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Висвітлено досвід організації рівневого контролю результатів навчання алгебри у Бердянському 

державному педагогічному університеті в умовах кредитно-модульної системи навчання. 

 
 

Актуальність. Основним завданням 
впровадження кредитно-модульної систе-
ми підготовки фахівців у вищих навчаль-
них закладах України є запровадження 
передбаченої Болонською декларацією 
системи академічних кредитів, яка сприяє 
як підвищенню мобільності студентів що-
до переходу з однієї навчальної програми 
на іншу так і підвищенню рівня контролю 
за навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів [5].  

Багато науковців працюють над роз-
в’язуванням питань щодо організації 
кредитно-модульного навчання у вищій 
школі. Так, розроблені інноваційні техно-
логії навчання (І.М.Богданова, О.С.Зайцев, 
С.О.Заславська, Т.А.Ільїна, А.В.Фурман та 
ін.) [1; 2], розроблена багатобальна шка-
ла оцінювання знань умінь та навичок 
студентів (Я.Я.Болюбаш, В.І.Бондар, 
В.І.Євдокімов, О.М.Микитюк, В.Д.Шин-
карук та ін.) [3; 5]; визначені теоретичні 
проблеми контролю як одного з методів 
педагогічного стимулювання навчально-
виховного процесу (В.П.Беспалько, І.Є.Бу-
лах, Н.М.Буринська, Н.Д.Наумов, Л.О.Оде-
рій, Л.М.Романишина, Н.Ф.Тализіна та ін.) 
[1] тощо. 

Однак, досі існують питання у викла-
дачів-практиків вищих навчальних закла-
дів щодо організації контролю резуль-
татів навчання студентів, зокрема з ма-
тематичних дисциплін. 

Метою даної статті є ознайомлення 
викладачів з досвідом впровадження 

рівневої системи контролю результатів 
навчальних досягнень з алгебри студен-
тів Бердянського державного педагогіч-
ного університету. 

Основний зміст. У вищих навчальних 
закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації викла-
дання навчальних дисциплін здійсню-
ється спираючись на галузевий стандарт 
вищої освіти, на базі якого формуються 
навчальні плани спеціальностей різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів. Згідно 
освітніх стандартів підготовки бакалаврів 
напряму 0101 «Педагогічна освіта» спеціаль-
ності 6.010100 «Педагогіка і методика се-
редньої освіти. Математика» алгебра у 
педагогічних вищих навчальних закладах 
представлена навчальними дисциплінами 
«Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чи-
сел». Дані дисципліни мають обсяг 216 
годин, що відповідає 4 національним та 6 
європейським кредитам [4]. 

Для розробки системи контролю ре-
зультатів навчальних досягнень студентів 
у системі кредитно-модульної системи 
навчання необхідно розв’язати дві групи 
задач. Задачі першої групи (за змістом): 
проаналізувати зміст, виділити змістов-
ні модулі, основні поняття, властивості 
об’єктів, теореми та основні алгоритми 
дій, знання яких обов’язкове для ціліс-
ного сприйняття предмету, а також рівні 
засвоєння змісту (для кожного рівня 
вказати конкретний зміст і ступінь ово-
лодіння ним). Задачі другої групи (за 
діяльністю): проаналізувати кожний вид 
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діяльності, подати його як сукупність 
послідовності операцій, встановити три 
рівні виконання кожної операції і сфор-
мулювати критерії оцінки кожного рів-
ня і представлення результатів, що від-

повідають цим рівням [7]. 
Пропоновані нами змістовні модулі 

алгебраїчних курсів та їх обсяги пред-
ставлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Змістовні модулі алгебраїчних курсів 

№ Найменування змістовного модуля Лекцій 
(годин) 

Практ.занять 
(годин) 

Самостійна 
робота  
(годин) 

Лінійна алгебра 
1 Матриці, визначники, їх застосування 

при дослідженні та розв’язуванні систем 
лінійних рівнянь 

14 14 26 

2 Числові поля. Поле комплексних чисел 14 14 26 
3 Лінійні простори. Унітарні та евклідові 

простори 
14 14 26 

4 Лінійні оператори. Квадратичні форми 14 14 26 
Алгебра і теорія чисел 

1 Алгебраїчні структури 14 14 26 
2 Подільність у алгебраїчних структурах 14 14 26 
3 Теорія конгруенцій 14 14 26 
4 Теорія многочленів 14 14 26 
Для кожного змістовного модуля 

нами визначені основні поняття, влас-
тивості об’єктів, теореми, алгоритми та 
рівні знань, умінь та навичок студентів 
відповідно вимогам освітньо-професій-
них програм студентів-математиків  
напрямку підготовки 0101«Педагогічна 
освіта». Наведемо приклад даних мате-
ріалів щодо змістовного модуля «Мат-
риці, визначники, їх застосування при 
дослідженні та розв’язуванні систем лі-
нійних рівнянь». 

Основні поняття: матриця, розмір-
ність матриці, прямокутна матриця, квад-
ратна матриця n-го порядку, одинична 
матриця n-го порядку, головна та побічна 
діагоналі квадратної матриці n-го поряд-
ку, ступінчаста матриця, елементарні пе-
ретворення матриць, операції над матри-
цями, транспонована матриця, перестанов-
ка, підстановка, транспозиція, інверсія, 
парна і непарна перестановки та підста-
новки; детермінант n-го порядку, мінор 
(n-1)-го порядку, алгебраїчне доповнення 
елемента aij, мінор р-го порядку, взаємо-
доповняльні мінори, алгебраїчне допов-

нення (n-p)-го порядку, добуток детер-
мінантів n-го порядку, визначник Ван 
дер Монда, ранг матриці, особлива мат-
риця, обернена матриця, лінійне рівнян-
ня з m невідомими, однорідне лінійне 
рівняння з m невідомими, розв’язок лі-
нійного рівняння з m невідомими, сис-
тема n лінійних рівнянь з m невідомими, 
система n лінійних однорідних рівнянь з 
m невідомими, розв’язок системи n лі-
нійних рівнянь з m невідомими, сумісна 
система n лінійних рівнянь з m невідо-
мими, несумісна система n лінійних рів-
нянь з m невідомими, визначена система 
n лінійних рівнянь з m невідомими, не-
визначена система n лінійних рівнянь з 
m невідомими, елементарні перетворен-
ня систем n лінійних рівнянь з m неві-
домими, еквівалентність систем n ліній-
них рівнянь з m невідомими, загальний 
та частинний розв’язок системи n ліній-
них рівнянь з m невідомими, матриця 
системи n лінійних рівнянь з m невідо-
мими, розширена матриця системи n 
лінійних рівнянь з m невідомими. 

Властивості об’єктів: операцій над 
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матрицями, окремих типів матриць (оди-
нична, діагональна та ін.), перестановок, 
підстановок, детермінантів n-го порядку, 
алгебраїчних доповнень, оберненої мат-
риці, системи лінійних рівнянь. 

Теореми:  
1. Якщо матрицю В можна дістати з 

матриці А скінченим числом елементар-
них перетворень рядків або стовпців, то 
матриця В еквівалентна матриці А. 

2. Кожну матрицю скінченим числом 
елементарних перетворень рядків або 
стовпців можна перетворити на еквіва-
лентну їй ступінчасту матрицю.  

3. Теорема про число різних переста-
новок з n елементів. 

4. Теорема про розташування переста-
новок в такому порядку, що кожну на-
ступну діставатимемо з попередньої од-
нією транспозицією. 

5. Від кожної перестановки з n елемен-
тів можна перейти до будь-якої іншої 
перестановки з цих самих елементів за 
допомогою кількох транспозицій. 

6. Кожна транспозиція змінює пар-
ність перестановки. 

7. При 2≥n  число парних переста-
новок з n елементів дорівнює числу не-

парних, тобто дорівнює !
2

1
n . 

8. Число підстановок n-го степеня 
дорівнює !n .  

9. Якщо в детермінанті n-го порядку 
поміняти місцями два рядки, то детер-
мінант змінить знак, а його абсолютна 
величина не зміниться. 

10. Якщо детермінант ∆ має два од-
накових рядки, то ∆ = 0. 

11. Якщо в детермінанті ∆ n-го по-
рядку всі елементи одного з рядків пом-
ножити на число m, то величина детер-
мінанта також помножиться на m. 

12. Детермінант, в якого відповідні 
елементи двох рядків пропорційні, дорів-
нює нулю. 

13. Якщо елементи р-го рядка детер-
мінанта ∆ n-го порядку є сумами двох 
доданків, то цей детермінант можна по-
дати як суму двох детермінантів n-го 
порядку: 21 ∆+∆=∆ , де ∆1 і ∆2 – детер-

мінанти, утворені з ∆ заміною елементів 
р-го рядка відповідно першими або дру-
гими доданками цих елементів. 

14. Якщо до елементів якогось рядка 
детермінанта n-го порядку додати від-
повідні елементи іншого рядка, помно-
жені на одне й те саме число, то вели-
чина детермінанта не зміниться. 

15. Детермінант n-го порядку при тра-
нспонуванні не змінює своєї величини. 

16. Детермінант, у якого всі елементи 
i-го рядка (j-го стовпця), крім елемента 
аij, дорівнюють нулю, дорівнює добутку 
цього елемента аij на його алгебраїчне 
доповнення Аij, тобто величині аijАij.  

17. Детермінант ∆ n-го порядку до-
рівнює сумі всіх добутків елементів до-
вільного рядка або стовпця на їх алгеб-
раїчні доповнення, тобто  

ininiiii AaAaAa +++=∆ ...2211  або 

njnjjjjj AaAaAa +++=∆ ...2211 . 

18. Сума добутків елементів будь-
якого стовпця (рядка) детермінанта n-го 
порядку на алгебраїчні доповнення від-
повідних елементів іншого стовпця (ряд-
ка) цього детермінанта дорівнює нулю.  

19. Теорема Лапласа. 
20. Детермінант добутку двох квадрат-

них матриць однакового порядку дорів-
нює добутку детермінантів цих матриць.  

21. Для кожної квадратної неособли-
вої матриці А існує єдина обернена мат-
риця А-1, тобто така, що А А-1 = Е.  

22. Матриця, обернена до добутку 
даних матриць, дорівнює добутку обер-
нених матриць до даних, взятих у зво-
ротному порядку, тобто (АВ)-1 = В-1 А-1. 

23. Для того щоб ранг матриці дорів-
нював r, необхідно і достатньо, щоб се-
ред мінорів матриці існував хоч один 
мінор r-го порядку, який не дорівнює 
нулю, а всі мінори (r + 1)-го порядку 
дорівнювали б нулю.  

24. Кожне елементарне перетворен-
ня будь-якої системи лінійних рівнянь 
переводить її в еквівалентну систему. 

25. Система лінійних рівнянь сумісна 
тоді і тільки тоді, коли вона перетво-
рюється на ступінчасту систему, в якій 
немає рівнянь вигляду 0=в при в від-
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мінному від нуля.  
26. Сумісна система лінійних рів-

нянь є визначеною тоді і тільки тоді, 
коли в ступінчастій системі, в яку вона 
перетворюється, число рівнянь r дорів-
нює числу невідомих n.  

27. Система n лінійних рівнянь з n 
невідомими є визначеною тоді і тільки 
тоді, коли вона перетворюється на сту-
пінчасту систему,  в якій 

' ' '
11 220, 0, ..., 0nna a a≠ ≠ ≠ . 

28. Сумісна система m лінійних рів-
нянь з n невідомими при m < n є невизна-
ченою.  

29. Система лінійних однорідних рів-
нянь, в якій число рівнянь менше, ніж чис-
ло невідомих, має ненульові розв'язки. 

30. Якщо в системі лінійних рівнянь 
число невідомих дорівнює числу рів-
нянь і детермінант системи відмінний 
від нуля, то система має єдиний розв'я-
зок, який можна знайти за формулами 
Крамера.  

31. Якщо система n лінійних однорід-
них рівнянь з n невідомими має нетривіаль-
ні розв'язки, то її детермінант дорівнює 
нулю.  

32. Для того щоб система n лінійних 
однорідних рівнянь з n невідомими мала 
нетривіальні розв'язки, необхідно і дос-
татньо, щоб детермінант цієї системи 
дорівнював нулю. 

33. Теорема Кронекера-Капеллі. 
34. Будь-який розв’язок неоднорід-

ної системи дорівнює сумі частинного 
розв’язку цієї системи і розв’язку зведе-
ної системи. 

35. Система лінійних однорідних рів-
нянь завжди сумісна; вона має або єди-
ний нульовий (тривіальний) розв’язок, 
або безліч. 

Основні алгоритми: додавання та ві-
днімання матриць, множення матриці на 
число, множення матриці на матрицю, 
еквівалентні перетворення матриць, 
транспонування матриці; обчислення 
детермінантів n-го порядку (спосіб мінорів, 
спосіб нулів, спосіб зведення матриці ви-
значника до трикутного вигляду, метод 

математичної індукції, метод рекурент-
них співвідношень, метод виділення лі-
нійних множників); обчислення визнач-
ника добутку матриць, знаходження 
оберненої матриці, обчислення рангу 
матриці (метод елементарних перетво-
рень, метод мінорів), дослідження сис-
тем лінійних рівнянь на сумісність та 
визначеність, розв’язування систем лі-
нійних рівнянь (метод Гауса, метод 
Крамера, матричний метод). 

Рівні знань, умінь та навичок студен-
тів зі змістовного модуля «Матриці, ви-
значники, їх застосування при дослідженні 
та розв’язуванні систем лінійних рів-
нянь» представлено у таблиці 2. 

З метою поліпшення організації та уп-
равління навчально-пізнавальною та само-
стійною навчальною і науково-дослідною 
роботою студентів, забезпечення систем-
ного і змагального навчання нами було 
розроблено систему накопичення балів та 
критерії їх переводу в національну та єв-
ропейську оцінку (таблиці 3 та 4). При 
цьому ми приділяли увагу як навчальній 
роботі студентів у період вивчення про-
грамного матеріалу на аудиторних занят-
тях так і самостійній навчальній та науко-
во-дослідницькій роботі. Студент, який 
успішно працював на заняттях, виконував 
розрахункові та контрольні роботи, але не 
займався науково-дослідницькою роботою 
згідно розроблених нами критеріїв міг 
отримати максимальну оцінку «добре» 
(В), що слугувало стимулом для майбутніх 
вчителів щодо участі у науково-дослід-
ницької діяльності. Розроблені методи 
оцінювання та критерії переводу балів в 
оцінку були представлені студентам та 
пояснені їм до початку вивчення алгебри. 

Наступний етап в організації контро-
лю результатів навчальних досягнень 
студентів в умовах кредитно-модульного 
навчання – розробка рівневих завдань 
щодо проведення контролюючих заходів 
при проведенні практичних занять та ау-
диторних контрольних робіт, а також для 
організації рівневого контролю самос-
тійної навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. У процесі створення системи 
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рівневих завдань ми використовували 
методи аналізу складності та трудності 
задач, що спираються на емпіричні дані. 
Тобто група задач була запропонована 
різним групам студентів, знаходилась 
надійність та валідність рівня кожного 
завдання. Цю методику визначання рівня 

складності завдань ми пропонували та-
кож студентам для створення особистих 
банків різнорівневих вправ зі шкільного 
курсу алгебри для майбутнього викорис-
тання у процесі контролю результатів 
навчальних досягнень учнів.  

 
Таблиця 2 

Рівні знань, умінь та навичок студентів зі змістовного модуля «Матриці, визначники, 
їх застосування при дослідженні та розв’язуванні систем лінійних рівнянь» 

 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 
Студенти повинні знати 

Означення основних понять, 
формулювання властивостей 
об’єктів та теорем, основні 
алгоритми дій. 
Доведення теорем за номерами 
1, 10-14, 17, 22, 30 (для n=3). 

(в доповнення до вимог І рів-
ня): 
доведення теорем за номера-
ми 2-5, 7, 8, 18, 19, 21, 23-29, 
31, 32, 34, 35. 

(в доповнення до вимог І та 
ІІ рівнів): 
доведення теорем за номера-
ми 6, 9, 15, 16, 20, 33. 

Студенти повинні вміти 
Наводити приклади до означень 
основних понять, виконувати 
елементарні перетворення мат-
риць, зводити довільну матри-
цю до ступінчастого виду, ви-
конувати операції над матри-
цями, транспонувати матрицю, 
виконувати транспозицію еле-
ментів у довільній перестановці 
та підстановці, обчислювати 
кількість інверсій у довільних 
перестановках та підстановках 
шостого порядку, виконувати 
операції над підстановками, 
обчислювати детермінанти 2-го 
та 3-го порядків, складати та 
обчислювати мінори та алгеб-
раїчні доповнення до елемента 
aij, обчислювати ранг матриці 
принаймні одним зі способів, 
обчислювати обернену матри-
цю до неособливої матриці 3 
порядку, знаходити розв’язки 
систем 2-3-х лінійних рівнянь з 
довільною кількістю невідомих, 
розв’язувати задачі даного зміс-
товного модуля  за допомогою 
використання математичних 
комп’ютерних програм 

(в доповнення до вимог І рівня): 
обчислювати кількість інверсій 
у перестановках та підстанов-
ках довільного порядку, обчис-
лювати детермінанти n-го по-
рядку окремих видів, обчислю-
вати мінор р-го порядку, взає-
модоповняльні мінори, алгебра-
їчне доповнення (n-p)-го поряд-
ку, добуток детермінантів n-го 
порядку, визначник Ван дер 
Монда, ранг матриці (двома 
способами), обчислювати обер-
нену матрицю до неособливої, 
досліджувати та розв’язувати 
системи n лінійних рівнянь з m 
невідомими. 

(в доповнення до вимог І та ІІ 
рівнів): 
розв’язувати матричні рівняння 
з параметрами, обчислювати 
детермінанти n-го порядку, до-
водити твердження з викорис-
танням матриць та визначників, 
порівнювати різні підходи що-
до розв’язання задач, обирати 
найкращий з них; досліджувати 
та розв’язувати практичні зада-
чі використовуючи матриці, 
визначники та системи лінійних 
рівнянь, досліджувати та роз-
в’язувати задачі даного змістов-
ного модуля за допомогою ви-
користання математичних ком-
п’ютерних програм, 
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Таблиця 3 
Схема оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 Лекції Практичні Аудиторний 
контроль 

Самостійна робота 
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Штраф -1  -1       -2 за несвоє-
часний звіт 

   

Кредит1     5*0,2 
=1 

5*0,4 =2 2   6 10 4  3 

Кредит2     5*0,2 
=1 

5*0,4 =2 2 6   10 4  3 

Кредит3     5*0,2 
=1 

5*0,4 =2 2 6   10 4  3 

Кредит4     5*0,2 
=1 

5*0,4 =2 2  6  10    

  2  4 8 8 12 6 6 40 12 14 9 
 Найбільша кількість балів 22      
 Найбільша кількість балів 46     
 Найбільша кількість балів 86    
 Найбільша кількість балів 100 

 

Таблиця 4 
Критерії переводу отриманих студентами балів  

в національну та європейську оцінку  
 

Національна оцінка Оцінка ЕСТS Кількість 
набраних балів 

Відмінно A 90-100 
Добре B 82-89 

C 75-81 
Задовільно D 67-74 

E 60-66 
Незадовільно F <60 

 

Слід відмітити, що для студентів 
завжди мав місце вибір: або контрольна 
робота бажаного рівня складності (щоб 
сильні студенти працювали з інтересом, 
а слабкі не витрачали сили та не розча-
ровувалися у своїх можливостях щодо 
розв’язування задач та доведення тверд-
жень) або контрольна робота, в якій кож-
не завдання має вказаний бал. Такі ж 
умови були й для розв’язування вправ 

за допомогою обраною студентом ком-
п’ютерною програмою та для тестуван-
ня. З розробленими завданнями можна 
ознайомитися у збірнику рівневих контроль-
них робіт [6]. 

Науково-дослідна робота студентів-
математиків педагогічних навчальних 
закладів з алгебри контролюється за її 
результатами за напрямами: підготовка 
рефератів щодо історичних аспектів пи 


