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ТЕСТОВА ПЕРЕВIРКА ЗНАНЬ УЧНIВ
ПIД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена проблемi тестової перевiрки знань учнiв пiд час вивчення математики,
пошуку шляхiв вдосконалення даного методу перевiрки знань i складанню методичних ре-
комендацiй щодо покращення ефективностi перевiрки знань учнiв тестуванням на уроках
математики.
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Вступ
Однiєю з цiлей математики є досягнення певного рiвня знань учнiв. Щоб

визначити результат навчання проводиться перевiрка знань. Є рiзнi спосо-
би перевiрки знань. Один iз них — тестовий. Використання тестiв як форми
поточного контролю полегшує роботу вчителя, забезпечує вимiрювання об’-
єктивного рiвня знань учнiв та допомагає пiдготувати старшокласникiв до
зовнiшнього оцiнювання. Вiд органiзацiї роботи учнiв з тестами залежить
об’єктивнiсть оцiнювання знань i загалом ефективнiсть використання тестiв
у навчальному процесi.

Питанням тестової перевiрки знань займались: Захарiйченко Ю.О.,
Школьний О.В. (розробили методичнi рекомендацiї щодо пiдвищення якостi
тестових завдань) [2], Воскерчьян С.М. (розглядав використання методу те-
стування при облiку успiшностi школярiв) [1], Майоров A.М., Миколаєва Є.I.
(займались створенням тестiв для системи освiти) [3,4], Чaшечнiковa О.С.
(вивчала проблему подолання протирiччя мiж вимогою об’єктивностi оцiнки
знань учнiв та необхiднiстю врахування їх iндивiдуальних особливостей) [5],
Москальова О.I. [6] та iншi.
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Аналiз досвiду роботи над данною проблемою, анкетування, проведене
серед учителiв щодо використання тестового контролю показують, що про-
цес розробки та застосування тестiв вимагає вдосконалення. Серед недолiкiв
тестової перевiрки можна вiдмiтити вгадування вiдповiдей учнями, а також
те, що не всi необхiднi освiтнi характеристики можна визначити проводячи
тестову перевiрку знань. Оскiльки тестовий метод перевiрки знань є дуже
зручним для сучасного уроку математики, то усунувши iснуючi недолiки ми
можемо пiдвищити ефективнiсть контролю знань з математики. Розробля-
ючи тест, вчитель повинен пiдходити вiдповiдально до цього процесу, слiд
зважати на велику кiлькiсть аспектiв, якi пiдвищують об’єктивнiсть оцiнок,
якi в результатi тестування отримують учнi.

Тому, науковою проблемою статтi є пошук шляхiв вдосконалення те-
стової перевiрки знань учнiв пiд час вивчення математики.

Основна частина
В ходi аналiзу психолого-педагогiчної лiтератури було з’ясовано, що тести

мають ряд переваг перед iншими методами перевiрки знань учнiв:
1) економiя та бiльш рацiональне використання часу уроку;
2) можливiсть контролю як великого обсягу матерiалу, так i окремої теми;
3) визначення рiвня засвоєння навчального матерiалу;
4) знаходження iндивiдуальних прогалин в знаннях учнiв та оперативне

внесення корективiв;
5) дисциплiнування учнiв, iндивiдуальний пiдхiд до кожного [2].

Педагогам, якi починають застосовувати тести в процесi навчання вар-
то пам’ятати, що тестування не слiд застосовувати вiдразу для пiдсумкового
оцiнювання. Учнiв необхiдно пiдготувати до виконання тесту шляхом поясне-
ння деяких правил роботи з тестами, бо в процесi вивчення математики учнi
звикають розв’язувати вправи в декiлька дiй, такi, що потребують деталi-
зацiї та часу на роздуми. Специфiкою ж тестування є iнтенсивнiсть роботи,
тобто виконання великої кiлькостi завдань за обмежений промiжок часу. По
завершенню 11-го класу учнi мають пройти ЗНО, що впливає на рейтинг при
вступi у ВНЗ. Тобто, вмiння швидко i якiсно розв’язувати тестовi завдання
буде дуже корисним для майбутнiх випускникiв.

Розробка якiсних педагогiчних тестiв потребує використання науко-
вих методiв вiдбору змiсту, теорiї педагогiчних вимiрювань, сучасних
математико-статичних методiв, що застосовуються для перевiрки вiдповiд-
ностi тесту визначеним науково обґрунтованим критерiям якостi. Сучасне
становище в галузi тестового контролю ускладнюється тим, що у переважної
бiльшостi викладачiв немає спецiальної пiдготовки з методики розробки i ви-
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користання педагогiчних тестiв.
Тому, для подолання вищезазначених проблем в процесi дослiдження

розробленi такi методичнi принципи щодо розробки i застосування тестiв у
навчальному процесi:

1) систематичнiсть використання;
2) оптимальне поєднання з iншими формами контролю знань учнiв;
3) реалiзацiя принципу диференцiацiї у навчаннi;
4) дотримання процедури проведення тестування;
5) використання якiсно складених тестових матерiалiв;
6) урiзноманiтнення форм тестових завдань (вiдкритi, закритi, завдання на

встановлення вiдповiдностей, встановлення послiдовностей).

Висновки
На сьогоднiшнiй день тестова перевiрка знань є невiд‘ємною складовою

частиною контролю за навчальною дiяльнiстю учнiв. Тести можна застосо-
вувати в класах рiзного профiлю, але вони мають бути адаптованi вiдповiдно
до критерiїв складання тестiв. Застосування тестiв в процесi навчання у поєд-
наннi з iншими методами контролю знань учнiв дозволяє значно оптимiзувати
навчальний процес.
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