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Розглядаються особливості організації системи педагогічного контролю студентів 
з фахового спрямування «Менеджмент організації» у процесі навчання математичних 
дисциплін у ВНЗ. Описуються основні види контрольних заходів, які дозволяють не 
тільки виявити реальних рівень навчальних досягнень студентів, але активізувати їх 
зусилля в оволодінні матеріалом, що вивчається. 

Ключові слова: система педагогічного контролю, експрес-контроль, математич-
ний диктант, контрольний тест, модульний контроль. 

 
 

Постановка проблеми. На сучасному 
етап реформування вітчизняної системи 
менеджмент-освіти у ВНЗ виникла нага-
льна потреба у підвищенні якості її фун-
даментальної складової, тобто математич-
ної підготовки майбутніх менеджерів. 

Аналіз актуальних досліджень. Пи-
танням математичної підготовки студентів 
ВНЗ з різних фахових спрямувань присвя-
чено чимало робіт провідних науковців-
методистів (В.Гнеденка, В.Клочка, Т.Крило-
вої, Є.Машбиця, Л.Нічуговської, З.Слєп-
кань, О.Скафи, В.Скатецького, О.Співаков-
ського, Н.Тарасенкової, В.Швеця, М.Шкіля, 
В.Якуніна та ін.). Вони одностайні у тому, 
що організація ефективного контролю за 
ходом і результатами навчальної діяльності 
є суттєвою компонентою універсального 
управлінського циклу по забезпеченню 
цілеспрямованості та стабільності як зовні-
шнього оберненого зв’язку (контролююча 
діяльність викладача і внутрішнього зво-
ротного (самоконтроль студентів). 
Проблемою дослідження загальних під-

ходів щодо оцінювання знань та умінь 
студентів ВНЗ займалися: С.Архангельсь-
кий, Ю.Бабанський, І.Булах, Н.Карапузо-
ва, І.Лернер, Н.Ржецький, Л.Русанова, 
Л.Фрідман, В.Якунін та ін. 
Методичні особливості реалізації кон-

тролю в навчальному процесі висвітлені в 
дослідженнях В.Беспалька, В.Гузєєва, 
О.Дубінчук, О.Іваницького, О.Кондра-
тьєвої, Г.Скоблева, А.Соколової та ін. 
В їх працях розроблені психолого-

педагогічні засади організації контролю 
знань і умінь студентів, розглянуті питан-
ня ефективності форм, способів і засобів 
контролю. 
Водночас слід зазначити недостатню 

увагу науковців до проблем проектування 
одержаних результатів у сферу математич-
ної підготовки майбутніх фахівців з мене-
джменту, що й надає актуальності нашому 
дослідженню. 

Метою статті є пошук і розкриття ор-
ганізаційно-методичних шляхів в реаліза-
ції завдань професійної підготовки майбу-
тніх менеджерів організацій через управ-
ління пізнавальною діяльністю студентів в 
процесі навчання математичних дисцип-
лін на основі системного підходу до конт-
ролю результатів їхнього навчання. 

Виклад основного матеріалу. У цьо-
му аспекті важливим є розуміння основ-
них функцій контролю, до яких відносять 
діагностичну, контролюючу, навчаючу, 
коригуючу, виховну, розвиваючу та сти-
мулюючу функції. Ці функції тісно 
пов’язані між собою в навчально-
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виховному процесі, причому їх роль сут-
тєво зростає за умов кредитно-модульної 
системи організації навчання у ВНЗ. Адже 
впровадження останньої передбачає вико-
ристання модульно-рейтингової технології 
системи оцінювання навчальних досяг-
нень студентів, де чітко реалізуються всі 
функції контролю. 
Екзамени, заліки, колоквіуми викону-

ють діагностичну та контролюючу функ-
ції; поточний контроль на практичних та 
лабораторних заняттях – діагностичну, 
навчаючу, розвиваючу, виховну; оцінка 
повних досягнень –  на наукових конфере-
нціях, математичних олімпіадах. 
Крім того, визначальною рисою модуль-

но-рейтингової технології є забезпечення 
цілеспрямованості та неперервності в про-
цесі відслідковування як зовнішнього зво-
ротного зв’язку „викладач-студент”, так і 
внутрішнього, зворотного (самоконтроль 
студентів). Це досягається жорсткою рег-
ламентацією всіх видів навчальної діяль-
ності студентів у межах навчального мо-
дуля з математичних дисциплін із відповід-
ною системою оцінювання. Проте, такий 
підхід не гарантує у повній мірі досягнен-
ня ефективності системи контролю. І тому 
актуальними були і є пошуки ефективного 
сполучення різних способів контролю, які 
забезпечують такі методичні вимоги як: 
об’єктивність при перевірці й оцінюванні, 
індивідуальний характер контролю, рівне-
ву диференціацію, систематичність та різ-
номанітність форм контролю, визначе-
ність критеріїв оцінювання щодо різних 
форм навчальної діяльності студентів, за-
безпечення здорової конкуренції у на-
вчанні студентів, всебічність і гласність 
системи контролю, коректне ставлення до 
студентів. 
Система педагогічного контролю з ура-

хуванням усіх його функцій та педагогіч-
них вимог як дієва форма управління на-
вчально-виховними процесами є важливою 
складовою підвищення рівня математичної 
підготовки студентів ВНЗ. Завдання педа-
гога полягає в тому, щоб не лише виявити 
реальний рівень навчальних досягнень сту-
дентів в процесі опанування певним навча-

льним модулем, а й скоригувати та активі-
зувати їх зусилля у цьому напрямку.  
Разом з тим організація навчального 

процесу у ВНЗ за кредитно-модульною 
системою чітко визначає контрольні захо-
ди щодо оцінювання навчальних досяг-
нень студентів. Контрольні заходи перед-
бачають проведення поточного, модуль-
ного  контролю та у формі атестацій (двічі 
на семестр) у тому числі. При цьому кіль-
кість залікових балів, які може отримати 
студент протягом семестру в залежності 
від його навчальних досягнень, варіюється 
від 35 до 60. 
Власний досвід підтвердив важливість 

доведення до відома студентів, що оціню-
вання їхніх навчальних досягнень протя-
гом семестру відбувається за певними на-
прямками, серед яких найбільш доцільни-
ми є такі: відвідування занять (лекцій і 
практичних занять); систематичність ви-
конання домашніх завдань; участь в обго-
воренні теоретичних та практичних пи-
тань; результативність самостійної роботи 
на практичному занятті; постановку та роз-
криття проблемних питань, пов’язаних із 
самостійним опрацюванням навчального 
матеріалу; виконання експрес-контролів, 
математичних диктантів, контрольних тес-
тів; виконання та захист індивідуальних 
домашніх завдань, диференційованих за 
рівнями складності, що виконуються після 
вивчення матеріалу, винесеного на самос-
тійну роботу; тестування рівня опанування 
темами, що винесені на самостійне опра-
цювання; модульний контроль та ін. 
Додаткові бали протягом семестру 

студенти можуть отримати за такі види 
робіт: участь у студентській конференції; 
участь у предметній олімпіаді; доповідь на 
науковій конференції; участь у студентсь-
ких конкурсах наукових робіт та інше. 
У системі поточного семестрового кон-

тролю, в залежності від того, коли він про-
водиться, розрізняють вхідний, тематич-
ний, рубіжний, підсумковий і заключний 
контроль. 
Вхідний контроль надає можливість 

визначити рівень готовності студентів до 
сприймання нового навчального матеріа-
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лу, що пропонується на лекції або буде 
вивчатися на практичному занятті. Тому 
при плануванні контрольних заходів доціль-
но враховувати особливості навчального 
матеріалу кожної теми: одні поняття пот-
ребують використання наочності та відпо-
відного тлумачення їх суті, інші – знання 
певних алгоритмів, а деякі – постановки 
проблеми та пошуку шляхів її розв’язання. 
Це потребує необхідності урізноманітню-
вати способи контролю як основи для ак-
туалізації опорних знань. 
Власний досвід проведення вхідного 

контролю на практичному або лаборатор-
ному занятті підтверджує ефективність 
таких способів: експрес-контроль, перевір-

ка виконання домашнього завдання, мате-
матичний диктант, фронтальне опитуван-
ня тощо. 
Наприклад, з теми „Економіко-мате-

матичні моделі” („Дослідження операцій”, 
навчальний модуль ІV) для визначення 
рівня підготовленості студентів можна за-
пропонувати наступний експрес-контроль, 
тривалість якого не більше 5 хвилин.  
Необхідно встановити відповідність 

між класом моделей та їх основними харак-
теристиками, представленими у табл. 1. 
Результати подати у вигляді сукупності 
відповідних пар чисел ),( yx . 

Таблиця 1 
Приклад експрес – контролю 

Клас моделей Основні характеристики 
1. Стохастичні 1. Описують стан об’єкта в конкретний момент часу 
2. Детерміновані 2. Описують розвиток системи в часі 
3.Статичні 3. Припускають наявність випадкових впливів 
4. Динамічні 4. Застосовують для оцінки параметрів конкретного економічного об’єкта 
5. Теоретичні 5. Застосовують для вивчення загальних властивостей економіки 
6. Прикладні 6. Передбачають наявність жорстоких функціональних зв’язків між 

змінними 
 
Представивши на слайді правильний 

варіант відповідності, можна одержати 
інформацію про рівень засвоєння базових 
понять теоретичного матеріалу шляхом 
вибіркового оцінювання. 
У контексті відслідковування рівня 

опанування практичними навичками і 
вміннями студентів стосовно певної на-
вчальної теми з відповідним внесенням 
необхідних коригуючих заходів (при не-
обхідності) особлива роль відводиться до-
машнім завданням як обов’язкового еле-
менту навчального процесу. 
Перевірку домашнього завдання сту-

дентів у залежності від його виду (колек-
тивне або індивідуальне) можна проводи-
ти, наприклад, таким чином. 
Нехай колективне домашнє завдання з 

теми „Границя функції. Неперервність 
функції” містить задачі: 

1. Знайти границі функцій, якщо вони 
існують: 

а) 
1x

1x
lim

2

1x −
−
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; 
1x

1x
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−
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3xx2
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2. Класифікувати точки розриву функ-
ції: 

а) 
x

x
xf =)( ; 

1x

1
xf

2 −
=)( ; 

91x

3x
)x(f

2 −
−= ; 

2xx

1x
)x(f
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б) визначити значення параметру а, 
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при якому функція 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>

≤
=

,2,

,2,
)(

2

3

xax

xx
xf  є 

неперервною; 
в) визначити a і b, при яких функція 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥−
<<−+

−≤
=

3x,2

3x1,bax

1x,2

)x(f  є неперерв-

ною. 
Для перевірки домашнього завдання 

доцільно організувати фронтальне опиту-
вання студентів, використавши для цього 
слайд із зразком домашнього завдання. 
Для цього можна запропонувати такі 

запитання:  
1. У чому полягає сутність поняття 

границі функції у точці? 
2. Вказати відмінності в завданнях пу-

нкту 1 а). 
3. Що означають записи 1x → ; 

1x −→ ; −→ 1x ; +→ 5x ? 
4. Пояснити, чи існує різниця між про-

цесом визначення границі функції та об-
численням відповідних односторонніх 
границь?  

5. Яка особливість функцій, заданих у 
пункті 1 б? Як у цьому випадку обчислю-
ється границя функції? 

6. Пояснити, як знайти значення необ-
хідних параметрів, при яких функції з пунк-
тів 2 б і 2 в будуть неперервними? 

7. Яким чином класифікуються розри-
ви? (Ліквідний, скінченний та нескінчен-
ний розриви функцій). 

8. Класифікувати розриви функцій в 
пункті 2 а.  
Фронтальне опитування студентів, як 

правило, завершується оцінюванням най-
активнішої групи студентів. Зокрема, за 
такий вид роботи студент може протягом 
семестру додатково отримати максималь-
но 5 балів. 
У випадку, коли навчальний матеріал 

містить велику кількість понять, означень і 
формул, доцільно проводити математич-
ний диктант, стандартне опитування за 
карточками або написання опорного конс-
пекту стосовно певного фрагменту навчаль-
ної інформації. 

Наведемо приклад математичного дик-
танту з теми „Розрахунок параметрів сис-
теми масового обслуговування” (навчаль-
ний модуль V). 
Студентам пропонується закінчити ре-

чення: 
1. Основними елементами СМО є… 

(вхідний потік вимог, черга вимог, канали 
обслуговування, вихідний потік вимог). 

2. Залежно від характеру формування 
черг СМО розрізняють… 
(системи з відмовленнями, системи з необ-
меженою чергою). 

3. Число заявок для найпростішого вхід-
ного потоку, які надійшли в систему на 
обслуговування за проміжок часу t, дорів-
нює k визначається за законом Пуассона: 

( ) t
k

k e
!k

t
)t(P ⋅−⋅⋅= λλ , де λ –…, а τ – … 

(λ – інтенсивність потоку заявок 

τ
λ 1= ,τ  – середнє значення інтервалу 

часу між двома надходженнями заявок). 
4. Середнє число заявок, що обслуго-

вується в одиницю часу ...=µ  

(
t

1=µ ). 

5. Об’єднує λ та µ  характеристика … 

(
µ
λρ = ). 

Тематичний контроль – це система кон-
трольних процедур щодо виявлення знань, 
вмінь і навичок у процесі опанування по-
няттями, фактами, алгоритмами в кон-
тексті певної теми.  
Відомо, що практично з кожної навчаль-

ної теми частина матеріалу віднесена до 
самостійного опрацювання. Цей факт по-
винен ураховуватись при організації тема-
тичного контролю. 
Основними завданнями тематичного 

контролю є: оцінка якості засвоєння на-
вчального матеріалу і опанування вміння-
ми стосовно її використання; виявлення 
досягнень і прогалин у знаннях та визна-
чення необхідних заходів щодо їх коригу-
вання; визначення рівня самостійної під-
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готовки і корекція одержаних знань та 
вмінь студентів; стимуляція пізнавальної 
діяльності шляхом підсилення вмотивова-
ності та об’єктивної оцінки навчальних 
досягнень студентів. 
На практичних заняттях з математич-

них дисциплін, на нашу думку, доцільно 
надавати перевагу таким формам темати-
чного контролю як письмовий експрес-
контроль (20-25 хв.) та самостійним робо-
там (до 45 хв.). При цьому обов’язковим 
елементом цих робіт є включення самос-
тійно опрацьованих студентами питань 
відповідної теми. 
Слід зазначити, що оцінювання всіх 

видів контрольних заходів не обмежується 
тільки констатацією результатів. Не менш 
важливим у цьому процесі – це виявлення 
прогалин у знаннях студентів з наданням 
необхідної допомоги щодо їх подолання. 
Це відбувається або на індивідуальних за-
няттях зі студентами або на консультаціях. 
В деяких випадках доцільно вказати необ-
хідний посібник. Але, у будь-якому випад-
ку ця частина навчальної діяльності по-
винна перетворитись у партнерське спів-
робітництво між студентами та виклада-
чами. Студенти повинні знати, де, коли і в 
якій формі вони можуть одержати необ-
хідну їм консультаційну допомогу, а ви-
кладачі на основі виявлених рівнів навче-
ності, научуваності та базового математи-
чного розвитку студентів надавати її згід-
но чітко спланованого графіка консульта-
цій та індивідуальних занять. 
Рубіжний контроль – узагальнена сис-

тема контрольних процедур, яка спрямо-
вана не лише на виявлення рівня знань, 
навичок і вмінь стосовно блоку навчаль-
них тем, а й засвоєння базових способів їх 
використання. У цьому аспекті важливим 
є оцінювання умінь студента використо-
вувати здобуті математичні знання, уміння 
і навички до аналізу управлінських ситуа-
цій, що надає викладачу можливість кори-
гування особистісно орієнтованої стратегії 
навчання математики студентів як майбут-
ніх фахівців. 
Наведемо приклад окремих завдань із 

індивідуальної роботи «Ймовірнісні роз-

поділи випадкових величин» для студен-
тів-менеджерів з «Теорії ймовірностей та 
математичної статистики» (навч. модуль 
ІІІ).  

1. Відомо, що середня вага банки з 
фруктами (для дитячого харчування), яка 
виробляється на підприємстві, дорівнює 
160 г. Реальна її вага, що варіюється від 
145 до 175 г, задовольняє рівномірному 
розподілу. Менеджер компанії бажає ви-
значити ймовірність, того, що вага на-
вмання взятої банки з фруктами належить 
інтервалу (160, 172) грамів. Допоможіть 
менеджеру знайти шукану ймовірність, 
використавши два підходи: геометричний 
та аналітичний. 

2. Підприємство швидкого харчування 
обслуговує водіїв автомобілів через вікно 
замовлень. Менеджер з обслуговування 
виявив, що кількість автомобілів, які за 
хвилину прибувають до підприємства в 
середньому не перевищує 6,2 од. Допомо-
жіть менеджеру оцінити можливість того, 
що у наступну хвилину з’явиться: а) рівно 
4 автомобіля; б) не більше, ніж 4 автомо-
біля; в) хоча б 4 автомобіля. 

3. Менеджер універсального магазину 
виявив, що в середньому 45% покупців 
закуповують продукцію на суму, що не 
перевищує 50 грн. Яка ймовірність того, 
що серед 300 відвідувачів універсаму 40% 
закупили продукцію: а) на суму, що пере-
вищує 50 грн.; б) рівно на 50 грн., або біль-
ше. 

4. Щомісячні організаційні витрати фір-
ми, пов’язані з рекламою певного товару, в 
середньому становлять 4100 грн. із середньо-
квадратичним відхиленням у 87 грн. Менед-
жер обіцяє власнику фірми зменшити ви-
трати на 300 грн. Якщо щомісячні органі-
заційні витрати є нормально розподіленою 
випадковою величиною, то чи може влас-
ник повірити менеджеру? 
Доцільно підкреслити, що індивідуаль-

ні завдання рубіжного контролю з усіх на-
вчальних модулів носять професійно оріє-
нтований характер. Адже це є необхідним 
компонентом методичної системи матема-
тичної підготовки студентів управлінсько-
го фаху.  
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Ураховуючи постійний дефіцит ауди-
торного навчального часу щодо навчання 
математичним дисциплінам студентів-
першокурсників, ми вважаємо, що ефек-
тивною формою рубіжного, модульного 
контролю та атестаційної контрольної ро-
боти є стандартизований контроль на ос-
нові ІКТ. Контроль такого типу базується 
на розробці тестової системи завдань з 
альтернативним вибором відповідей і по-
лягає у тому, що студентам пропонуються 
не лише завдання, а й варіанти можливих 
відповідей. 
Ураховуючи, що за кредитно-модуль-

ною організацією навчального процесу у 
ВНЗ результати модульного контролю не 
тільки визначають екзаменаційну оцінку, а 
й суттєво впливають на рейтинг студентів, 
доцільним є введення в структуру моду-
льного тесту теоретичних питань (не мен-
ше третини). 
При цьому зменшення можливості 

вгадування правильної відповіді тісно 

пов’язане з правдоподібною побудовою 
неправильних відповідей. Практика засвід-
чує, що більш підготовлені студенти шви-
дше розрізняють ті відмінності у структурі 
відповідей, які здаються ідентичними для 
студентів з нижчим рівнем математичних 
знань. 
Можна використовувати різні структу-

ри відповідей, серед яких, на наш погляд, 
найбільш доцільні такі: один варіант пра-
вильний, інші неправильні або неповні, 
але правдоподібні;  серед запропонованих 
варіантів немає правильної відповіді; біль-
ше ніж один варіант правильний, інші не-
правильні або неповні. 
Згідно з шкалою оцінювання доведе-

ною до відома студентів, одержується від-
повідна оцінка в балах. Щодо шкали оці-
нювання, то вона може варіюватися в за-
лежності від кількості питань тесту (25 або 
36). Зокрема, при модульному контролі, 
що містить 25 питань, вона може мати на-
ступний вигляд (табл. 2). 

Таблиця 2 
Шкала оцінювання при модульному контролі 

Кількість 
правильних 
відповідей 

25-
23 

22-
21 

20-
19 

18-
17 

16-
15 

14-
13 

12-
11 

10-
9 

8-7 6-5 4-3 2-1 

Кількість 
балів 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Разом із тим, доведення до студентів 

критеріїв оцінювання стосовно будь-яких 
форм їх навчальної діяльності й системи 
штрафних санкцій у тому числі є важли-
вим моментом в умовах кредитно-
модульної системи навчання. Тому у від-
повідних методичних матеріалах з освоєн-
ня певної навчальної дисципліни студентам 
детально подаються умови щодо можли-
вих результатів вибраних ними особистіс-
но-орієнтованих траєкторій у навчанні. 
При цьому доцільно неодноразово на-

голошувати, що студенти, які після вико-
нання робочої навчальної програми з ма-
тематичних дисциплін у семестрі набрали 
менше 35 балів повинні вивчати дисцип-
ліну повторно за додатковими угодами. 
Разом з тим, якщо семестрова (позитивна) 
оцінка не влаштовує студентів, їм пропо-

нується здавати екзамен з дисципліни. У 
цьому випадку екзаменаційна оцінка, як-
що вона не нижче 20 балів, додається до 
результатів поточного контролю й одер-
жується оцінка підсумкового семестрово-
го контролю з навчальної дисципліни.  
Важливим моментом у процесі оціню-

вання студентів за кредитно-модульною 
системою є розуміння шкали переходу від 
оцінки ECTS до звичайної для ВНЗ („від-
мінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовіль-
но”). 
Упровадження розглянутих підходів 

дозволяє студентам вести власний облік 
своїх досягнень, оцінювати їх у порівнянні 
з іншими студентами й за умови відкритос-
ті результатів оцінювання мати свій інди-
відуальний рейтинг не лише у своїй ака-
демічній групі, а й на курсі. Останнє, у 



 
 
 

© Galayko U. 
 

 

27 

свою чергу, є основою для обґрунтованого 
виділення різнорівневих груп на наступні 
етапи навчання. Проте цей факт є не тіль-
ки суттєвим подразником, що спонукає 
студентів до здорової конкуренції, особ-
ливо в молоді роки, а й реальним стиму-
лом, який позитивно впливає на процес їх 
навчальної діяльності. 

Висновки. Пошуки шляхів удоскона-
лення контролю знань студентів – не-
від’ємна частина методичної системи ма-
тематичної підготовки студентів ВНЗ, 
майбутніх менеджерів організації. При 
цьому, реалізація системного підходу у 
цьому напрямку не лише забезпечує: пе-
ревірку і оцінку навчальних досягнень 
студентів; діагностику рівня навченості 
студентів для виділення відповідних топо-
логічних груп; стимуляцію навчально-
пізнавальної діяльності та підвищення рів-
ня індивідуалізації навчання; виявлення 
прогалин у формуванні системи базових 
знань, навичок і вмінь з метою їх усунен-

ня; систематичність у навчальній діяль-
ності; визначення індивідуального рейтин-
гу студента щодо його навчальних досяг-
нень, а й позитивно впливає на якість ма-
тематичної підготовки майбутніх фахівців 
з менеджменту. 
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Резюме. Галайко Ю.А. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ. Рассматрива-
ются особенности организации системы педагогического контроля студентов, буду-
щих менеджеров, в процессе обучения математическим дисциплинам в высших учеб-
ных заведениях. Описываются основные виды контрольных мероприятий, которые по-
зволяют не только выявить реальный уровень учебных достижений студентов, но 
активизировать их усилия в овладении изучаемого материала. 

Ключевые слова: система педагогического контроля, экспресс-контроль, матема-
тический диктант, контрольный тест, модульный контроль. 

 
Abstract. Galayko U. TRAINING RESULTS CONTROL SYSTEM FOR MATHE-

MATICAL COURSES AT UNIVERSITY. The paper deals with the specifics of teaching 
results control system  for management students at higher education institutions. The main 
types of control techniques, which allow both to reveal real level of students’ training results 
and to activate their efforts in mastering the course. 

Key words: system of teaching control, quick-check, mathematical dictation, control test. 
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