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Tóm tắt: 

Đánh giá thường xuyên có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình học Toán [4]. Để kiểm tra 
tác động của việc đánh giá thường xuyên đối với thái độ, phương pháp học tập và kết quả học tập 
của sinh viên, hai nhóm sinh viên: nhóm thực nghiệm (37 sinh viên) và nhóm đối chứng (40 sinh 
viên) được chọn để tham gia vào nghiên cứu này. Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc 
gia môn Toán và điểm thi kết thúc học phần môn Toán cao cấp được sử dụng để so sánh tác 
động của phương pháp đánh giá thường xuyên. Bên cạnh đó, 10 sinh viên cũng được chọn ngẫu 
nhiên từ 2 nhóm để phỏng vấn. Kết quả cho thấy, điểm thi kết thúc học phần môn Toán cao cấp 
của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng. Hơn nữa, thái độ và phương pháp học tập của 
sinh viên ở nhóm thực nghiệm cũng tích cực và hiệu quả hơn. 

         Từ khóa: Đánh giá thường xuyên; Đánh giá; Toán cao cấp; Sinh viên không chuyên; 
Phương pháp học tập. 

Abstract: 

 Regular formal assessment is very important in the process of learning mathematics. To measure 
the impact of regular formal assessment on students’ attitudes, learning approaches and 
outcomes, two groups of students: experimental group (37 students) and control group (40 
students) participate in this study. High school graduation math examination scores and 
advanced-math-course completion test scores are used to test the effects of regular assessment. 
Besides, ten students are selected randomly for the interview. The results shows that the average 
test scores of the experimental group are higher than those of the control group and students’ 
attitude and learning approaches in the experimental group are more positive and effective. 
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