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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ
В роботі приведені результати експериментальних досліджень з оцінювання знань
студентів за допомогою тестових завдань при різних формах проведення тестування і
розвинуті підходи до контролю знань студентів за допомогою тестових завдань: нормативно
орієнтований і критеріально орієнтований. Тестування проведені в 4 навчальних групах 3
курсу з напряму «Електромеханіка» з предмету «Моделювання електромеханічних систем»
за трьома етапами. Було поставлено за мету оцінити одержані теоретичні знання, ступінь
розвитку творчого мислення, придбання навичок самостійної роботи, уміння синтезувати
одержані знання і застосовувати їх до рішення практичних задач. Доведено, що тестування є
ефективним і об’єктивним способом оцінки знань та вмінь студентів даного напряму.
Експериментально встановлено, що інформаційний критерій, який характеризує якість
навчання від тестування до тестування постійно збільшувався.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ
ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В работе приведены результаты экспериментальных исследований по оценке знаний
студентов с помощью тестовых заданий при различных формах проведения тестирования и
развиты подходы к контролю знаний студентов с помощью тестовых заданий: нормативно
ориентированный и критериально ориентированный. Тестирование проведено в 4 учебных
группах 3 курса направления «Электромеханика» по предмету «Моделирование
электромеханических систем» в три этапа. Целью было оценить полученные теоретические
знания, степень развития творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной
работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических
задач. Доказано, что тестирование является эффективным и объективным способом оценки
знаний и умений студентов данного направления. Экспериментально установлено, что
информационный критерий, характеризующий качество обучения от тестирования к
тестированию постоянно увеличивался.
Ключевые слова: оценка знаний студентов, тестовые задания, качество обучения.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Питанню якості освіти останнім часом приділяється велика
увага. Здебільшого розглядається «якість освіти у великому» – як якість освітнього процесу і
рівень відповідності випускника вузу освітнім стандартам, але забезпечення необхідного
рівня вимагає вирішення питання «якості освіти у малому» – як забезпечення якості
засвоєння фахових дисциплін. Встановлення відповідності вимагає проведення об'єктивних
заходів з контролю навчання протягом всього періоду навчання. Для цього потрібна
організація моніторингу, який проводиться шляхом проведення різних форм контролю.
Використання тестових матеріалів для діагностики якості підготовки фахівців на різних
стадіях навчання є предметом численних обговорень [1, 2]. Фахівців у галузі інформаційних
технологій цікавлять питання комп'ютерного контролю знань. За останні декілька десятків
років були вивчені різні види контролю [3]; визначено більше десяти типів питань, їх
компонентів і метаданих, використовуваних, як правило, при формуванні набору
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контрольних завдань [4]; розроблені математичні методи оцінки знань [5-7] і різні методи
проведення контролю. На сьогодні існує ряд цікавих розробок, присвячених різним аспектам
контролю знань і заснованих на сучасних досягненнях науки і комп'ютерної техніки. Серед
них можна відмітити [3], що формування набору завдань для контролю знань здійснюється,
зазвичай, випадковим чином, іноді, враховуючи параметри завдань, і лише в окремих
випадках використовується адаптивна видача контрольних завдань на базі моделі студента.
Тривале стеження за станом освітнього процесу надає можливість визначити тенденції
його зміни, встановити залежність від певних чинників. Аналіз поточного контролю процесу
відповідей студента на тестові запитання також надає можливість об’єктивного оцінювання
рівня засвоєння матеріалу. Вирішення такої задачі можливе при застосуванні тестових
технологій на основі систем комп’ютерного контролю.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблеми комп'ютерного контролю знань
зазвичай розглядаються в двох аспектах: методичному і технічному [7]. Методичні аспекти
контролю знань пов'язані з вирішенням педагогічних і психологічних питань, тобто
організація контролю знань розглядається з погляду дидактики. До методичних аспектів
відносяться:
–
вибір завдань для перевірки знань, умінь і навичок («що контролювати?»);
–
планування проведення контролю знань («коли контролювати?»);
–
визначення вимог до формування набору контрольних завдань («як контролювати?»).
Ми розглядаємо лише технічний аспект, який пов'язаний, у першу чергу, з проблемою
реалізації планованого контролю знань, із автоматичним формуванням набору тестових
питань (рис. 1) на основі вибраного підходу, із вибором і використанням у системі контролю
параметрів контролю знань, із вибором відповідного алгоритму для їх оцінки.

Рисунок 1 – Структурна схема тестового контролю з автоматичним формуванням запитань
Тестування проводиться наступним чином. На першому етапі студент отримує базовий
блок питань, за даними якого розраховується математичне очікування отриманої оцінки.
Система пропонує додатковий блок питань визначеної складності з урахуванням результатів
першого етапу. Якщо математичне очікування не змінюється або не перевищує допустимого
відхилення – можна вважати тест закінченим. В іншому випадку студент отримує ще один
додатковий блок питань і розрахунок зміни математичного очікування продовжується.
Остаточний результат тестування – оцінка R розраховується за виразом:
=

1

1

,

(1)

де
– оцінка за – е запитання; – кількість додаткових блоків запитань;
– кількість
запитань у – у блоці;
= { , , … , } – вектор пропорційних коефіцієнтів завдань, які
залежать від директивних характеристик.
Закінчення тестування здійснюється за умовою
−
≤ ,
(2)
де – допустиме відхилення стійкості отриманої оцінки в процесі тестування.
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Перший етап тестування.
При першому тестуванні 46 запитань кожного варіанту тесту були розташовані в
логічній послідовності відповідно до змісту предмету. Кожне запитання тесту мало 4
варіанти відповіді, правильна з яких завжди знаходилась під буквою а).
За результатами тестування було виконано оцінку ймовірностей вгадування або
усвідомленої відповіді студента та виведено середню відносну частоту вгадування.
На першому етапі була зроблена перевірка тесту кожного студента, результати якої
заносились до таблиці: при вірній відповіді – 1; при невірній відповіді – 0. Далі була
визначена середня частота вгадування правильних відповідей конкретного питання всіма
студентами:
= ,
(3)
де = 0, – порядковий номер питання;
– кількість запитань;
– кількість студентів.
На основі цих розрахунків отримали графік залежності відносної частоти
вірних
відповідей всіх студентів від кількості запитань, за яким можна зробити висновок, матеріал
якого питання найбільш складний для студентів.
Процес вгадування правильної відповіді можна вважати таким, що відповідає схемі
Бернуллі з ймовірністю вгадування p = 0,25.
Для побудови довірчого інтервалу для ймовірності вгадування визначаємо оцінки
верхньої і нижньої межі:
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Отримали значення: 1 = 0,264; 2 = 0,299.
Згідно з цими значеннями на графіку (рис. 2) проводимо прямі, що паралельні осі
абсцис. Аналізуючи отриманий графік можна дійти висновку, що студенти ймовірніше за все
давали усвідомлені відповіді, ніж їх вгадували. Але необхідно пам’ятати, що правильна
відповідь знаходилась під буквою а), що можливо було не так і складно.
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Рисунок 2 – Графік залежності відносної частоти
вірних відповідей всіх студентів
від кількості запитань
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Наступне дослідження було проведено відносно підготовки кожного студента. Для
цього була підрахована кількість правильних відповідей студента на запитання тесту і
поділена на загальну кількість питань. Таким чином була визначена середня частота
вгадування всіх питань тесту конкретним студентом. Отримали графік (рис. 3) залежності
вірних відповідей кожного студента від конкретних запитань тесту, за яким можна зробити
висновок, матеріал якого питання найбільш складний для конкретного студента.
Довірчий інтервал вгадування визначаємо за попередньою логікою:
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= .
Отримали значення: 1 = 0.26; 2 = 0.295.
Згідно цих значень на графіку проводимо прямі паралельні осі абсцис. Аналізуючи
отриманий графік можна дійти висновку, що всі студенти окремо вірогідніше за все давали
усвідомлені відповіді ніж їх вгадували.
де

Рисунок 3 – Графік залежності вірних відповідей кожного студента
від конкретних запитань тесту
Згідно з [8] вводимо інформаційний критерій I, який знаходиться за формулою:
(8)
∆ = − =
− (− log 0.25) =
0.25 −
,
де
– десятковий логарифм оцінки середньої ймовірності вгадування по студентам;
0.25 – десятковий логарифм ймовірність вгадування.
За допомогою формул (4) і (5) визначаємо інформаційний критерії оцінювання для
верхньої 1 , і нижньої 2 95% довірчої та середнього арифметичного
( ) значення
частоти вгадування (рис. 4):
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х = −0,024;
х1 = −0,078;
х4 = −0,05.
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Рисунок 4 – Графік залежності отриманої інформації для кожного студента
при першому модулі
По закінченні експерименту, аналізуючи отримані значення інформаційного критерію,
можна буде зробити висновок про ефект навчання студентів даного напряму з дисципліни
«Моделювання електромеханічних систем».
Другий етап тестування.
Згідно з планом було проведено друге тестування, під час якого питання були
розміщенні всередині кожного варіанту тесту не в логічній послідовності відповідно до
змісту предмету, а в хаотичному порядку. Вірні відповіді на запитання так і залишились під
буквою а). Слід відмітити, що при другому тестуванні була збільшена кількість студентів з
54 до 66.
Обробка результатів була зроблена аналогічно першому тестуванню (рис. 5, рис. 6). В
результаті чого отримали знову два графіки: перший з яких – графік залежності вірних
відповідей всіх студентів від кількості питань, а другий – графік залежності вірних
відповідей кожного студента від конкретних запитань тесту.
При порівнянні графіків, що отримані при першому та другому тестуванні можна
зробити наступні висновки:
середня частота вгадування правильних відповідей конкретного питання всіма
студентами збільшилась з 0,281 до 0,486;
середня частота вгадування всіх питань тесту конкретним студентом збільшилась з
0,277 до 0,492.
Це означає, що якість знань студентів стала більшою і зросла приблизно до 75%.
Очевидно це відбулось завдяки тому, що за час між тестуваннями теоретична база студентів
поповнювалась новими знаннями і зміцнювалась. Але знову ж таки не слід забувати про те,
що знаходження вірної відповіді під буквою а) неважко було з’ясувати.
Проаналізувавши графік залежності вірних відповідей кожного студента від кількості
питань, приходимо до висновку, що студент під № 18 дав максимальну кількість правильних
відповідей на запитання тесту.
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Рисунок 5 – Графік залежності відносної частоти
вірних відповідей всіх студентів
від кількості запитань

Рисунок 6 – Графік залежності вірних відповідей кожного студента
від конкретних запитань тесту
Для того, щоб визначити при дачі відповіді на запитання студент використовував
отриманні знання, чи давав відповіді навмання, зробимо детальний аналіз його контрольної
роботи. Визначаємо ймовірність чесної відповіді на кожне запитання тесту за допомогою
формули:
=
де

∑

= 3,4 … 46 – порядковий номер питання;

,
– кількість правильно даних відповідей.
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Після проведених розрахунків будуємо графік (рис. 7) залежності середньої частоти
вгадування відповідей від номеру запитання.
Крім того на графіку відкладаємо частоту вгадування p = 0,25. Бачимо, що починаючи з
11 запитання графік розташований зверху над червоною пунктирною лінією і не перетинає її.
Це означає, що студент не вгадує відповіді на запитання, а дає їх свідомо, базуючись на
теоретичних знаннях.

Рисунок 7 – Графік залежності вірних відповідей конкретного студента
від конкретних запитань тесту
З того ж графіка залежності вірних відповідей кожного студента від кількості питань
видно, що студент під № 4 отримав найнижчий бал за результатами перевірки. Згідно
попередньої логіки проаналізуємо також і його роботу. Визначаємо ймовірність чесної
відповіді на кожне запитання тесту і будуємо графік залежності середньої частоти
вгадування відповідей від номеру запитання, на якому також відкладаємо частоту вгадування
p = 0,25. З графіка робимо висновок, що студент майже на всі запитання давав відповіді
навмання, тому що весь графік розташований знизу від червоної пунктирної лінії. І тому
оцінка, яку він отримав, об’єктивна.
При проведенні другого тестування також знаходимо інформаційний критерій
оцінювання за формулою (4), який необхідно знати для визначення ефекту навчання
студентів з цього предмету. Для верхнього 1 , нижнього 2 та середнього
( )
значення частоти вгадування:
для 1 х2 =
−0,272;
для 2 х3 =
−0,304;
для
( )х6 =
−0,289.
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Рисунок 8 – Графік залежності відповідей конкретного студента
від конкретних запитань тесту

Рисунок 9 – Графік залежності отриманої інформації для кожного студента
при другому модулі
Третій етап тестування.
Як і було заплановано, провели третє тестування, під час якого були перемішені не
тільки запитання в кожному варіанті тесту, а і вірні відповіді на кожне запитання були
розташовані хаотично між буквами а, б, в, г. Це зламало звичну логіку студента при дачі
вірних відповідей на запитання тесту.
Обробка результатів була зроблена аналогічно аналізу попередніх двох тестів. В
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результаті чого отримали знову два графіки (рис. 10,11): перший з яких – графік залежності
вірних відповідей всіх студентів від кількості питань, а другий – графік залежності вірних
відповідей кожного студента від конкретних запитань тесту.
При порівнянні графіків, що отримані при другому та третьому тестуванні можна
зробити наступні висновки:
середня частота вгадування правильних відповідей конкретного питання всіма
студентами збільшилась з 0,486 до 0,491;
середня частота вгадування всіх питань тесту конкретним студентом збільшилась з
0,492 до 0,501.
Це означає, що якість знань студентів стала більшою і зросла приблизно на 1%.
Очевидно це відбулось завдяки тому, що за час між тестуваннями теоретична база студентів
поповнювалась новими знаннями і зміцнювалась, і навіть хаотичне розміщення вірних
відповідей на запитання тесту не знизила успішності студентів.

Рисунок 10 – Графік залежності відносної частоти вірних відповідей
всіх студентів від кількості запитань

Рисунок 11 – Графік залежності вірних відповідей кожного студента
від конкретних запитань тесту
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І знову після третього тестування визначаємо інформаційний критерій оцінювання за
формулою (4). Для верхнього 1 , нижнього 2 та середнього
( ) значення частоти
вгадування:
для 1 х10 = −0,277;
для 2 х11 = −0,309;
для
( )х12 = −0,293.

Рисунок 12 – Графік залежності отриманої інформації для кожного студента
при третьому модулі
Аналізуючи отримані значення інформаційного критерію, який був визначений для всіх
трьох тестувань, можна прийти до висновку, що ефект навчання дійсно має місце тому, що
розрахований інформаційний критерій постійно збільшується від тестування до тестування.
Наглядно зростання інформаційного критерію можна спостерігати в таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати тестування студентів з предмету «Моделювання електромеханічних
систем»
I модуль
( ) = 0,281
Середня частота вгадування правильних відповідей конкретного
питання всіма студентами
( ) = 0,277
Середня частота вгадування всіх питань тесту конкретним студентом
Інформаційний критерій оцінювання для верхнього 1 значення
х = −0,024
частоти вгадування
Інформаційний критерії оцінювання для нижнього 2 значення
х1 = −0,078
частоти вгадування
Інформаційний
критерії
оцінювання
для
середнього
х4 = −0,05
( ) значення частоти вгадування
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Продовження табл. 1.
II модуль
Середня частота вгадування правильних відповідей конкретного
питання всіма студентами
Середня частота вгадування всіх питань тесту конкретним студентом
Інформаційний критерій оцінювання для верхнього 1 значення
частоти вгадування
Інформаційний критерії оцінювання для нижнього 2 значення
частоти вгадування
Інформаційний
критерії
оцінювання
для
середнього
( ) значення частоти вгадування
III модуль
Середня частота вгадування правильних відповідей конкретного
питання всіма студентами
Середня частота вгадування всіх питань тесту конкретним студентом
Інформаційний критерій оцінювання для верхнього 1 значення
частоти вгадування
Інформаційний критерії оцінювання для нижнього 2 значення
частоти вгадування
Інформаційний
критерії
оцінювання
для
середнього
( ) значення частоти вгадування

( ) = 0,486
( ) = 0,492
х2 = −0,272
х3 = −0,304
х6 = −0,289
( ) = 0,491
( ) = 0,501
х10 = −0,277
х11 = −0,309
х12 = −0,293

Рисунок 13 – Графік залежності отриманої інформації для кожного студента
при трьох модулях
Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику
24

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2016. № 1 (13).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© Чорний О. П., Сидоренко В. М., Романенко С. С., Коваль Т. П., Білик О. В., 2016

ВИСНОВКИ. Експеримент, який був проведений серед студентів 3 курсу з направлення
«Електромеханіка» з предмету «Моделювання електромеханічних систем» показав, що
тестування є ефективним та об’єктивним способом перевірки знань студентів. З мінімальною
витратою часу можливо визначити рівень знань студентів по обширній темі.
Три етапи експерименту підтвердили, що незважаючи на те, що є елемент вгадування
відповіді на поставлені запитання загалом студенти давали відповіді усвідомлено. Крім того
якість знань від тестування до тестування невпинно зростала, незважаючи на те, що умови
тестування постійно ускладнювались. Це означає, що вплив часу на учбовий процес завжди
має позитивну дію. При постійному повторенні учбового матеріалу студенти краще і
міцніше засвоюють інформацію і вільно можуть її використовувати для розв’язання
професійних задач.
Крім того, під час тестування було виявлено, що студенти таку форму перевірки знань
сприймають більш охоче і з задоволенням, ніж звичайну контрольну роботу. Адже
гарантована присутність правильної відповіді в варіантах відповідей заохочує мислити
студента, тестування гарантує студентові об’єктивність викладача при перевірці його знань.
На основі цього експерименту можна стверджувати, що тестування може бути однією з
форм перевірки якості знань студентів. Це дає можливість викладачу економити час і
зусилля для покращення якості викладання предмету.
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk
EXPERIMENTAL RESEARCHES AND ANALYSIS OF STUDENT TESTING
In the paper the results of experimental researches of students’ knowledge estimation using
test tasks under different form of test leading are presented. The reference oriented and criterion
oriented ways of students’ knowledge control using test tasks are developed. Testing was leaded in
three stages at 4 academic groups of 3 course of specialty ”Electric engineering” for subject
“Simulation of electromechanic systems”. Purpose of testing was estimation of received theoretical
knowledge, creative thinking development, acquisition of self-work skills, skill of received
knowledge syntheses and use this knowledge at practice tasks solution. Efficiency and objectivity of
estimation of students’ knowledge for given specialty by testing are proved. The information
criterion obtained by experiments for each followed test was permanently increasing.
Key words: students’ knowledge estimation, test tasks, education quality.
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