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Пропонується авторська тестова програма, орієнтована на підвищення ефективності 

самоконтролю студентами власної навчально-пізнавальної діяльності з математики, та методика 
роботи з нею. Застосування запропонованої комп�ютерної програми сприяє формуванню у студентів 
спроможності поетапно планувати власну дослідницьку діяльність. 

 
 
Необхідною умовою прогресу сучас-

ного суспільства є виховання у майбутніх 
фахівців зацікавленого і відповідального 
ставлення до формування власної системи 
знань і вмінь, чому сприяє перехід кожного 
студента на позицію активного суб�єкта 
процесу навчання. 
Повноцінне навчання математики у 

сучасному розумінні має за мету не лише 
отримання студентом ґрунтовних знань, 
але й озброєння умінням застосовувати 
знання творчо, нестандартно, постійно 
поповнювати систему знань; знаходити 
оригінальні методи, способи, прийоми 
розв�язування завдань та проблем; 
критично оцінювати результати власної 
діяльності [8]. 
Виконання завдань на дослідження 

сприяє розвитку інтелектуальних та твор-
чих здібностей, які необхідні для удоскона-
лення навчально-пізнавальної діяльності 
студента (це підтвердили роботи В.І.Андрєєва 
[1], В.І.Загвязинського [3], В.А.Моляко [5], 
Н.Г.Недодатко [4], М.Н.Скаткина [6], В.В.Ус-
пенського [7], А.Г.Шумиліна [10], О.С.Ча-
шечникової [8] та ін.). Завдання викладача 
математики � організувати та чітко сплану-
вати творчу, дослідницьку діяльність сту-
дентів в процесі вивчення дисципліни. Для 
цього необхідно перебудувати зміст нав-
чання таким чином, щоб систематично 
пропонувати студентам якомога більше 
різнорівневих завдань професійного спря-
мування на дослідження. В результаті їх 

виконання створюються можливості розви-
вати самостійність мислення студентів та їх 
здатність до самоорганізації, зокрема, � 
спроможність здійснювати самоконтроль. 
Цьому сприяє те, що виконання завдань на 
дослідження професійного спрямування 
потребує умінь здійснювати контроль за 
кожним кроком розв�язування, в тому 
числі, � на етапі оцінювання реальності 
одержаних результатів. Крім того, з метою 
подальшого самовдосконалення студенту 
необхідно навчитися оцінювати якість 
власних знань на даному етапі. Проблема 
якісного контролю знань на всіх етапах 
навчання залишається актуальною на 
даному етапі розвитку освіти.  
В умовах кредитно-модульної системи 

необхідно забезпечувати проміжний 
контроль з наступною корекцією знань та 
вмінь, контроль за якістю засвоєння кожного 
конкретного модуля та курсу взагалі. Тому 
ефективним і раціональним доповненням до 
традиційних методів контролю рівня матема-
тичних знань та вмінь студентів стає застосу-
вання комп�ютерних тестових програм, що 
значно полегшує процес контролю, дозволяє 
зробити його більш оперативним. 
Проблемам розробки і впровадження 

тестів у навчання математики присвячено 
достатньо досліджень (зокрема, С.Г.Гел-
лерштейн, С.М.Василевський, М.С.Бернш-
тейн та ін.). Під педагогічним тестом розу-
міємо систему завдань специфічної форми, 
відповідного змісту, зростаючої складності, 
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що створюється з метою об�єктивного 
оцінювання якості і рівня підготовки 
студентів. До недоліків тестування у [9] 
віднесено неадекватність тестової оцінки; 
проблемність у проведенні комп�ютерного 
тестування з деяких математичних дисцип-
лін або їх розділів; при використанні лише 
закритих запитань (передбачено вибір пра-
вильної відповіді з декількох запропонова-
них) відсутня інформація про хід роздумів 
студента (реально дають можливість оціни-
ти лише кінцевий результат), виникає мож-
ливість прямої підстановки варіантів відпо-
відей без розв�язування поставленої задачі, 
без аналізу оптимальності можливих спо-
собів розв�язування (можливість вгадуван-
ня відповідей). Але безсумнівною перева-
гою є об�єктивність оцінки рівня підготов-
ки студентів, наявність однакових правил та 
умов проведення, оперативність при вико-
нанні та обробці результатів педагогічного 
контролю, студенти мають можливість са-
мостійно перевірити власний рівень знань та 
вмінь. 
Невирішеною проблемою є створення 

таких засобів оцінювання знань, викорис-
тання яких дозволило б поєднувати опера-
тивність одержання результатів та їх відпо-
відність реальному рівню знань та вмінь 
студента. 
Мета нашої статті � запропонувати 

один із засобів навчання, використання 
якого сприяло б розвитку у студентів здат-
ності до самостійної дослідницької діяль-
ності, та методику роботи за розробленою 
нами тестовою програмою, орієнтованою 
на підвищення ефективності самоконтролю 
студентами у процесі навчання вищої 
математики. 
Структура програми. 
Програма розбита на блоки, відповідно 

модулям. Наприклад, модуль І �Елементи 
лінійної та векторної алгебри� охоплює теми: 
1. Математика для економістів. 
2. Множини і операції над ними. 
3. Визначники та розв�язування систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) 
методом Крамера. 

4. Матриці і дії над ними. Розв�язування 
СЛАР матричним способом. 

5. Вектори та операції над ними. n-ви-
мірний векторний простір. 

6. Скалярний, векторний, мішаний до-
буток векторів. 
Програма тестування складається із 100 

запитань, що охоплюють матеріал відповід-
ного модуля та поділені на чотири частини: 
І- завдання репродуктивного характеру 

(завдання 1-25, орієнтовані на перевірку 
вміння застосовувати означення, теореми, 
формули та ін.); 
ІІ- завдання на перевірку знання сту-

дентами теоретичного матеріалу (26-50); 
ІІІ- завдання, в яких акцент робиться як 

на відтворення алгоритму дій, так і на 
дослідницьку діяльність (елементи дослід-
ницької діяльності)(51-75); 

IV- завдання, де крім зафіксованих 
варіантів відповідей, є можливість скон-
струювати власну відповідь (76-100). 
Із 100 завдань випадковим чином у 

межах модуля комбінуються варіанти тес-
тових завдань, що складаються з 12 зав-
дань. Із кожної з чотирьох частин комп�ю-
тер �обирає� довільно по 3 завдання. 
Правильних відповідей може бути одна 

(оцінюється одним балом), або дві (за кож-
ну з двох правильних відповідей студент 
отримує по 0,5 бала). 
Результати тестування подаються у 

трьох системах: дванадцятибальній, звич-
ній для сучасного школяра, чотирибальній 
(5; 4; 3; 2) та європейській (A; B; C; D; E; F; 
Fx). Це зроблено для того, щоб перехід 
вчорашніх школярів до оцінювання їх 
знань за новою системою став менш 
болісним. 
План виконання тесту. 
1. Студент вводить своє прізвище, ім�я 

та по-батькові, номер групи та переходить, 
власне, до виконання тестової частини. 

2. На весь екран з�являється вікно (рис. 
1), у лівій частині якого подається: 

- сформульоване запитання та варіанти 
відповіді на нього, а у правій � назва 
закладу, що проводить тестування; 

- номер відповідної теми (модуля); 
- номер завдання (від 1 до 12); 
- нагадування про час, що залишився до 

закінчення тестування. 
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Рис.1 Фрагмент тестової програми з теми  

�Матриці та дії над ними� для випадку однієї правильної відповіді 
 
3. Студент може переходити до нового 

запитання, не надавши відповіді на попе-
реднє. Для цього навести вказівник на номер 
обраного питання (на рис. 1 вікно �Оберіть 
завдання�), яке змінить свій колір (запитання 
№5, рис.1) та один раз клікнути мишкою. Так 
само, за допомогою миші, обирається і варі-
ант остаточної відповіді (на рис. 1 позначено 
хрестиком). Для виключення можливості 
повернення до вже опрацьованого запитання, 

тобто для економії часу, квадрат, що відпові-
дає номеру запитання, на який уже дано 
відповідь, набуває іншого кольору (зокрема, 
квадарати, що відповідають запитання №2, 
№3, №4 зеленого кольору, рис.1). 
Якщо, на думку студента, правильних 

відповідей є дві, то він може обрати їх 
(рис.2). 

 

 
Рис.2 Фрагмент тестової програми з теми �Множини�  

для випадку двох правильних відповідей 
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4. Якщо, на думку студента, правильної 
відповіді серед запропонованих варіантів немає, 
то, ввійшовши у вікно �Власна відповідь�, він 
має записати свій варіант (рис. 3). 

5. У випадку громіздкого формулювання 
запитання, виклад якого не вмістився у відведе-
ному вікні, студент може задіяти звичну для 

користувача Word рухому стрічку, що дозво-
лить отримати повний текст завдання. 

6. Після того, як дано відповіді на всі 12 
запитань (або по закінченні часу, відведеного на 
проходження тесту, про що свідчить нагадуван-
ня під вікном �Результати тестування�), з�явля-
ється запит про отримання результату. 

 

 
Рис. 3 Фрагмент тестової програми з теми �Вектори та операції  

над ними� для випадку власної правильної відповіді 
 
7. У випадку позитивної відповіді вся ліва 

частина екрану (запитання з варіантами від-
повідей) зникає, а натомість з�являється кіль-
кість балів, подана у трьох системах оціню-
вання, та порівняльна таблиця (табл.1). 
Завдяки такому поданню результатів 

тестування студент може провести дослід-
ження: проаналізувати отримані результати, 
порівняти їх, здійснити самоконтроль, що 
допоможе уникнути повторення помилки 
при проходженні наступного тесту з даного 
модуля. Зокрема, у таблиці 1 показано, що 

відповідь студента може бути правильна (№ 
2) або неправильна (№ 1). Разом з тим у 
вікні �Результати тестування� з�являється 
нова таблиця (матриця відповідей), у якій 
номери запитань, на які було дано непра-
вильні відповіді, набувають червоного 
кольору та зменшуються у розмірі (рис. 4, 
запитання № 1, 4, 5, 7, 10, 12), а правильні � 
збільшуються та забарвлюються зеленим 
кольором (акцент на правильних відповідях 
при обов�язковому зазначенні хибних). 

 
Таблиця 1 

№ 
п/п 

Питання Обрана вами 
відповідь 

Правильна 
відповідь 

1 Для операції множення 
матриць справедливою є 
властивість 

AB BA=  AB BA≠  

2 Вкажіть формулу, за 
допомогою якої 
обчислюється скалярний 
добуток двох векторів 

( )bababa
∧

⋅⋅=⋅ cos ; ( )cosa b a b a b
∧

⋅ = ⋅ ⋅ ;
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8. Студент має можливість одразу усу-

нути прогалини у своїх знаннях. Для цього 
йому достатньо обрати у матриці запитань 
номер того питання, на яке він дав хибну 
відповідь. У вільній частині екрану відразу 
з�являється саме питання та інформація з 
електронного варіанту лекцій, яка допома-
гає дати правильну відповідь (рис.4, 
запитання № 1). 
Цю ж тестову програму, але без пере-

ходу до теоретичного матеріалу, може 

використовувати й викладач, щоб опера-
тивно оцінити загальну картину навченості 
студентів на даному етапі. В такому випад-
ку на центральний комп�ютер, у вигляді 
таблиці, подається зведена відомість ре-
зультатів тестування конкретної групи, що 
спрощує процес їх обробки, аналізу та дає 
можливість скорегувати власну роботу. 

 

 
Рис. 4 Фрагмент тестової програми (тема �Скалярний,  

векторний, мішаний добуток векторів�) з  
переходом до теоретичного матеріалу 

 
У розробленій нами програмі кожний 

варіант формується випадковим чином із 
загальної бази запитань з урахуванням 
тематики і передбаченої кількості запитань 
різного рівня складності. Її застосування 
розвиває спроможність: 

- самостійно встановлювати об�єкт 
дослідження, орієнтуючись на розглянуті 
приклади (нешаблонність мислення); 

- планувати поетапну дослідницьку 
діяльність (здібність самоорганізації); 

- самостійно знаходити та використо-
вувати теоретичні відомості, адже вони міс-
тять завдання, що відповідають питанням, 
винесеним на самостійне опрацювання 
(самостійність мислення); 

- аналізувати, порівнювати та вста-
новлювати закономірності, взаємозв�язки, 
що стає можливим завдяки переходу до 
конкретного теоретичного матеріалу у са-
мій програмі та порівняльній таблиці влас-
них та правильних відповідей; дозволяє 
студентові самостійно визначити недоліки 
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у власних знаннях (самооцінка), знаходити 
шляхи їх усунення, сприяє самовдоскона-
ленню; допомагає здійснювати контроль 
навчаючись (критичність та багатопла-
новість мислення); 

- досліджувати реальні процеси, засто-
совуючи математичний апарат: в завданнях 
третього рівня розглядаються конкретні 
професійні ситуації та їх математичні моделі 
(багатоплановість мислення); 

- досліджувати раціональність обра-
них способів розв�язання, межі їх застосу-
вання: містить завдання, які можна вико-
нати за допомогою декількох алгоритмів, 
побудованих із запропонованих кроків, але 
серед них є такий, що забезпечує більш 
раціональне використання часу, зусиль і 
т.д. (критичність, прогностичність мис-
лення); 

- оцінювати реальність отриманих 
результатів, досліджувати відповідність їх 
поставленій меті; здатність до самоконтро-
лю, до більш глибокого розуміння матеріа-
лу: деякі питання тесту містять дві правиль-
ні відповіді, подані за допомогою різних 
аналітичних виразів, або є відкритими, ви-
магають власної відповіді студента (кри-
тичність, самостійність мислення). 
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Резюме. Чухрай З.Б. ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ 

САМОКОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. В статье предлагается 
авторская тестовая программа, ориентированная на повышение эффективности самоконтроля 
студентами собственной учебно-познавательной деятельности, и методика роботы с ней. 
Применение этой компьютерной программы способствует формированию у студентов способности 
поэтапно планировать собственную исследовательскую деятельность в процессе изучения 
математики. 

 
Summary. Chukhrai Z. MEANS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS� SELF-CONTROL. The 

author�s test program is proposed in this article. This program will increase the effect of the students� studying 
and of their cognitive activity. Its using creates ability to plan in consecutive order the researching activity, to 
value the reality of the receiving results. 
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