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Сучасні комп’ютерні технології тестування 

знань в навчальному процесі  

 
Є.А. Кобальчинська. Сучасні комп’ютерні технології тестування знань в 

навчальному процесі. Розглянуто методи й моделі інтелектуального тестування для 
визначення найбільш перспективних та актуальних, використання яких у процесі 
навчання дозволять викладачеві швидко й об'єктивно проаналізувати й оцінити рівень 
знань студента. 

 
Е.А. Кобальчинская. Современные компьютерные технологии тестирования 

знаний в учебном процессе. Рассмотрены методы и модели интеллектуального 
тестирования для определения наиболее перспективных и актуальных, использование 
которых в процессе учебы позволит преподавателю быстро и объективно 
проанализировать и оценить уровень знаний студента. 

 
E.A. Kobalchynska. Modern komp’yuters technology of testing knowledge in 

educational process. Methods and models of the intellectual testing are considered for 
determination of most perspective and actual the uses of which in the process of studies will 
allow a teacher quickly and objectively to analyzed and estimate the level of knowledge’s of 
student. 

 
Вступ. В останні роки в сфері освіти спостерігається стрімке посилення 

інтересу до автоматизації проміжного й фінального контролю результатів 
навчання, що вчаться всіляких навчальних закладів, починаючи від шкіл, 
інститутів і закінчуючи комерційними курсами. Самим популярним видом 
такого контролю є тестування, засноване на діалозі обчислювальної системи 
з користувачем. Пропонуємо розглянути деякі методи й моделі 
інтелектуального тестування й визначити найбільш перспективні й актуальні, 
використання яких у процесі навчання дозволять викладачеві швидко й 
об'єктивно проаналізувати й оцінити рівень знань студента. 

Комп'ютерне тестування - ідея комп'ютерного тестування прямо 
виникає від ідеї програмованого контролю знань. Програмований контроль 
знань, у свою чергу, з'явився неминучою реакцією на деякі проблеми 
насамперед вищої освіти в Україні. Подібна технологія дозволила зробити 
якісний стрибок у здійсненні зворотного зв'язку між викладачем і студентом.  

Інтелектуальне тестування - звертаючись до проблеми "штучного 
інтелекту" у навчанні й утворі, можна розглядати цей процес як одну з 
різновидів взаємодії людину з ЕОМ, і розкривати серед перспективних 
можливостей ті, які спрямовані на створення так званих адаптивних систем, 
що навчаються, імітують оперативний діалог, що вчиться й викладача-
людину. 
        Методи й моделі 
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Інтелектуальне тестування припускає наявність моделі знань, моделі 
самого процесу тестування й оцінювання. Так можна охарактеризувати, 
загалом, усі розробки в цій області. Розглянемо деякі з них більш докладно. 

Моделі розпізнавання образа рівня знань. При тестуванні за 
альтернативною ознакою використовується закрита форма тесту, 
характеристиками якої є: функція щільності розподілу неправильних 
відповідей f(d), прийнятний рівень неправильних відповідей q0, 
неприйнятний рівень неправильних відповідей q1, ризик заниженої оцінки 
знань a, ризик завищеної оцінки знань b, функція оцінювання знань f(Q), 
обсяг освітньої інформації N, обсяг вибірки завдань тесту n і критерій 
прийняття розв'язків у вигляді граничного числа неправильних відповідей K. 

Предметно - критеріальна методика складання тестів. У кожному 
курсі є ключові моменти, особливо важливі теми, без знання яких неможливе 
засвоєння більш складного матеріалу в процесі навчання або які будуть 
необхідні в роботі зі спеціальності. Пропонована методика передбачає облік 
таких параметрів, як ступінь важливості й обсяг досліджуваного матеріалу в 
розділах курсу. 

Інформаційно-генетичні алгоритми. Основні властивості освітніх 
тестів пропонується формувати на популяціях приватних законів таких 
наукових галузей як: информаціологія; психологія, педагогіка й 
психодіагностика; логіка; теорія ймовірностей; теорія пошуку; теорія 
нечітких безлічей; теорія ігор; теорія статистичних розв'язків; приймальний 
вибірковий контроль. 

Модель Раша. Модель Раша перетворює виміру, зроблені в 
дихотомічних і порядкових шкалах у лінійні виміри, у результаті якісні дані 
аналізуються за допомогою кількісних методів. Завдяки простій структурі 
моделі існують зручні обчислювальні процедури для багатоаспектної 
перевірки адекватності моделі: для всього набору тестових результатів, для 
кожного випробуваного, для кожного завдання й для кожної конкретної 
відповіді. 

Абсолютна тимчасова шкала виміру знань. Формулюються етапи 
послідовного переходу від традиційної форми іспитів до тестової форми 
цього підходу, на їхній основі - вимоги до створення тестових матеріалів 
цього підходу. Ще одна очевидна перевага абсолютної шкали оцінювання - 
підсумкова оцінка з'являється на екрані комп'ютера відразу ж після 
виконання тесту випробуваним. 

Методика статистичного аналізу якості навчання. Пропонована 
методика ґрунтується на тому, що навчальний процес є часткам случаємо 
технологічного процесу і йому повинні бути властиві такі ж методи аналізу, 
які прийняті для виробничих процесів. Однак сліпо перенести подібні 
методики не можна, особливо це стосується змістовного аналізу процесу. 

Модель адаптивного тестового контролю. Процедура тестування 
припускає аналіз відповідей на послідовність тестових завдань певної 
складності. Проведемо аналогію з поведінкою пошукового алгоритму 
оптимізації для деякої гіпотетичної функція Y, максимум якої необхідно 
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знайти. У завданнях оцінювання по тестуванню - це максимум функції рівня 
знань. 

Концептуальна модель адаптивного тестового контролю знань. 
Концептуальна модель, що полягає з наступних блоків: 

Блок цілей навчання – мета навчання визначає успішність процесу 
навчання. Тому її зміст, конкретне формулювання є найважливішим кроком у 
технологічнім конструюванні навчального процесу.  

Блок змісту - визначаються основні проблеми при конструюванні й 
застосуванні адаптованих тестових вимірників: модульний принцип 
структурування змісту курсу інформатики, створення плану й специфікації 
тестів з виділенням структурних одиниць у вигляді "навчальних одиниць".  

Блок виміру. 1) Таксономічна модель адаптивного контролю знань 
визначає таксономію навчальних цілей у когнітивній області. Виділяються 
шість ієрархічних щаблів по B. S. Bloom: дізнавання, розуміння, 
застосування, аналіз, синтез, оцінка. Формулювання цілей навчання можна 
робити за допомогою системи вимог до якості знань. 2) Математична модель 
адаптивного контролю знань визначає рівень навченості учнів залежно від 
труднощів завдань. Теоретичною основою адаптивного контролю є теорія 
IRT у комбінації з дидактичним принципом індивідуалізації навчання. 3) 
Автоматизований контроль знань із застосуванням комп'ютера й обробка 
результатів тестування на ЕОМ для визначення параметрів якості тестування. 

Блок адаптивного навчання. 1) Моделі навчання. Конгрес Юнеско 
запропонував розглянути різні моделі використання інформаційних 
технологій у комп'ютерних додатках і способи організації роботи учнів такі, 
як класно-визначена модель, проектна й індивідуальна. 
2) Педагогічні технології. Технологічний підхід до навчального процесу 
гарантує досягнення поставлених цілей навчання.  

Блок системи моніторингу. Моніторинг відрізняється від звичайної 
оцінки знань тим, що забезпечує вчителя оперативним зворотним зв'язком 
про рівень засвоєння учнями обов'язкового навчального матеріалу. Система 
моніторингу містить у собі створення безпосереднє інструментів контролю 
знань і вмінь і коригувальну методику. 

Технологія рейтингових досліджень якості утвору із застосуванням 
нейронних мереж. 

Дослідження проводяться по наступних основних напрямках: 
- класифікація - визначення приналежності кожного вузу до конкретної 

групи якості. На першому етапі виявляються основні тенденції в утворі, такі, 
як рівень розриву як утвору, щільність розподілу об'єктів моніторингу по 
групах якості. При цьому можливі наступні варіанти реалізації першого 
етапу: 

- глобальна кластеризація - припускає наявність у вихідній вибірці 
даних по вітчизняних і закордонних вузах; галузева кластеризація - вибірка 
складається з даних по однотипних вузах (технічним, педагогічним, 
медичним, і т.д. ); регіональна кластеризація - вибірка по вузах певного 
регіону. 
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Тестування по методу ланцюжків питань. Автоматизована система 
контролю знань, створена як результат випускної кваліфікаційної роботи й 
дипломного проектування в підсистемі "Створення тесту" пропонує 
викладачеві використовувати ланцюгову систему питань, коли кілька питань 
поєднуються у фіксовану послідовність (ланцюжок) по деякій значеннєвій 
ознаці, обумовленій викладачем, а кожному питанню в ланцюжку 
привласнюється деякий коефіцієнт важливості даного питання в даному 
ланцюжку. 

Автоматизований контроль знань за методикою уточнюючих 
питань. Концепція базується на автоматизації методики уточнюючих 
питань, широко використовуваної в педагогічній практиці для виявлення 
глибини знань того, якого навчають,. Відносна важливість питань, що 
задаються, визначається їхніми ваговими коефіцієнтами, що враховуються 
при підведенні результатів тестування.  

Алгоритми прямого тестування в інтелектуальній 
автоматизованій системі контролю знань. Ціль тестування визначається 
основним питанням, відповідь на який повинен бути отриманий у результаті 
тестування - а) чи володіє навчальний рівномірним рівнем знань по всьому 
матеріалу (перевірка широти знань) або б) чи володіє навчальний 
систематичними знаннями по темах пропонованих йому тестових завдань 
(перевірка глибини знань). 

Метод адаптивного автоматизованого тестування знань. 
Адаптивним тестуванням знань будемо називати спосіб екзаменаційного 
контролю рівня підготовки того, якого навчають,, при якім процедура вибору 
й пред'явлення йому чергового тестового завдання на (t+1)-м кроці 
тестування визначається відповідями того, якого навчають, на попередніх t 
кроках тесту. Математичну основу такого обліку становить запропонована 
модель об'єднання тестових завдань у тематичні послідовності зі зваженим 
ранжируванням як окремих завдань, так і цілих послідовностей і виведенням 
підсумкової оцінки за тест із урахуванням нормованої суми балів, що 
накопичується за обрані тим, яких навчають, варіанти відповідей. 

Висновок. Серед багатьох відомих причин цього (фінансові, технічні, 
організаційні, методичні труднощі) відзначимо одну: психологічне 
неприйняття викладачами "комп'ютерних" методів навчання й контролю 
знань, особливо висококваліфікованими, що творчо працюють. 

На наш погляд, після проведених наукових досліджень, найцікавішим 
представляється розробка математичної моделі й програмного забезпечення 
інформаційно-генетичного алгоритму, які можна використовувати при 
тестуванні разом з іншими методами, є гнучкими й сприйнятливими до 
нововведень і дають досить об'єктивну оцінку знанням студентів. 
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