
(1) 
А9 

2,2% 
(1) 
А9 

11% 
(5) 

Формат B � 
діагностує 
взаємозв�я-
зок в одному 
блоці 

2,2% 
(1) 
А8 

2,2% 
(1) 
А8 

2,2% 
(1) 
А8 

2,2% 
(1) 
А8 

 
2,2% 
(1) 
А8 

11% 
(5) 

Формат Д � 
три катего-
рії (А,Б,В) 
та п�ять 
ситуацій. 

 
2,2% 
(1) 
А4 

2,2% 
(1) 
А4 

2,2% 
(1) 
А4 

2,2% 
(1) 
А4 

2,2% 
(1) 
А4 

11% 
(5) 

Записати 
коротку 
відповідь 

2,2%(1) 
А7 

8,4%(4) 
А1, А2, 
А6, А7 

8,4%(4) 
А1, А2, 
А6, А7 

8,4%(4) 
А1, А2, 
А6, А7 

4,5%(2) 
А2, А6 

8,4%(4) 
А1, А2, 
А6, А7 

40,3% 
(19) 

Ессе 2,2%(1) 
А5 

2,2%(1) 
А5 

2,2%(1) 
А5 

2,2%(1) 
А5 

2,2%(1) 
А5 

2,2%(1) 
А5 

13,5% 
(6) 

Всього 8,8% (4) 21,6% 
(10) 

19,4% 
(9) 

19,4% 
(9) 

11,1% 
(5) 

19,4% 
(9) 

100% 
(46) 
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Увага!Увага!Увага!Увага!  
У травні 2008 року проводитьсяУ травні 2008 року проводитьсяУ травні 2008 року проводитьсяУ травні 2008 року проводиться    

дистанційна студентська конференція 
�Евристичне навчання математики� 
на базі Донецького націна базі Донецького націна базі Донецького націна базі Донецького національного університету.онального університету.онального університету.онального університету.    

До участі запрошуютьсяДо участі запрошуютьсяДо участі запрошуютьсяДо участі запрошуються    
аспіранти, студенти, науковці.аспіранти, студенти, науковці.аспіранти, студенти, науковці.аспіранти, студенти, науковці.    
Додаткова інформація заДодаткова інформація заДодаткова інформація заДодаткова інформація за    

e-mail: skafa@dongu.donetsk.ua

Після завершення вивчення матеріалу 
за семестр (І-ІV модулі) проводиться екза-
мен, який складається з двох частин:  
а) письмове семестрове (підсумкове) 

оцінювання (вся група пише одночасно; 
кожен студент має свій варіант); 
б) теоретична частина (кожен студент 

відповідає на запитання білета на теоретич-
ні питання із доведеннями). 
Письмове семестрове оцінювання, прак-

тично, об�єднує матеріал всіх модульних 
робіт, які були на протязі семестру. Суть 
побудови семестрового оцінювання анало-
гічне побудові модульного. Тому не будемо 
зупинятися на цьому. Відмітимо тільки, що 
оцінка за семестр виставляється на основі 
отриманої оцінки за тест та екзаменаційної за 
знання теоретичного матеріалу. 
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