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Якою має  бути оптимальна структура тестових систем 
електронних навчальних курсів?

Яким цілям має служити тестування?

Як забезпечити виконання цих цілей?

Як відрізнити сумлінного студента за 
результатом його тесту?

Яку статистичну інформацію слід збирати по 
проходженню тестів?

Як аналізувати тести та вдосконалювати їх?



Цілі і види тестування

• ...

• Підвищення об’єктивності та 
якості контролю

• Забезпечення можливості 
самоперевірки і корекції в 
процесі навчання

• ...

Цілі

• Вхідне
• Поточне (діагностичні тести)
• Підсумкове

Види



• оцінювання повинно бути об’єктивним: 
тобто особи, що дали однакові відповіді, мають однакові оцінки;

• набори тестових задань повинні бути 
співставними/порівнянними: 
тест повинен забезпечувати певний розподіл завдань по 
складності, тематиці, типу завдань. 

• метод оцінювання відповідей повинен забезпечувати
 максимальну роздільну здатність тесту; 
іншими словами – два неспівпадаючі набори відповідей 
повинні мати різні оцінки. 

Загальні вимоги до системи оцінювання



Тестові завдання повинні забезпечувати відповідну 
точність. 

"Для забезпечення точності вимірювання, за якою 
помилка не перевищує 5%, довжина тесту повинна 
становити від 380 до 420 тестових завдань, для точності у 
10% – від 80 до 120 і для точності у 20% – від 25 до 30 
тестових завдань. При державному кваліфікаційному 
іспиті помилка вимірювання не може перевищувати 5%." 

(Про порядок розробки складових нормативного та 
навчально-методичного забезпечення підготовки 
фахівців з вищою освітою, наказ МО України від 
31.07.1998 р., № 285). 



Під педагогічним тестом розуміється система 
взаємопов'язаних предметним змістом завдань специфічної 
форми, що дозволяють оцінювати структуру і вимірювати 
рівень знань та інші характеристики особистості.

Тільки підготовлений відповідним чином набір завдань 
дозволяє за допомогою певних статистичних методів 
надійно оцінити знання суб'єктів учіння. Основна причина 
цього пов'язана з тим, що контролюючі органи, зокрема 
викладачі, як правило, не здатні оперувати якісними 
ознаками суб'єктів учіння. У той же час оперування числами, 
які у певній мірі описують суб'єктів учіння не викликає 
особливої складності.
 Серед засобів об'єктивного контролю, найбільш науково 
обгрунтованим є метод тестування із залученням технічних 
засобів.

3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО РОЗРОБЦІ ЗАСОБІВ
 ДІАГНОСТИКИ …   ( наказ МО України від 31.07.1998 р., № 285



Для розробки і впровадження цих засобів необхідно:
- провести науково-дослідні розробки по створенню тестів і 
шкал оцінювання, які б мали достатню диференцюючу 
здатність;
-здолати пасивний опір всіх, хто причетний до контролю.

Використання автоматизованих тестових методик в системі 
ступеневої освіти дозволить скоротити фінансові затрати і 
час при підвищенні якості та інформативності, і надасть 
можливість значного підвищення відповідальності за свою 
діяльність тих, хто навчається, і викладачів, що досягається 
за рахунок об'єктивізації процедури педагогічного контролю.





Технологія проведення тестового іспиту

Технологія проведення тестового іспиту передбачає 
існування певної організаційної структури, яка забезпечує 
дотримання певних правил проведення тестових іспитів:

1. Уніфікація умов проведення вимірювань.
2. Інформаційна та психологічна підготовка студентів до 
тестового іспиту.
3. Дотримання правил секретності при розмноженні 
тестових брошур, їх зберігання та використання.
4. Уніфікація умов та методик обробки результатів 
тестування та форм їхнього подання.



Технологія проведення тестового іспиту

Технологія проведення тестового іспиту передбачає 
існування певної організаційної структури, яка забезпечує 
дотримання певних правил проведення тестових іспитів:

1. Уніфікація умов проведення вимірювань.
2. Інформаційна та психологічна підготовка студентів до 
тестового іспиту.
3. Дотримання правил секретності при розмноженні 
тестових брошур, їх зберігання та використання.
4. Уніфікація умов та методик обробки результатів 
тестування та форм їхнього подання.

ATutor !

ATutor !

ATutor !





Технологія психометричного аналізу тесту та тестових завдань

Тест має проходити стандартизацію за результатами пілотних 
тестувань на репрезентативній виборці з метою встановлення 
діагностичних властивостей тесту через визначення таких 
статистичних параметрів.

Для тесту:
- Середнє значення - X.
- Середньоквадратичне відхилення - a.
- Коефіцієнт надійності - R.
- Стандартна помилка вимірювання - E.
- Коефіцієнт валідності - V.

Для тестового завдання:
- Індекс складності тестового завдання - Iс.
- Індекс диференцюючої здатності - Iд.







Оцінка знань за допомогою об'єктивного тесту в порівнянні з 
традиційним усним іспитом має ряд переваг:

- об'єктивність - правильна відповідь на кожний з питань тесту 
заздалегідь встановлюється комісією розроблювачів;

- перевірка великого обсягу знань одночасно в усіх екзаменованих 
за відносно невеликий період часу;

- машинна обробка результатів тестування і наявність шкали 
оцінок.

Але тестовий іспит має і деякі недоліки:
- складання тестових завдань потребує певної кваліфікації;
- вибіркові відповіді можуть мати елемент підказки;
- тестові питання дозволяють досить надійно перевірити знання, 

а рівень сформованості умінь, професійного мислення 
майбутнього фахівця за допомогою педагогічних тестів можливо 
перевірити тільки опосередковано.

Тому об'єктивний тестовий іспит є одним з методів, які 
використовуються в комлексній оцінці компетентності тих, хто 
навчається.



1) тести орієнтовані на короткі відповіді: 
число, рік, правило, перелік тощо. Не 
передбачено самостійної відповіді на 
запитання;

СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯСИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ

1) велика кількість запитань, 
якими можна охопити дисципліну в 
цілому;

2) зручність підготовки тестів;

3) мала тривалість тестування;

4) можливість автоматизації як 
контролю так і оцінювання 
результатів;

5) інтеграція систем тестування з 
базами даних тощо.

2) студенти мають підказку, тобто 
здійснюють вибір лише із запропонованих 
відповідей, що позбавляє їх творчого 
мислення; 

3) утруднена підготовка тестів, які 
спрямовані на перевірку творчих здібностей 
та логічного мислення; 

4) тестування не передбачає перевірки 
розгорнутих письмових робіт.

Розширене засідання науково-технічної ради Програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” 2



Відтворення знань

Розуміння і вміння 
застосувати знання

Здатність генерувати 
нові знання

Обмежена застосовність тестової форми контролю

Рівень



Відтворення знань

Розуміння і вміння 
застосувати знання

Здатність генерувати 
нові знання

На рівні базових понять

На рівні закономірностей

В знайомій ситуації

В незнайомій ситуації

Обмежена застосовність тестової форми контролю

Рівень Підрівень



Відтворення знань

Розуміння і вміння 
застосувати знання

Здатність генерувати 
нові знання

На рівні базових понять

На рівні закономірностей

В знайомій ситуації

В незнайомій ситуації

Самостійно відтворювати вже відомі, 
але ще не вивчені конктертим індивідом
(“велосипед”)

Відкривати принципово нове
(“гіромобіль”, “темна матерія”)

Обмежена застосовність тестової форми контролю

Рівень Підрівень





•Розробка (конструювання) тесту

•Апробація тесту та його 
вдосконалення

•Експертна оцінка тесту

•Сертифікація тесту

•Застосування та встановлення 
результатів оцінювання

•Аналіз результатів, корекція

Життєвий цикл тесту



Експертиза ЕНК

Методична

Науково-змістовна

Структурно-функціональна

Методична рада 
факультету

Кафедра

Інститут 
дистанційного
навчання







Основи 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання

Конструювання
 тестів

Математико-
статистичні 

методи в 
педагогічних

вимірюваннях

Основи 
педагогічних 

вимірювань та 
моніторингу 
якості освіти

Освітні 
вимірювання

Item Response Theory (IRT) – 
сучасна теорія тестових систем



TEMPUS PROJECT 145029-TEMPUS-2008-
SE-JPCR 
Educational Measurements Adapted to EU Standards

Про зміст та завдання курсу 
«Моделі і методи IRT»

Авраменко Ольга

Кіровоградський державний педагогічний університет 
ім. В.Винниченка

Міжнародна Літня Школа
 «Освітні Вимірювання: Викладання, Дослідження, Практика» 

(Форос) 



• процес оцінювання знань - процес 
ОБ'ЄКТИВНОГО вимірювання;

• результати вимірювань обробляються 
СТАНДАРТНИМИ математичними 
методами;

• ТЕСТ - вимірювальний ІНСТРУМЕНТ 
певної роздільної здатності і точності

Теорія моделювання і 
параметризації педагогічних тестів



Приклад: 
XCALIBRE



ХПІ, інструменти аналізу результатів тестування



Характеристики тестів

Валідність тесту – відповідність набору та розподілу 
тестових питань програмі курсу



Характеристики тестів

Надійність тесту, що забезпечує стійкість до впливу 
випадкових факторів 

Валідність тесту – відповідність набору та розподілу 
тестових питань програмі курсу



Характеристики тестів

Надійність тесту, що забезпечує стійкість до впливу 
випадкових факторів 

Валідність тесту – відповідність набору та розподілу 
тестових питань програмі курсу

Індекс складності тестових завдань, який визначається як 
частка  правильних відповідей для кожного завдання



Характеристики тестів

Надійність тесту, що забезпечує стійкість до впливу 
випадкових факторів 

Валідність тесту – відповідність набору та розподілу 
тестових питань програмі курсу

Дискримінуюча (роздільна) здатність тестового завдання 
— це кореляція балів, отриманих учасником тестування за 
кожне завдання, із загальною сумою балів за тест. Чим 
вища роздільна здатність, тим краще завдання розрізняє 
учасників за рівнем їхньої підготовленості.

Індекс складності тестових завдань, який визначається як 
частка  правильних відповідей для кожного завдання



Приклад: ЗНО

Офіційний звітпро проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2011 р. // УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ, Київ 2011. Режим доступу 
http://testportal.gov.ua/index.php/text/vidp/ 
http://datatp.com.ua/2011/Report2011.zip





Засоби тестування, які забезпечуються середовищем ATutor





Під час модульного контролю у трьох контрольних 
групах, одній з ФІС та двох з ФРК, було застосовано 
електронний тест, сформований на базі дистанційного 
курсу 

Експеримент (весна - осінь 2011):

Мета

1. Перевірити можливість використання тестової системи 
електронного курсу для модульного контролю

2. Перевірити інструменти аналізу тестів
3. Розробити критерії якості тестових запитань і тестів 

вцілому

Апробація тестових систем дистанційних 
курсів фізики



Критерії придатності тестової системи

• Відповідність результатів електронного тестування 

до результатів стандартного тестування

• Рівномірне покриття програми тестовими питаннями

• Відповідність критеріям оцінювання, затвердженим 

кафедрою

• Зручність застосування, аналізу та вдосконалення

• Відсутність збоїв мережі та системи
 



бали кількість відсотки

0-10 29 19

11--20 27 18

21--30 25 17

31--40 25 17

41--50 15 10

51--60 12 8

61-70 7 5

71-80 2 1

81-90 8 5

90-100 1 1

151 100

Зведені результати вхідного контролю – осінь 2011 
в групах ЕЕ, ЕМ, ЕС, СІ, СП, РТ, РП,КА, КТ
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Відносна успішність при різних формах контрольних завдань – група1

Весна 2011



успішність форм контролю: група 1
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Весна 2011



Відносна успішність при різних формах контрольних завдань – група 2

Весна 2011



успішність форм контролю: група 2
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Весна 2011



Весна 2012



Накопичена статистика є все ще недостатньою для аналізу 
якості запитань та тестів 

Інструменти все ще недостатньо гнучкі:

В питаннях не відображаються рисунки і формули 

Статистика лише в межах даного тесту, а не по питанню глобально

Статистика не зберігається у резервних копіях

Немає можливості 

     сортувати питання по кількості проходжень, студентах  

                    чи успішності

     автоматично обчислювати середні показники

     експортувати цю таблицю в Exel чи інші формати
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Зведені дані по апробації та характеристиках тестової бази
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Зведені усереднені характеристики тестових систем



До питання про автоматизовану систему управління ... 

...



До питання про автоматизовану систему управління ... 

...

Автоматичний розрахунок показників якості / успішності?



Висновки
1. База тестових завдань повинна бути поділена на категорії, які 

відповідають змістовним модулям програми і можуть окремо 
використовуватися для забезпечення самоконтролю під час 
вивчення матеріалу.

2. Набір тестових завдань повинен рівномірно покривати 
передбачений програмою матеріал, в іншому випадку зростає 
ймовірність випадкового вибору запитань на одну тему у 
модульному тесті.

3. Повна заміна стандартного тесту на електронний виключає 
можливість аналізу та корекції помилок, присудження балів за 
частково правильний розв’язок, тощо. 

4. Перевагами стандартного тесту є кращі збалансованість і 
відповідність програмі, можливість включення питань із різною 
складністю і різною кількістю балів, зручність написання 
студентом формул, виконання графіків та схем.

5. Впроваджувати електронні тести у модульний контроль 
необхідно поетапно, як елемент, починаючи із найбільш 
адаптованих груп. 

 



Способи підвищення валідності тесту

1. Підбір оптимальної важкості завдань для забезпечення
 нормального розподілу результатів тестування 
 (чи t-розподілу Стьюдента)
2. Експертиза якості теста
3. Розрахунок оптимального часу виконання теста
4. Підбір запитань з високою роздільною здатністю

На даний момент найбільша трудність в процесі 
створення тесту полягає в інтерпретації результатів 
проходження. 

Необхідними є 
автоматичний розрахунок інформативних показників; 
збагачення інструментів аналізу (в т.ч. графічними 
методами);
продовження обміну досвідом та обговорення на 
семінарах ІДН .



•Слід розрізняти роздільну здатність тесту загалом, 
тестового питання зокрема та шкали оцінювання* 

•Кількість запитань в категорії суттєво впливає на 
роздільну здатність R тесту

•Термін “проблемні запитання” - зайвий
•Немає критеріїв оцінки курсів кафедрою 
•Можна ввести „сфокусовані тести” (на 3, 4 чи 5)

“Побічні” висновки з експерименту

*роздільну здатність шкали оцінювання треба розуміти як можливість 
дискретизації оцінки (1/100, 1/4, 1/25)



•Вибір запитань випадковим чином може 
забезпечити варіабельність лише при певній 
кількості та фрагментації матеріалу

•Досягнення необхідної валідності можливе лише 
при великій кількості питань

•В курсах, де створення великої бази питань є 
невиправдано трудоємким єдиним практичним 
виходом є використання пре-формованих тестів, із 
наперед визначеним фіксованим набором питань. 
Така практика є звичною, наприклад, для ЗНО
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* CAT – Computerized Adaptive Testing

CAT* ?



Безперервне обговорення в форумі:



Осінь 2011 Весна 2012



Триває апробація у контрольних групах ФРК,
 отже

to be continued …

Дякую за увагу!
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