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Анотація. Актуальність даної проблеми в умовах високого темпу переходу економіки на широке вико-
ристання обчислювальної техніки і засобів телекомунікацій, необхідність системи вищої економічної освіти 
орієнтуватися на зміну вимог до професійно-математичної підготовки випускників економічних ЗВО, обумо-
вили вибір теми статті. Мета статті полягає у визначенні ролі інформаційно-комунікаційних технологій у про-
цесі формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей. Методи дослідження: 
теоретичні: аналіз педагогічної, психологічної та спеціальної літератури з метою обґрунтування необхідності 
формування математичної компетентності випускників економічних ЗВО; узагальнення результатів вітчиз-
няних і зарубіжних досліджень із зазначеної проблеми; емпіричні: педагогічні спостереження, бесіди з ви-
кладачами та студентами щодо використання інформаційних та комунікаційних технологій під час вивчення 
математичних дисциплін. Результати дослідження вказують на те, що саме цілеспрямоване формування у 
майбутніх економістів професійної математичної компетентності з використанням інформаційно-комуніка-
ційних технологій забезпечить підвищення якості професійної підготовки конкурентоздатних фахівців, які 
необхідні на сучасному ринку праці.

Ключові слова: математична компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, математична під-
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Вступ. На сучасному етапі розвитку економічної 
науки збільшується обсяг різноманітної інформації, 
особливої актуальності набуває математичний аналіз 
засобів і методів досліджень будь-яких економічних 
явищ і процесів.

На ринку праці потрібні висококваліфіковані кон-
курентоздатні фахівці, що досягається за рахунок 
високого рівня освіти, складовою частиною якої є 
математика та інформаційні технології. Одним з фак-
торів, що забезпечують розв’язання даного завдання, 
є впровадження інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в суспільство і сферу освіти. Використання 
людиною можливостей глобальної телекомунікацій-
ної мережі створює умови задоволення інформацій-
них потреб громадян при отриманні освіти на всіх 
рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В на-
уковій літературі достатньо багато досліджень при-
свячено математичній компетентності студентів. 
Зокрема у своїх роботах такі вчені як В. Байденко, 
Я. Барлукова, Є. Беляніна, Є. Габітова, Б. Гнєденко, 
Л. Зайцева, Д. Картярів, Н. Корабльова, М. Худяко-
ва та ін. визначають математичну компетентність 
студентів економічних спеціальностей як частину 
професійної компетентності; як складну, системну 
властивість особистості. Вони стверджують, що ма-
тематична компетентність опирається на наявність 
математичних знань, умінь, навиків і способів діяль-
ності та проявляється в готовності використовувати 
математичні знання для ефективного розв’язання 
різних економічних завдань.

Поняття «математична компетентність» студентів 
економічних спеціальностей достатньо широке, і на 
сучасному етапі розвитку педагогіки воно визнача-
ється неоднозначно. На нашу думку, слабкою сторо-
ною всіх наявних на сьогоднішній день визначень є 

те, що вони обмежуються рамками того чи іншого 
розділу знання, що вивчає компетентність, а отже, 
можуть застосовуватися лише до вузького, спеціаль-
ного, аспекту знання - математичного. 

Метою статті є визначення ролі інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі формування 
математичної компетентності майбутніх економістів.

Завдання дослідження: проаналізувати стан, 
місце і роль інформаційно-комунікаційних техноло-
гій та визначити їх особливості у процесі формуван-
ня математичної компетентності студентів економіч-
них спеціальностей.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз педаго-
гічної, психологічної та спеціальної літератури з ме-
тою обґрунтування необхідності формування мате-
матичної компетентності випускників економічних 
ЗВО; узагальнення результатів вітчизняних і зару-
біжних досліджень із зазначеної проблеми; емпірич-
ні: педагогічні спостереження, бесіди з викладачами 
та студентами щодо використання інформаційних та 
комунікаційних технологій під час вивчення матема-
тичних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. В умовах гло-
бальної інформатизації суспільства і, як наслідок, 
високого темпу переходу економіки на широке ви-
користання обчислювальної техніки і засобів теле-
комунікацій, система вищої економічної освіти по-
винна орієнтуватися на зміну вимог до професійно-
математичної підготовки випускників. В даний час 
фахівці, що працюють в різних галузях економіки, 
при розв’язуванні типових професійних завдань ви-
користовують спеціалізовані пакети прикладних ма-
тематичних програм.

У своїй професійній діяльності економісти за-
стосовують інформаційно-комунікаційні технології, 
в основному, в таких якостях: інструментальний за-
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сіб розв’язування професійних завдань; засіб пре-
зентації результатів професійної діяльності; засіб 
зберігання професійної інформації; засіб комунікації 
в професійній сфері; засіб навчально-методичного 
забезпечення підвищення професійної кваліфікації 
[1, с.14].

Розглянемо яку ж роль відіграють інформаційно-
комунікаційні технології у навчальній діяльності сту-
дентів економічних спеціальностей в процесі форму-
вання їх математичної компетентності. 

Як відомо, метою формування математичної під-
готовленості студентів економічних спеціальностей 
як сукупності трьох компонентів (когнітивно-діяль-
нісного, мотиваційно-ціннісного, емоційно-вольово-
го) є: забезпечення відповідного рівня математичної 
підготовки, необхідного для подальшого вивчення 
фахових дисциплін; актуалізація професійної спря-
мованості математичної підготовки; формування на-
вичок самостійної та дослідницької роботи, потреби 
в самоосвіті; розвиток основних професійно-особис-
тісних якостей, необхідних у майбутній професійній 
діяльності.

Найбільш ефективне формування вказаних ком-
понентів математичної компетентності може бути 
забезпечено цілеспрямованим впровадженням в на-
вчальний процес комп’ютерно-орієнтованих мето-
дичних підходів, що ґрунтуються на використанні 
відповідних електронних засобів освітнього призна-
чення, і їх раціональним поєднанням з традиційними 
методами навчання.

Вибір тих чи інших традиційних і комп’ютерно-
орієнтованих методичних підходів для конкретного 
заняття з математики пов’язаний також з необхідніс-
тю формування деяких універсальних умінь, які від-
повідають ключовим компетенціям майбутніх еко-
номістів, серед яких можна в першу чергу виділити: 
комунікативні (вміння працювати з навчальною ін-
формацією, представленою в різних формах); аналі-
тичні (складові аналітико-синтетичної діяльності за 
когнітивною обробкою інформації); графічні (вміння 
працювати з інформацією, представленою в графіч-
ному вигляді).

Формування математичної компетентності бака-
лаврів економічних спеціальностей передбачає ви-
користання різноманітних інформаційних і комуні-
каційних технологій в різних формах організації на-
вчальної діяльності, таких як діагностичні, навчаль-
ні, тестові, моделюючі програми; електронні під-
ручники з математики; програмні засоби Microsoft: 
MS Word, MS Excel, MS Power Point для розробки 
презентацій та інших матеріалів (графіки, діаграми, 
кросворди, створення буклетів); професійно спрямо-
вані мультимедійні навчальні програми; інформацій-
ні ресурси мережі Інтернет для освітніх цілей; інтер-
активні ресурси Інтернету (електронна пошта, елек-
тронні конференції, відеоконференції, веб-форуми, 
чати, ICQ); інтерактивна дошка для презентацій в 
рамках «кейс-стаді»; професійні математичні про-
грами (Derive, MathCad, Maple, MatLab, Mathematica, 
Geogebra і ін.); Інтернет-технології (Веб 2.0, Вікі і 

т.д.); системи управління навчанням (Moodle) та ін.
Використання багатофункціонального програм-

но-математичного забезпечення не тільки підсилює 
реалізацію прикладного аспекту математичної осві-
ти, а й привносить в професійну підготовку фахівців 
нові можливості. З точки зору математичної компе-
тентності фахівця важливим стає розуміння унікаль-
них варіативних можливостей різних інструментів 
для реалізації різних способів розв’язання і різних 
форм отримання результатів при розв’язуванні мате-
матичних задач: методи точні і наближені, результа-
ти символьні (аналітичні), чисельні, графічні.

При збільшенні використовуваних засобів інфор-
маційно-комунікаційних технологій і форм організа-
ції навчального процесу підвищується рівень мате-
матичної підготовки студентів. Тому, на нашу думку, 
частину навчальних занять з дисципліни «Вища та 
прикладна математика» корисно організувати в фор-
мі лабораторних робіт в комп’ютерних класах і за-
безпечити їх проведення навчально-методичними 
матеріалами.

Оскільки навчальна діяльність є пріоритетною 
під час протікання навчально-виховного процесу, то 
використання сучасних засобів навчання, що є відо-
браженням новітніх досягнень науки і техніки, є не 
лише можливим, але й необхідним. Інформаційно-
комунікаційні технології дозволяють візуалізувати та 
динамінізувати процес вивчення дисципліни «Вища 
та прикладна математика», персоналізувати й спря-
мовувати навчальний процес на всебічний розвиток 
особистості, істотно збільшити обсяг, джерела отри-
мання і характер необхідної людині інформації, засо-
бів її опрацювання.

Таким чином, інформаційні і комунікаційні тех-
нології навчання слід розуміти як додаток інформа-
ційних технологій для створення нових можливос-
тей передачі знань (діяльності педагога), сприйняття 
знань (діяльності студента), оцінки якості навчання 
і, безумовно, всебічного розвитку особистості в ході 
навчально виховного процесу в інституті [3, с.45].

Викладений матеріал дозволяє зробити наступ-
ні висновки. Як бачимо, формування математичної 
компетентності з використанням інформаційно-ко-
мунікаційних технологій в майбутніх економістів 
виступає найважливішим фактором: підвищення 
якості професійної підготовки конкурентоздатного 
фахівця; сприяння розвитку здатності осмисллено 
здобувати і застосовувати на практиці комплекс ком-
петенцій, закладених в освітньому стандарті вищої 
економічної освіти України; забезпечення посилення 
практико-орієнтованої спрямованості навчально-ви-
ховного процесу в економічному ЗВО.

Адже, як стверджує К. Колін інформаційно ком-
петентною вважається та людина, яка не тільки до-
сконало володіє інформаційно-комунікаційними тех-
нологіями, але в стані визначати свої потреби в ін-
формації, шукати її, математично обробити, оцінити 
і ефективно використовувати, здатна до постійного 
саморозвитку протягом усього професійного життя 
[4, с.33].
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ

Аннотация. Актуальность данной проблемы в условиях высокого темпа перехода экономики на широ-
кое использование вычислительной техники и средств телекоммуникаций, необходимость системы высшего 
экономического образования ориентироваться на изменение требований к профессионально-математической 
подготовки выпускников экономических ЗВО, обусловили выбор темы статьи. Цель статьи заключается в 
определении роли информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования математиче-
ской компетентности студентов экономических специальностей. Методы исследования: торетические: анализ 
педагогической, психологической и специальной литературы с целью обоснования необходимости форми-
рования математической компетентности выпускников экономических ЗВО; обобщение результатов отече-
ственных и зарубежных исследований по данной проблеме; эмпирические: педагогические наблюдения, бе-
седы с преподавателями и студентами по использованию информационных и коммуникационных технологий 
при изучении математических дисциплин. Результаты исследования указывают на то, что именно целена-
правленное формирование у будущих экономистов профессиональной математической компетентности с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий обеспечит повышение качества профессио-
нальной подготовки конкурентоспособных специалистов, которые необходимы на современном рынке труда.

Ключевые слова: математическая компетентность, информационно-коммуникационные технологии, 
профессиональная компетентность, математическая подготовка специалистов, профессиональная подготов-
ка.
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THE ROLE OF INFORMATIVE AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF 
DEVELOPMENT OF FUTURE ECONOMISTS' MATHEMATICAL COMPETENCE

Abstract. The choice of the article’s subject has been determined by the urgency of the current issue within the 
conditions of the economy’s high tempo transference to wide usage of calculating technologies and telecommunication 
means and the necessity of higher economic education system to focus the alteration of demands to the professional 
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mathematic training of the graduates of economic higher educational institutions. Accordingly, applying multi-
functional mathematic software does not only asset the realization of the practical aspect of mathematics education 
but also contributes new possibilities to professional training of the specialists. The goal of the article is to identify 
the role of informational-communicational technologies in the process of mathematic competence development 
of economically specialized students. Research methods used: theoretical: analyzing pedagogic, psychologic and 
specialized literature in order to prove the necessity of developing mathematic competence of the graduates of 
economic higher educational institutions; summarizing the results of Ukrainian and foreign investigations concerning 
current problem; empirical: pedagogic observations, discussions with tutors and students regarding applications 
of informational and communicational technologies alongside learning mathematic subjects. The outcomes of the 
research verify that exclusively deliberate developing of professional mathematic competence of future economists 
with using informational-communicational technologies is able to enhance the quality of professional training of 
the competitive specialists, so indispensable for the modern labor market. Besides, it has been proved that forming 
professional mathematic competence is favorable for the ability to gain and to apply consciously in practice the 
competence complex, adopted by the Educational Standard of Higher Economic Education of Ukraine, as well 
as to motivate practically focused orientation of teaching-educational process of an economic higher educational 
institution.

Key words: mathematical competence, informative and communicative technologies, mathematics training of 
skilled workers, professional competence, vocational training.
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ТЕСТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто можливості використання тестових завдань для оцінювання знань студентів 
в процесі вивчення вищої математики у вищому навчальному закладі аграрного профілю. Для досягнення 
поставлених завдань та мети, використано теоретичний та емпіричний методи дослідження. Проаналізовано 
зміст тестових завдань та охарактеризовано види тестів. Запропоновано тестові завдання для вхідного, 
рубіжного, підсумкового контролю. Відмічено, що тестування може забезпечити успішну реалізацію мети 
і всіх функцій контролю, дозволяє за досить короткий термін сформувати уявлення про знання студентів; 
диференціювати процес навчання; стимулювати систематичну навчально-пізнавальну діяльність; об’єктивно 
оцінити знання та вміння студентів. Розкрито основні переваги і недоліки у застосуванні тестів в освітньому 
процесі навчального закладу. Визначено перспективу подальших досліджень, які полягають в розширенні 
бази тестових завдань, проведенні досліджень оцінки впливу тестування на якість знань, умінь, навичок 
студентів.

Ключові слова: аграрний вищий навчальний заклад, вища математика, моніторинг, тестування, тестові 
завдання.

Вступ. В процесі професійної підготовки студен-
ти аграрних вищих навчальних закладів освоюють 
цикл природничих дисциплін, зокрема «Вищу мате-
матику». Ця дисципліна є обов’язковою під час їх-
нього навчання, вона є джерелом фундаментальних 
знань, базою для засвоєння більшості фахових дис-
циплін і формування якісної професійної підготовки. 

За умов значного скорочення аудиторного наван-
таження необхідним є впровадження нових методів 
управління навчально-пізнавальною діяльністю сту-
дентів. Найважливішим типом управління процесом 
навчання виступає управління зі зворотним зв’язком. 
Викладачі вищих навчальних закладів мають до-
статньо великі можливості для того, щоб передати 
чисельній студентській аудиторії значний обсяг на-
вчального матеріалу: лекції, підручники, електронні 
посібники, навчально-методичні матеріали, що пред-
ставлені на сайтах навчальних закладів тощо. Але 
при цьому поки ще обмежена можливість система-
тичного отримання в повному обсязі інформації про 
те, як засвоюється цей матеріал на потоці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні в якості інноваційного і разом з цим вже до-
статньо апробованого засобу оцінювання якості 
знань використовують тестування, яке не передбачає 
значних витрат навчального часу на виконання за-
вдань студентами та часу викладача на їх перевірку.

Як показує аналіз наукових робіт з досліджуваної 
проблеми питання щодо оцінювання успішності 
студентів в умовах впровадження тестового кон-
тролю знань є одним з найбільш дискусійних. 
Якісні тести є важливим інструментом оцінювання 
якості вищої освіти, підвищення рівня підготовки 
фахівців, посилення керованості навчально-вихов-
ним процесом [2, с.5]. Інтерес викликають праці, 
що висвітлюють аспекти педагогічного тестування 
(В.Аванесов, О.Авраменко, Л.Кухар, В.Сергієнко та 
ін.). На думку В.Аванесова «навчання має починати-
ся з вхідного тестового контролю, супроводжуватися 

самоконтролем і закінчуватися підсумковим тесту-
ванням» [1, с.6].

На сучасному етапі середня школа практично по-
вністю забезпечена методичними розробками-теста-
ми, а для вищих навчальних закладів дане питання 
залишається не розв’язаним. Тому необхідні дослі-
дження в даному напрямі, розробка тестових завдань 
з багатьох навчальних дисциплін, які б сприяли під-
готовці дипломованих фахівців.

На нашу думку, тестування є однією з найбільш 
технологічних форм проведення контролю успіш-
ності з керованими параметрами якості. Вдале по-
єднання різних видів, форм організації і методів 
контролю є показником рівня навчального процесу 
у вищих навчальних закладах, доказом педагогічної 
майстерності викладачів.

Мета статті полягає в розкритті можливостей ви-
користання тестових технологій для навчання дисци-
пліни «Вища математика», а також наданні рекомен-
дацій щодо їх конструювання і використання.

Завдання дослідження: запропонувати тестові 
завдання, які в різній комбінації можуть слугувати 
різним цілям, розкрити основні переваги і недоліки у 
застосуванні тестів в освітньому процесі вищого на-
вчального закладу аграрного профілю. 

Методи дослідження. Для досягнення поставле-
ної мети використовуємо теоретичні методи (аналіз 
психолого-педагогічної, методичної літератури з до-
сліджуваної проблеми, робочих програм з дисциплі-
ни «Вища математика»), емпіричні (спостереження 
за навчальним процесом студентів, аналіз їхніх до-
сягнень, бесіди зі студентами та викладачами, ви-
вчення передового досвіду викладачів). 

Виклад основного матеріалу. Важливим у за-
стосуванні тестових технологій є визначення коли, 
як і з якою метою проводити моніторинг якості знань 
студентів-першокурсників. Глибоко переконані, 
що при вхідному контролі надзвичайно важливим 
є виявлення рівня знань студентів, які вступили до 
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вищого навчального закладу (хто прийшов?) за ре-
зультатами конкурсного відбору на базі зовнішнього 
незалежного оцінювання. Для перевірки знань сту-
дентів-першокурсників викладачі кафедри математи-
ки, фізики та комп’ютерних технологій Вінницького 
національного аграрного університету проводять так 
звані «нульові» контрольні роботи за шкільний курс 
математики на всіх факультетах. Наведемо приклад 
одного з варіантів.

1. Розв’язати систему рівнянь
2 5 66,
4 0.

x y
x y
+ = −

 − =

Відповідь: а) (-3;12); б) (-3;-12); в) (3;12); г) інша 
відповідь.

2. Знайти значення виразу 

Відповідь: а) 10; б) 3; в) 13; г) інша відповідь.

3. Спростити вираз

Відповідь: а) 1; б) -1; в) 2 (sinα)2;  г) інша відповідь.

4. Розв’яжіть рівняння

Відповідь: а) 1; б) -1; в) 2; г) інша відповідь.

5. Розв’яжіть нерівність

Відповідь: а) x<-3; б) x<-3; в) x>-3; г) інша відповідь.

6. На заводі 35 % усіх робітників жінки, а решта 
– чоловіки, котрих на 252 особи більше, ніж жінок. 
Визначіть загальну кількість робітників.

Відповідь: а) 588; б) 546; в) 840; г) інша відповідь.

7. У трикутнику проведено середні лінії, 
довжина яких 2 см, 3 см, 4 см. Знайдіть периметр 
трикутника.

Відповідь: а) 20 см; б) 18 см; в) 16 см; г) інша 
відповідь.

8. Різниця двох додатних чисел дорівнює 4, а їх 
добуток дорівнює 21. Знайдіть ці числа.

Відповідь: а) 7 і 3; б) 2 і 6; в) 8 і 4; г) інша відповідь.

9. Знайдіть критичні точки функції 

Відповідь: а) 2; б) -2; в) 2 і -2; г) інша відповідь.

10. Обчисліть інтегал

Відповідь: а) 12; б) -12; в) -8/3; г) інша відповідь.

12 12log 4 log 3 12.+ +

4 2 2 2cos sin cos cos 1.α α α α+ ⋅ − −

2 5 8 1.x x x− + = +

1 125.
5

x
  > 
 

312 .y x x= −

2
2

1

( 4 5) .x x dx
−

− +∫

цього контролю суттєво впливають на конкретиза-
цію, оптимізацію та більш цілеспрямоване визначен-
ня змістового компонента навчальної дисципліни, 
основних методів, форм, засобів, прийомів його про-
ведення, обґрунтування послідовності опрацювання 
певних розділів навчального матеріалу. 

До переваг тестових завдань закритої форми на-
лежить швидкість тестування та простота підрахун-
ку балів. Серед недоліків відмітимо ефект угадуван-
ня, що є притаманним для слабо підготовлених сту-
дентів. 

Поточний контроль здійснюється нами у ході по-
всякденної навчальної діяльності студентів шляхом 
систематичних спостережень за навчальною діяль-
ністю на всіх видах аудиторних занять з метою за-
безпечення зворотного зв’язку між викладачем та 
студентами у процесі навчання, виявлення ступеня 
розуміння ними засвоєного навчального матеріалу та 
вміння застосовувати його у практичній діяльності. 
Одержані нами результати поточного контролю ви-
користовуються для коригування методів і засобів 
навчання студентів, організації їх самостійної робо-
ти та при підсумковому контролі й оцінюванні знань. 
Зокрема, такий контроль здійснюємо у формі прове-
дення експрес-тестів, математичних диктантів. 

Поточний контроль стимулює у студентів праг-
нення систематично самостійно працювати над на-
вчальним матеріалом, розвиває мотивацію учіння, 
формує навички та вміння самоконтролю і само-
оцінки, а також підштовхує викладача до підвищен-
ня якості дидактичних засобів і вдосконалення своєї 
педагогічної майстерності.

Рубіжний контроль є плановим, заздалегідь ви-
значеним. Він полягає у визначенні рівня та обсягу 
набуття студентами знань, умінь, навичок за певний 
період, як правило, після вивчення логічно заверше-
ної частини навчальної програми дисципліни (певної 
теми, розділу). Метою рубіжного контролю є про-
міжна атестація студентів, тому він проводиться од-
ночасно для всіх студентів. Рубіжний контроль забез-
печує формування у студентів відповідного уявлення 
про рівень своєї підготовки з дисципліни, а також по-
ліпшує оперативне керування навчальним процесом, 
сприяє планомірній роботі студентів. 

Наведемо приклад тестового завдання для рубіж-
ного контролю після вивчення розділу «Аналітична 
геометрія».

Попередній контроль дає можливість ознайоми-
тись із загальним рівнем математичної підготовки 
першокурсників і планування подальшої організа-
ції їх навчально-пізнавальної діяльності. Результати 

1. Кут між прямими y=–3x+4  та  3y–x+7=0 
дорівнює (пояснити) …

2. Нормальний вектор N


 та направлений вектор 
S


 прямої  y=4x–9 мають вигляд ...
3. Рівняння прямої, що проходить через точку 

A(2; 3) паралельно прямій  y=–5x+6  має вигляд ...
4. Рівняння прямої, що проходить через точку 

A(–7; 2) перпендикулярно до прямої  4x+5y+1=0  
має вигляд ...

5. До прямої   6x–13y+10=0 паралельною є, 
наприклад, пряма...

6. Відстань від точки  A(2; –5)  до точки  B(3; 4)  
дорівнює...

7. Кутовий коофіцієнт прямої, що проходить через 
точки A(–1; 4) та B(6; –1) дорівнює...

8. До площини –3x+y+10z+5=0 перпенди-
кулярною є, наприклад, площина ...

9. Рівняння прямої, що проходить через точку 
A(7;0;–3) перпендикулярно до площини  4x–
y+2z+10=0 має вигляд...

10. Рівняння прямої, що проходить через точку 
M(2;–3;4) і початок координат має вигляд...

11. До площини  2x–5y+10z+1=0 паралельною 
є, наприклад, площина...
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12. До прямої   









+=
+−=

−=

64
52

13

tt
ty

tx

паралельною є, наприклад, пряма..

13. Рівняння однієї з площин, перпендикулярних 
до прямої

63
2

4
1 zyx

=
−
+

=
−

є...

14. Одним з векторів, паралельних до площини

1
432
=+

−
+

zyx
є вектор ...

15. Кут ϕ  між прямою

12
3

1 −
=

−
=

zyx

та площиною 4x–3y+8z+3=0 можна знайти з 
рівності ...

16. Для перпендикулярності прямої 

54
5

2
3 zyx

=
−
+

=
−

і площини                                      необхідно, щоб  
=α              і =β           

 0110 =+−+ zyx βα

17. Вектор одиничної довжини, перпендикулярний 
до площини 4x–y+5z+1=0, має вигляд …

18. Рівняння прямої, що проходить через точку 
A(–4;5;9) перпендикулярно до площини 
x+8y–10z+1=0 має вигляд...

19. Кут ϕ  між прямою

4
5

21
+

=
−

=
zyx

та площиною 5x+6y–z+17=0  можна знайти з рівно-
сті ...

20. Площина 4x–3y+8z–24=0 перетинає вісь Oy 
в точці ...

Студент повинен сам дописати відповідь, яка 
свідчить про наявність або відсутність необхідних 
знань. Завдання відкритої форми використовуємо 
там, де необхідно повністю виключити отримання 
правильної відповіді шляхом вгадування і тим самим 
підвищити якість педагогічного вимірювання.

В процесі формування тестів підсумкового кон-
тролю використовуємо комбінацію завдань відкри-
того та закритого типу, що дозволяє певною мірою 
усунути можливість підказок та списування, підви-
щити об’єктивність оцінки. Кожний варіант тестових 
завдань містить десять завдань. Пропонуємо розгля-
нути варіант тестових завдань, складений для про-
ведення іспиту по завершенні вивчення дисципліни 
«Вища математика» для спеціальності 207 «Водні 
біоресурси та аквакультура»:

1. Кут між прямими 2x–y+5=0 та –3x–6y+1=0 
дорівнює: 
а)  900;           б) 00;           в) 450;          г)  600.

2. Який з векторів має одиничну довжину:

а) {1;1;1};   б){0;1;1}; в)                       ;  








−
3

1;
3

1;
3

1 г)               ;    








3
1;

3
1;

3
1

а) 0;         б) ∞ ;          в)3 ;                 г)1 .

3. Рівняння прямої що проходить через точки 
A(5; –2) та B(1; 1) має вигляд:

( ) ( ) 01215 =−−− yx
2
1

5
1

−
−

=
− yx

3
2

4
5 +
=

−
− yx ( ) ( ) 02151 =++−⋅ yx

a)

в)

б)

 г)

4. Дано точки A(2; 1; –4), B(3; 2; –2). Вектор  
перпендикулярний до площини:

а) x+y+2z+3=0;                       б) 2x+y–4z+3=0;  
в) 3x+2y–2z+3=0;                   г) x+y–2z+3=0.
5. Скалярний добуток векторів

 { }1;3a  , { }2;5 −b


 дорівнює:
а) 13;      б) 10;      в) 7;      г) -1.

6. Точка x1=1  для функції  y=x2–2x є точкою:
а) максимуму;    б) мінімуму;    в) перегину;    
г) розриву.

7. Визначник                 дорівнює …
143

231
312

−

−

8. Границя функції                     дорівнює …x
x

x

1lim
2 −

∞→

9. Похідна функції y=tg5x  дорівнює …

10. Невизначений інтеграл                        
дорівнює ...

Контроль рівня залишкових знань (зрізи знань), 
який проводить адміністрація вишу, також прово-
диться у формі контрольних робіт за тестовими тех-
нологіями як контроль стійкості знань, умінь та на-
вичок студентів. Такі контрольні зрізи проводяться 
за темами дисципліни, які вивчались в попередньому 
семестрі, або за навчальною програмою всієї дисци-
пліни. Для досягнення цього завдання можуть роз-
роблятися тести, в яких акцент робиться на те, що 
студент знає і що він може зробити, а не на те, як 
він виглядає (в плані академічних досягнень) на фоні 
інших. 

Висновки. Якісні тести є важливим інструмен-
том оцінювання якості вищої освіти, підвищення 
рівня підготовки фахівців, посилення керованості 
навчально-виховним процесом. Очевидними перева-
гами використання тестів, що забезпечують успішну 
реалізацію мети і всіх функцій контролю, є: висока 
ефективність, об’єктивність, справедливість оцін-
ки знань; відсутність стресів та перевантажень для 
студентів; можливість економії часу викладачів та 
студентів; швидкість обробки одержаних результа-
тів; тестові завдання чіткі, зрозумілі та добре струк-
туровані: відкриті тести є ефективним тренінговим 
засобом у навчальному процесі, а закриті – найкра-
ще використовувати при перевірці рівня залишкових 
знань. Водночас, поряд з позитивними, слід відзна-
чити і негативні сторони використання тестів. Скла-
дання якісних тестів вимагає великих витрат часу. 
Досить складно знайти дистрактори, які не містять 
неправдивої інформації. Результати тестування часто 
залежать від угадування. Студент може відповісти на 
складне запитання і не відповісти на просте. Це може 
залежати від якості тесту, рівня мотивації студента. 
Тест не дозволяє перевіряти знання, пов’язані з твор-
чістю. Зокрема, неможливо відслідковувати логіку 
міркувань студента в процесі розв’язування мате-
матичних задач. Ми переконані, що тестова система 
контролю доповнює класичну систему новими засо-
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бами діагностики якості навчальних досягнень, дає 
можливість студенту розкрити свій творчий потен-
ціал. Перспективи подальших досліджень вбачаємо 

в розширенні бази тестових завдань, проведенні до-
сліджень оцінки впливу тестування на якість знань, 
умінь, навичок студентів.
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ТЕСТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования тестовых заданий для оценки знаний студентов в про-
цессе изучения высшей математики в вузе аграрного профиля. Для достижения поставленных задач и цели, использовано 
теоретический и эмпирический методы исследования. Проанализировано содержание тестовых заданий и охарактеризо-
ваны виды тестов. Предложено тестовые задания для входного, рубежного, итогового контроля. Отмечено, что тестиро-
вание может обеспечить успешную реализацию целей и всех функций контроля, позволяет за достаточно короткий срок 
сформировать представление о знании студентов; дифференцировать процесс обучения; стимулировать систематическую 
учебно-познавательную деятельность; объективно оценить знания и умения студентов. Раскрыты основные преимуще-
ства и недостатки в применении тестов в образовательном процессе учебного заведения. Определены перспективы даль-
нейших исследований, которые заключаются в расширении базы тестовых заданий, проведении исследований оценки 
влияния тестирования на качество знаний, умений, навыков студентов.

Ключевые слова: аграрный вуз, высшая математика, мониторинг, тестирование, тестовые задания.
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TESTS AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT FOR STUDENTS 'KNOWLEDGE CONTROL IN THE 
HIGHER MATHEMATICS STUDY PROCESS

Abstract. In the conditions of a significant reduction of the classroom load, it is necessary to introduce new methods for 
managing educational and cognitive activities of students. The most important type of teaching process control is feedback 
management. Today, as an innovative and tried-and-tested means of assessing the quality of knowledge, testing is used. The article 
considers the possibilities of using test tasks for assessing students' knowledge in the process of studying higher mathematics 
in a higher educational institution of an agricultural profile. To achieve these objectives and purpose, applied theoretical and 
empirical methods. The content of the test tasks is analyzed and the types of tests are described. Qualitative tests are an important 
tool for assessing the quality of higher education, increasing the level of training of specialists, increasing the manageability of 
the educational process. Proposed tasks for entrance, cross-cutting, final control are offered. It is noted that testing can ensure the 
successful realization of the goal and all control functions. The obvious advantages of using tests are: high efficiency, objectivity, 
fairness of knowledge assessment; lack of stress and overload for students; possibility of saving time for teachers and students; 
processing speed of the obtained results; open tests are an effective training tool in the learning process, and closed – it is best to 
use when checking the level of residual knowledge. Negative aspects of using tests: preparing high-quality tests takes a lot of time. 
Test results often depend on guessing. The test does not allow you to check knowledge related to creativity.The test control system 
complements the classical system by new means of diagnosing the quality of educational achievements, enabling the student to 
reveal his creative potential.

Key words: agrarian higher educational establishment, higher mathematics, monitoring, testing, test tasks.
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