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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ АДАПТИВНОМУ 

ТЕСТУВАННІ 

 

Розглянуто основні моделі та методи оцінки знань у рамках класичної та 

сучасної теорій тестування, запропоновано математичну модель органі-

зації адаптивного тестування на основі однопараметричної модифікова-

ної моделі Г. Раша. Описаний метод адаптивного тестування дозволяє 

підвищити ефективність педагогічних замірів і зменшити число завдань, 

час і вартість тестування, а також підвищити точність оцінювання 

знань.      

Ключові слова: адаптивні тести, заміри, оцінювання знань, модель Ра-

ша. 

 

В статье рассмотрены основные модели и методы оценки знаний в рам-

ках классической и современной теорий тестирования, предложена ма-

тематическая модель организации адаптивного тестирования на основе 

однопараметрической модифицированной модели Г. Раша. Описанный 

метод адаптивного тестирования позволяет повысить эффективность 

педагогических измерений и уменьшить количество заданий, время и 

стоимость тестирования, а также повысить точность оценивания зна-

ний. 

Ключевые слова: адаптивные тесты, замеры, оценки знаний, модель 

Г.Раша. 

 

The article describes the main models and methods of evaluation of 

knowledge in classical and modern test theory, a mathematical model for the 

organization of adaptive testing based on a one-parameter modified model G. 

Rush. The described method of adaptive testing can improve the effectiveness 

of educational measurement and reduce the number of tasks, time and cost of 

testing, as well as more accurate assessment of knowledge. 

Keywords: adaptive tests, measurements, knowledge assessment model 

G.Rush. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні однією з проблем вищої школи є 

якість підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог, тому адаптивність і 
індивідуалізація процесу навчання, об’єктивність оцінки знань студентів без-
умовно сприяють посиленню навчальної мотивації студентів, покращанню 

засвоєння навчального матеріалу й успішному контролю знань і умінь. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам адаптивного контролю 

знань присвячені дослідження фундаментального характеру і публікації та-

ких зарубіжних авторів, як J.A. Arter, R.K. Hambleton, J.L. Horn, C.D. Jensema, 

G.G. Kingsbury, F.M. Lord, D.J. Weiss, R.W. Wood і багатьох інших. Питання 

тестування та методи оцінювання знань розкриті у працях В.С. Аванесова, 

Т.М. Балихіної, Н.Ф. Єфремової, В.П. Панасюка, І.Д. Рудинського, 

М.Б. Челишкової й ін. У сучасних зарубіжних дослідженнях у теорії педаго-

гічних замірів пріоритетними напрямами є оптимізація методів інтеграції да-

них педагогічних замірів, отриманих за допомогою інноваційних форм за-

вдань тестів; розвиток параметричних і непараметричних моделей теорії тес-

тових завдань IRT (Item Response Theory); розробка методик, алгоритмів і ма-

тематико-статистичного апарату теорії педагогічних замірів для створення 

програмного забезпечення і практичного використання нових моделей IRT.  

Мета статті. Метою статті є розглянути моделі та методи оцінки знань 

студентів, побудувати модель адаптивного контролю знань для програмної 
реалізації в системі дистанційного адаптивного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Визначення та оцінка знань є задачею роз-
пізнавання, заснованою на навчанні. Розв’язання проблеми оцінювання знань 

складається з трьох етапів: 

- визначення параметрів контролю, що виконується до початку конт-

ролю знань; 

- збір, аналіз або перетворення даних, отриманих у процесі контролю; 

- виставлення оцінки по завершенню контролю [1]. 

На першому етапі встановлюються метадані завдань (складність, значи-

мість й інші) та параметри контролю знань (кількість запитань, час на відпо-

відь тощо).  

На другому етапі при виконанні студентом тестових завдань здійснюється 

збір, аналіз і обробка отриманих даних. На останньому етапі виставляється 

загальна оцінка за тест. 
Саме на другому та третьому етапах використовуються методи оцінюван-

ня, які можна класифікувати таким чином: 

- математичні методи; 

- класифікаційні методи. 

Розглянемо детальніше кожну з моделей. 

1. Математичні моделі. 
1.1. Звичайно застосовується найпростіша модель, яка є найбільш поши-

реною. Відповідь студента оцінюється за двобальною шкалою (правильно 

або неправильно) або багатобальною (5-ти, 12-ти або 100-бальною). Недолік 

цієї моделі полягає в тому, що вона враховує лише один параметр, тобто не 

бере до уваги точність відповідей і характеристики завдань. Найпростіша мо-

дель не дозволяє об’єктивно оцінити знання студента та має найнижчу надій-

ність. 
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1.2. Моделі, які враховують параметри завдань, при виставленні оцінки 

використовують характеристики запитань. Існує ряд модифікацій даного ти-

пу моделей, а саме: 

- Моделі, які враховують час виконання завдання і загальний час, від-

ведений на контроль знань. Далі оцінка виставляється аналогічно найпрості-
шій моделі. 

- Модель на основі рівня засвоєння знань: характеристикою завдання є 

рівень засвоєння. Завдання розподіляються на 5 груп, які відповідають рівням 

засвоєння: розуміння, впізнавання, відтворення, застосування, творча діяль-

ність [2]. Для кожного завдання визначається набір суттєвих операцій. Оцін-

ка визначається на основі заданих граничних відношень [3]. 

- Метод кусково-лінійної апроксимації: в основі класифікація завдань 

за такими характеристиками – значимість, складність, специфікація [4]. Після 

завершення контролю визначається середній бал студента A та уточнений се-

редній бал. Врахування чотирьох характеристик завдань і рівня підготовле-

ності (рангу) дозволяє підвищити надійність результатів контролю. 

1.3. Моделі на основі ймовірнісних критеріїв належать до сучасної теорії 
тестування «завдання – відповідь» (IRT), призначеної для оцінки латентних 

параметрів студентів і параметрів завдань тесту за допомогою математико-

статистичних моделей замірів. Розглянемо основні з них [5]: 

- однопараметрична модель Г. Раша 
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де θ  (латентний параметр, який визначає рівень підготовки студента) і β   

(латентний параметр, який визначає складність завдання тесту) – незалежні 
змінні для першої і другої функцій відповідно; 

- двопараметрична модель А. Бірнбаума 
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- трьохпараметрична модель А. Бірнбаума: 
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де ijx  – змінна, що показує взаємодію множин латентних параметрів; jc  – 

ймовірність правильної відповіді на завдання j  у тому випадку, якщо відпо-

відь вгадана, а не заснована на знаннях. 

Суть цих моделей полягає в тому, що на основі відомих апріорних ймові-
рностей розраховуються апостеріорні ймовірності, що студент заслуговує на 

певну оцінку. Розраховані ймовірності аналізуються та порівнюються з гра-

ничними значеннями із врахуванням ризиків недооцінки та переоцінки. Якщо 

отримані результати дозволяють виставити остаточну оцінку, контроль заве-

ршено, у противному випадку – надається наступне завдання. На сьогодні 
успішно використовуються різні модифікації цих моделей. 

2. Класифікаційні моделі: основна ідея полягає у віднесенні студента до 

одного зі стійких класів із врахуванням сукупності ознак, що визначають да-

ного студента. При цьому використовується спеціальна процедура обчислен-

ня степеню схожості (оцінки) рядка, який розпізнається (сукупності ознак 

студента), на рядки, приналежність яких до класів вже відома.  

Моделі на основі ймовірнісних критеріїв, які належать до сучасної теорії 
тестування IRT, успішно використовуються при адаптивному тестуванні. На 

наш погляд, для оцінки параметрів рівня знань і складності завдань у адапти-

вному дистанційному тесті найбільш підходить однопараметрична модель 

Г. Раша. Вибір саме цієї моделі обумовлений наступним: 

1. Простота застосування. 

2. Для оцінки параметрів не потрібно ніяких припущень, достатньо 

тільки «сирих» даних. У інших моделях IRT необхідні додаткові обмеження 

для контролю взаємодії параметрів. 

3. Мінімальні дані: 4 завдання для 10 студентів. Для інших моделей IRT 

необхідно не менш, ніж 1000 чоловік. 

4. Дані для стабільних оцінок: 20 завдань для 200 студентів. Для інших 

моделей IRT не існує [6]. 

Саме останні два пункти визначають вибір даної моделі, оскільки при ди-

станційному навчанні можливі випадки, коли студентів не більше 10. 

Однопараметрична модель Раша є однією із сімейства логістичних кри-

вих. Аналітичне завдання однопараметричної моделі представлено формула-

ми (1) і (2). Звичайно у процесі розробки тесту оцінюють обидва латентні па-

раметри θ  і β , які називають логітами рівня знань і логітами рівня складно-

сті завдань. 

Логіт рівня знань – натуральний логарифм відношення долі правильних 

відповідей студента на всі завдання тесту, до долі неправильних. 

Логіт рівня складності завдання – натуральний логарифм відношення долі 
неправильних відповідей на завдання до долі правильних відповідей на це за-

вдання по множині студентів. 
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Оцінка цих параметрів проводиться з припущення нормальності розподі-
лу емпіричних даних тестування по множині як студентів, так і завдань тесту. 

Нормально розподіленими вважаються і значення латентних змінних. 

Оскільки при реалізації комп’ютеризованого тестування на основі моделі 
Раша є деякі труднощі з обробкою даних, необхідно її модифікувати. 

Модифікація моделі Раша:  

1. Для оцінки параметрів складності завдань і рівня підготовки викори-

стовують матрицю результатів тестування, яка являє собою таблицю, у ряд-

ках якої розташовані студенти, у стовпцях – номера завдань. Далі підводяться 

підсумки по кожному рядку та стовпцю, і матриця впорядковується та аналі-
зується. При застосуванні адаптивних тестів, які за певним критерієм обира-

ються з банку тестових завдань, виникають труднощі, адже матриця запов-

нюється не повністю. Кожен студент тестується за своїм індивідуальним сце-

нарієм. Одне і те ж запитання може мати різний порядковий номер, кількість 

запитань у тесті також індивідуальна для кожного студента, через що тестові 
завдання мають різну кількість відповідей на них. Тому аналіз рівня підгото-

вки та складності завдань необхідно проводити окремо. Номер тестового за-

вдання визначається як номер даного тесту в банку тестових завдань.  

2. Долі правильних і неправильних відповідей розраховуються відносно 

кількості завдань, на які давав відповіді студент, а не загальною кількістю за-

питань у тесті. Аналогічно для складності завдань відносно кількості студен-

тів, які на нього відповіли, а не загальної кількості студентів, тобто 

                                             
n

X
p i

i = ,                  

де ip  – доля правильних відповідей i-го студента; iX  – кількість правиль-

них відповідей; n  – кількість завдань, на які відповідав i-ий студент; i  – но-

мер студента. 

N

R
p

j

j = , 

де jp  – доля правильних відповідей на j-е завдання; jR  – кількість студен-

тів, які виконали j-е завдання вірно; N  – число студентів, які виконували j-е 

завдання; j  – номер тестового завдання. 

Для об’єктивної оцінки складності завдань необхідно накопичити статис-

тику по кожному завданню. 

3. Для випадків, коли студент підряд правильно (неправильно) відпові-
дає на запитання тесту, модель Раша для відбору тестових завдань застосову-

ється з моменту появи неправильної (правильної) відповіді і з цього питання 

обчислюється параметр рівня знань, до того моменту перехід на інший рівень 

складності відбувається таким чином:  
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- при правильній відповіді на запитання ймовірність відповіді на за-

вдання більш високого рівня складності прирівнюється до 0,7 та відбувається 

перехід до завдань більшого рівня складності, якщо рівень складності не най-

вищий; у разі найвищого рівня складності студент залишається на цьому рів-

ні; 
- при неправильній відповіді на запитання ймовірність відповіді на за-

вдання більш високого рівня складності прирівнюється до нуля та відбува-

ється перехід до завдань нижчого рівня складності, якщо рівень складності не 

найнижчий; у разі найнижчого рівня складності студент залишається на цьо-

му рівні. 
4. Якщо студент правильно (неправильно) відповів на усі питання тесту 

застосовується модель наведена у п. 3. 

Об’єктивно оцінити складність завдань при невеликих вибірках неможли-

во, тому далі пропонується алгоритм переходу від дихотомічної шкали рівнів 

знань до інтервальної шкали логітів. 

Оцінки латентних параметрів складності завдань звичайно лежать в інтер-

валі (-5; 5) і мають декілька знаків після коми, а також можуть приймати 

від’ємні значення, можливість що дозволяє розробити формули перетворення 

шкал логітів. Лінійним перетворенням надається більша перевага, оскільки 

вони зберігають інтервальний характер шкали. Найбільш поширеним є пере-

творення, запропоноване Чопіном  

                                        θθ 55,450 +=i , 

                                       ββ 55,450 +=j .                  (3) 

У результаті цих перетворень отримуємо додатні значення параметрів θ   

і β , що розташовані в інтервалі (30; 70), які округлюються до цілих.  

Отже, з формули (3) можна вивести обернену для переходу від звичайної 
шкали завдань з різними рівнями  у логіти. 

Різниця між границями інтервалу (30; 70) дорівнює 40. Припустимо, ви-

кладач обирає 4 рівні складності для тестових завдань ( 4,1=jz ). Тоді най-

легшому рівню складності 1z  буде відповідати інтервал від (30; 40), 2z – (40; 

50), 3z  – (50; 60), 4z  – (60; 70). 

З формули (3) маємо 

                                     
55,4

50−
=

jβ
β .             

Для шкалювання звичайних рівнів складності в логіти доцільно брати для 

jβ  ліві границі інтервалів jz  , тобто найлегше завдання у шкалі логітів буде 

мати наступне значення: 
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                                        3956,4
55,4

5030
−=

−
=β . 

Таким чином, враховуючи п. 2, для випадку нестачі статистики (невелика 

кількість студентів, велика кількість тестових завдань) після розподілу ви-

кладачем тестових завдань за рівнями складності ( Zz j ,1= ) і перетворення 

їх у логіти складності завдань, необхідно визначити лише значень логітів рів-

ня знань студентів θ . 

Обчислимо ймовірності правильного виконання завдань i-ого студента за 

вищенаведеною модифікованою моделлю Раша з матрицею результатів тесту 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Імовірності правильного виконання завдань i-ого студента 

Номер 

за-

вдання 

j 

Прави-

льність 

відпо-

віді 

Індиві-
дуальний 

бал 

iX   

Доля пра-

вильних 

відповідей 

i-ого сту-

дента 

ip  

Доля не-

правиль-

них відпо-

відей i-ого 

студента 

iq  

Початкові 
значення логі-
тів рівня під-

готовки i-ого 

студента 
0

iθ   

Стандартні 
оцінки рівня 

підготовки i-

ого студента 

iθ (у логі-

тах) 

1 0 0     

2 1 1 0,5000 0,5000 0,0000 -0,3996 

3 0 1 0,3333 0,6667 -0,6931 -1,3930 

4 1 2 0,5000 0,5000 0,0000 -0,3996 

5 1 3 0,6000 0,4000 0,4055 0,1815 

6 1 4 0,6667 0,3333 0,6931 0,5938 

7 0 4 0,5714 0,4286 0,2877 0,0127 

8 1 5 0,6250 0,3750 0,5108 0,3325 

9 0 5 0,5556 0,4444 0,2231 -0,0798 

10 1 6 0,6000 0,4000 0,4055 0,1815 

11 1 7 0,6364 0,3636 0,5596 0,4025 

Переводимо рівні складності завдань у логіти за формулою (4): 

 

Таблиця 2 

Логіти завдань 

Рівні складно-

сті 
1 2 3 4 

У логітах -4,3956 -2,1978 0 2,1978 

 

Обчислимо ймовірність правильної відповіді для кожного рівня складнос-

ті за формулою (2): 
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Таблиця 3 

Імовірності правильної відповіді за рівнями завдань 

Стандартні оцінки рівня 

підготовки i-ого студен-

та 

iθ (у логітах) 

Ймовірність правильної відповіді iP   

1 рівень 

складності 
2 рівень 

складності 
3 рівень 

складності 
4 рівень 

складності 

-0,3996 1,0 1,0 0,3 0,0 

-1,3930 1,0 0,8 0,1 0,0 

-0,3996 1,0 1,0 0,3 0,0 

0,1815 1,0 1,0 0,6 0,0 

0,5938 1,0 1,0 0,7 0,1 

0,0127 1,0 1,0 0,5 0,0 

0,3325 1,0 1,0 0,6 0,0 

-0,0798 1,0 1,0 0,5 0,0 

0,1815 1,0 1,0 0,6 0,0 

0,4025 1,0 1,0 0,7 0,0 

 

Підбір запитань у тесті залежить від цілей навчання. Характеристична 

крива i-го студента зображена на рисунку. 

 
Рисунок. Характеристична крива студента 

 

Таким чином можна прогнозувати ймовірності правильного виконання 

завдань різної складності будь-яким студентом у вибірці до пред’явлення те-

сту та використовувати для вибору наступного завдання з рівнем складності, 
що відповідає рівню знань, в залежності від цілей навчання. 

Висновки. Для адаптивного тестування характерний унікальний набір те-

стових завдань для кожного студента, оскільки вибір наступного тестового 

запитання з банку тестових завдань залежить від певних характеристик сту-

дента (рівень підготовки, відповідь на попередні запитання) і характеристик 

тестового завдання (складність). У статті розглянуто методи та моделі оцінки 
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знань, запропонована математична модель організації адаптивного тестуван-

ня на основі однопараметричної модифікованої моделі Г. Раша, яка реалізо-

вана програмно у дистанційній адаптивній системі. Метод адаптивного тес-

тування дозволяє підвищити ефективність педагогічних замірів і дозволяє 

зменшити число завдань, час і вартість тестування, а також підвищити точ-

ність оцінювання знань. 
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