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Розглянуто основні методи діагностики навчальних досягнень учнів у дистанцій-
ному курсі «Математика для абітурієнтів». Подано детальний опис корекційно-
контрольного блоку моделі дистанційного курсу з математики, наведено приклади те-
стових завдань. 
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Постановка проблеми. У навчанні 
завжди важливу роль відігравав зворотній 
зв'язок: вчителю він дозволяє діагностува-
ти навчальний процес, оцінити результати, 
скорегувати свої дії, побудувати наступ-
ний етап навчання на основі результатів 
попередніх, здійснити диференціацію на-
вчання; учень з його допомогою бачить 
свої досягнення і невдачі, отримує оцінку 
власної діяльності. З метою створення 
ефективного зворотного зв'язку обов’яз-
ковою складовою загальної моделі диста-
нційного курсу є корекційно-контрольний 
блок, який містить тести різного призна-
чення та виду, запитання до заліків та іс-
питів, критерії оцінювання; результати 
діагностики навчально-пізнавальної діяль-
ності, аналіз результатів різних видів кон-
тролю. Цей блок забезпечує виконання 
контролюючої, корегуючої, організаційної 
та рефлексивної функцій дистанційного 
навчання. Організація повноцінної діагно-
стики у дистанційному навчанні дещо 
ускладнюється порівняно з традиційним 
навчанням, оскільки переважна частина 
контролів проводиться і перевіряється з 
використанням комп'ютера, що, з одного 
боку, забезпечує високий рівень об'єктив-
ності, а з іншого – ставить більш жорсткі 
умови до змісту та форми контрольних 
заходів. 

Аналіз актуальних досліджень. До-

слідженню проблеми діагностики процесу 
та результатів навчання присвятили свої 
роботи провідні українські та зарубіжні 
вчені: Ш.А.Амонашвілі, Ю.К.Бабанський, 
І.Я.Лернер, Л.М.Фрідман, З.І.Слєпкань. 
Організація ефективного зворотного зв'яз-
ку за умов комп'ютеризованого навчання 
описана у роботах Ю.І.Машбиця, Н.В.Морзе, 
О.І.Скафи, А.П.Кудіна, Є.М.Смирнової-
Трибульської. Аналіз цих досліджень, те-
орії та практики дистанційної освіти в 
Україні та закордоном, виявив, що одним 
із перспективних напрямків є дослідження 
організації повноцінної діагностики на-
вчальних досягнень учнів та ефективного 
зворотного зв'язку в умовах дистанційного 
навчання. 

Мета статі – систематизувати основні 
методи діагностики навчальних досягнень 
у дистанційних курсах та описати їх прак-
тичну реалізацію в дистанційному курсі 
«Математика для абітурієнтів». 

Виклад основного матеріалу. Згідно 
зі своєю загальнодидактичною природою 
діагностика знань і вмінь слухачів у дис-
танційному курсі передбачає контроль, 
збір статистичних даних, аналіз, виявлен-
ня динаміки та тенденцій. Вона носить 
систематичний характер і будується на 
основі оперативного зворотного зв’язку з 
викладачем (консультантом), автоматич-
ного (через системи комп’ютерного тесту-
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вання) або безпосереднього контролю. У 
системі Moodle реалізацію частини діагно-
стичних функцій забезпечує послуга Оці-
нки на панелі Управління. Викладач може 
переглянути у гіпертекстовому вигляді 
оцінки всіх слухачів або кожного окремо 
за завдання, контрольні роботи, відповіді 
на семінарах тощо, які оцінюються в ав-
томатичному режимі через внутрішню си-
стему Moodle, провести аналіз та виявити 
динаміку. 

Найбільш популярними методами діа-
гностики навчальних досягнень у дистан-
ційних курсах на сьогодні є: комп’ютерне 
тестування, метод рейтингових оцінок, 
проектно-комунікаційні методи. Контроль 
є важливою складовою кожного з цих ме-
тодів. Згідно з принципом систематичнос-
ті він має бути присутній на всіх етапах 
засвоєння знань та формування вмінь – від 
початкового сприймання до практичного 
застосування. 

На вибір форм контролю в дистанцій-
ному курсі впливають такі фактори: мета і 
зміст навчання; педагогічні технології, які 
використано в курсі; кількість і тривалість 
контрольних заходів; оперативність зворо-
тного зв'язку викладач-слухач; доступ-
ність технічних засобів і програмного за-
безпечення; можливість ідентифікації слу-
хачів. Всі форми і засоби контролю в дис-
танційному курсі мають бути підпорядко-
вані одній дидактичній меті і використо-
вуватися у тісному взаємозв'язку. В диста-
нційному курсі «Математика для абітуріє-
нтів» контроль відбувається на трьох рів-
нях: проміжний, поточний, модульний. 

Розглянемо кожен із них детальніше. 
Проміжний контроль передбачено в усіх 
активних елементах курсу. В електронних 
лекціях – у вигляді прикладів для інтерак-
тивного навчання. Управління навчаль-
ною діяльністю в дистанційному курсі пе-
редбачає збір і опрацювання інформації 
зворотного зв'язку для підготовки корегу-
ючих дій. Тому після кожної теми, неза-
лежно від форми її подачі, запропоновано 
навчальні тестові завдання. Таким чином, 
використовуємо тести не лише як елемент 
контролю, але як засіб навчання та педаго-

гічної діагностики.  
У навчальних тестах потрібно чітко 

формулювати задачі, які має навчитися 
розв'язувати учень. Основна мета цих тес-
тів – виявлення розуміння учнями того 
навчального матеріалу, який вони опра-
цювали. Нова інформація зберігається в 
оперативній пам'яті людини в середньому 
хвилин 10-20. Тому робота з новим мате-
ріалом відразу після вивчення дозволить 
його закріпити. Тестові завдання після ви-
вчення нової теми мають бути розраховані 
приблизно на 15-20 хвилин. Передусім 
потрібно створити умови для з'ясування і 
виправлення своїх помилок. Усвідомлення 
слухачем власних помилок дозволить ско-
регувати його суб'єктивну модель знань. 
Створення тестів у системі Moodle надає 
можливість відразу коментувати відповіді, 
які обирає слухач. Так, після теми 1.1. 
«Дійсні числа та дії над ними» слухачам 
пропонується дати відповідь на питання 
про ознаки подільності, прості та складені 
числа, розклад чисел на прості множники, 
причому кожна відповідь має власний ко-
ментар. Тест не має обмежень у часі та 
кількості спроб. Взагалі доступ до завдань 
проміжних контролів необмежений. Слу-
хач може повертатися до них протягом 
всього навчального періоду.  

Поточний контроль у дистанційному 
курсі – письмові контрольні роботи. Це 
зумовлено двома причинами. По-перше, 
письмові контрольні роботи з математики 
привчають до точності, лаконічності, логі-
чного і аргументованого викладу власної 
думки, сприяють розвитку культури мате-
матичної мови. По-друге, дистанційний 
курс з математики передбачає підготовку 
до проходження випускних та вступних 
випробувань (зокрема, зовнішнє незалеж-
не оцінювання), в яких може бути перед-
бачено завдання, в яких оцінюється хід 
розв'язання. Тому в кожному модулі пе-
редбачено один поточний контроль, який 
слухачі мають виконати у письмовій фор-
мі (оформити розв'язання у вигляді файлу) 
і надіслати його викладачу на перевірку у 
чітко визначений термін. Завдання поточ-
них контролів аналогічні до завдань Зов-
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нішнього незалежного оцінювання друго-
го рівня. Доступ до цих завдань обмеже-
ний і відкривається лише після вивчення 
відповідних тем модуля на короткий пері-
од. За цей час слухач повинен завантажити 
завдання свого варіанту і розв'язати їх у 

вказаний термін, розв'язання відправити 
викладачу електронним листом. Поточні 
контролі можна скласти лише один раз. 
Приклад завдань поточного контролю 1.1 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 1.1 

Прізвище, ім'я 
 

МЕТА 
перевірити знання, вміння і навички з тем „Дійсні числа та дії над ними”, 
„ Тотожні перетворення алгебраїчних виразів”, „ Алгебраїчні рівняння і нерів-
ності”, „ Текстові задачі”.  

 
ВАРІАНТ І КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 

 Макс Отримана 
1. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел 1800, 
756, 3960. 

1  

2. Спростіть вирази:   

а) 
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32
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a
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a

baba

a

ba

a
; 

1  

b) 2234 21217 −⋅+ . 1  

3. Розв'яжіть рівняння.   

a) 736 =−−− xxx ;  2  

b) 113342 −+−=− ххх . 2  

4. Розв'яжіть нерівність:  
( )( ) 53313 22 ≥−+++ xxxx  

2  

5. Є два сплави з цинку, міді й олова. Відомо, що І сплав міс-
тить 40% олова, а ІІ – 26% міді. Процентне співвідношення 
цинку в обох сплавах однакове. Сплавивши 300 кг І сплаву і 
500 кг ІІ сплаву, отримали новий сплав, в якому 30% цинку. 
Визначте скільки кг олова міститься у новому сплаві. 

4  

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 
13 

/ 6,5 % рейтингу/ 
 
Модульний контроль у дистанційному 

курсі з математики представлено у вигляді 
комп'ютерного тестування на сервері Ін-
ституту дистанційного навчання НПУ ім. 
М.П.Драгоманова. Мережева система 
комп'ютерного тестування була створена 
спеціалістами Інституту дистанційного 
навчання спеціально для автоматизовано-
го контролю знань слухачів навчально-
підготовчого відділення як очної, так і ди-

станційної форм навчання. Основні мож-
ливості цієї системи дозволяють підтри-
мувати різні типи тестових завдань (закри-
ті, відкриті) та способи їх представлення 
(текст, графіка, аудіо, відео); задавати та за 
потреби неодноразово змінювати вихідні 
параметри тесту (часові обмеження, кіль-
кість завдань та рівнів, способи оцінюван-
ня); генерувати набори тестових завдань 
випадковим чином (варіанти тестів не по-
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вторюються); здійснювати тестування в 
мережі Інтернет. 

Для того, щоб спростити роботу з сис-
темою та дозволити її використовувати в 
роботі всім бажаючим незалежно від рівня 
володіння комп'ютером, було розроблено 
спеціальну програмну оболонку – конс-
труктор тестів, який має дружній інтер-
фейс і надає можливість створювати елек-
тронну базу тестових завдань та задавати 
параметри тестування безпосередньо са-
мому викладачу-предметнику без будь-
якої сторонньої допомоги. Детально хара-
ктеристику та особливості функціонуван-
ня мережевої системи комп'ютерного тес-
тування та конструктора тестів висвітлено 
у роботі [2]. Описані можливості дозво-
ляють стверджувати, що мережева систе-
ма комп'ютерного тестування є універса-
льною і за всіма параметрами підходить до  
використання в дистанційному курсі з ма-
тематики. 

Комп’ютерне тестування в дистанцій-
ному навчанні забезпечує універсальність 
і єдність вимог в рамках прийнятого стан-
дарту знань, дозволяє розширити можли-
вості індивідуального підходу до кожного 
слухача, стимулює особисту ініціативу і 
зацікавленість в ефективних формах на-
вчання. Тестові завдання повинні відпові-
дати цілям навчання і отримані відповіді 
мають дозволити однозначно визначити 
рівень сформованості в учня необхідних 
знань і вмінь. 

Відповідно до 4 модулів дистанційного 
курсу з математики – «Рівняння, нерівності 
та їх системи», «Функції та початки мате-
матичного аналізу. Елементи стохастики», 
«Планіметрія», «Стереометрія» – маємо 4 
модульні тестування. Кожне тестування 
містить декілька рівнів складності, кіль-
кість яких залежить від змісту модуля та 
типів використаних тестових завдань. 

У літературі [3], [4], традиційно тесто-
ві завдання поділяють на закритого  типу 
(ідентифікація, вибір однієї правильної 
відповіді, множинний вибір правильних 
відповідей, встановлення відповідності 
між елементами двох множин, встанов-
лення правильної послідовності на мно-

жині заданих елементів) і відкритого типу 
(з короткою відповіддю, з розгорнутою 
відповіддю). У кожному модульному тес-
туванні використовуються як завдання 
відкритого, так і закритого типу. Розгля-
немо структуру тестування на прикладі 
окремого модуля. 

Друге модульне тестування з розділу 
«Функції та початки математичного аналі-
зу» має чотири рівні. Перший та другий 
рівні повністю присвячені функціям та їх 
властивостям. У першому рівні – тестові 
завдання закритого типу на вибір однієї 
відповіді. На відміну від інших модулів, 
тут переважають завдання з рисунками, 
оскільки слухачі повинні вміти визначати 
властивості функцій за графіком і, навпа-
ки, будувати графік функції із заданими 
властивостями (табл. 2). 

У другому рівні – завдання закритого 
типу з множинним вибором правильних 
відповідей. У цьому рівні теж перевіряють-
ся знання властивостей функцій, але вже на 
конкретних прикладах (табл. 3). 

У третьому і четвертому рівні піді-
брано завдання на диференціювання та 
інтегрування функцій, дослідження фу-
нкцій за допомогою похідної (табл. 4). 

У четвертому рівні пропонуємо ви-
користовувати завдання відкритого ти-
пу з розгорнутою відповіддю, які вима-
гають нестандартного підходу до розв'я-
зування (табл. 5). 

Система тестування, яка використо-
вується в дистанційному курсі, дозволяє 
оновлювати базу задач, за необхідності 
корегувати кількість завдань у кожному 
тесті та час на їх виконання. 

Досвід організації навчального про-
цесу на навчально-підготовчому відді-
ленні (дистанційна форма навчання) Ін-
ституту дистанційного навчання НПУ 
ім. М.П.Драгоманова показує такі пози-
тивні характеристики впровадження 
модульного комп’ютерного тестування: 

• ефективний контроль часу тесту-
вання залежно від кількості питань та 
рівня їх складності; 

• зменшення часу на проведення 
контролю; 
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• індивідуальне тестування у зруч-
ний для слухача час; 

• об’єктивне оцінювання рівня 
знань слухачів; 

• миттєві результати тестування у 
вигляді друкованих протоколів. 

Таблиця 2 
Завдання першого рівня складності (модуль 2) 

 Завдання Варіанти відповіді 

1. 
Які з графіків на рисунку не є гра-
фіками функції? 

 

2. 

Графіку парної функції належить 
точка  
А(–3; 4). Яка з точок теж належить 
графіку функції? 

a) В (–3; –4); 
b) С (3; –4); 
c) М (3; 4). 

3. Яка з прямих пропорційностей є 
спадною? 

.
8

)

,20)

,4,0)

,17)

x
yd

xyc

xyb

xya

=

−=
=
=

 

4. 
Графік квадратичної функції пере-
тинає вісь Ох у двох точках, якщо... 

.04)

,04)

,04)

,04)

2

2

2

2

<−
>−
<−
>−

abcd

acac

acbb

acba

 

Таблиця 3 
Завдання другого рівня (модуль 2) 

 Завдання  Варіанти відповіді 
1. Дано функцію у = ах + b. Які з твер-

джень правильні для заданої функ-
ції? 

a) Д(у) = Q. 
b) у(х) непарна. 
c) Якщо а > 0, у(х) зростає. 
d) Графік у(х) – пряма. 

2. Дано функцію у = cos x. Які з твер-
джень правильні для заданої функ-
ції? 
 
 

a) Д(у) = R, Е(у) = [–1; 1]. 
b) у(х) непарна. 
c) Період у(х) – 2π. 
d) Найбільше значення у(х) набуває в  
точці з абсцисою 1. 

3. Дано функцію у = loga x. Які з твер-
джень правильні для заданої функ-

e) Д(у) = R. 
f) Е(у) = R. 
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ції? 
 
 
 

g) Графік у(х) не перетинає вісь абсцис. 
h) у(х) зростає при а > 1 
i) у(х) є оберненою до степеневої функції 
у = ха. 

Таблиця 4 
Завдання третього рівня (модуль 2) 

 Завдання 

1. 
Знайти значення похідної функції при заданому значенні аргументу: 

1,
1

2
3)( 0

2 =
+

++= x
x

x
xxf . 

2. Знайти критичні точки функції 133 23 +++= xxxy . 

3. Знайти значення функції в точці максимуму 
12

25
5

4

3

6
)( 2

3

+−+= xx
x

xf . 

4. Визначити кутовий коефіцієнт дотичної до параболи
2xy =  в точці (1; 1). 

5. 

Обчислити інтеграл  

∫
2

1

23 dxx
 

6. 
Обчислити площу фігури, обмежену лініями  

2,0,3 === xyxy
 

Таблиця 5 
Завдання четвертого рівня (модуль 2) 

 Завдання 
1. Використовуючи геометричний зміст інтеграла, обчисліть:  

.arccos
1

1
1 ∫

−

= xdxI  

2. 
Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю 

212)( tttv −=  (м/с). Знайдіть довжину 

шляху, пройденого тілом від початку руху до його зупинки. 

3. При яких значеннях параметра n функція 23 3xnxy −= в точці х = 1 має мінімум? 

 
Проте не всі вимоги освітнього стан-

дарту можуть бути сформульовані у ви-
гляді тестових завдань. Значним недолі-
ком тестових завдань, зокрема з математи-
ки, є те, що тестування не дозволяє 
з’ясувати, чи пов’язані знання і вміння у 
свідомості слухача в систему, без чого не 
можливо обґрунтувати власне розв’язання 
або розв’язати нестандартне завдання. Пе-

вною мірою цей недолік може виправити 
рейтингова система. Рейтинг слухача 
складається не тільки з результатів тесту-
вань, але й результатів інших видів конт-
ролю: письмових контрольних робіт, ре-
фератів, дискусій тощо, тобто враховуєть-
ся активність слухачів протягом вивчення 
усього курсу 

Актуальною проблемою діагностики в 
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дистанційному курсі є ідентифікація спів-
розмовника. На сьогодні впевненість ви-
кладача в тому, що контрольні заходи 
проходить саме той, хто зареєстрований на 
курсі, може забезпечити лише безпосеред-
нє проведення всіх тестувань у закладі, 
який надає освітні послуги. Із впрова-
дженням зовнішнього незалежного оціню-
вання підвищується мотивація абітурієнтів 
до навчання, оскільки результатом успіш-
ного проходження дистанційного курсу з 
математики стає не зарахування на 1 курс, а 
система математичних знань і вмінь, яка 
дозволить скласти вступні випробування. 
Зміна ставлення до навчання прискорить 
впровадження дистанційних технологій 
контролю у навчальний процес.  

Висновки. У дистанційному курсі з 
математики система діагностики забезпе-
чує перевірку знань і вмінь слухачів, їх 
оцінку, ефективне управління навчальної 
діяльності та ідентифікацію особи кожно-
го слухача. Завдяки цьому навчально-
пізнавальна діяльність учнів є детально 
спланованою, зворотній зв'язок учень-
вчитель підтримується протягом усього 
навчального періоду.  
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