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АНОТАЦІЯ 

 

Іскандарова-Мала А.О. Інформаційна технологія забезпечення контролю 

якості знань. - На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». - Національний авіаційний 

університет, Київ, 2021. 

Зміст анотації 

У дослідженні запропоновано методи та інформаційну технологію 

забезпечення контролю якості знань.  

У результаті теоретичного аналізу предметної області розкрито поняття 

«сучасна теорія тестів» та її переваги по відношенню до стандартного класичного 

підходу; проведено порівняння існуючих методів побудови рейтингів учнів та 

з’ясовано, які методи використовуються для групування та дослідження 

результатів зрізів знань.   

Запропоновано методи оцінки якості тестів та їх результатів на основі 

вдосконалення побудови профілів завдань. І як наслідок,  приведено алгоритм 

налагодження адаптивного тестування та обчислення складності завдань, який 

дозволяє уникнути  дезінформації при узагальненні результатів моніторингу знань.  

Розроблено методи оцінки розподілу учнів та студентів за якісними 

показниками: побудова ускладнених рейтингів, що мінімізують суб’єктивний 

вплив викладача та групування результатів тестувань за різними типами і групами, 

що дозволяє оцінити якість проведення навчального процесу.  

Представлено інформаційну технологію, яка дозволяє організувати 

навчальний процес за принципом «перевернутого навчання» та автоматизувати 

наступні процедури: аналіз якості та складності завдань, проведення адаптивного 

тестування, побудову рейтингів та групування результатів зрізів знань з 

поясненнями.  

Наукове значення роботи полягає у привнесенні нового вкладу в розвиток 

сучасної теорії тестів та методів розподілу учнів та студентів.  
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Практичне значення одержаних результатів:  

1. Розроблено інформаційну технологію, яка:  забезпечує організацію 

матеріалів курсу за принципом «перевернутого» навчання; дозволяє підключення 

директорії хмари (Google, Microsoft, IBM) та автоматичну організацію матеріалів 

на ресурсі; дає можливість проведення адаптивного тестування для поточної 

перевірки знань (не контролю); представляє загальну статистику тесту та надає 

аналіз якості тестових завдань та їх складності; будує рейтинги за якісними 

показниками та кластеризує учнів та студентів на класи та типи; надає можливість 

комунікації – текстовий та відео зв’язок з учнями; автоматично формує щоденники 

для учнів.  

2. На базі запропонованої інформаційної технології розроблено прикладне 

програмне забезпечення SMART TEST, яке дозволяє організувати навчання у 

«перевернутому» та дистанційному режимах  із використанням хмарних 

технологій.   

3. Із використанням запропонованої інформаційної технології було здійснено 

оцінку якості пакету тестових завдань з дисципліни «Економічна теорія» та 

модульних завдань з «Основ веб-програмування», а також проаналізовано 

результати основної сесії ЗНО 2017 року на предмет виявлення класів 

підготовленості абітурієнтів і їх залежності від типу населеного пункту. 

Результати дисертаційного дослідження знайшли застосування та були 

впроваджені у навчальному процесі: 

• в межах міжнародного проекту «Школа програмування IT-ELIT»;  

• на курсах програмування «HELLO WORLD»;  

• на  факультеті Освіта Мадридського університету Комплутенсе;  

• у Дніпровському державному технічному університеті. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 14 

друкованих працях (1 розділ у монографії, і 8 статей в збірках наукових праць, 5 

публікацій в збірниках наукових конференцій), в тому числі у 2 виданнях, що 

входять до переліку наукових фахових видань України та 1 стаття індексована 

міжнародною наукометричною базою SCOPUS, одна стаття індексована 
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міжнародною наукометричною базою Index Copernicus та одна у закордонному 

виданні.    

Структура та обсяг дисертації.  Дисертаційна робота складається зі вступу, 

4 розділів, висновків, додатків, переліку використаних джерел з 114 найменувань. 

Робота містить 140 сторінок тексту, на яких розміщено 36  рисунків, 14 таблиць та 

додатки.  

Ключові слова: інформаційна технологія, інформаційні процеси контролю 

знань, сучасна теорія тестування, інформаційна технологія, профіль завдання, 

складність завдання, рейтинг студентів, кластеризація учнів.  
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ABSTRACT 

 

Iskandarova-Mala A. Information technology to ensure quality control of 

knowledge. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy by specialty 05.13.06 "Information 

Technology". - National Aviation University, Kyiv, 2021. 

Annotation content 

The study proposes methods and information technology to ensure quality control 

of knowledge. 

As a result of the theoretical analysis of the subject area the concept of "modern 

theory of tests" and its advantages in relation to the standard classical approach are 

revealed; a comparison of existing methods of building student ratings and found out 

which methods are used to group and study the results of sections of knowledge. 

Methods for assessing the quality of tests and their results based on improving the 

construction of task profiles are proposed. And as a result, the algorithm of adjustment of 

adaptive testing and calculation of complexity of tasks which allows to avoid 

misinformation at generalization of results of monitoring of knowledge is resulted. 

Methods for assessing the distribution of pupils and students by quality indicators 

have been developed: construction of complex ratings that minimize the subjective 

influence of the teacher and grouping of test results by different types and groups, which 

allows to assess the quality of the educational process. 

Information technology is presented, which allows to organize the educational 

process on the principle of "Flipped Learning" and automate the following procedures: 

analysis of the quality and complexity of tasks, adaptive testing, ranking and grouping 

the results of sections with knowledge and explanations. 

The scientific significance of the work lies in making a new contribution to the 

development of modern test theory and methods of distribution of students. 

Practical significance of the obtained results. 

Developed information technology that: provides the organization of course 

materials on the principle of "inverted" learning; allows the connection of the cloud 
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directory (Google, Microsoft, IBM) and automatic organization of materials on the 

resource; enables adaptive testing for current knowledge testing (not control); presents 

general test statistics and provides analysis of the quality of test tasks and their 

complexity; builds ratings on qualitative indicators and clusters pupils and students on 

classes and types; provides communication - text and video communication with students; 

automatically generates diaries for students. 

2. On the basis of the offered information technology the SMART TEST 

application software which allows to organize training in "inverted" and remote modes 

with use of cloud technologies is developed. 

3. Using the proposed information technology, the quality of the package of test 

tasks in the discipline "Economic Theory" and modular tasks in the "Fundamentals of 

Web Programming" was assessed, and the results of the main session of the EIT 2017 

were analyzed to identify classes of applicants and their dependence on type of settlement. 

Publications. The main results of the dissertation are published in 14 publications 

(1 section in the monograph, and 8 articles in collections of scientific papers, 5 

publications in collections of scientific conferences), including 2 editions included in the 

list of scientific professional publications of Ukraine and 1 indexed article. international 

scientometric database SCOPUS, one article is indexed by the international scientometric 

database Index Copernicus and one in a foreign edition. 

The structure and volume of the thesis. The dissertation consists of an 

introduction, 4 sections, conclusions, appendices, a list of used sources from 114 items. 

The work contains 141 pages of text, which contains 36 figures, 14 tables and appendices. 

Keywords: information technology, information processes in education, modern 

testing theory, information technology, task profile, task complexity, student rating.  
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Вступ 

Актуальність теми. Враховуючи сучасний розвиток інформаційних 

технологій, усе більшої актуальності та значимості надається інструментам 

підвищення ефективності навчального процесу. Моніторинг рівня підготовленості 

та подальшого розподілу учнів, студентів, як правило, здійснюється шляхом 

тестування. Саме тому, виникає потреба у розробці нових підходів до оцінювання 

якості знань, спрямованих  на забезпечення високої якості тестових завдань, 

об’єктивності процесу оцінювання та коректності аналізу результатів зрізів знань.  

Останні події, що пов’язані з пандемією коронавірусу, поставили 

дистанційну освіту на пріоритетне місце. Що до актуальності отримання освіти 

онлайн вже нема ніяких сумнівів. Таким чином, розробка нових та вдосконалення 

існуючих інформаційних технологій в освіті є актуальною науково-технічною 

задачею, вирішення якої дозволить підвищити якість  підготовки фахівців. 

Проблема розробки тестів постійно привертала увагу вчених. Так вирішенню 

цієї проблеми присвятили свої дослідження такі зарубіжні науковці, як Р. Дюбуа, 

Г. Ченс, А. Анастазі, Д. Доббін, Г. Міллер та ін. Зміст та особливості механізму 

тестування розглядалися також і в роботах вітчизняних науковців: О. Ляшенко, 

І. Булах, О. Локшина, Ю. Романенко, М. Олійник, Я. Болюбаш, В. Гогунський, 

Л. Гриневич, А. Єрін, Л. Коваленко, О. Локшина, K. Михайлов, М. Мруг, 

Л. Леонський, Л. Паращенко, Х. Порсєва, Г. Терещук, Л. Фігурська, 

В. Хмельницький, В. Шпильовий, О. Яковенко та ін. 

Слід зазначити, що вирішення проблеми розробки тестів та моделювання 

процесів контролю знань в освіті здійснюється за двома напрямками – класичною 

та сучасною (IRT) теоріями тестів.  

При використанні класичної теорії тестів вимір складності завдань на різних 

вибірках відповідей студентів з різними рівнями підготовки залишається 

відкритим. Крім цього, класична теорія не дає змоги здійснювати вимір 

диференційної здатності окремого завдання і тесту в цілому та реалізувати 

комп’ютерне адаптивне тестування. IRT ліквідує певні недоліки класичного 

підходу, але, водночас, має свої власні.  Так існуючі підходи до побудови 



13 

 

характеристичних кривих призводять до втрати їхньої інформативності, а 

об’єктивна оцінка складності завдань можлива тільки на підставі проведення 

середньо- і широкомасштабного тестування, що не завжди є практично можливим.  

Важливою складовою сучасного освітнього процесу є аналіз отриманих 

результатів навчання. Дослідження предметної області показало, що залишається 

відкритим питання побудови рейтингів із різнорідних груп елементів з 

неоднорідною структурою. Це не дозволяє вирішити проблему створення складних 

рейтингів та мінімізувати вплив окремих суб’єктивних чинників таких, як, 

наприклад, складність предмету, вимогливість викладача тощо. На практиці IRT 

активно використовують лише для розрахунку рівня підготовленості респондентів. 

При цьому, не приділяється відповідна увага до процесу аналізу результатів 

тестування на основі зрізів і кластеризації та наданню рекомендацій й висновків. 

Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій забезпечення 

контролю якості знань та управління навчальним процесом є актуальною науково-

технічною задачею, вирішення якої дозволить підвищити якість отриманих знань 

студентів та учнів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами та планами. 

Дисертаційна робота виконувалась у Дніпровському державному технічному 

університеті. Результати дисертаційних досліджень реалізовані в рамках виконання 

д/р № 0119U003599 «Системний аналіз і комп’ютерне моделювання технологічних 

процесів та інформаційних технологій» у період 2019-2020 рр., д/р № 0114U005608 

«Дослідження методів та алгоритмів моделювання інформаційних систем» у період 

2017-2019 рр., тематичних наукових планів досліджень кафедри програмного 

забезпечення систем Дніпровського державного технічного університету у період 

2017-2020 рр.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

вдосконалення методів забезпечення контролю якості знань шляхом розробки 

інформаційної технології на базі апроксимаційних методів опису 

характеристичних кривих та використання векторних моделей  у багатовимірному 

просторі.  
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Для досягнення поставленої мети необхідне розв’язання конкретних 

наукових задач:    

1. Проаналізувати існуючі методи та підходи до забезпечення контролю 

якості знань;  

2. Розробити метод побудови профілів IRT для оцінки якості завдань, 

значення їх складності та диференційної здатності для подальшого аналізу;  

3. Розробити метод адаптивного тестування на основі профілів IRT;  

4. Створити метод обчислення складності завдань, який дозволить вирішити 

задачу об’єктивної оцінки;  

5. Розробити метод побудови складних рейтингів;  

6. Створити та впровадити метод оцінки розподілу учнів та студентів за 

якісними показниками на основі IRT;  

7. Розробити інформаційну технологію для забезпечення процесу контролю 

якості знань;   

8. Провести експериментальні дослідження з метою перевірки адекватності 

розроблених моделей та достовірності отриманих результатів. 

Об’єкт дослідження – процеси створення та застосування інформаційних 

технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації, 

освітянські процеси з використанням інформаційних технологій. 

Предмет дослідження – моделі, методи та засоби інформаційної підтримки 

автоматизованої переробки інформації для забезпечення контролю якості знань.  

Методи дослідження – сучасна теорія тестування – для аналізу результатів 

контролю знань; сплайн-моделі – для побудови профілів тестових завдань; методи 

багатовимірного статистичного аналізу – для обчислення складності завдань; EM-

алгоритм – для побудови рейтингів успішності та кластеризації учнів.  

Наукова новизна одержаних результатів.  

1. Вперше запропоновано метод побудови профілів IRT на основі 

коефіцієнтів сплайн-лінійної регресії з вільними вузлами, що дозволяє побудувати 

профіль окремого завдання та тесту в цілому і діє кількісні оцінки якості тестових 

завдань, значення їх складності та диференційної здатності.   
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2. Вперше запропоновано метод адаптивного тестування, що базується на 

використанні профілів IRT та принципу Парето.   

3. Вперше запропоновано метод обчислення складності завдань через 

векторну модель у багатовимірному просторі з відстанню Махаланобіса, що 

дозволяє провести ефективну фільтрацію тестових завдань і вирішує задачу 

об’єктивної оцінки їх складності.   

4. Вперше запропоновано метод побудови рейтингу учнів та студентів, який 

базується на відстані Махаланобіса, що дозволяє будувати об’єктивні складні 

рейтинги.  

5. Вперше запропоновано метод для розширення IRT на основі Байєсівського 

інформаційного критерію та ЕМ-алгоритму, що дозволяє аналізувати результати 

контролю знань та оцінювати розподіл учнів та студентів.  

6. Доведені теореми щодо побудови асимптотично оптимальних вузлів для 

лінійних сплайнів найкращого середнє-квадратичного наближення та сплайнів, що 

інтерполюють у середньому.  

Обґрунтованість і достовірність результатів. Достовірність наукових 

результатів, висновків та пропозицій, які сформульовані в дисертаційній роботі, 

підтверджується коректним використанням математичного апарату, 

обґрунтованими теоретичними твердженнями, позитивними оцінками вчених і 

фахівців-практиків на конференціях, присвяченим проблемам інформаційних 

технологій в освіті як в Україні, так і  за кордоном.   

Практичне значення одержаних результатів.  

1. Розроблено інформаційну технологію, яка  забезпечує організацію 

матеріалів курсу за принципом «перевернутого» навчання; дозволяє підключення 

директорії хмари (Google, Microsoft, IBM) та автоматичну організацію матеріалів 

на ресурсі; дає можливість проведення адаптивного тестування для поточної 

перевірки знань (не контролю); представляє загальну статистику тесту та надає 

аналіз якості тестових завдань та їх складності; будує рейтинги за якісними 

показниками та кластеризує учнів та студентів на класи та типи; надає можливість 
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комунікації – текстовий та відео зв’язок з учнями; автоматично формує щоденники 

для учнів.  

2. Використовуючи розроблену інформаційну технологію, створено 

прикладне програмне забезпечення SMART TEST, яке дозволяє організувати 

навчання у «перевернутому» та дистанційному режимі  з використанням хмарних 

технологій. Оцінено якість пакету тестових завдань з дисципліни «Економічна 

теорія» та модульних завдання з «Основ веб-програмування». Проаналізовано 

результати основної сесії ЗНО 2017 року на предмет виявлення класів 

підготовленості абітурієнтів і їх залежності від типу населеного пункту.  

3. Розроблена інформаційна технологія SMART TEST впроваджена у 

навчальному процесі міжнародного проекту «Школа програмування IT-ELIT».  

4. Розроблена інформаційна технологія SMART TEST впроваджена у 

навчальному процесі курсів програмування «HELLO WORLD».  

5. Розроблена інформаційна технологія SMART TEST впроваджена у 

навчальному процесі факультету Освіта Мадридського університету Комплутенсе.  

6. Розроблена інформаційна технологія SMART TEST впроваджена у 

навчальному процесі Дніпровського державного технічного університету.  

7. У перспективі впровадження розробленої інформаційної технології 

SMART TEST можливе у навчальні процеси загальноосвітніх шкіл ІІ та ІІІ ступенів 

незалежно від спеціалізації (відповідно, основна школа – 5-9 класи, старша школа 

– 10-11 класи), вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації. Також, SMART 

TEST можна адаптувати під повноцінну систему управління контентом (CMS) для 

навчальних проєктів.  

Особистий внесок здобувача. Результати, які становлять основний зміст 

дисертації, отримані здобувачем самостійно. У роботах, виконаних у співавторстві, 

автору належить:  [1], [2], [5], [6],[10] – постановка та проведення експериментів за 

відомими методами, які отримані та опубліковані у відповідних роботах, аналіз 

отриманих результатів, [3], [4] – вивчення впливу профілів IRT на якість 

адаптивного тестування, аналіз отриманих результатів, [7], [8] – розробка 

математичної моделі та проведення на її основі досліджень з використанням бази 



17 

 

ЗНО та аналіз отриманих результатів, [9], [11], [12] – дослідження сплайн-

регресійної моделі для дискретного випадку, [13] – постановка задачі та розробка 

математичної моделі, аналіз отриманих результатів.  

Апробація результатів. Результати дисертаційної роботи доповідались на 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті» (Дніпро, 2017, 

2018 р.р.); міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології в 

металургії та машинобудуванні» (Дніпро, 2018); міжнародній науково-практичній 

конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, 

гармонізація та трансфер знань» (Київ, 2018); міжнародній науково-технічній 

конференції «Інформаційні системи та технології» (Коблево, 2018); міжнародній 

конференції «La Revista de Educación» (Madrid, Spain, 2019); міжнародній 

конференції Microsoft Educator Center «MIE Expert» (Dubai, UAE, 2020); наукових 

семінарах кафедр прикладної математики та програмного забезпечення систем 

Дніпровського державного технічного університету; наукових семінарах літньої 

школи та факультету Освіта Мадридського університету Комплутенсе.  

  



18 

 

РОЗДІЛ 1. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ОСВІТІ 

 

1.1 Методи контролю знань 

 

Стрімкий процес інформатизації усіх сторін діяльності навчальних закладів 

висуває на перше місце проблеми розвитку ефективних методик вимірювання і 

визначення критеріїв достатності зафіксованого рівня знань та умінь. Для будь-

яких систем та форм навчання найважливішим є об’єктивний контроль досягнень 

учнів та студентів і на цій основі побудова результативних алгоритмів навчання.  

Найпоширенішими методами контролю знань є: усний, письмовий та 

тестовий. 

Використання усного контролю знань сприяє встановленню тісного контакту 

між викладачем і студентом; дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань, 

прогалини та неточності в знаннях студентів й одразу ж їх виправити. Однак, він 

потребує занадто багато часу на перевірку. Крім того, студенти під час опитування 

хвилюються, тому оцінка нерідко буває суб'єктивною. 

Перевагою письмового контролю знань є те, що його застосування дозволяє 

за короткий проміжок часу отримати уявлення про рівень знань значної кількості  

студентів. Як правило, результати письмової перевірки зберігаються протягом 

певного терміну, що дає змогу проведення подальшого детального аналізу певних 

помилок у відповідях студентів. Проте цей вид контролю потребує чимало часу на 

читання письмових робіт. Крім того, при застуванні письмово контролю знань 

можливе певне зниження рівня грамотності студентів, оскільки викладачі, як 

правило, не висувають додаткових вимог щодо орфографії. 

Більш ефективним, з точки зору процедури оцінювання рівня знань 

студентів,  є тестовий контроль знань.  Цей вид контролю має певні переваги: 

скорочення часу тестування; створення однакових умов тестування та висунення 

однакових вимог до рівня знань студентів; усунення певних причин для надмірного 

хвилювання студентів; унеможливлення випадковості в оцінюванні знань; 

стимулювання у студентів прагнення до самоконтролю знань тощо. Однак, 
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необхідно відмітити і певний недолік методу тестування - це «заохочення» 

студентів до механічного запам’ятовування інформації, а не до роботи думки [1]. 

У фаховій літературі зустрічаються різні підходи що визначення змісту та 

сутності категорії «тест». За В. П. Беспальком [2] тестами можна назвати завдання 

на виконання роботи певного рівня складності в поєднанні з системою оцінювання. 

Порівняно з традиційними засобами контролю, тестування є більш ефективним 

методом оцінювання знань. Правильно складені тести дають змогу за той самий час 

перевірити знання за більш широкою тематикою, ніж інші види контролю. Крім 

того, тестування (зокрема, комп’ютерне тестування) викликає додаткову 

зацікавленість студентів. Для дистанційних навчальних курсів тест є основним 

засобом для швидкого моніторингу процесу навчання студентів, який також сприяє 

організації самостійної роботи в навчанні через самоконтроль [3]. 

М.Б. Челишкова поняття «тесту» тлумачить як сукупність завдань, які 

дозволяють дати об’єктивну, таку, що можна порівняти, і навіть кількісну оцінку 

якості підготовки респондента в заданій освітній галузі [4]. Тестом можна вважати 

єдину зв’язану систему завдань, яка відповідає вимогам валідності й надійності [5]. 

За визначенням А. О. Кузнєцова, тест – це стандартизовані, короткі, обмежені в часі 

випробування, призначені для встановлення кількісних і якісних індивідуальних 

розбіжностей [6]. 

Використання тестів у процесі навчання є одним із раціональних доповнень 

до методів перевірки знань, умінь та навичок студентів. Можна виділити такі 

переваги тестів як уніфікованість та стандартизованість, можливість одночасно 

контролювати всіх студентів та систематично проводити «зрізи успішності», 

зменшуючи витрати часу викладачів та можливість проводити контроль по всьому 

матеріалу [7]. 

Нами було проаналізовано фундаментальні праці, в яких наведені базові 

поняття теорії освітніх вимірювань, оскільки саме вони ознайомлюють дослідників 

з проблематикою освітніх вимірювань, термінологією, сучасними методами, 

практичними рекомендаціями тощо. 
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Видання R.Brennan “Educational Measurement” [8], яке називають Біблією у 

галузі освітніх вимірювань, було опубліковано Американською радою з освіти 

(ACE) в 1951 р. Метою четвертого видання стало оновлення та розширення  

тематики, представленої у трьох попередніх виданнях, які запропоновані новими 

поколіннями дослідників і практиків. Редаговане Робертом Бреннаном під 

спільною егідою Американської ради з освіти (ACE) та Національною радою з 

вимірювання в галузі освіти четверте видання приділяє увагу поглибленому аналізу 

освітніх вимірювань. Тематику можна розділити на три предметні області: теорія і 

загальні принципи; конструювання, адміністрування та шкалювання; застосування 

вимірювань на практиці. Перша - охоплює теми валідності, надійності, IRT, 

масштабування і нормування, зв’язків та відповідності, справедливості тесту, а 

також когнітивної психології. Друга - включає розділи, присвячені розробці тестів, 

їх адмініструванню, оцінки діяльності, встановленню стандартів продуктивності і 

технології в тестуванні. Остання включає в себе розділи, присвячені повторному 

усному тестуванню, тестуванню на підзвітності в школах, стандартизованій оцінці 

індивідуальних досягнень, адмініструванню тестів у вищій освіті, моніторингу 

навчальних досягнень, ліцензуванню та сертифікації тестування, а також правовим 

та етичним питанням. 

Кожні п’ять років оновлюється та виходить у друк фундаментальна праця 

Measurement and assessment in Teaching (зараз існує десять її видань). Автором 

перших п’яти видань був N.E.Gronlund [9], останні п’ять видань були написані у 

співавторстві [10]-[14]. 

Широкий спектр наукових досліджень у галузі освітніх вимірювань 

представлено у збірнику R.L.Linn [15], який всебічно висвітлює проблематику, що 

досліджується, та може використовуватись як посібник для вивчення теоретичних 

основ усіх етапів тестування та окремих нюансів практичного застосування тестів. 

Варто зазначити, що тестування постійно привертало увагу науковців. 

Найбільшого розвитку воно зазнало за кордоном (Р. Дюбуа, Г. Ченс, А. Анастазі, 

Д. Доббін, Г. Міллер). Дещо менше уваги цій тематиці приділялося раніше у 

вітчизняній педагогіці. Проте, за останнє десятиліття і в Україні з`явилося багато 
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публікацій з проблеми тестування: О. Ляшенко, І. Булах, О. Локшина, 

Ю. Романенко, М. Олійник, Я. Болюбаш, В. Гогунський, Л. Гриневич, А. Єрін, Л. 

Коваленко, О. Локшина, K. Михайлов, М. Мруг, Л. Леонський, Л. Паращенко, Х. 

Порсєва, Г. Терещук, Л. Фігурська, В. Хмельницький, В. Шпильовий, О. Яковенко 

та ін. [16, 17].  

Теоретично важливими є також дисертаційні дослідження та монографічні 

праці, які присвячені різним аспектам тестового контролю навчальних досягнень 

суб’єктів освітнього процесу: В. Биков, Ю. Богачков, О. Буйницька, І. Булах, О. 

Жильцов, Ю. Жук, О. Зарудня, М. Ісаченко, Л. Кухар, Л. Літвінчук, С. Мартиненко, 

Н. Морзе, О. Масалітіна, М. Мруга, Л. Плетньова, Л. Рабійчук, В. Сергієнко [18]. 

У 2002 – 2005 роках Центр тестових технологій за підтримки Міністерства 

освіти й науки України та Міжнародного фонду «Відродження» започаткував 

експеримент щодо впровадження ЗНО в систему загальної середньої освіти. 

Поетапно запроваджували тестування з історії України, всесвітньої історії, 

математики, української мови, географії, біології, фізики, хімії. Протягом 2003 – 

2007 pp. випускники загальноосвітніх навчальних закладів за бажанням могли 

використати результати ЗНО  під час вступу до закладів вищої освіти. Так у 2003 

р. у експерименті взяли участь 3121 учасників тестування та 4 університети, у 2004 

р. – 4500 учасників та 31 університет, у 2005 р. – 8700 учасників та всі вищі України. 

З 2006 р. згідно з Наказом Президента України від 4 липня 2005 р. за № 

1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 

розвитку освіти в Україні» впроваджується національна система ЗНО, в основу якої 

покладено модель зовнішнього стандартизованого тестування. У цьому ж році було 

створено Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), який здійснює 

оцінювання й сертифікацію навчальних досягнень випускників. Саме у  2006 р. 

УЦОЯО за підтримки МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості 

освіти» та міжнародного фонду «Відродження» вперше провів ЗНО навчальних 

досягнень на національному рівні, у якому взяли участь 41 000 випускників шкіл 

[19]. З 2008 р. вступ до вишів здійснюють тільки за результатами ЗНО [20]. 
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Починаючи з 2018 р. ЗНО поступово впроваджують у якості обов’язкової складової 

конкурсного балу для вступу на навчання для отримання ступеню магістра [21].  

Особливої актуальності тестування набуває з 2020 року, коли заклади вищої 

освіти почали працювати із використанням дистанційної та змішаної форм 

навчання. 

Таким чином, тестування дає змогу: провести поточну та підсумкову оцінку 

рівня знань учнів та студентів, ступінь засвоєння ними навчального матеріалу; 

оцінити індивідуальні можливості учнів та студентів за рівнем підготовленості та 

визначити коло задач, які респондент може виконати; порівняти індивідуальні 

результати з аналогічними чи еталонними та встановити відповідність у визначеній 

галузі знань; охопити усю тематику (галузь знань) або сфокусуватися на 

конкретному наборі задач; відбирати питання, що забезпечують максимальну 

різноманітність завдань для індивідуальної оцінки та систематизувати питання 

орієнтуючи їх на визначення рівня знань та забезпечення можливості отримання 

об’єктивної оцінки; оцінювати рівень виконання тесту за позицією у рейтингу чи у 

порівнянні з еталоном; визначати уніфіковану систему критеріїв оцінювання. 

Тестування – це невід’ємний інструмент у процесі навчання і потребує постійного 

дослідження та вдосконалення.  

 

1.2 Підходи до тестування  

 

Як було зазначено вище, сучасна теоретико-методологічна база тестування 

спирається на дві теорії тестування:   

• Класичну теорію тестування (J. Laserfeld, R. Thorndike, A. Anastasi, 

L. Cronbach, R. Brennan);  

• Сучасну теорію тестування – IRT – Item Response Theory (G. Rash, 

M. Birenbaum, R. Hambleton). Ю.Нейман і В.Хлєбніков інтерпретують її як «Теорія 

моделювання та параметризації педагогічних тестів» (ТМППТ) [22]. В.Аванесов 

дещо по іншому - «Математико-статистична теорія оцінки латентних параметрів 

завдань тесту і рівня підготовленості випробуваних» [23]. 
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Слід зазначити, що відповідно до офіційних звітів УЦОЯО визначення якості 

тестів ЗНО відбувається із застосуванням класичної теорії тестів [24]. 

Порівняння класичної та сучасної теорій тестування за окремими складовими 

дає можливості виділити наступні відмінності [25]:  

1) Оцінка складності тестових завдань: 

а) класична теорія – залежить від рівня підготовленості конкретної вибірки 

респондентів; 

б) сучасна теорія - інваріантна щодо контингенту досліджуваних. 

2) Оцінка  рівня підготовленості випробуваних: 

 а) класична теорія - залежить від рівня складності конкретного тесту; 

 б) сучасна теорія – інваріантна щодо рівня складності конкретного тесту. 

3) Помилка вимірювання: 

а) класична теорія - є величиною постійною для всіх випробовуваних, помилка 

вимірювання завдань не оцінюється; 

 б) сучасна теорія - помилка вимірювання оцінюється індивідуально для кожного 

випробуваного і кожного завдання,  помилка підраховується безпосередньо, а не 

опосередковано. 

4) Методи оцінювання надійності: 

а) класична теорія - вимагають істотних обмежень і дають спотворені результати; 

 б) сучасна теорія - існує можливість оцінити окремо надійність вимірювання 

підготовленості випробовуваних і надійність оцінювання завдань тесту. 

5) Шала первинних балів: 

а) класична теорія - є порядковою, ніяке перетворення первинних балів не підвищує 

рівня шкали; 

б) сучасна теорія - є інтервальною, що дає можливість перейти від ранжування 

респондентів та завдань до вимірювання відповідно рівня підготовленості та рівня 

складності. 

6) Нормальність розподілу параметрів респондентів та складностей завдань: 

а) класична теорія - має важливе значення; 

 б) сучасна теорія - не потрібна. 
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7) Способи встановлення відповідності між балами респондентів, які виконували 

різні варіанти: 

а) класична теорія - вимагають припущень; 

 б) сучасна теорія - через процедуру вирівнювання, здійснюється шкалювання на 

єдиній метричній шкалі та створюються банки завдань. 

8) Можливості застосування для комп'ютерного адаптивного тестування: 

а) класична теорія – не дозволяє; 

 б) сучасна теорія - дає можливість співвідносити будь-якого респондента з будь-

яким завданням, що дозволяє ефективно передбачити вірогідність правильного 

виконання завдань різного рівня складності даним респондентом, а саме такий 

прогноз особливо потрібен в системах адаптивного навчання та адаптивного 

контролю знань. 

9) Зміст аналізу: 

а) класична теорія - концентрується тільки на оцінюванні складності завдань і мір 

респондентів; 

 б) сучасна теорія - можливий аналіз впливу додаткових факторів на оцінки 

параметрів завдань і мір респондентів. 

10) Встановлення ваг окремим завданням: 

а) класична теорія - штучне призначення, що  може призвести до спотворення 

інформації про рівень підготовленості випробовуваних; 

 б) сучасна теорія - вага (інформаційний внесок) тестового завдання може бути 

обчислена окремо незалежно від характеристик інших завдань. 

Отже, IRT – це теорія, яка долає певні недоліки класичного підходу, тому 

саме вона обрана нами для подальшого детального дослідження та вдосконалення. 

Важливо, що IRT-теорія також має певні недоліки. Їх конкретизація та можливі 

напрямки виправлення пропонуються у наступних розділах цього дисертаційного 

дослідження. 

Спочатку виділимо деякі важливі аспекти теорії IRT, що містяться у працях 

відомих вчених, які займалися цією проблематикою. 
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Підручник Л.Крокер та Дж.Алгини [26]: розкрито сутність теорії тестів, 

показані наступність і відмінності її класичної та сучасної версій; викладено 

введення в теорію вимірювань; представлено статистичні концепції в теорії 

тестування; обґрунтовано введення в шкалювання, охарактеризовано процес 

конструювання тестів;  розкрито поняття надійності в контексті класичної 

концепції істинної оцінки та розробки процедур оцінювання справедливості тестів; 

висвітлено проблему валідності тестів і викладено шляхи її вирішення; 

охарактеризовано тестові оцінки та методи їх інтерпретації. 

Праця R.K.Hambleton & H.Swaminathan [27] – представлено основи IRT теорії 

та охарактеризовано особливості її застосуванням.  

Підручник з основ сучасної теорії моделювання та параметризації тестів 

R.K.Hambleton, H.Swaminathan & H.J.Rogers [28]: досліджено альтернативні 

методи оцінювання параметрів IRT, а саме методи максимальної правдоподібності, 

граничної оцінки максимальної правдоподібності, Байєсовські оцінки тощо; 

наведено покрокове розв’язання окремих прикладів.  

Монографія  A.Boomsma, M.A.J. van Duijn & T.A.B.Snijders [29]:  розглянуто 

деякі аспекти параметричної та непараметричної теорії IRT, у межах кожної з них 

представлено такі питання: історичні аспекти та огляди, нові моделі, нові методи, 

а також особливості їх застосування. Оскільки у монографії  представлено уявлення 

про сучасний стан моделей і методів IRT, то цю працю можливо розглядати як 

вагомий додаток до фундаментального збірника Handbook of modern Item Response 

Theory (IRT) [30], а також як працю, що встановлює напрямок майбутнього 

розвитку IRT. 

Праця Ch. de Mars [31]: представляє собою баланс концептуального 

пояснення та математичних деталей щодо різних моделей IRT.  

Праця N.J.Dorans, M.Pommerich & P.W.Holland [32]: наведено порівняння 

результатів вимірювань, які виконані за різних умов, різними методами, різними 

учасниками тестування, що стало фундаментальною передумовою для вимірювань 

рівня знань в освіті. 



26 

 

Підручник Ю.М.Неймана та В.А.Хлебникова [33]:  є вступом в ТППТ (IRT) і 

передбачає, що читач вже знайомий з основними поняттями теорії ймовірностей. 

Розрахований на широке коло викладачів та інших працівників освіти, 

зацікавлених у використанні об’єктивних засобів оцінювання результатів цієї 

діяльності. В даній праці викладені тільки найпростіші ідеї і методи ТППТ, для 

розуміння яких не потрібно глибоких знань математики. 

Монографія В.С.Кима [34]: розглянуто теоретичні і практичні проблеми 

тестування навчальних досягнень; наведено стислий огляд розвитку тестування в 

світі; розглянуто поняття надійності та валідності тесту, структури та форми 

тестового завдання; досліджено процедуру обробки результатів тестування як на 

основі класичної теорії тестів, так і з застосуванням IRT для аналізу якості тестових 

завдань. 

Монографія F.B.Baker & S.-H.Kim [35]:  докладно описана більшість 

розроблених моделей IRT; надано пояснення алгоритмів, які можуть бути 

використані для оцінки параметрів за різних моделей IRT; досліджено оцінку 

параметрів для тестів з множинними групами, зі змішаними типами, а також 

представлено особливості застосування ланцюгів Маркова та методу Монте-Карло. 

У праці розглядаються питання, пов’язані зі статистичною теорією, чисельними 

методами й алгоритмами комп’ютерних програм для оцінки параметрів, які 

сприяють створенню чіткого розуміння вимог процедур ІRТ оцінки. 

Підручник M.J.Allen & W.M.Yen [36] : представлено основні відомості та 

припущення сучасної теорії тестування IRT.  

Підручник D.Thissen & H.Wainer [37]: викладено класичну й сучасну теоріюї 

тестування; запропоновано шляхи інтеграції цих двох підходів та перспективи 

розвитку освітніх вимірювань альтернативними методами, зокрема засобами 

психометрії. 

Підручники M.Wilson [38] та [39]: розкрито зміст сучасної теорії тестування 

та особливості її практичного застосування. Праця розрахована на студентів, які 

цікавляться процесом тестування та іншими методами вимірювання в освіті. 
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Таким чином, IRT має суттєві переваги у порівнянні з класичним підходом. 

Головною задачею IRT є перехід від суми балів респондента до латентних 

параметрів (рівень знань, підготовленість) та обов’язкове врахування впливу якості 

тесту на результати моніторингу, а не навпаки, як це відбувається у класичній 

теорії. Важливо, що точність оцінювання рівня підготовки студента варіюється 

залежно від якості тестового матеріалу.  

  

1.3 Математичні моделі в сучасній теорії тестів 

 

Монографія G.Rasch [40] стала першим важливим внеском у теорію і 

практику вимірювання в освіті, яка спричинила появу великої кількості наукових 

досліджень у галузі статистики та педагогічних вимірювань. 

Rasch запропонував модель, в якій вірогідність правильної відповіді 𝑖-го 

респондента на 𝑗-те завдання визначається різницею латентних параметрів 𝜃𝑖 та 𝛽𝑗 

– рівня підготовленості учня та складність завдання відповідно:  

𝑃𝑖𝑗 =
𝑒𝜃𝑖−𝛽𝑗

1 + 𝑒𝜃𝑖−𝛽𝑗
 

Rasch припустив, що ця математична модель встановлює зв’язок між 

емпіричними результатами тестування та значеннями латентних параметрів 𝜃𝑖 та 

𝛽𝑗, при цьому рівень підготовленості респондента та рівень складності завдання 

розміщені на одній шкалі та вимірюються в однакових одиницях – логітах.  

На основі отриманих розрахунків можна побудувати головний інструмент 

IRT – характеристичні криві завдань тесту (рис.1.1).  
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Рис. 1.1 Характеристичні криві завдань тесту за моделлю Rasch 

 

Порівняння положень цих кривих відносно одна одної надає можливість 

зробити висновки щодо якості та складності завдань. Наприклад, якщо криві 

розміщені далеко одна від одної, то потрібно додати завдання з проміжною 

складністю. Якщо накладені одна на одну – то складність однакова і це означає, що 

одне з питань можна видалити як таке, що не вносить вклад у загальну інформацію 

про тест та його складність.  

Дана модель називається однопараметричною («1 Parametric Logistic Latent 

Trait Model» – 1PL), оскільки описує вірогідність успіху студента, як функцію 

одного параметру – (𝜃𝑖 − 𝛽𝑗).  

Модель Rasch  була досліджена та використана багатьма вченими. Так окремі 

приклади освітніх вимірювань та їх аналіз у межах моделі Rasch  наведено 

O.D.Duncan [41]. Основи теорії Rasch, сучасні розробки у межах цієї теорії та деякі 

аспекти її застосування представлені у праці [42], яка видана під редакцією 

G.H.Fischer, I.W .Molenaar у 1995 р. Загальні підходи щодо вимірювання з 

використанням логлінійної моделі Rasch представлено у посібнику H.Kelderman 

[43]. Прийоми аналізу складності тестових завдань та рівня підготовки учасників 

тестування моделлю Rasch продемонстровано у праці R.M.Smith [44]. Окремі 

застосування вимірювань, за Rasch, наведені у посібнику R.M.Smith [45]. 
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Теорію освітніх вимірювань моделлю Rasch та основи застосування цієї 

теорії викладено у фундаментальному підручнику E.V.Smith & M.S.Smith [46]. 

Зокрема модель Rasch та нові моделі імовірнісної теорії освітніх вимірювань 

представлено у праці G.Karabatsos [47]. 

У двох посібниках B.D.Wright & G.N.Masters [48] та B.D.Wright & M.H.Stone 

[49] представлені поширення моделі Rasch освітніх вимірювань для оцінки 

службової діяльності та деяких інших категоріальних даних. 

У підручнику G.S.Ingebo [50] наведено переваги вимірювання за моделлю 

Rasch для регіональних програм шкільного тестування. Протиставлені результати, 

отримані за методом Rasch, зі звичайними статистичними даними для оцінки 

відповідей учнів і визначенні їх навичок. Підручник розрахований на учнів, батьків, 

учителів, адміністраторів і наукових працівників, тому інформація представлена у 

популярній формі.  

У монографії T.G.Bond & C.M.Fox [51] стверджується, що модель Rasch 

знаходиться найближче до реалізації об’єктивних фундаментальних вимірювань, 

ця праця призначена для дослідників науки про людину, зацікавлених у реалізації 

моделі Rasch з їх власними даними. Застосування моделі Rasch у вимірюванні 

показників здоров’я висвітлено у фундаментальній праці N.Bezruczko [52]. 

Монографія С.А.Позднякова [53] та його дисертація [54] присвячені 

дослідженню точності вимірювання латентних параметрів в освіті. Проаналізовано 

існуючі методи оцінювання інтегральних показників (латентних параметрів) у 

навчальних системах, а саме класична теорія тестування, метод зважування, 

вимірювання на основі моделей Бірнбаума. Представлено метод генерування 

наборів даних для дослідження точності вимірювання латентних змінних на основі 

моделі Rasch для випадку дихотомічних індикаторних змінних. Досліджено 

точність вимірювання латентних змінних залежно від кількості дихотомічних 

індикаторних змінних і розроблені відповідні алгоритми. Проведено розробку 

структурно-функціональної системи управління якістю тестових завдань у 

відповідності з моделлю Rasch і розроблені практичні рекомендації з управління 

якістю тестових завдань. 
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Підручник К.Sijtsma & I.W.Molenaar [55] є вступом до непараметричної теорії 

IRT. Праця R.Ostini & M.L.Nering [56] присвячена різним моделям IRT 

(упорядкованим та невпорядкованим), багатопараметричним даним, включаючи 

номінальну модель реагування, багатопараметричну модель Rasch, моделі за 

частково кредитною та рейтинговою шкалою, моделі Самеїма. У підручнику 

описано вимірювальні теорії, застосування моделі IRT, причини використання 

багатопараметричних моделей IRT, типи вірогідностей та типи багато-

параметричних моделей; охарактеризовано поняття математичної моделі та її 

зв’язок з іншими моделями IRT; представлено описи багатопараметричних 

моделей Rasch та моделі Самеїма; обґрунтовано критерії вибору моделі. 

Основним недоліком моделі Rasch є те, що вона не розглядає крутизну 

характеристичних кривих завдань і за замовчанням цей параметр вважається 

однаковим для всіх кривих.  

Зазвичай тест для перевірки рівня знань містить завдання з різною 

диференційною здатністю, а однопараметрична модель 1PL, в цьому випадку, не 

може описати характеристику завдань, оскільки в даній моделі вона є константою 

і дорівнює 0,25.  

Для вирішення цієї проблеми А. Бірнбаум (A. Birnbaum) [57] ввів ще один 

параметр - 𝛼 (item discrimination parameter – диференційна здатність завдання) і 

завдяки цьому модель називають двопараметричною. 

𝑃𝑖𝑗 =
𝑒𝛼(𝜃𝑖−𝛽𝑗)

1 + 𝑒𝛼(𝜃𝑖−𝛽𝑗)
 

Також, він запропонував трипараметричну модель, яка враховує параметр 

можливості випадкової правильної відповіді в завданнях закритого типу [58].  

Таким чином, нами було з’ясовано, що двопараметрична модель Бірнбаума є 

найоптимальнішим підходом до аналізу результатів тестування, оскільки в ній 

виключено головний недолік моделі Rasch, а використання трипараметричної 

моделі має обмеження у вигляді використання питань лише закритого типу, що є 

не доречним при ефективному моніторингу знань.  



31 

 

Метою даних досліджень є підвищення точності вимірювання латентних 

параметрів та їх зв’язок, але визначено, що використовуючи IRT важко досягти 

об’єктивності оцінок складності завдань.   

 

1.4 Методи визначення складності завдань  

 

Складність тестових завдань відображає рівень можливості правильного 

виконання завдання в даній статистичній вибірці. Так в межах КТТ складність 

тестового завдання – це частка правильних відповідей на завдання групою 

респондентів. У рамках IRT складність є латентним параметром завдання. Одне 

завдання вважається складнішим за інше, якщо ймовірність правильної відповіді 

на перше завдання менша, ніж на друге, незалежно від того, хто їх виконує [59].  

В. Ю. Биков, Ю. М. Богачков, Ю. О. Жук в роботі [60] зазначають, що для 

того, щоб визначити поняття складності тесту, треба встановити деяку шкалу та 

точку відліку, відносно якої будемо оцінювати цей параметр. Згідно з теорією 

тестів, як правило, складність тесту має відповідати групі тестування, тобто, щоб 

середній студент давав правильні відповіді приблизно на половину запитань. Але 

ця умова залежить від мети тестування.  

Тестові завдання мають різні рівні складності, а респонденти також різні за 

рівнем підготовленості (заздалегідь не відомим). Саме тому, традиційний спосіб 

виведення результуючого балу для конкретного студента на основі кількості 

правильних відповідей на завдання не можливо назвати об’єктивним. Спосіб, за 

яким кожному завданню викладачем призначається деяка вага, також є 

суб’єктивним.  

У фаховій літературі зустрічаються різні пропозиції щодо вибору методу  

визначення складності тестових завдань.  

Так Кібзун А.І. та Панарін С.І [61] запропонували алгоритм отримання оцінки 

рівнів складності завдань, заснований на однопараметричній моделі Rasch і методі 

Ньютона. Але цей алгоритм має дуже вузьку область збіжності, яку, як виявляється, 
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не можна заздалегідь визначити. Тому не можна гарантувати збіжність цього 

алгоритму при довільно обраній початковій точці.  

Кібзун А.І. та Іноземцев А. О. [62] запропонували метод оцінки рівня 

складності завдань тестів на основі методу максимальної правдоподібності. 

Передбачається, що випадкові відповіді респондентів описуються логістичним 

розподілом і рівні підготовленості студентів заздалегідь не відомі. Для обчислення 

складності завдань пропонується алгоритм, який базується на методі максимальної 

правдоподібності і методі Бройде - Флетчера - Голдфарба – Шенно, у якого радіус 

збіжності дорівнює нескінченності, тобто для нього проблема вибору початкової 

точки не виникає. Встановлюється сувора увігнутість логарифмічної функції 

правдоподібності. 

Лазарев В.А. та Хайбуллін Р.Я. [63] описали метод, який ґрунтується на 

результатах перевірки робіт вже проведеного контролю знань і тому результати 

носять апостеріорний характер. Такий підхід не придатний для  моніторингу рівня 

знань респондентів у навчальному процесі, оскільки проведення одного тесту 

декілька разів на одній й тій самій групі учнів не є інформативним і показовим. А 

тестування з різними групами йде усупереч з представленим методом і вносить 

дезінформацію у результати.  

Oscar Salazar, Demetrio A. Ovalle та Fernando De la Prieta [64] запропонували 

модель нечіткого виводу для визначення рівня складності завдань в адаптивних 

навчальних системах, що дозволяє інтегрувати і аналізувати ключові особливості 

питань.  

Vahid Aryadoust [65] описав нове застосування адаптивних систем нечіткого 

виводу (ANFIS) для аналізу результатів тестування. У роботі визначено сім 

змінних, щоб вплинути на первинну залежну змінну – складність тестового 

елемента. Запропонована матриця з цих восьми змінних, яка була піддана ANFIS.  

Основним недоліком систем нечіткого виводу є те, що вихідний набір правил, 

які описують всі можливі стани системи, формулюється експертом, тому такий 

набір може бути неповним або містити суперечливі правила. За наявності набору 

неструктурованих даних формування адекватної множини нечітких правил стає 
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складною задачею, яка потребує додаткових досліджень характеристик 

багатомірних даних. Іншими недоліками систем нечіткого виводу є те, що 

кількість, форма та параметри функцій належності найчастіше задаються 

експертом суб’єктивно, і за наявності великої кількості одноманітної інформації 

адекватно задати перераховані характеристики моделі стає надзвичайно складно, 

що може привести до зниження якості ідентифікації [66].  

Отже, більш об'єктивною буде оцінка, яка ґрунтується лише на вибірці, 

отриманій на основі відповідей групи студентів на запропоновані їм тестові 

завдання. Але при цьому виникає проблема ефективної обробки отриманої 

неоднорідною вибірки.  

 

1.5 Методи побудови рейтингів 

 

Порівняно з традиційною заліковою системою в рейтинговій системі в 

більшій мірі проявляється відповідальність студентів за самостійне визначення 

кроків в навчанні, що відображається в ритмах його навчання, в накопиченні їм 

балів. В зв’язку з тим, що студенти самі визначають види діяльності, в яких вони 

можуть найбільш повно реалізувати себе в оволодінні дисципліни, що вивчається 

(в цьому випадку виявляється їх самостійність), вони більш активні й відповідальні 

за свої дії. Студент вже не може перекласти відповідальність на викладача (в 

традиційній системі саме викладач відіграє ключову роль, виставляючи задовільні 

або незадовільні оцінки за роботу протягом семестру). В рейтинговій системі 

викладач має чудову можливість диференціювати студентів по малим групам та, як 

наслідок, підбирати оптимальний режим навчання [67].  

У більшості навчальних закладів реалізується підхід побудови рейтингу, в 

основі якого лежать адитивні принципи: рейтинг учня визначається простою 

сумою балів, які учень отримав за окремі форми контролю знань [68, 69, 70, 71].  

Деякі заклади формують результуючий бал, як середньозважену з 

урахуванням ваги відносної важливості кожного розділу, наприклад, дисципліни, 

курсу, учнівської активності тощо [72], або з урахуванням важливості форм 
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моніторингу рівня знань [73]. При цьому коефіцієнти значущості (вагові 

коефіцієнти) встановлюються в залежності від загальної кількості годин, які 

відводяться для даного виду занять відповідно до робочої програми [73], або 

методом групових експертних оцінок [74].  

Харитонов Є.О. та Харитонова Н.Е [75] пропонують визначати підсумковий 

рейтинг не як середньоарифметичне або середньозважене, а як 

середньогеометричне. 

Однак ці методики не позбавлені недоліків, тому що оцінювання різних форм 

контролю, хоча і в балах, але відбувається, як правило, за традиційною методикою 

і, отже, є суб'єктивним. Оцінювання ж в балах окремої форми контролю є також 

суб'єктивним, тому що вибір шкали оцінок по окремим модулям, розділам та 

завданням кожної дисципліни є творчою прерогативою викладачів [68]. Крім 

цього, результати оцінювання також залежить і від вимогливості  окремого 

викладача [69]. 

У підручнику J.M.Linacre [72] розглядається застосування вимірювання 

рейтингів у результаті експертного аналізу тестування окремих характеристик та 

деяких інших ситуацій. Вимірювання виконується у межах моделі Rasch. У 

підручнику узагальнено моделі вимірюванням із застосуванням багаторангового 

впорядкування, а також наведено аналіз прикладів рейтингів та оцінок. 

Cугоняк І.І. [76] пропонує концепцію Data Mining і OLAP-технології, 

визначає можливості й напрямки використання засобів багатовимірного аналізу 

даних у системах моніторингу успішності студентів. Пропонується альтернатива 

традиційним методам аналізу даних, заснованим на різних системах реалізації 

SQL-запитів до реляційної бази даних у вигляді технології оперативної аналітичної 

обробки даних. Дана технологія може бути реалізована на основі універсальних 

реляційних системах керування базами даних або спеціалізованим програмним 

забезпеченням. 

Литвин О. та Ярмош О. [77] запропонували математичне моделювання 

процесу формування рейтингу учнів. Моделювання полягає у побудові 

апроксимації двовимірної функції у вигляді лінійних сплайнів та за допомогою 
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раціональних функцій. Крім того, запропоновані моделі допоможуть проводити 

прогнозування відносної кількості студентів контрактної (бюджетної) форми 

навчання до загальної кількості зарахованих при заданих рівнях ціни на освітню 

послугу та рейтингу ЗВО, а також визначати орієнтовний рівень ціни, якщо відомі 

рейтинг ЗВО і план прийому студентів.  

Отже, кожен із підходів має право на існування та займає свою певну нішу, 

але задача побудови рейтингу з різнорідних груп елементів з неоднорідною 

структурою залишається відкритою та актуальною. 

 

1.6 Моделі та методи кластеризації учнів та студентів 

 

У фаховій літературі представлено декілька способів застосування 

кластерного аналізу. Найчастіше він використовується як інструмент, що дозволяє 

охарактеризувати дані в цілому. Також кластерний аналіз може бути використаним 

для попередньої обробки або як проміжний етап інших алгоритмів, таких як 

класифікація, прогнозування,  data mining [78].  

Пікуляк М.В. [79] запропонував метод класифікації студентів на основі 

кластерного аналізу прецедентів, побудований шляхом застосування матриці 

сценарних прикладів, який дозволяє проводити успішне адаптивне навчання 

студентів в залежності від їх поточних навчальних успіхів та структури 

навчального матеріалу. Цей метод дозволяє не тільки сформувати класи студентів 

на основі аналізу міри близькості, а й в процесі побудови індивідуальної навчальної 

траєкторії використати знання про попередні навчальні ситуації та випадки, а 

також надати допомогу в прийняті навчальних рішень у процесі засвоєння нових 

знань. 

Марценюк В.П. та Стаханська О.О. [80] у своїй роботі  запропонували  

методику  аналізу  результатів  семестрових  тестових  іспитів  та  поточної  

успішності  студентів.  Підхід  ґрунтується  на  обчисленні  коефіцієнтів  кореляції 

та  багатопараметричній  нейромережевій  кластеризації.  Нейромережева 

кластеризація дозволяє об'єктивно розподілити студентів на відповідні категорії  
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щодо  успішності.  При  цьому  з'являється  можливість з'ясування факторів, які 

спричиняють некорельованість певних показників. 

Незважаючи  на  свою  ефективність,  нейромережі  часто  не  

використовуються  для  класифікації  в  силу  своєї складності і навчання, яке 

необхідне для їх правильної реалізації. 

Слєсарєв В.В. [81] розглядає використання нечіткої кластеризації для задач 

оцінювання знань студентів. В результаті цього виходить система нечіткого 

логічного висновку з базою правил, що покривають всю предметну область.  

В.А. Шевченко та А.І. Кудін [82] запропонували та обґрунтували 

модифікацію методу k-середніх Мак-Кіна для організації розподілу та 

прогнозування успішності студентів.  

Взагалі, багато робіт гуртуються на методі k-середніх – Shiwani Rana та 

Roopali Garg [83], Md. Hedayetul Islam Shovon та Mahfuza Haque [84], J. 

Jamesmanoharan та його три співавтори [85], та інші [86-90]. 

Одним із недоліків методу k-середніх є порушення умови зв’язності 

елементів одного кластера, тому розвиваються різні модифікації методу, а також 

його нечіткі аналоги у яких на першій стадії алгоритму допускається 

приналежність одного елемента множини до декількох кластерів (із різним 

ступенем приналежності). До того ж, результат класифікації сильно залежить від 

випадкових початкових позицій кластерних центрів, алгоритм чутливий до 

викидів, які можуть викривляти середнє, а кількість кластерів повинна бути 

заздалегідь визначена дослідником [91].  

Волчкова М.І. та Флеганов Л.О. [92] запатентували спосіб комплектування 

студентських академічних груп за критерієм успішності, яке виконується 

статистичним методом кластерного аналізу, де аналізується одночасно велика 

кількість класифікуючих ознак, що виявляється у великій сукупності об'єктів 

кластера – групи об'єктів подібних за ознаками. 

Yogalakshmi Jayabal та Chandrashekar Ramanathan [93] аналізують зв'язок між 

успішністю з основних предметів і середовищем навчання. Результати 

експериментів вказують на сильний позитивний правдоподібний причинно-
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наслідковий зв'язок між середовищем навчання і ефективністю. Кластери студентів 

визначаються за ступенем впливу. Автори запропонували новий алгоритм 

кластеризації та визначення ймовірних причинно-наслідкових показників для 

успішності учнів і їх аналіз. 

K. Govindasamy та T.Velmurugan [94] провели вивчення та порівняння 

чотирьох алгоритмів кластеризації. Алгоритми, які використовуються для 

дослідження, є k-Means, k-Medoids, Fuzzy C Means (FCM) та Maximation Expectation 

(EM). Продуктивність алгоритмів кластеризації порівнюється на основі факторів: 

чистота, нормалізована взаємна інформація (NMI) та час, необхідний для 

формування кластера. Результат показує, що алгоритм EM працює краще в 

порівнянні з іншими трьома алгоритмами кластеризації. 

Таким чином, було досліджено існуючі підходи до групування учнів, 

з’ясовано їх переваги та недоліки.  Зокрема, такі недоліки, як складність реалізації 

та налаштування, які необхідні для правильної роботи методів; чутливість до 

правил та викидів, що вносить дезінформацію в результати; алгоритми працюють 

добре, коли дані у просторі утворюють компактні згустки та добре відрізняються 

один від одного, а якщо дані мають вкладену форму, то більшість алгоритмів 

працює не коректно; також алгоритми погано працюють, коли один кластер значно 

більший за інший і вони розташовані поряд – виникає ефект «розщеплення» 

великого кластеру.   

 

1.7 Постановка задачі 

 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що існуючі натепер 

методи та засоби забезпечення контролю якості знань мають значні недоліки, що 

призводять до зниження точності та ефективності вимірювань, як то:  

1) при використанні класичної теорії тестів вимір складності завдань на 

різних вибірках відповідей студентів з різними рівнями підготовки залишається 

відкритим питання про об’єктивність значень параметра складності завдань тесту; 
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також, ця теорія не дає змогу здійснювати вимір диференційної здатності окремого 

завдання і тесту в цілому та реалізувати комп’ютерне адаптивне тестування;  

2) використання в сучасній теорії тестів моделі Rasch не дає змогу з’ясувати 

роздільну властивість завдань;  

3) з моделлю Бірнбаума в IRT використовують B-сплайни, але вони не 

враховують деякі особливості IRT, а саме, функція профілів тестових завдань має 

низхідний характер та її значення знаходяться на проміжку від 0 до 1, отже, 

характеристичні криві втрачають свою інформативність;  

4) при використанні IRT є необхідність калібрування, тобто емпіричне 

визначення параметрів завдань, що вимагає досить великої кількості 

експериментальних даних; тобто, складність завдань можна об’єктивно 

розрахувати застосовуючи тільки середньо- і широкомасштабне тестування;  

5) залишається відкритим питання побудови рейтингів з різнорідних груп 

елементів з неоднорідною структурою, що не дозволяє вирішити проблему 

створення складних рейтингів і мінімізувати вплив суб’єктивних чинників, як, 

наприклад, складність предмету, вимогливість викладача тощо;  

6) дослідження показує, що IRT активно використовують і доповнюють для 

розрахунку рівня підготовленості респондентів, проте не приділяється увага 

аналізу результатів тестування на основі зрізів і кластеризації та наданню 

рекомендацій і висновків.  

Таким чином, метою дисертаційної роботи є вдосконалення методів IRT для 

підвищення інформативності характеристичних кривих, створення методів для 

обчислення складності завдань, розробка підходів до побудови рейтингів та 

кластеризації учнів. Також, аналіз предметної області показує, що на даний момент 

немає інформаційних систем та систем управління навчанням (LMS), які б 

об’єднували такий широкий спектр забезпечення контролю якості знань.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:    

1. Аналіз існуючих методів та підходів до забезпечення контролю якості знань;  

2. Вдосконалити метод IRT для оцінки якості завдань, значення їх складності та 

диференційної здатності для подальшого аналізу;  
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3. Розробити метод адаптивного тестування на основі IRT.  

4. Створити метод обчислення складності завдань, який допомагає вирішити 

задачу об’єктивної оцінки;  

5. Розробити метод побудови складних рейтингів;  

6. Створити та впровадити методи оцінки розподілу учнів та студентів за 

якісними показниками;  

7. Розробити програмне забезпечення для забезпечення контролю якості знань 

та аналізу результатів тестувань.  

8. Провести експериментальні дослідження з метою перевірки адекватності 

розроблених моделей та достовірності отриманих результатів. 

Вирішенню поставлених завдань присвячені наступні розділи. 
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РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ СПЛАЙНОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПОБУДОВИ IRT-ПРОФІЛІВ 

  

 

2.1 Профілі завдань в IRT 

 

Побудова характеристичних кривих тестових завдань допомагає зробити 

висновки відносно того, які питання за рівнями складності і диференційної 

здатності не дають інформаційного внеску в тестування і його результати, та яких 

завдань за цими параметрами не вистачає.  

В сучасній теорії тестів встановлюється зв'язок між двома множинами 

значень латентних параметрів. Перша множина складається зі значень латентного 

параметра, який визначає рівень підготовленості учнів 𝜃𝑖, де 𝑖 = 1,𝑁 – номер 

респондента, 𝑁 - загальна кількість учасників тестування. Другу множину 

складають значення латентного параметра, який характеризує складність 𝑗-го 

завдання 𝛽𝑗, де 𝑗 = 1,𝑀,  𝑀 - кількість завдань у тесті. Цей зв’язок визначає функція 

успіху, яка є оцінкою ймовірності правильної відповіді учня на завдання тесту в 

залежності від значень параметрів 𝜃𝑖 та 𝛽𝑗: 

 𝑃(𝜃𝑖 , 𝛽𝑗). (2.1) 

IRT базується на математичних моделях, які відрізняються виглядом функції 

𝑃(𝜃𝑖 , 𝛽𝑗). На основі цих моделей будуються профілі складності питань та рівня 

підготовленості учнів – характеристичні криві. Це дозволяє прогнозувати 

вірогідність правильної відповіді учнем на завдання різного рівня складності. 

Характеристичні криві різних рівнів складності завдань тесту є основними 

елементами досліджень в IRT. Ці криві показують ймовірність правильної відповіді 

𝑃(𝜃) на кожне питання учнів з різним рівнем підготовленості 𝜃. Рівень 

підготовленості учнів 𝜃 та рівень складності питань 𝛽 є латентними параметрами. 

Вони вимірюються у відносних одиницях, які приймають значення від 0 до 1, або 

в логітах:  
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 𝑙𝜃 = 𝑙𝑛
�̃�

�̃�
 , (2.2) 

 𝑙𝛽 = 𝑙𝑛
�̃�

�̃�
 ,    (2.3) 

де �̃�, �̃� - частки вірних і невірних відповідей, отриманих учнем за результатами 

виконання завдання,  

�̃�, �̃� суми вірних і невірних відповідей усіх учнів при виконанні завдання. 

Ітераційна процедура оцінки значень величин 𝑙𝜃 та 𝑙𝛽 (параметрична 

ідентифікація моделі) детально розглянута в роботах Н. М. Олейника та В. С Кіма. 

Ця процедура включає розрахунок середніх значень рівня підготовленості учнів і 

складності завдань, а також дисперсії та стандартних відхилень цих оцінок. 

Процедуру, зазвичай, будують на основі методу найбільшої правдоподібності. 

Також можуть бути використаними і інші методи знаходження стійких оцінок 

значень вказаних латентних параметрів [95, 96]. Однак вони мають певні недоліки: 

це складність обробки моделей;  висока чутливість до експериментальних помилок; 

чутливість до початкових наближень тощо. Крім цього, чисельне визначення 

похідних складних функцій може сприяти накопиченню похибок.  

За шкалою в логітах позначка 0 (що відповідає 0.5 у відносних одиницях) 

знаходиться посередині, а параметри можуть приймати значення (−∞;+∞). 

Фактично, проміжок на якому вимірюються латентні параметри рівня 

підготовленості учнів або рівня складності завдання в IRT обмежується значеннями 

(−3;+3). Типовий вигляд характеристичної кривої тестового завдання показано на 

рис. 2.1.  

Якщо рівень підготовленості учня є низьким і наближається до позначки 

3 → − , то вірогідність правильної відповіді на питання також буде зменшуватись 

і наближатись до 𝑃(𝜃) → 0. За умови достатнього рівня  підготовленості учня, коли 

його рівень знань прямує до позначки 𝜃 → +3, вірогідність правильної відповіді на 

завдання тесту наближатиметься до 𝑃(𝜃) → 1. Таким чином, характеристичні криві 

завдань тесту мають S-подібний вигляд. Вони є інтегральними функціями 

розподілу ймовірності правильної відповіді. 
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Рисунок 2.1 Типовий вигляд характеристичної кривої завдання 

 

Характеристичні криві завдань тесту є основним джерелом інформації в IRT, 

оскільки всі інші показники тесту отримуються з них. Характеристичним кривим 

завдань властиві:  

1. Складність завдання, яка визначається за шкалою підготовленості учня на 

рівні вірогідності правильної відповіді 𝑃(𝜃) = 0.5. Отже складність завдання є 

медіаною розподілу ймовірності правильної відповіді. 

2. Диференційна здатність, яка показує наскільки точно завдання може 

розрізняти учнів з різним рівнем знань. Диференційна здатність оцінюється за 

значеннями нижньої та верхньої меж. Межі визначаються за профілем: нижня на 

рівні 𝑃(𝜃) = 0.25 та верхня на рівні 𝑃(𝜃) = 0.75. Ця властивість є рівнем нахилу 

характеристичної кривої завдання в середній частині. Відтак, чим більше рівень 

нахилу, тим точніше завдання тесту зможе розрізнити рівні знань учнів. 

Цих двох властивостей достатньо, щоб описати характеристики завдання 

тесту. Якщо рівень диференційної здатності не враховується при побудові 

характеристичних кривих, то вона вважається однаковою й характеристичні криві 

завдання будуть паралельні (рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2 Три характеристичні криві завдання з однаковою диференційною 

здатністю, але різним рівнем складності 

 

При однаковому рівні складності завдань, але за різної диференційної 

здатності, вигляд характеристичних кривих завдань тесту матиме вигляд, 

представлений на рис. 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 Три характеристичні криві завдань з однаковим рівнем складності, 

але різною диференційною здатністю 

 

Гіршу диференційну здатність має те завдання, крива якого має менший кут 

нахилу відносно вісі абсцис. Вигляд характеристичної кривої з ідеальною 

диференційною здатністю показано на рис. 2.4.  
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Рисунок 2.4 Завдання з ідеальною диференційною здатністю 

 

Окрім параметричних моделей IRT включає непараметричні (Non-parametric 

IRT models) [97]. Ці моделі висувають менш жорсткі вимоги до характеру 

розподілу вхідних даних та, на відміну від параметричних моделей, допускають 

нестандартні форми профілів. Вони використовуються для розробки окремих 

тестів, анкет й опитувань, які забезпечують якісний рівень вимірювання, 

включають інноваційні форми завдань і припускають відсутність автоматизованої 

перевірки. 

Недоліком непараметричних моделей IRT є їхня низька практична користь в 

оперативному використанні в якості параметричної моделі. Вони не дають 

інформативні та зрозумілі параметри про елемент, через що складно порівняти 

результати. При цьому, непараметричні моделі часто використовуються в наукових 

цілях для перевірки відповідності непараметричної моделі до даних, що 

спостерігаються. 

 

2.2 Метод побудови профілів IRT за допомогою кусково-лінійної регресії 

з вільними вузлами 

 

У фахових періодичних виданнях постійно з’являються нові огляди  

математичних моделей в IRT. Причиною зростання їх кількості є, насамперед, 
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значний інтерес до питань оцінки якості та надійності тестів в освіті, а також 

необхідність отримання найбільш точної, надійної та простої у використанні 

моделі. 

Обґрунтовуючи недоліки параметричних моделей,  Дж. Рамсей, 

М. Абрахамовіч, С. Вінсберг, Д. Тіссен і Г. Вайнер (J. O. Ramsay, M. Abrahamowicz, 

S. Winsberg, D. Thissen, H. Wainer) запропонували методи оцінки характеристичних 

кривих, які базуються на застосуванні сплайн-моделей [99-102]. Отже, замість 

параметричних моделей, для розрахунків і побудови характеристичних кривих 

залежності та вірогідності правильної відповіді на питання тесту від рівня знань 

учня, авторами пропонується застосовувати інтерполяційні поліноміальні сплайни. 

Сплайн — це функція, що складається із поліномів певної базисної функції, і тому 

дозволяє описувати більш складні профілі (рис. 2.5).  

Порівняння результатів розрахунків із використанням сплайн-моделей 

показали кращий результат стійкості характеристик тесту в порівнянні з 

параметричними моделями. Хоча B-сплайн IRT моделі завдяки своїм властивостям 

має кращі показники але не враховує деякі особливості IRT, а саме, функція 

профілів тестових завдань має низхідний характер та її значення знаходяться на 

проміжку від 0 до 1.  

 

Рисунок 2.5 Характеристичні криві запитань побудовані за  

В-сплайн функціями 
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Класичною моделлю для профілів запитань (ймовірність респондента з 

рівнем знань θi правильної відповіді на запитання зі складністю не вище за βj) 

вважають двопараметричну модель Бірнбаума: 

𝑃(𝜃𝑖 , 𝛽𝑗) =
𝑒𝐷∙𝑎𝑗(𝜃𝑖−𝛽𝑗)

1 + 𝑒𝐷∙𝑎𝑗(𝜃𝑖−𝛽𝑗)
 ,  

де 𝐷 = 1.7 константа, 𝑎𝑗 - коефіцієнт дискримінації (item discrimination parameter), 

що визначає нахил характеристичної кривої. 

Будемо вважати, що θ і β в процесі експерименту (тестування) залишаються 

незмінними, тоді можливо знайти оцінки ймовірностей, які пов’язані з θ і β. 

Припустимо, що результат відповіді i-го респондента на j-е завдання дорівнює 𝑟𝑖,𝑗, 

де 𝑟𝑖,𝑗 = 1, якщо відповідь вірна (можна використовувати зважену оцінку 𝑟𝑖,𝑗 > 0), 

у зворотному випадку, дорівнює 0. Тоді оцінка рівня знань респондента дорівнює:  

𝜃�̂� =
1

𝑀
∑𝑟𝑖,𝑗

𝑀

𝑗=1

 , 

а оцінка рівня складності завдання тесту дорівнює:  

𝛽�̂� = 1 −
1

𝑁
∑𝑟𝑖,𝑗

𝑁

𝑖=1

 , 

де 𝑀 — кількість завдань тесту, 𝑁 — кількість респондентів. 

Респондент з більш високим рівнем знань відповідає вірно на завдання з 

ймовірністю не менше ніж респондент з нижчим рівнем знань, отже, маємо:  

𝑃(𝜃𝑖) ≥ 𝑃(𝜃𝑘), якщо 𝜃𝑖 > 𝜃𝑘 . 

Сформулюємо висновок: залежність 𝑃(𝜃𝑖) має неспадаючий характер для 

фіксованого рівня складності запитання β. Тобто, 𝑃(𝜃𝑖 , 𝛽) є характеристичним 

профілем завдання. Виходячи з цього, 𝑃(𝜃𝑖 , 𝛽) є кумулятивною кривою 

ймовірностей, кожна точка якої відповідає ймовірності того, що респондент із 

рівнем знань не більшим за θ дає правильну відповідь на запитання з рівнем 

складності β. Таким чином, оцінки характеристичної кривої запитання 

визначаються як:  
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𝑃𝑗(θ) =
1

𝑁
∑{𝑟𝑖,𝑗|𝜃𝑖 ≤ 𝜃}

𝑁

𝑖,𝑗=1

. 

Оскільки ми маємо лише дискретну множину з �̂� оцінок θ, то отримуємо �̂� 

емпіричних точок, що відповідають зрізам θ𝑘 , 𝑘 = 1,… , �̂� 

�̂�𝑗(θ𝑘) =
1

�̂�
∑ {𝑟𝑖,𝑗|θ𝑖 ≤ θ𝑘}

�̂�

𝑖,𝑗=1

, 𝑘 = 1,… , �̂� . (2.4) 

 

 

Рисунок 2.6 Поведінка �̂�𝑗(𝜃𝑘) для тестових завдань І та ІІ 

 

 

Рисунок 2.7 Поведінка �̂�𝑗(𝜃𝑘) для усіх тестових завдань 
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Поширеним апаратом наближення є кусково-поліноміальні функції або 

сплайни [102]. Одним з найбільш розповсюдженим видом сплайнів є лінійні 

сплайни або ламані (полігональні функції). Головна їх перевага – вони описують 

особливості безперервного процесу.  

Нехай для множини даних {(𝑡𝑖 , 𝑥𝑖)}𝑖=0
𝑁  маємо  фіксоване розбиття n  

проміжку [𝑡0, 𝑡𝑁] точками 𝜏𝑖(𝑖 = 0,1,2, . . . , 𝑛), де 𝜏0 = 𝑡0,𝜏𝑛 = 𝑡𝑁 та ℜ(𝛥𝑛)множина 

ламаних ℓ(𝛥𝑛, 𝑡) = ℓ({𝑎𝑖}𝑖=0
𝑛 , 𝛥𝑛, 𝑡) з вузлами в точках розбиття 𝛥𝑛. Тоді для 

множини даних {(𝑡𝑖 , 𝑥𝑖)}𝑖=0
𝑁 задача знаходження кусково-лінійної регресійної 

моделі з фіксованими вузлами буде мати вигляд 

   𝑖𝑛𝑓 {∑ (𝑥𝑖 − ℓ(𝛥𝑛, 𝑡𝑖))
2𝑁

𝑖=0 | ℓ(𝛥𝑛) ∈ ℜ(𝛥𝑛)}.                       (2.5) 

Спираючись на теорему Холідея [103] та результати досліджень А.О.Лигуна 

і О.О.Шумейка [104] щодо асимптотично оптимального вибору вузлів сплайнів 

маємо наступний результат. 

Теорема 2.1. Нехай 𝑥 ∈ 𝐶[0,𝑇]
4  така, що 𝑥(4)(𝑡) може дорівнювати нулю тільки 

на скінченному числі відрізків та послідовність {𝛥𝑛
∗ }𝑛=1
∞ = {{𝑡𝑖,𝑛

∗ }
𝑖=0

𝑛
}
𝑛=1

∞
, що 

визначається умовами  

∫ |𝑥(4)(𝑡)|
𝛼
𝑑𝑡 =

𝑖

𝑛
∫ |𝑥(4)(𝑡)|

𝛼
𝑑𝑡

𝑇

0

𝑡𝑖,𝑛
∗

0
, (i=0,1,…,n), 

де 𝛼 =
2

9
  та  𝑠3(𝑋, ∆𝑛

∗ ) кубічний інтерполяційний сплайн для 𝑋(𝑡), де 𝑋(𝑡) друга 

первісна 𝑥(𝑡) така, що 𝑋′(0) = 0 та 𝑋(0) = 0. Тоді �̂�1(𝑥, ∆𝑛
∗ ) = 𝑠3 

′′(𝑋, ∆𝑛
∗ )  є 

ламаною (сплайном мінімального дефекту порядку 1), який мінімізує 

середньоквадратичну похибку від  𝑥(𝑡), а розбиття  𝛥𝑛
∗  є асимптотично 

оптимальним.  

Запропонована більш проста алгоритмізація розв’язку задачі пошуку 

асимптотично оптимальної ламаної найкращого середньоквадратичного 

наближення.  

Кожну ламану (2.5) можна записати у вигляді 

ℓ(𝛥𝑛, 𝑡) = ℓ({𝑎𝑖}𝑖=0
𝑛 , 𝛥𝑛, 𝑡) =∑𝑎𝑖𝐵𝑖(𝛥𝑛, 𝑡),

𝑛

𝑖=0
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 де 𝐵𝑖(𝛥𝑛, 𝑡) (i=0,…,n) базисні функції, які можуть бути представленими у 

наступному вигляді: 

 

𝐵0(𝛥𝑛, 𝑡) = {
(𝜏1 − 𝑡)(𝜏1 − 𝜏0)

−1, 𝑡 ∈ [𝜏0, 𝜏1],
0, інакше,

 

 

𝐵𝑖(𝛥𝑛, 𝑡) = {

(𝜏𝑖−1 − 𝑡)(𝜏𝑖−1 − 𝜏𝑖)
−1, 𝑡 ∈ [𝜏𝑖−1, 𝜏𝑖],  

(𝜏𝑖+1 − 𝑡)(𝜏𝑖+1 − 𝜏𝑖)
−1, 𝑡 ∈ [𝜏𝑖 , 𝜏𝑖+1], (𝑖 = 2, . . . , 𝑛 − 1).

0, інакше,  

 

 

𝐵𝑛(𝛥𝑛, 𝑡) = {
(𝜏𝑛−1 − 𝑡)(𝜏𝑛−1 − 𝜏𝑛)

−1, 𝑡 ∈ [𝜏𝑛−1, 𝜏𝑛],
0, інакше,

 

Запишемо функцію цілі:  

𝑆(𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛) =∑(∑𝑎𝑗𝐵𝑗(∆𝑛, 𝑡𝑖) − 𝑥𝑖

𝑛

𝑗=0

)

2
𝑁

𝑖=0

, 
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і знайдемо розв’язок задачі 𝑆(𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛) →
𝑚𝑖𝑛

𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛
. Знаходження 

екстремуму зводиться до розв’язку системи рівнянь 

(

〈𝐵0, 𝐵0〉 〈𝐵0, 𝐵1〉 ⋯
〈𝐵1, 𝐵0〉 〈𝐵1, 𝐵1〉 ⋯
⋮ ⋮ ⋱

    
〈𝐵0, 𝐵𝑛〉

〈𝐵1, 𝐵𝑛〉
⋮

〈𝐵𝑛, 𝐵0〉 〈𝐵𝑛, 𝐵1〉    ⋯ 〈𝐵𝑛, 𝐵𝑛〉

)(

𝑎0
𝑎1
⋮
𝑎𝑛

) = (

〈𝑥, 𝐵0〉

〈𝑥, 𝐵1〉
⋮

〈𝑥, 𝐵𝑛〉

), 

де 

〈𝑥, 𝐵0〉 =  ∑𝑥𝑖𝐵𝑗(∆𝑛, 𝑡𝑖), 𝑗 = 0,1,… , 𝑛,

𝑁

𝑖=0

 

а оскільки 〈𝐵𝑖 , 𝐵𝑗〉 = 0, ∀𝑖, 𝑗: |𝑖 − 𝑗| ≥ 2, то отримуємо тридіагональну матрицю  

𝐴 =

(

 
 

〈𝐵0, 𝐵0〉 〈𝐵0, 𝐵1〉 0 ⋯ 0
〈𝐵1, 𝐵0〉 〈𝐵1, 𝐵1〉 〈𝐵1, 𝐵2〉 ⋯ 0

0 〈𝐵2, 𝐵1〉 〈𝐵2, 𝐵2〉 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮
0 0 0 ⋯ 〈𝐵𝑛, 𝐵𝑛〉)

 
 

. 

Характеристична ламана складається з трьох ланок, при чому, вузли 

характеристичної кривої залежать від IRT-функції, тобто, не є фіксованими. 

Таким чином, використовуючи метод прогонки, отримуємо коефіцієнти 

кусково-лінійної регресії з фіксованими вузлами. У нашому випадку для трьох 

вузлів маємо наступний результат:  

 

Рисунок 2.8 Регресійна ламана 
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2.2.1 Оптимізація вузлів 

 

Як видно із ілюстрації, яка наведена на рис. 2.8, умова фіксованості вузлів 

ламаної зводе нанівець  мінімізацію квадратів похибок. Таким чином, розв’язку 

задачі (2.5) не достатньо, треба вирішувати задачу:  

𝑖𝑛𝑓 {∑ (𝑥𝑖 − ℓ(𝛥𝑛, 𝑡𝑖))
2𝑁

𝑖=0 | ℓ(𝛥𝑛) ∈ ℜ(𝛥𝑛)}
 𝛥𝑛 
→    𝑚𝑖𝑛 .               (2.6) 

Для пошуку оптимальних вузлів скористаємося наступною лемою:  

Лема. Для будь-якого 𝑛 = 1,2,… та 𝛼 > 1 при умовах: 

𝐴𝑖 ≥ 0,∑𝐴𝑖 = Ά

𝑛

𝑖=1

 , 

справедливо співвідношення: 

min {∑𝐴𝑖
𝛼|𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

} =
Ά𝛼

𝑛𝛼−1
, 

причому, мінімум правої частини досягається при 𝐴𝑖
∗ =

Ά

𝑛
. 

Доведення леми будемо проводити з використанням методу невизначених 

множників Лагранжа.  

 Складемо функцію Лагранжа: 

ℒ(𝜆, 𝐴1, … , 𝐴𝑛) =∑𝐴𝑖
𝛼 − 𝜆(∑𝐴𝑖 − Ά

𝑛

𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

. 

 Диференціюємо її за 𝐴𝑖(𝑖 = 1,… , 𝑛) і прирівнюючи нулю, отримаємо систему 

рівнянь: 

𝜕

𝜕𝐴𝑖
ℒ(𝜆, 𝐴1, … , 𝐴𝑛) = −ℒ + 𝛼𝐴𝑖

𝛼−1 = 0, (𝑖 = 1,… , 𝑛). 

 Рішенням цієї системи є:  

𝐴𝑖
∗ = (

𝜆

𝛼
)

1

𝛼−1
, (𝑖 = 1,… , 𝑛). 

 Звідси, використовуючи умову леми, отримуємо, що: 

𝐴𝑖
∗ =

Ά

𝑛
, (𝑖 = 1,… , 𝑛)  
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і тоді екстремальне значення задачі буде дорівнювати: 

∑(𝐴𝑖
∗)𝛼 =∑

Ά

𝑛𝛼
=

Ά

𝑛𝛼−1
,

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

що і є мінімумом величини, яка розглядається.  

Таким чином, отримуємо наступний алгоритм знаходження регресійної 

полігональної функції (ламаної) з вільними вузлами. Для множини даних 

{(𝑡𝑖 , 𝑥𝑖)}𝑖=0
𝑁   беремо розбиття 𝛥𝑛

0  проміжку [𝑡0, 𝑡𝑛] точками 𝜏𝑖
0 = 𝑡0 +

𝑡𝑁−𝑡0

𝑛
𝑖, 

(𝑖 = 0,1,2, . . . , 𝑛) та знаходимо регресійну ламану ℓ(𝛥𝑛
0 , 𝑡). Знайдемо  

Φ𝑘 = ∑ |𝑥𝑖 − (Δ𝑛
0 , 𝑡𝑖)|

𝑘
𝑖=0 , 𝑘 = 0,1,… ,𝑁 

і з умови (див. лему) 

  Φ𝑘(𝑗) =
𝑗

𝑛
Φ𝑁(𝑗 = 0,1, … , 𝑛) ,                                   (2.7) 

знайдемо множину 𝛥𝑛
1 = {𝜏𝑖

1, 𝑖 = 0,1, . . . , 𝑛}, яка найбільш точно задовольняє умові 

(2.6).  

Після чого, знаходимо регресійну ламану ℓ(𝛥𝑛
1 , 𝑡) і повторюємо даний 

процес, доки похибка не стабілізується.  

Даний алгоритм не дає розв’язок задачі (2.5), але дає можливість знайти 

наближення цього розв’язку.  

 

 

Рисунок 2.9 Сумарна похибка в результаті виконання першої ітерації 

 

Для випадку трьох вузлів маємо наступну ілюстрацію: 
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Рисунок 2.10 Результати другої та третьої ітерацій 

 

В результаті виконання четвертого проходу значення 𝑥 не змінилися, отже, 

третя ітерація – остання.  

 

2.3 Метод побудови профілів IRT за допомогою ламаних, які зберігають 

середнє значення 

 

Розглянемо допоміжні результати, необхідні у подальшому. 

Через 𝑆𝑟(𝛥𝑛) позначимо множину всіх поліноміальних сплайнів порядку 𝑟 

мінімального дефекту за розбиттям 𝛥𝑛 = {0 = 𝑡0 < 𝑡1 <. . . < 𝑡𝑛 < 𝑇}, тобто 

множину всіх функцій з неперервною 𝑟 − 1-ю похідною, які співпадають на 

кожному з інтервалів (𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) з алгебраїчним поліномом ступеню не вище 𝑟.  

Якщо для неперервної функції 𝑥(𝑡), такої, що існують 𝑥(𝜈)(𝑧), 𝑧 = 0, 𝑇, 

 𝜈 = 0,1, . . . , (𝑟 − 1)/2, сплайн 𝑠𝑟(𝑥, 𝛥𝑛, 𝑡) ∈ 𝑆𝑟(𝛥𝑛) такий, що для непарних 𝑟 

𝑠𝑟(𝑥, 𝛥𝑛, 𝑡𝑖) = 𝑥(𝑡𝑖), (𝑖 = 0,1, . . . , 𝑛),  

𝑠𝑟
(𝜈)(𝑥, 𝛥𝑛, 𝑧) = 𝑥

(𝜈)(𝑧)(𝑧 = 0, 𝑇, 𝜈 = 0,1, . . . , (𝑟 − 1)/2), 

а для парних  𝑟, якщо 𝑡𝑖+1/2 = (𝑡𝑖 + 𝑡𝑖+1)/2, (𝑖 = 0,1, . . . , 𝑛 − 1)виконуються умови 
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𝑠𝑟(𝑥, 𝛥𝑛, 𝑡𝑖+1/2) = 𝑥(𝑡𝑖+1/2), (𝑖 = 0,1, . . . , 𝑛 − 1), 

𝑠𝑟
(𝜈)(𝑥, 𝛥𝑛, 𝑧) = 𝑥

(𝜈)(𝑧)(𝑧 = 0, 𝑇, 𝜈 = 0,1, . . . , (𝑟 − 2)/2), 

то кажуть - сплайн інтерполює функцію 𝑥(𝑡) у вузлах розбиття 𝛥𝑛, якщо 

виконується рівність 

1

ℎ𝑖
∫ �̃�𝑟(𝑥, 𝛥𝑛, 𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖
𝑡𝑖−1

=
1

ℎ𝑖
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖
𝑡𝑖−1

, 

такий сплайн  інтерполює у середньому або є таким, що  зберігає середнє значення 

функції 𝑥(𝑡).  

Теорема 2.2. Нехай 𝑥(𝑡) функція, яка інтегрується на 𝑅1 та 𝑋(𝑡) первісна 𝑥(𝑡) 

така, що 𝑋(0) = 0. Окрім того, нехай 𝑠(𝑋, 𝑡) сплайн, який інтерполює 𝑋(𝑡) у вузлах 

𝑡𝑖0 ≤ 𝑡0 < 𝑡1 <. . . < 𝑡𝑛−1 < 𝑡𝑛, тобто  

𝑋(𝑡𝑖) = 𝑠(𝑋, 𝑡𝑖)(𝑖 = 0,1, . . . , 𝑛).                                           (2.8) 

Тоді сплайн 𝑠′(𝑋, 𝑡) зберігає середнє значення функції 𝑥(𝑡) на проміжку 

[𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1]. 

Доведення. Розглянемо співвідношення 

∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡 −
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

∫ 𝑠′(𝑋, 𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

= ∫ (𝑥(𝑡) − 𝑠′(𝑋, 𝑡))𝑑𝑡 =
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

= ∫ (𝑥(𝑡) − −𝑠′(𝑋, 𝑡))𝜒(𝑡, 𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1)𝑑𝑡
∞

−∞

, 

(2.9) 

де 

𝜒(𝑡, 𝑎, 𝑏) = {
1, 𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏],
0, 𝑡 ∉ [𝑎, 𝑏],

 

функція Хевісайда. Застосуємо до (2.8) інтегрування по частинам 

∫ 𝑢𝑑𝑣 = 𝑢𝑣|𝑎
𝑏 −

𝑏

𝑎

∫ 𝑣𝑑𝑢,
𝑏

𝑎

 

нехай 

𝑢(𝑡) = 𝜒(𝑡, 𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1) і 𝑑𝑣(𝑡) = (𝑥(𝑡) − 𝑠
′(𝑋, 𝑡))𝑑𝑡, 

тоді  

𝑑𝑢(𝑡) = (𝛿(𝑡 − 𝑡𝑖) − 𝛿(𝑡 − 𝑡𝑖+1))𝑑𝑡, 

де 𝛿(𝑡) дельта-функція Дірака та  
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𝑣(𝑡) = ∫ (𝑥(𝜏) − 𝑠′(𝑋, 𝜏))𝑑𝜏 =
𝑡

0

∫ 𝑥(𝜏)𝑑𝜏 − ∫ 𝑠′(𝑋, 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

= 𝑋(𝑡) − 𝑠(𝑋, 𝑡)
𝑡

0

. 

Тоді 

∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡 −
𝑡𝑖+1
𝑡𝑖

∫ 𝑠′(𝑋, 𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖+1
𝑡𝑖

= (𝑋(𝑡) − 𝑠(𝑋, 𝑡))𝜒(𝑡, 𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1)|𝑡𝑖

𝑡𝑖+1
− ∫ (𝑋(𝑡) −

𝑡𝑖+1
𝑡𝑖

−𝑠(𝑋, 𝑡))(𝛿(𝑡 − 𝑡𝑖) − 𝛿(𝑡 − 𝑡𝑖+1))𝑑𝑡.  

Зважаючи на те, що 

(𝑋(𝑡) − 𝑠(𝑋, 𝑡))𝜒(𝑡, 𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1)|𝑡𝑖

𝑡𝑖+1
= (𝑋(𝑡𝑖+1) − 𝑠(𝑋, 𝑡𝑖+1)) − (𝑋(𝑡𝑖) − 𝑠(𝑋, 𝑡𝑖)) , 

то з умови (2.7) маємо 

(𝑋(𝑡) − 𝑠(𝑋, 𝑡))𝜒(𝑡, 𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1)|𝑡𝑖

𝑡𝑖+1
=0. 

Окрім того, тому що  

∫ (𝑋(𝑡) − 𝑠(𝑋, 𝑡))𝛿(𝑡 − 𝑡𝑖)𝑑𝑡 = 𝑋(𝑡𝑖) − 𝑠(𝑋, 𝑡𝑖)
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

 

та 

∫ (𝑋(𝑡) − 𝑠(𝑋, 𝑡))𝛿(𝑡 − 𝑡𝑖+1)𝑑𝑡 = 𝑋(𝑡𝑖+1) − 𝑠(𝑋, 𝑡𝑖+1)
𝑡𝑖+1
𝑡𝑖

, 

то з умови інтерполяції (2.8) маємо 

∫ (𝑋(𝑡) − 𝑠(𝑋, 𝑡))(𝛿(𝑡 − 𝑡𝑖) − 𝛿(𝑡 − 𝑡𝑖+1))𝑑𝑡
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

= 0. 

Таким чином, ∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑡𝑖+1
𝑡𝑖

∫ 𝑠′(𝑋, 𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖+1
𝑡𝑖

, тобто    сплайн 𝑠′(𝑋, 𝑡) зберігає 

середнє значення функції 𝑥(𝑡) на проміжку [𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1], іншими  словами, є 

інтерполяційним у середньому. 

Через 𝑃(𝛥𝑛) позначимо оператор, який відображає 𝐶 
𝜌 в 𝑆𝑟(𝛥𝑛), 𝜌 ≥ 𝑟 − 𝑘.  

При фіксованому r послідовність {𝑃∗(𝛥𝑛
∗ )}𝑛=1

∞  будемо називати асимптотично 

найкращою для функції 𝑥(𝑡), що якщо при 𝑛 → ∞  

∫ (𝑥(𝑡) − 𝑃(𝛥𝑛, 𝑡))
2
𝑑𝑡

𝑇

0
= 𝑖𝑛𝑓

𝛥𝑛
𝑖𝑛𝑓 {∫ (𝑥(𝑡) − 𝑃(𝛥𝑛, 𝑡))

2
𝑑𝑡

𝑇

0
| 𝑃(𝛥𝑛) ∈ 𝑆𝑟(𝛥𝑛)} (1 + 𝑜(1)).  

З результатів роботи [7] нескладно отримати наступний результат 

Теорема 2.3. Нехай 𝛼 = 2/7, 𝛾 = 0.2𝛼 + 3, тоді для довільної функції 𝑥 ∈ 𝐶4 

послідовність {𝛥𝑛
∗ }𝑛=1
∞ = {{𝑡𝑖,𝑛

∗ }
𝑖=0

𝑛
}
𝑛=1

∞
, що визначається умовами 
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∫ (|𝑥‴(𝑡)| +
1

𝑛𝛾
)
𝛼
𝑑𝑡 =

𝑡𝑖,𝑛
∗

0

𝑖

𝑛
∫ (|𝑥‴(𝑡)| +

1

𝑛𝛾
)
𝛼
𝑑𝑡

𝑇

0
(𝑖 = 0,1, . . . , 𝑛)      (2.10) 

буде асимптотично оптимальною для інтерполяційних параболічних сплайнів  

‖𝑥 − 𝑠2(𝑥, 𝛥𝑛
∗ )‖2 = 𝑖𝑛𝑓

𝛥𝑛
‖𝑥 − 𝑠2(𝑥, 𝛥𝑛

∗ )‖2(1 + 𝑜(1)) =
𝛩

𝑛3
‖𝑥‴‖

𝛼
(1 + 𝑜(1)), 𝛩 =

= (∫ (𝜃(𝑡))
2
𝑑𝑡

1

0

)

1/2

, 𝜃(𝑡) =
1

24
𝑡2(1 − 𝑡)2. 

У разі, коли x   може дорівнювати нулю тільки на скінченному числі відрізків 

(що є досить природною умовою для багатьох реальних задач, в тому числі і для 

задачі нашого  дослідження), то умову вибору вузлів можна спростити 

∫ |𝑥‴(𝑡)|𝛼𝑑𝑡 =
𝑡𝑖,𝑛
∗

0

𝑖

𝑛
∫ |𝑥‴(𝑡)|𝛼𝑑𝑡
𝑇

0

(𝑖 = 0,1, . . . , 𝑛). 

Використовуючи теорему 1 та теорему 2, зразу отримуємо наступне 

співвідношення 

Теорема 2.4. Нехай 𝑥 ∈ 𝐶3 така, що x  може дорівнювати нулю тільки на 

скінченному числі відрізків та послідовність {𝛥𝑛
∗ }𝑛=1
∞ = {{𝑡𝑖,𝑛

∗ }
𝑖=0

𝑛
}
𝑛=1

∞
, що 

визначається умовами  

∫ |𝑥″(𝑡)|𝛼𝑑𝑡 =
𝑡𝑖,𝑛
∗

0

𝑖

𝑛
∫ |𝑥″(𝑡)|𝛼𝑑𝑡
𝑇

0
(𝑖 = 0,1, . . . , 𝑛).                    (2.11) 

та  𝑠2(𝑋, 𝛥𝑛
∗ ) параболічний інтерполяційний сплайн для 𝑋(𝑡), де 𝑋(𝑡) первісна 𝑥(𝑡) 

така, що 𝑋(0) = 0. Тоді �̃�1(𝑥, 𝛥𝑛
∗ ) = 𝑠2

′ (𝑋, 𝛥𝑛
∗ ) є ламаною (сплайном мінімального 

дефекту порядку 1), який зберігає середнє значення функції 𝑥(𝑡), а розбиття  𝛥𝑛
∗  є 

асимптотично оптимальним. 

Наведемо алгоритм побудови сплайн-профілю IRT, який зберігає середнє 

значення. 

Нехай є множина  �̂�𝑗(𝜃𝑘), 𝑘 = 1, . . . , �̂�. Через  

𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)) =
1

�̂�
∑�̂�𝑗(𝜃𝜈)

𝑘

𝜈=0

, 𝑘 = 1, . . . , �̂� 

позначимо дискретний аналог первісної від   �̂�𝑗(𝜃𝑘). 
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Через 𝑆(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 𝑡) позначимо параболічний сплайн мінімального дефекту 

з двома вільними вузлами  t1, t2(0,1), такий, що визначається умовами 

𝑆(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 0) = 0, 𝑆
′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 0) = 0, 

𝑆(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 1) = 𝐼(�̂�𝑗(𝜃�̂�)), 𝑆
′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 1) = �̂�𝑗(𝜃�̂�), 

а вузли 𝑡1, 𝑡2 визначаються умовами (2.11), де 𝑋 = �̂�𝑗(𝜃𝑘). 

Згідно теореми 2 похідна 𝑆′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 𝑡) є лінійним сплайном (ламаною), 

який зберігає середнє значення.   

Вузли оптимального розбиття (𝑡1, 𝑆
′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 𝑡1)) та (𝑡2, 𝑆

′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 𝑡2)) 

характеризують поведінку IRT- профілю. Чим менше значення |𝑡2 − 𝑡1| та більше 

|𝑆′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 𝑡2) − 𝑆
′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 𝑡1)|,  тим краща диференційна здатність завдання, 

чим більше значення 𝑡1, тим більша складність завдання. Ідеальне завдання 

відповідає умові 𝑡1 = 𝑡2 = 0.75 та  𝑆′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 𝑡1) = 0, 𝑆
′(𝐼(�̂�𝑗(𝜃𝑘)), 𝑡2) = 1. 

Так для �̂�𝑗(𝜃𝑘), 𝑘 = 1, . . . , �̂� маємо 

  

Для тестового завдання І для завдання ІІ 

Рис. 2.11 IRT-профілі завдань 

 

Таким чином, отримано агреговану характеристику, за допомогою якої 

можливо автоматизувати процес оцінки якості тестових завдань та  провести аналіз 

складності конкретного завдання тесту (так для прикладу, наведеного на рис.2.11, 

завдання І складено досить якісно, а завдання ІІ є занадто простим).  
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Використання моделі IRT на основі сплайнів, які інтерполюють у 

середньому, дозволяє отримати агрегатну характеристику оцінки якості складання 

тестових завдань, що дозволяє реалізувати автоматичну діагностику якості тестів. 

 

2.4 Адаптивне тестування на основі профілів IRT 

 

Роль тестування в оцінці знань та вмінь значима та багатогранна. При цьому, 

не зважаючи на уявну простоту методу, тестування потребує обережного підходу 

та використання на практиці. Кожне завдання повинно достовірно оцінювати 

рівень знань студентів, що призводить до необхідності контролювати якість тесту, 

а сам процес тестування повинен враховувати індивідуальні особливості кожного 

респондента, в наслідок чого необхідно використовувати адаптивний підхід до 

тестування.  

Поява адаптивного тестування була викликана прагненням до підвищення 

ефективності педагогічних вимірювань, що характеризується зменшенням 

кількості завдань, скорочення часу на їх виконання, зменшення вартості 

тестування, підвищенням точності оцінок. В основі адаптивного підходу лежить 

індивідуалізація процедури відбору завдань тесту, яка за рахунок оптимізації 

складності завдань відповідно до рівня підготовленості учнів забезпечує генерацію 

ефективних тестів [105]. 

Адаптивний тест являє собою варіант автоматизованої системи тестування з 

заздалегідь відомими параметрами складності і диференційної здатності кожного 

завдання. Ця система створена у вигляді комп'ютерного банку завдань з певними 

характеристиками [106]. Головною перевагою такого підходу до тестування є 

створення позитивної мотивації у студентів, оскільки розв’язок  простих або 

занадто складних завдань не стимулює процес отримання знань, а навпаки, 

призводить до небажання навчатися.  

Тільки професійне проведення тестування і застосування математико-

статистичних методів сучасної теорії тестів (IRT- Item Response Theory) для аналізу 
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даних тестування дозволяють врахувати індивідуальні особливості студентів, 

побудувати гнучку процедуру перевірки знань та отримати дійсно достовірні 

оцінки [22, 105, 107]. Використання IRT дає необхідну інформацію для організації 

адаптивного тестування – рівень підготовленості респондентів та складність 

питання. 

У результаті розвитку теорії IRТ, який сформував єдину інтервальну шкалу 

для оцінок параметрів респондентів та труднощі завдань тесту, з'явилася 

можливість по-новому здійснити оптимізацію процедури відбору завдань для 

моделювання ефективних адаптивних тестів. Як наслідок, почали розвиватися 

багатокрокові стратегії адаптивного тестування, в рамках яких в процесі виконання 

наборів завдань кожен випробовуваний рухається за своєю індивідуальною 

траєкторією. 

Для реалізації системи адаптивного тестування ми пропонуємо  

використовувати принцип Парето. Першими видаються питання, що підібрані 

випадковим чином. Далі, коли вже сформовано рівень підготовленості, необхідно 

використати  принцип «20/80». 

Нехай функція наближення має вигляд  

𝑥 =
𝑡

𝑏𝑡 + 𝑎
. 

Оскільки невизначені коефіцієнти задані не лінійно, для використання 

методу найменших квадратів потрібно провести додаткові побудови, які 

лінеарізують (за коефіцієнтами) функцію наближення [23]. 

Похибка для ix  буде дорівнювати  

𝛿𝑖 = 𝑥𝑖 −
𝑡𝑖

𝑏𝑡𝑖 + 𝑎
 

(2.12) 

та  

∆𝑖= 𝑥𝑖(𝑏𝑡𝑖 + 𝑎) − 𝑡𝑖 , (𝑖 = 1, 2,… , 𝑛). 

Встановимо зв’язок між ∆𝑖 та 𝛿𝑖. Із (2.12) маємо 

𝑏𝑡𝑖 + 𝑎 =
𝑡𝑖

𝑥𝑖 − 𝛿𝑖
. 

Тоді  
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∆𝑖=
𝑡𝑖𝑥𝑖
𝑥𝑖 − 𝛿𝑖

− 𝑡𝑖 =
𝑡𝑖𝛿𝑖
𝑥𝑖 − 𝛿𝑖

, (𝑖 = 1, 2,… , 𝑛). 

Звідси при малих ∆𝑖 

𝛿𝑖 =
𝑥𝑖∆𝑖
∆𝑖 + 𝑡𝑖

≈
𝑥𝑖
𝑡𝑖
∆𝑖 . 

Для малих 𝛿𝑖 

∑𝛿𝑖
2

𝑛

𝑖=1

≈∑ (
𝑥𝑖
𝑡𝑖
∆𝑖)

2𝑛

𝑖=1
 

та 

∑(
𝑥𝑖
𝑡𝑖
∆𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

=∑(𝑡𝑖 − 𝑏𝑡𝑖𝑥𝑖 − 𝑎𝑥𝑖)
2 (
𝑥𝑖
𝑡𝑖
)
2

𝑛

𝑖=1

. 

При умові, що функція наближення тотожно дорівнює 𝑡 та 𝜑0(𝑡) =

𝑡𝑥(𝑡),  𝜑1(𝑡) = 𝑥(𝑡) з вагою 𝑝𝑖 =
𝑥𝑖

𝑡𝑖
 ми підійшли до задачі 

𝑆(𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛) =∑(𝐹(𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛, 𝑡𝑖) − 𝑥𝑖)
2𝑝𝑖
2 =

𝑁

𝑖=0

 

=∑(𝑎0𝜑0(𝑡𝑖) + 𝑎1𝜑1(𝑡𝑖) + ⋯+ 𝑎𝑛𝜑𝑛(𝑡𝑖) − 𝑥𝑖)
2𝑝𝑖
2.

𝑁

𝑖

 

(2.13) 

𝑆(𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛) → min
𝑎0,𝑎1,…,𝑎𝑛

  

Отже  

min
 
∑(𝑡𝑖 − 𝑏𝑡𝑖𝑥𝑖 − 𝑎𝑥𝑖)

2 (
𝑥𝑖
𝑡𝑖
)
2

𝑛

𝑖=1

. 

Похибка наближення має вигляд 

𝜎 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 −

𝑡𝑖
𝑏𝑡𝑖 + 𝑎

)
2

.

𝑛

𝑖=1

 

Фіксуючи рівень підготовленості респондента та використовуючи принцип 

Парето покроково підбираємо питання, як показано на рис.2.12.  
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Рисунок 2.12 Адаптація завдання до рівня респондента 

 

Таким чином, запропонований нами метод адаптивного тестування на основі 

принципу Парето дозволить забезпечити ефективність поточного моніторингу 

рівня знань учнів та студентів. 

 

2.5 Обчислення складності завдань 

 

Контроль рівня знань є ключовим елементом навчального процесу, і для 

реалізації об’єктивної оцінки важливо мати більш-менш реальну інформацію 

стосовно складності завдань для наявного контингенту учнів або студентів. В 
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даному дослідженні для розв’язання цієї задачі  запропоновано використати 

векторну модель у багатовимірному просторі.  

Нехай 𝑇1, 𝑇2, . . . , 𝑇𝑛 - множина задач, а 𝑋𝑖,𝑗(𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚; 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛) - 

оцінка, отримана i-м учнем за виконання j-го завдання. Таким чином, кожному 

завданню 𝑇𝑗(𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛) відповідає точка 𝑥𝑗(𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛) у m-вимірному 

просторі з координатами 𝑋𝑖,𝑗(𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚; 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛). Очевидно, що у разі, 

коли всі задачі мають майже однакову складність і всі учні мають рівні знань, які 

мало відрізняються один від одного, то всі точки формують хмару, яка вписується 

в деякий еліпсоїд.  Для того, щоб на основі множини оцінок  𝑋𝑖,𝑗 кожному завданню  

𝑇𝑗(𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛) поставити у відповідність одне число 𝐶𝑗(𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛), яке буде 

відповідати узагальненому значенню складності (complexity) завдання, доцільно 

знайти проекції цих точок на головну вісь даного еліпсоїду, тим чином кожному 

завданню буде поставлено у відповідність одне число, яке отримане з урахуванням 

складності всіх завдань усіма учнями.  

Для вирішення цієї задачі використаємо метод головних компонент [108-

109].  

Нехай {𝑒1, . . . , 𝑒𝑘} ортонормований базис W. Довільний вектор з W може бути 

записаний у вигляді лінійної комбінації векторів базису, тобто, 𝑥1 можна поставити 

у відповідність деякий вектор ∑ 𝛼1,𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑒𝑖 із W. Похибка між ними обчислюється 

наступним чином  

휀1 = ‖𝑥1 −∑𝛼1,𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑒𝑖‖

2

2

= ⟨𝑥1 −∑𝛼1,𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑒𝑖 , 𝑥1 −∑𝛼1,𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑒𝑖⟩. 

Щоб обчислити повну похибку, необхідно знайти суму всіх помилок по всім 

𝑥𝑗 jx , тобто, 

휀 (𝑒1, . . . , 𝑒𝑘 , 𝛼1,1, . . . , 𝛼𝑛,𝑘)⏟                
𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛𝑠

= ∑ 휀𝑗
2𝑛

𝑗=1 = ∑ ‖𝑥𝑗 − ∑ 𝛼𝑗,𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑒𝑖‖2

2𝑛
𝑗=1 .   (2.14) 

Очевидно, що похибку треба мінімізувати. 

Класичний метод головних компонент дозволяє точно вирішити поставлену 

задачу, але використовує досить складні алгоритми при розв’язанні задачі на власні 
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числа і власні вектори, не зважаючи на те, що нам потрібен тільки один вектор, 

який відповідає найбільшому власному значенню [108].  

Розглянемо пошук однієї компоненти 𝑒1, яка найкращим чином відновлює 

все дані {𝑥1, . . . , 𝑥𝑛} 

휀(𝑒1, 𝛼1,1, . . . , 𝛼𝑛,1) = ∑ ‖𝑥𝑗 − 𝛼𝑗,1𝑒1‖2
2𝑛

𝑗=1 → 𝑚𝑖𝑛   (2.15) 

 по всім 𝑒1 і{𝛼𝑖,1}𝑖=1
𝑛

 при умові ∑ 𝛼𝑖,1
2 = 1.𝑛

𝑖=1  

При фіксованих {𝛼𝑖,1}𝑖=1
𝑛

 задача (2.15) розв’язується методом найменших 

квадратів. В силу того, що функція ціли є  квадратичний функціонал, необхідна і 

достатня умови екстремуму співпадають. Таким чином, вирішення задачі 

зводиться до пошуку розв’язку рівняння 

𝜕

𝜕𝑒1
휀(𝑒1, 𝛼1,1, . . . , 𝛼𝑛,1) = −2∑ (𝑥𝑗 − 𝛼𝑗,1𝑒1)𝛼𝑗,1

𝑛
𝑗=1 = −2(∑ 𝑥𝑗𝛼𝑗,1

𝑛
𝑗=1 − ∑ 𝛼𝑗,1

2 𝑒1
𝑛
𝑗=1 ). 

Звідки маємо 

𝑒1 =
∑ 𝑥𝑗𝛼𝑗,1
𝑛
𝑗=1

∑ 𝛼𝑗,1
2𝑛

𝑗=1

, 

Зважаючи на умову нормування одиницею, тобто ∑ 𝛼𝑖,1
2 = 1𝑛

𝑖=1 , маємо 

𝑒1 = ∑ 𝑥𝑗𝛼𝑗,1
𝑛
𝑗=1 . 

Наступний крок будемо робити з умови, що в задачі (2.15) нам відома 

компонента 1e  і треба знайти екстремум по  n

ii 11, =
  

𝜕

𝜕𝛼𝜈,1
휀(𝑒1, 𝛼1,1, . . . , 𝛼𝑛,1) = −2(𝑥𝜈 − 𝛼𝜈,1𝑒1)𝑒1 = −2(⟨𝑥𝜈 , 𝑒1⟩ − 𝛼𝜈,1⟨𝑒1, 𝑒1⟩) = 0, 

 тобто 

𝛼𝜈,1 =
⟨𝑥𝜈 , 𝑒1⟩

⟨𝑒1, 𝑒1⟩
, 

де, ⟨𝑥, 𝑦⟩- скалярний добуток векторів x і y. 

Далі, вважаючи знайдені {𝛼𝑖,1}𝑖=1
𝑛

 відомими, повторюємо весь процес, поки 

не буде досягнута стабілізація похибки. Отримані 𝑒1 будемо вважати першою 

головною компонентою �̃�1. 
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 Відповідне значення {𝛼𝑖,1}𝑖=1
𝑛

 ми і будемо інтерпретувати як складність 𝐶𝑖 

завдання 𝑇𝑖. 

Але  отримані агреговані оцінки складності завдання спираються на 

кореляційні залежності даних, що можливо при умові відсутності викидів, тобто як 

рівень знань учнів , так і рівень складності завдань досить мало відрізняються один 

від одного. На практиці, як одна, так і друга умови, як правило, не виконуються. В 

такому разі з наявної множини даних треба видалити ту інформацію, яка не 

відповідає основному тренду, тобто, провести фільтрацію даних.  Для цієї мети 

використаємо значення відстані Махалонобіса кожної точки від центроїда 

множини цілком.  

Відстань Махаланобіса розраховується як відстань від точки до центру ваги 

множини всіх точок у багатовимірному просторі, який визначається 

корельованими (неортогональними) незалежними змінними.  Якщо ж незалежні 

змінні некорельовані, відстань Махаланобіса співпадає з відстанню Евкліда. У 

даному випадку  ця міра дозволяє визначити чи є дана точка викидом відносно 

інших значень незалежних змінних. 

Відстань Махалонобіса між точками 𝑥𝑖 та 𝑥𝑗 визначається наступним чином 

‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑖‖𝑀 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)
𝑇𝛴−1(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖),    (2.16) 

де  ∑- кореляційна матриця. 

Таким чином, якщо �̄� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 - центроїд  нашої множини, то в якості міри 

буде значення 𝐷𝑀𝑖 = ‖�̄� − 𝑥𝑖‖𝑀 

Тоді, згідно [3], критичне значення 𝐷𝑀𝑖 для потрібного рівня α 

розраховується наступним чином 

𝐷𝑀[𝛼] =
𝑚(𝑛−1)2𝐹[𝛼;𝑣1=𝑚;𝑣2=𝑛−𝑚−1]

𝑛(𝑛−𝑚−1+𝑚𝐹[𝛼;𝑣1=𝑚;𝑣2=𝑛−𝑚−1])
, 

де 𝐹[𝛼;𝑣1=𝑚;𝑣2=𝑛−𝑚−1]  значення розподілу Фішера (Фішера-Снедекора). 

Таким чином, якщо 𝐷𝑀𝑖 > 𝐷𝑀[𝛼=0.05], то з точністю P>0.05 точка 𝑥𝑖 є 

викидом, якщо  𝐷𝑀[𝛼=0.1] < 𝐷𝑀𝑖 < 𝐷𝑀[𝛼=0.05], то з точністю  0.05<P<0.1 ця точка 

є підозрілою на викид. 
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Таким чином, запропонований нами метод розрахунку складності тестових 

завдань на основі векторної моделі у багатовимірному просторі дозволить 

забезпечити якість процесу тестування.  

 

2.6 Висновки до розділу 2 

 

1) Запропоновано метод побудови профілів IRT за допомогою кусково-

лінійної регресії з вільними вузлами, на основі чого вдалося отримати оцінку якості 

завдань, значення їх складності та диференційної здатності для подальшого 

аналізу. 

2) Розроблено метод побудови профілів IRT за допомогою ламаних, які 

зберігають середнє значення, що дозволило виправити недоліки першого підходу 

та оптимізувати профілі завдань.  

3) Запропоновано підхід до адаптивного тестування на основі профілів 

сучасної теорії тесту з використанням принципу Парето.  

4) Розроблено метод обчислення складності завдань на основі векторної 

моделі у багатовимірному просторі, що дозволило вирішити задачу об’єктивної 

оцінки складності завдань, оскільки даний параметр ключовий для будь-якого 

тестування.  
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ОЦІНКИ РОЗПОДІЛУ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ЗА 

ЯКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

 

3.1 Побудова рейтингів на основі методів визначення викидів 

 

В самих різних аспектах життєдіяльності людини досить часто виникає 

необхідність побудови рейтингу людей, речей або подій за тими чи іншими 

критеріями. Вирішення кожного з цих завдань вимагає використання власного 

підходу, що дозволить врахувати специфіку його постановки. 

Розглянемо окрему задачу з функціонування закладів вищої освіти. Так 

наприкінці кожного навчального семестру виникає необхідність вибрати із 

загального контингенту декілька студентів в якості претендентів на призначення 

іменних стипендій чи нагород від органів державного та місцевого управління. 

Обмеженість кількості іменних стипендій та винагород призводить до необхідності 

вирішення задачі щодо обґрунтування вибору найбільш достойних студентів. 

Як правило, вибір студентів-претендентів здійснюється відповідно до 

рейтингового списку  студентів. Кінцевий рейтинговий бал кожного студента 

визначається із урахуванням двох складових: навчальні досягнення (ваговий 

коефіцієнт 0,9) та активність участі студента в науковій, спортивній, громадській 

діяльності, студентському самоврядуванні (ваговий коефіцієнт 0,1).  

Таким чином, навчальні досягнення – це основна складова рейтингового 

балу. Однак, на її величину впливає не тільки рівень знань самого студента, а і інші 

фактори: вимогливість викладача; складність дисциплін, що входять навчального 

навантаження семестру відповідно до робочої програми; кількість дисциплін; 

кількість студентів у академічній групі та на курсі; загальний рівень 

підготовленості академічної групи тощо.  

З метою забезпечення обґрунтованості вибору у даному підрозділі 

дисертаційної роботи нами запропоновано підхід, основною ідеєю якого є гіпотеза 

про нормальний розподіл оцінок студентів і кореляційного зв'язку між ними. 
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Студенти з високими результатами, які істотно виділяються з умови гіпотези 

(викиди), можуть бути рекомендовані до участі у конкурсі кращих. 

У вибіркових обстеженнях, оскільки вибірка взята з кінцевої сукупності, 

виявлення викидів може бути виконано з урахуванням або без урахування ваги 

вибірки. Таким чином, можна провести відмінність між екстремальними 

значеннями і впливовими спостереженнями. Впливові спостереження - ті, для яких 

комбінація значення і ваги вибірки мають великий вплив на оцінку. Екстремальні 

значення можуть бути чи не бути впливовими. Крім того, з огляду на те, що 

розглянута задача є багатовимірною, викиди - це спостереження, які не 

узгоджуються з кореляційною структурою набору даних.  

Зупинимося на виборі метрики, що відображає специфіку даних розглянутої 

задачі. 

Для незалежної змінної x з множини Х розглянемо стандартну z-оцінку 

𝑧 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
, 

де 𝜇 –середнє значення, а  𝜎 дисперсія. Тоді можна записати 

𝑧2 =
(𝑥 − 𝜇)2

𝜎2
= (𝑥 − 𝜇)(𝜎2)−1(𝑥 − 𝜇). 

А тепер, нехай у нас є точка (𝑥, 𝑦) з {𝑋, 𝑌} і середнє значення (𝜇𝑥, 𝜇𝑦). 

Обчислимо зважену відстань між цими точками: 

𝑑 = √𝑧𝑥
2 + 𝑧𝑦

2 = √
(𝑥 − 𝜇𝑥)

2

𝜎𝑥
2

+
(𝑥 − 𝜇𝑦)

2

𝜎𝑦
2

 . 

Звідси 

𝑑2 = [(𝑥 − 𝜇𝑥), (𝑦 − 𝜇𝑦)]

[
 
 
 
 
1

𝜎𝑥
2

0

0
1

𝜎𝑦
2]
 
 
 
 

[
𝑥 − 𝜇𝑥
𝑦 − 𝜇𝑦

] = [𝑝 − 𝜇]𝑇
−1
[𝑝 − 𝜇]. 

Тут 

[𝑝 − 𝜇]𝑇 = [
𝑥 − 𝜇𝑥
𝑦 − 𝜇𝑦

]  та ∑ = [
𝜎𝑥
2 0

0 𝜎𝑦
2] - коваріаційна матриця незалежних 

подій. 



68 

 

У разі, коли дані є корелюючими, отримуємо 

𝑑𝑚(𝑥) = √(𝑝 − 𝜇)
𝑇
−1(𝑝 − 𝜇) .     (3.1) 

Данна відстань між точками p і  називається відстанню Махаланобіса 

(Mahalanobis distance)[110]. 

Геометрично, множина точок 𝑝, рівновіддалених в сенсі відстані 

Махаланобіса від точки µ, являє собою багатовимірний еліпсоїд з центром в 

точці µ. 

Використання відстані Махаланобіса для визначення багатовимірних викидів 

має наступні переваги: 

• можливість використовувати числові і графічні пороги для визначення 

викидів; 

• можливість використовувати різні апроксимації для вибору центроїда і 

значення коваріаційної матриці для багатовимірного випадку; 

• можливість реалізувати пом'якшення впливу викидів під час їх пошуку; 

• можливість виявлення закономірності в багатовимірному спостереженні; 

• пропозиція альтернативи методам регресії, коли немає очевидної цінності в 

отриманні передбачення. 

Пороги для викидів. З ймовірнісної точки зору оболонка еліпсоїда є 

контуром щільності ймовірності з розподілом 𝜒2 з p ступенями свободи. Johnson  и 

Wichern в роботі [2] показали, що якщо точки  x еліпсоїда задовольняють умовам 

(𝑥 − 𝜇)𝑇
−1
(𝑥 − 𝜇) ≤ 

𝑝
2(𝛼) ,        (3.2) 

то ймовірність попадання точки в еліпсоїд дорівнює 1 −  𝛼.  

Співвідношення (3.2) є досить конструктивним і використання значення 𝜒2 

полегшує оцінку викидів. Наприклад, для випадку двох змінних (𝑝 =  2) та  

𝛼 = 0.05, 𝜒2  =  5.99. Тоді це рівняння означає, що тільки 5% очікується, що 

відстані Махаланобіса буде більше 5,99. Іншими словами, тільки 5% значень 

будуть лежати поза еліпса, який визначений значенням 

dm = с = √𝑐2 = √2 = √5.88=2.45. 
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Таким чином, квадратний корінь критичного значення 𝜒2 може служити 

порогом для визначення викиду. 

Показник впливу спостереження. Розглянемо інший (проекційний) підхід 

до використання відстані Махаланобіса до оцінки викидів. 

Проведемо через точки (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)  и (𝑥,̂ �̂�) пряму 

𝑥 − 𝑥𝑖
�̂� − 𝑥𝑖

=
𝑦 − 𝑦𝑖
�̂� − 𝑦𝑖

   𝑦 =
�̂� − 𝑦𝑖
�̂� − 𝑥𝑖

(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝑦𝑖   𝑦 = 𝑘𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝑦𝑖  , 

і побудуємо лінійну комбінацію 𝑏 = ∑ ℎ𝑖𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 . Ваги ℎ𝑖 називаються показниками 

впливу, оскільки саме їх величина визначає підсумковий нахил регресії. Чим далі 

від центру системи по осі 𝑥 знаходиться спостереження, тим сильніше його внесок 

в загальне рівняння регресії і тим, отже, більше ℎ𝑖. 

Величина показника впливу знаходиться між 0 і 1, а сума всіх ℎ𝑖 дорівнює 

числу параметрів моделі, включаючи вільний член (тобто для лінійної регресії 

∑ ℎ𝑖 = 2
𝑛
𝑖=1  ). Великими вважаються значення ℎ𝑖> 2k/n.  

У лінійної регресійної моделі показник впливу спостереження ℎ𝑖 є i−й 

діагональний елемент проекційної матриці 𝐻 = 𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇, де 𝑋 матриця 

незалежних змінних з одиничним стовпцем на початку. У разі, якщо в матриці 

тільки два стовпці, то  

ℎ𝑖 =
1

𝑛
+
(𝑥𝑖 − �̂�)

2

(𝑛 − 1)𝜎𝑥
2
 , 

де 𝜎𝑥
2- дисперсія предикторів (незалежних змінних).  

Розрахунок статистик впливу. Статистики впливу дозволяють виразити 

ступінь впливу спостереження на форму і/або положення регресійної залежності. 

Оскільки впливові спостереження в більшій мірі визначають регресійною 

залежністю, навіть невеликі помилки в їх оцінках призводять до суттєвого 

спотворення форми і/або положення регресії, що негативно позначається на її 

прогностичних властивостях. До загальних заходів впливу відносять і відстань 

Махаланобіса.  

Незалежні змінні в рівнянні регресії можна представляти точками в 

багатовимірному просторі (кожне спостереження зображується точкою). У цьому 
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просторі можна побудувати точку центру. Така «середня точка» в багатовимірному 

просторі називається центроїдом, тобто центром тяжіння. Відстань Махаланобіса 

розраховується як відстань від точки спостереження до центра ваги в 

багатовимірному просторі, який визначається корельованими (неортогональними) 

незалежними змінними. Якщо ж незалежні змінні некорельовані, відстань 

Махаланобіса збігається зі звичайною евклідовою відстанню. Цей захід дозволяє, 

зокрема, визначити, чи є дане спостереження викидом по відношенню до решти 

значень незалежних змінних. Ця характеристика використовується в якості однієї з 

найбільш поширених заходів видалення точки від центру системи безлічі точок 

спостереження. Оскільки вона не враховує залежний або незалежний характер 

змінної і розглядає їх в хмарі розсіювання рівнозначно, такий захід не є 

характеристикою регресійного аналізу. Тим не менш, вона зручна тим, що дуже 

близька до показника впливу ℎ𝑖 і легко виводиться n і може розглядатися як ще 

один тест на викиди. 

𝑀𝐷𝑖 = (𝑛 − 1) (ℎ𝑖 −
1

𝑛
). 

Критичне значення 𝑀𝐷 для потрібного рівня значущості 𝛼 розраховується 

наступним чином 

𝑀𝐷[𝛼] =
𝑘(𝑛−1)2𝐹[𝛼,𝑣1=𝑘,𝑣2=𝑛−𝑘−1]

𝑛(𝑛−𝑘−1+𝑘⋅𝐹𝛼,𝑣1=𝑘,𝑣2=𝑛−𝑘−1)
 .  

Тоді, наприклад, для 𝑘 = 2, 𝑛 = 10, маємо значення розподілу Фішера 

(Фішера-Снедекора): 𝐹[𝛼=0.05;2;7] = 3.98, 𝐹[𝛼=0.1;2;7] = 2.86 і, відповідно, граничні 

значення відстані Махаланобіса дорівнюватимуть 𝑀𝐷[𝛼=0.05] = 4.31 та 

𝑀𝐷[𝛼=0.10] = 3.64. 

Спостереження, для якого 𝑀𝐷𝑖 > 𝑀𝐷[𝛼 = 0.05] з точністю 𝑃 > 0.05 є 

викидом, а, якщо 𝑀𝐷[𝛼 = 0.10] < 𝑀𝐷𝑖 < 𝑀𝐷[𝛼 = 0.05] є підозрілим з 

ймовірністю 0.05 < 𝑃 < 0.1. 

Розглянемо ще один підхід до виділення викидів. 

Коваріаційне відношення (CovRatio). Це загальна міра впливу 

спостереження. Являє собою відношення детермінанта коваріаційної матриці з 
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віддаленим 𝑖-тим наглядом до детермінанту коваріаційної матриці для всього 

набору даних.  

Впливовими вважаються спостереження, значимо відрізняються від 1. 

Якщо  |𝐶𝑅𝑖 − 1| > 3𝑘𝑛, то спостереження вважається істотно впливає на 

регресійну залежність, видалення будь-якого з них спотворить регресійну 

залежність і розширить довірчий інтервал для передбачення. 

Таким чином, запропоновані нами підходи щодо побудови складних 

рейтингів на основі методів визначення викидів, які базуються на гіпотезі про 

нормальний розподіл оцінок студентів і кореляційного зв'язку між ними,  

дозволяють забезпечити прозорість та об’єктивність процесу вибору.  

 

3.2 Метод оцінки числа компонентів суміші нормальних розподілів 

 

EM-алгоритм поділу суміші розподілів спирається на апріорну інформацію, 

як про вид розподілу, так і про кількість елементів суміші. Нами пропонується  

метод оцінки числа компонентів суміші нормальних розподілів. Ідея підходу 

полягає в побудові гістограми з асимптотично оптимальними вузлами, що 

відновлює вхідні дані із заданою помилкою. 

В роботі розглянуто один з видів неієрархічної кластеризації – ЕМ-алгоритм 

[109, 111, 112], який традиційно є найпоширенішим інструментом для поділу 

суміші розподілів з відомим числом компонентів. Визначення числа компонент 

(кластерів) є нетривіальним завданням. Як правило, цей параметр вибирається 

дослідником з якихось апріорних припущень [113]. Проте, завдання автоматичного 

вибору цього параметра досліджувалося в багатьох роботах [114]. Найбільш 

популярними алгоритмами оцінки кількості елементів суміші є:  

• метод ковзаючого контролю; 

• принцип мінімальної довжини опису; 

• використання інформаційного критерію Акаіке; 

• метод релевантних векторів тощо. 
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Існуючі підходи, як правило, відрізняються складністю реалізації, 

інтуїтивними підходами або наближеними методами вирішення складних 

аналітичних задач, інколи не зрозуміло, яким чином вони взагалі пов'язані з цим 

завданням.  

ЕМ-алгоритм поділу суміші нормальних розподілів, по суті, являє собою 

відновлення наявної гістограми лінійною комбінацією функцій Гауса, тому, цілком 

природно, маючи значення заданої похибки відновлення  , можна описати наявну 

гістограму об’єднаною гістограмою з вільними вузлами найкращим чином (тобто з 

мінімальним числом вузлів [115]). Отримане число вузлів є оцінкою числа 

компонентів суміші, яка відновлюється лінійною комбінацією функцій Гауса із 

заданою точністю . Більш того, значення вільних вузлів дають можливість 

отримати стартову оцінку інших параметрів суміші.  

Стисло наведемо алгоритм [116].  

ЕМ-алгоритм.  Нехай 𝑝(𝑥, 𝜃𝑖) щільність ймовірності того, що спостереження 

отримано з i-ї компоненти суміші розподілів 𝑝(𝑥) = ∑ 𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥).
𝑘
𝑖=1  

 

Рисунок 3.1 Суміш 𝑝(𝑥) 

 

Тоді  𝑝(𝑥, 𝜃𝑖) = 𝑝(𝑥)𝑃(𝜃𝑖|𝑥) = 𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥). 

Апостеріорну ймовірність 𝑃(𝜃𝑖|𝑥) того, що спостереження 𝑥𝑗 отримано з 𝑖-ї 

компоненти суміші, позначимо через 𝑔𝑖,𝑗. З формули повної ймовірності запишемо 

умову нормування: 
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∑𝑔𝑖,𝑗 = 1, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛.

𝑘

𝑖=1

 

Тоді при відомих 𝜔𝑖 та 𝑝𝑖(𝑥𝑗) з теореми Байеса легко отримати 

𝑔𝑖,𝑗 =
𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

∑ 𝜔𝜈𝑝𝜈(𝑥𝑗)
𝑘
𝜈=1

, 𝑖 = 1, . . . 𝑘, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛. 

Функція  𝐹(𝛩) = ∏ 𝑝(𝑥𝑗 , 𝜃𝑖)
𝑛
𝑗=1  називається функцією правдоподібності від 

𝛩 = {(𝜔𝑖 , 𝜃𝑖)}𝑖=1
𝑘  за вибіркою 𝑋 = {𝑥1, . . . , 𝑥𝑛}. 

Традиційно через MLE (Maximum Likelihood Estimate) – метод максимальної 

правдоподібності, називають метод, який доставляє �̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝛩
(𝐹(𝛩)). 

Зауважимо, що в силу монотонності алгоритму  

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝛩
(𝐹(𝛩)) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝛩
(𝑙𝑛(𝐹(𝛩))). 

Покажемо, що при відомих 𝑔𝑖,𝑗, використовуючи MLE, можна отримати 

ефективний метод поділу параметрів суміші. Запишемо MLE у вигляді 

𝑙𝑛 𝐹 (𝛩) = 𝑙𝑛∏ 𝑝(𝑥𝑗 , 𝜃𝑖)
𝑛
𝑗=1 = ∑ 𝑙𝑛∑ 𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

𝑘
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥

𝛩
  

за умови ∑ 𝜔𝑖 = 1.
𝑘
𝑖=1  

Використовуючи метод множників Лагранжа, запишемо лагранжіан цього 

завдання 

𝐿(𝛩, 𝛺) =∑𝑙𝑛∑𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

𝑘

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

− 𝜆(∑𝜔𝑖

𝑘

𝑖=1

− 1). 

Прирівнюючи нулю частинні похідні по невідомим параметрам, отримуємо 

𝜕

𝜕𝜔𝑖
𝐿(𝛩, 𝛺) =∑

𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

∑ 𝜔𝜈𝑝𝜈(𝑥𝑗)
𝑘
𝜈=1

𝑛

𝑗=1

− 𝜆 = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘.. 

Помноживши обидві частини отриманого співвідношення на 𝜔𝑖 та 

підсумовуючи їх за всіма 𝑖, отримуємо 

∑∑
𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

∑ 𝜔𝜈𝑝𝜈(𝑥𝑗)
𝑘
𝜈=1

𝑘

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

= 𝜆.∑𝜔𝑖

𝑘

𝑖=1

. 

Помічаючи, що 
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∑
𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

∑ 𝜔𝜈𝑝𝜈(𝑥𝑗)
𝑘
𝜈=1

𝑘
𝑖=1 = 1 та ∑ 𝜔𝑖

𝑘
𝑖=1 = 1, 

Отримуємо ∑ 1𝑛
𝑗=1 = 𝜆 та 𝜆 = 𝑛. 

Таким чином маємо 

𝜔𝑖 =
1

𝑛
∑

𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

∑ 𝜔𝜈𝑝𝜈(𝑥𝑗)
𝑘
𝜈=1

𝑛

𝑗=1

=
1

𝑛
∑𝑔𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘.. 

Тепер, помічаючи, що 𝑝𝑖(𝑥) залежить від 𝜃𝑖, візьмемо частинну похідну 

лагранжіана від 𝜃𝑖 та прирівняємо її до нуля 

𝜕

𝜕𝜃𝑖
𝐿(𝛩, 𝛺) =∑

𝜔𝑖

∑ 𝜔𝜈𝑝𝜈(𝑥𝑗)
𝑘
𝜈=1

𝜕

𝜕𝜃𝑖
𝑝𝑖(𝑥𝑗)

𝑛

𝑗=1

= 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘. 

Кожне з доданків помножимо і розділимо на 𝑝𝑖(𝑥𝑗), відповідно 

𝜕

𝜕𝜃𝑖
𝐿(𝛩, 𝛺) =∑

𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

∑ 𝜔𝜈𝑝𝜈(𝑥𝑗)
𝑘
𝜈=1

𝜕

𝜕𝜃𝑖
𝑙𝑛 𝑝𝑖 (𝑥𝑗)

𝑛

𝑗=1

=∑𝑔𝑖,𝑗
𝜕

𝜕𝜃𝑖
𝑙𝑛 𝑝𝑖 (𝑥𝑗)

𝑛

𝑗=1

= 0, 

𝑖 = 1, . . . , 𝑘. 

Звідси отримуємо  

𝜕

𝜕𝜃𝑖
∑ 𝑔𝑖,𝑗 𝑙𝑛 𝑝𝑖 (𝑥𝑗)
𝑛
𝑗=1 = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘, 

що збігається з необхідною умовою максимуму в задачі максимізації функції 

правдоподібності з вагою ∑ 𝑔𝑖,𝑗 𝑙𝑛 𝑝𝑖 (𝑥𝑗)
𝑛
𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥

𝛩
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘. 

Таким чином ЕМ-алгоритм з фіксованим числом компонентів суміші можна 

записати в наступному вигляді. 

Нехай 𝑋 = {𝑥1, . . . , 𝑥𝑛} вибірка спостережень, 𝑘 – число компонентів суміші, 

𝛩 = {(𝜔𝑖 , 𝜃𝑖)}𝑖=1
𝑘  – початкове наближення параметрів суміші, 휀 число, яке визначає 

зупинку алгоритму. 

ЕМ-алгоритм складається з послідовного застосування двох кроків. 

Е-крок (expectation). 

𝑔𝑖,𝑗
0 = 𝑔𝑖,𝑗; 𝑔𝑖,𝑗 =

𝜔𝑖𝑝𝑖(𝑥𝑗)

∑ 𝜔𝜈𝑝𝜈(𝑥𝑗)
𝑘
𝜈=1

, 𝑖 = 1, . . . 𝑘, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛; 𝛿 = 𝑚𝑎𝑥{|𝑔𝑖,𝑗
0 − 𝑔𝑖,𝑗|}. 

M-крок (maximization). 
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∑ 𝑔𝑖,𝑗 𝑙𝑛 𝑝𝑖 (𝑥𝑗)
𝑛
𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥

𝛩
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘; 𝜔𝑖 =

1

𝑛
∑ 𝑔𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑘. 

Якщо 𝛿 > 휀, то переходимо до Е-кроку, якщо 𝛿 ≤ 휀, то повертаємо знайдені 

параметри суміші 𝛩 = {(𝜔𝑖 , 𝜃𝑖)}𝑖=1
𝑘 . 

Зауважимо, якщо відомий вид функції щільності, то завдання MLE можна 

виписати в явному вигляді. Розглянемо випадок, коли відомо, що суміш 

складається з нормальних розподілів 𝑁(𝜇𝑖 , 𝜎𝑖
2), де 𝑖 = 1, . . . , 𝑘. Тоді задача 

∑ 𝑔𝑖,𝑗 𝑙𝑛 𝑝𝑖 (𝑥𝑗)
𝑛
𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥

𝛩
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 запишеться у вигляді 

∑ 𝑔𝑖,𝑗 𝑙𝑛 (
1

𝜎𝑖√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥𝑗−𝜇𝑖)
2

2𝜎𝑖
2 ))𝑛

𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥
𝛩
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘, 

або, що те ж саме, 

𝐺({𝜇𝑖 , 𝜎𝑖}𝑖=1
𝑘 ) = ∑ 𝑔𝑖,𝑗 (− 𝑙𝑛(𝜎𝑖√2𝜋) −

(𝑥𝑗−𝜇𝑖)
2

2𝜎𝑖
2 )𝑛

𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥
𝛩
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘. 

Прирівнюючи частинні похідні до нуля, отримуємо 

𝜕

𝜕𝜇𝑖
𝐺({𝜇𝜈 , 𝜎𝜈}𝜈=1

𝑘 ) = −∑𝑔𝑖,𝑗
(𝑥𝑗 − 𝜇𝑖)

𝜎𝑖
2

𝑛

𝑗=1

= 0, 

звідси 

𝜇𝑖 =
∑ 𝑔𝑖,𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑔𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1

. 

Аналогічно, 

𝜕

𝜕𝜎𝑖
𝐺({𝜇𝜈 , 𝜎𝜈}𝜈=1

𝑘 ) = −∑𝑔𝑖,𝑗 (
1

𝜎𝑖
−
(𝑥𝑗 − 𝜇𝑖)

2

𝜎𝑖
3 ) =

𝑛

𝑗=1

= −∑𝑔𝑖,𝑗 (
𝜎𝑖
2 − (𝑥𝑗 − 𝜇𝑖)

2

𝜎𝑖
3 ) =

𝑛

𝑗=1

0, 

таким чином, звідси отримуємо 

𝜎𝑖
2 =

∑ 𝑔𝑖,𝑗(𝑥𝑗−𝜇𝑖)
2𝑛

𝑗=1

∑ 𝑔𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1

, 

що дозволяє отримати параметри розподілу в явному вигляді при відомому числі 

компонент суміші. 
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Метод оцінки числа компонентів суміші. Позначимо через 𝛥𝑛 = {𝑥𝑖}𝑖=0
𝑛  – 

довільне розбиття 0 = 𝑥0 < 𝑥1. . . < 𝑥𝑛 = 𝑇 , а також зазначимо ℎ
𝑖+
1

2

= 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖,  

ℎ = 𝑚𝑎𝑥
𝑖
ℎ
𝑖+
1

2

 та 𝑥
𝑖+
1

2

=
𝑥𝑖+1+𝑥𝑖

2
. Через 𝑆 ({𝑎𝑖+1/2}𝑖=1

𝑛−1
, 𝛥𝑛, 𝑥) позначимо кусково-

постійну функцію зі значеннями 𝑎
𝑖+
1

2

 для 𝑥 ∈ [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1). 

Для функції 𝑦(𝑥), безперервної на [0,T] , розглянемо задачу 

휀 = 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖
𝑚𝑖𝑛
𝑎
𝑖+
1
2

∑ ∫ (𝑎
𝑖+
1

2

− 𝑦(𝑥))
2

𝑑𝑥
𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

𝑛−1
𝑖=0 .                                     (3.3) 

Теорема 3.1. Нехай 𝑦(𝑥) – функція 𝑦 ∈ 𝐶[0,𝑇]
2 , яка безперервно 

диференціюється і  така, що  𝑦′(𝑥) на проміжку ],0[ T  має не більше кінцевого числа 

нулів, тоді 

휀 =
1

12𝑛2
(∫ (𝑦 

′(𝑥))
2

3
𝑇

0
𝑑𝑥)

3

+ 𝑂 (
1

𝑛3
)      (3.4) 

і при цьому мінімум досягається для розбиття 𝛥𝑛
∗ = {𝑥𝑖

∗}𝑖=0
𝑚

  такого, що 

∫ (𝑦 
′(𝑥))

2

3
𝑥𝑖+1
∗

𝑥𝑖
∗ 𝑑𝑥 =

1

𝑛
∫ (𝑦 

′(𝑥))
2

3
𝑇

0
𝑑𝑥       та       𝑎

𝑖+
1

2

∗ =
1

ℎ
𝑖+
1
2

∗ ∫ 𝑦(𝑥)
𝑥𝑖+1
∗

𝑥𝑖
∗ 𝑑𝑥.            (3.5) 

Доведемо це твердження. Спочатку розглянемо наступну задачу 

𝛷 (𝑎
𝑖+
1

2

) = ∫ (𝑎
𝑖+
1

2

− 𝑦(𝑥))
2

𝑑𝑥 → 𝑚𝑖𝑛
𝑎
𝑖+
1
2

𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

.
                              (3.6) 

Тоді через опуклість задачі (3.6), необхідна умова мінімуму є і достатньою, тобто 

рішення цього завдання визначається з рівняння 

𝑑𝛷 (𝑎
𝑖+
1
2
)

𝑑𝑎
𝑖+
1
2

= 2∫ (𝑎
𝑖+
1
2
− 𝑦(𝑥))𝑑𝑥 = 0,

𝑥𝑖+1

𝑥𝑖

 

і, відповідно, 

𝑎
𝑖+
1
2
=

1

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
∫ 𝑦(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑖+1

𝑥𝑖

 

Таким чином, задачу (3.2.1) можна переписати у вигляді 

휀 = 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖
∑ ∫ (𝑦(𝑥) −

1

ℎ
𝑖+
1
2

∫ 𝑦(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

)

2

𝑑𝑥
𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

𝑛−1
𝑖=0 . 
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Використовуючи формулу Тейлора  

𝑦(𝑥) = 𝑦
𝑖+
1
1
+ 𝑦

𝑖+
1
2

′ (𝑥 − 𝑥
𝑖+
1
2
) + 𝑂(ℎ2)

 

де ℎ = 𝑚𝑎𝑥
𝑖
ℎ
𝑖+
1

2

, отримуємо 

휀 = 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖
𝑚𝑖𝑛
𝑎
𝑖+
1
2

∑∫ (𝑎
𝑖+
1
2
− 𝑦(𝑥))

2

𝑑𝑥
𝑥𝑖+1

𝑥𝑖

𝑛−1

𝑖=0

= 

= 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖
∑ ∫ (𝑦

𝑖+
1

1

+ 𝑦
𝑖+
1

2

′ (𝑥 − 𝑥
𝑖+
1

2

) + 𝑂(ℎ2) −
1

ℎ
𝑖+
1
2

∫ (𝑦
𝑖+
1

1

+ 𝑦
𝑖+
1

2

′ (𝑥 −
𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

𝑛−1
𝑖=0

−𝑥
𝑖+
1

2

) + 𝑂(ℎ2))𝑑𝑥)

2

𝑑𝑥 = 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖
∑ ∫ (𝑦

𝑖+
1

1

+ 𝑦
𝑖+
1

2

′ (𝑥 − 𝑥
𝑖+
1

2

) − 𝑦
𝑖+
1

1

+
𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

𝑛−1
𝑖=0

+𝑂(ℎ2))

2

𝑑𝑥 = 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖

1

12
∑ ((𝑦

𝑖+
1

2

′ )
2

ℎ
𝑖+
1

2

3 + 𝑂(ℎ4))𝑛−1
𝑖=0 .  

З теореми про середнє для інтегралів випливає, що знайдеться точка  

𝜉
𝑖+
1

2

∈ [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1] така, що 

(𝑦 
′ (𝜉

𝑖+
1

2

))

2

ℎ
𝑖+
1

2

3 = ((𝑦 
′ (𝜉

𝑖+
1

2

))

2

3

ℎ
𝑖+
1

2

)

3

= (∫ (𝑦 
′(𝑥))

2

3
𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

𝑑𝑥)
3

, 

звідси та з попереднього одразу отримуємо 

휀 = 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖

1

12
∑((𝑦

𝑖+
1
2

′ )

2

ℎ
𝑖+
1
2

3 + (𝑦 
′ (𝜉

𝑖+
1
2
))

2

ℎ
𝑖+
1
2

3 − (𝑦 
′ (𝜉

𝑖+
1
2
))

2

ℎ
𝑖+
1
2

3 + 𝑂(ℎ4)) =

𝑛−1

𝑖=0

 

= 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖

1

12
∑ ((∫ (𝑦 

′(𝑥))
2

3
𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

𝑑𝑥)
3

+ 𝑂(ℎ4)) .𝑛−1
𝑖=0                                                  (3.7) 

Лема. Нехай 𝛼 > 0 и 𝐶 > 0, тоді 

𝑚𝑖𝑛 {∑𝐶𝑖
𝛼|𝐶𝑖 ≥ 0,∑𝐶𝑖 = 𝐶

𝑛−1

𝑖=0

𝑛−1

𝑖=0

} = 𝑛 (
𝐶

𝑛
)
𝛼

, 

і при цьому мінімум досягається тоді, коли всі 𝐶𝑖 рівні між собою, тобто, 

𝐶𝑖
∗ =

𝐶

𝑛
(𝑖 = 0, . . . , 𝑛 − 1). 
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Для доказу цього твердження використовуємо метод невизначених 

множників Лагранжа. Запишемо функцію мети 

𝐿 = 𝜆0∑𝐶𝑖
𝛼 + 𝜆1 (∑𝐶𝑖 − 𝐶

𝑛−1

𝑖=0

) ,

𝑛−1

𝑖=0

 

тоді 

𝜕𝐿

𝜕𝐶𝑖
= 𝜆0𝛼𝐶𝑖

𝛼−1 + 𝜆1 = 0, 

що те ж саме  𝜆0𝛼(𝐶𝑖
𝛼−1 + 𝜆2) = 0, де 𝜆2 =

𝜆1

𝜆0𝛼
 . 

Таким чином, отримуємо 𝐶𝑖 = −𝜆2

1

𝛼−1  та  

∑𝐶𝑖 = −

𝑛−1

𝑖=0

∑𝜆2

1
𝛼−1 = −𝑛𝜆2

1
𝛼−1 = 𝐶.

𝑛−1

𝑖=0

 

Отже, маємо  𝜆2

1

𝛼−1 = −
𝐶

𝑛
, або, що те ж саме 𝐶𝑖 =

𝐶

𝑛
(𝑖 = 0, . . . , 𝑛 − 1). 

Лема доведена. 

  Таким чином, з (3.6) і доведеною леми одержуємо 

휀 = 𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖

1

12
∑ ((∫ (𝑦 

′(𝑥))
2

3
𝑥𝑖+1
𝑥𝑖

𝑑𝑥)
3

+ 𝑂(ℎ4)) =
1

12
∑ ((∫ (𝑦 

′(𝑥))
2

3
𝑥𝑖+1
∗

𝑥𝑖
∗ 𝑑𝑥)

3

+𝑛−1
𝑖=0

𝑛−1
𝑖=0

+𝑂(ℎ4)) = =
1

12𝑛2
(∫ (𝑦 

′(𝑥))
2

3
𝑇

0
𝑑𝑥)

3

+ 𝑂 (
1

𝑛3
)  

і при цьому мінімум досягається для розбиття 𝛥𝑛
∗ = {𝑥𝑖

∗}𝑖=0
𝑚  такого, що 

∫ (𝑦 
′(𝑥))

2
3

𝑥𝑖+1
∗

𝑥𝑖
∗

𝑑𝑥 =
1

𝑛
∫ (𝑦 

′(𝑥))
2
3

𝑇

0

𝑑𝑥. 

Крім того, зауважимо, що для заданої похибки 휀 можна знайти кількість 𝑛 ланок 

кусково-постійної 𝑆 ({𝑎𝑖+1/2}𝑖=1
𝑛−1
, 𝛥𝑛, 𝑥) з асимптотично оптимальними вузлами, 

що обираються з умови (3.2.2) 

𝑛 = [√
1

12휀
(∫ (𝑦 

′(𝑥))
2
3

𝑇

0

𝑑𝑥)

3

] + 1, 
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де [𝑚] – ціла частина числа m. 

Отримане значення кількості вузлів 𝑆 ({𝑎𝑖+1/2}𝑖=1
𝑛−1
, 𝛥𝑛, 𝑥) може служити 

оцінкою для числа елементів суміші нормальних розподілів, а значення 𝑥𝑖+1/2
∗  – 

стартовими значеннями математичного очікування функцій Гауса. 

Таким чином, запропонований нами метод дозволяє здійснити визначення 

оцінки числа елементів суміші нормальних розподілів при відомій похибки 

відновлення. Важливою умовою використання даного підходу є адекватна умова 

суміші саме нормальних розподілів. Застосування отриманого алгоритму показало 

його ефективність. 

 

3.3 Багаторівнева модель IRT для кластеризації учнів 

 

 Запропоновано розширення  моделі IRT. Перш за все, потрібно визначити 

кількості класів та типів.  

Нехай існує вектор 𝜉𝑣
(𝑉)

 з елементами 𝜉𝑣, що відповідають рівню знань всіх без 

виключення респондентів, де 𝑣 – клас. Отже, 𝑘𝑉 – це кількість класів, на які можна 

поділити здатності учнів. За принципом IRT 2PL, 𝑘𝑉 прийнято вважати рівним 3, 

тобто класи з низьким, середнім та високим рівнями здатностей.  

𝜋𝑣
(𝑉)

 – вага класу 𝑣, де ∑ 𝜋𝑣
(𝑉)

𝑣 = 1 та 𝜋𝑣
(𝑉)
> 0 для 𝑣 = 1,… , 𝑘𝑉. 

Також задаємо вектор 𝜉𝑢
(𝑈)

 з елементами 𝜉𝑢, що відповідають рівню знань 

згрупованих учнів (наприклад, в нашому випадку, за регіонами, або, як варіант, за 

статтю, за типом навчального закладу тощо), де 𝑢 – тип групи. 

Кількість типів груп обираємо використовуючи Байєсівський інформаційний 

критерій (𝐵𝐼𝐶). Виходячи з цього критерію, кількість типів груп відповідає 

мінімальному значенню 

𝐵𝐼𝐶 = −2ℓ(�̂�) + log(𝑛)#𝑝𝑎𝑟 

На практиці ми пропонуємо встановити модель для збільшення значень 𝑘𝑈 при 

обмеженні 𝑘𝑈 ≥ 𝑘𝑉. Коли 𝐵𝐼𝐶 починає збільшуватися, попереднє значення 𝑘𝑈 
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приймається як оптимальне. Зверніть увагу, що всі інші елементи, які 

характеризують модель, залишаються фіксованими. 

При заданих 𝑘𝑈 та 𝑘𝑉 параметри можуть бути оцінені шляхом максимізації 

log-правдоподібності (𝜌ℎ):  

ℓ(𝜃) =  ∑ log∑𝜋ℎ𝑢
(𝑈)
𝜌ℎ (𝜉𝑢

(𝑈)
)

𝑘𝑈

𝑢=1

𝐻

ℎ=1

 

де 𝜃 - вектор, що містить всі вільні параметри, та  

𝜌ℎ (𝜉𝑢
(𝑈)
) =∏∑𝜋ℎ𝑖,𝑣|𝑢

(𝑉)
∏𝑝(𝓎ℎ𝑖𝑗|𝑉ℎ𝑖 = 𝑣)

𝑟

𝑗=1

𝑘𝑉

𝑣=1

𝑛ℎ

𝑖=1

 

де ℎ – група, 𝑖 – учень (респондент), 𝑗 – завдання тесту, 𝓎ℎ𝑖𝑗|𝑉ℎ𝑖 = 𝑣 – означає 

реалізацію випадкової величини, яка відповідає відповіді на пункт j, наданий 𝑖-м 

респондентом.  

Щоб зробити модель ідентифікуючою, ми приймаємо обмеження 

𝛽𝑗𝑑 = 0,  𝛾𝑗𝑑 = 1, 𝑑 = 1,… , 𝑠, 

де β𝑗 (складність завдання) та γj (дискримінаційний індекс) для 𝑑-го. 

Враховуючи вищеописані обмеження ідентифікації, кількість вільних 

параметрів (#𝑝𝑎𝑟), зібраних в 𝜃, дорінює  

#𝑝𝑎𝑟 = (𝑘𝑉 − 1)(𝑚𝑉 + 𝑘𝑈) + (𝑘𝑈 − 1)(𝑚𝑈 + 1) + 𝑘𝑉𝑠 + 2(𝑟 − 𝑠). 

Фактично існують коефіцієнти регресії (𝑘𝑉 − 1)(𝑚𝑉 + 𝑘𝑈) + (𝑘𝑈 − 1)(𝑚𝑈 +

1) для прихованих класів, параметри здатності 𝑘𝑉𝑠, параметри дискретизації 𝑟 − 𝑠 

і параметри труднощів 𝑟 − 𝑠, вектор коваріацій індивідуального рівня (𝑚𝑈) та 

групового рівня (𝑚𝑉). При параметризації їх кількість зменшується на 𝑟 − 𝑠, так як 

дискримінаційні індекси не оцінюються.  

Для вибору кількості типів груп ми складаємо модель з коваріатами (тип 

території і географічна область) в п'ятивимірній версії (предмети: V1 - Українська 

мова та література, V2 - Історія України, V3 - Математика, V4 - Фізика, V5 - 

Англійська мова). Нехай значення 𝑘𝑈 приймемо 6. Результати цієї підгонки 

представлені в таблиці 3.1. Отже, виберемо 𝑘𝑈 = 5, так як відповідно до цієї 

кількісті типів спостерігається найменше значення 𝐵𝐼𝐶.   



81 

 

Таблиця 3.1  

Визначення 𝒌𝑼; жирним шрифтом виділено найменше значення 𝑩𝑰𝑪 

𝑘 ℓ #𝑝𝑎𝑟 𝐵𝐼𝐶 

1 -551442.8 301 1069688 

2 -550185.9 309 1067501 

3 -559744.5 315 1067035 

4 -549930.3 319 1066838 

5 -549789.9 335 1066531 

6 -549571.8 339 1066665 

 

Щоб максимізувати log-правдоподібність ℓ(𝜃), ми використовуємо алгоритм 

максимізації очікування (EM).  

Повна логарифмічна ймовірність, на якій заснований алгоритм ЕМ, може бути 

виражена як 

ℓ∗(𝜃) = ∑[ℓ1ℎ
∗ (𝜃) + ℓ2ℎ

∗ (𝜃) + ℓ3ℎ
∗ (𝜃)],

𝐻

ℎ=1

 

ℓ1ℎ
∗ (𝜃) =∑∑∑𝓏ℎ𝑖𝑣 log 𝑝(𝓎ℎ𝑖𝑗|𝑉ℎ𝑖 = 𝑣)

𝑘𝑉

𝑣=1

𝐽

𝑗=1

𝑛ℎ

𝑖=1

, 

ℓ2ℎ
∗ (𝜃) =∑∑∑𝓏ℎ𝑢𝓏ℎ𝑖𝑣 log 𝜋ℎ𝑖,𝑣|𝑢

(𝑉)

𝑘𝑉

𝑣=1

𝑘𝑢

𝑢=1

𝑛ℎ

𝑖=1

, 

ℓ3ℎ
∗ (𝜃) = ∑𝓏ℎ𝑢 log 𝜋ℎ𝑢

(𝑈)

𝑘1

𝑢=1

, 

 

де 𝓏ℎ𝑖𝑣 - індикаторна функція для суб'єкта 𝑖, яка перебуває в латентному класі 

𝑣 (𝑉ℎ𝑖  =  𝑣), а 𝓏ℎ𝑢 – індикаторна функція для кластера ℎ, що має типологію 

𝑢 (𝑈ℎ  =  𝜉𝑢
(𝑈)
). Отже, 𝓏ℎ𝑢𝓏ℎ𝑖𝑣 дорівнює 1, якщо обидві умови виконані і 0 в іншому 

випадку. 
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Зазвичай ℓ∗(𝜃) набагато простіше максимізувати по відношенню до ℓ(𝜃). 

Алгоритм ЕМ чергує наступні два кроки: 

– Е-крок. Він складається в обчисленні очікуваного значення повної лог-

правдоподібності ℓ∗(𝜃). На практиці це еквівалентно обчисленню задніх 

очікуваних значень змінних індикатора. Зокрема, ми маємо:  

�̂�ℎ𝑖𝑣 = 𝑝(𝑉ℎ𝑖 = 𝑣|𝒟) = ∑(𝓏ℎ𝑢𝓏ℎ𝑖𝑣)̂

𝑘𝑈

𝑢=1

 

де 𝒟 – скорочений запис спостережуваних даних. Більш того, ми маємо:  

(𝓏ℎ𝑢𝓏ℎ𝑖𝑣)̂ =  𝑝(𝑈ℎ = 𝑢, 𝑉ℎ𝑖 = 𝑣|𝒟) = 𝑝 (𝑉ℎ𝑖 = 𝑣|𝑈ℎ = 𝜉𝑢
(𝑈)
, 𝒟) 𝑝 (𝑈ℎ = 𝜉𝑢

(𝑈)
|𝒟) =

=
𝜋ℎ𝑖,𝑣|𝑢
(𝑉) ∏ 𝑝(𝓎ℎ𝑖𝑗|𝑉ℎ𝑖 = 𝑣)

𝐽
𝑗=1

∑ 𝜋
ℎ𝑖,𝑣′|𝑢

(𝑉) ∏ 𝑝(𝓎ℎ𝑖𝑗|𝑉ℎ𝑖 = 𝑣
′)

𝐽
𝑗=1

𝑘𝑣
𝑣′=1

 �̂�ℎ𝑢 

та  

�̂�ℎ𝑢 = 𝑝 (𝑈ℎ = 𝜉𝑢
(𝑈)
|𝒟) =

𝜌ℎ(𝜉𝑢
(𝑈)
)

∑ 𝜌ℎ′(𝜉𝑢
(𝑈)
)𝐻

ℎ′=1

 . 

 

– M-крок. Він складається з поновлення параметрів моделі, максимізуючи 

очікуване значення ℓ∗(𝜃), обчислене на E-кроці. Точніше, в той час як для окремих 

ваг класу існує явне рішення, а для інших параметрів явне рішення не існує. Тому 

використовується ітераційний алгоритм оптимізації типу Ньютона-Рафсона. 

Отримані оцінки 𝜃 використовуються для поновлення ℓ∗(𝜃) на наступному E-

кроці.  

Коли алгоритм сходиться, останнє значення 𝜃, що позначається �̂�, відповідає 

максимуму ℓ(𝜃), а потім береться як оцінка максимальної правдоподібності цього 

параметра. Важливо підкреслити, що кількість ітерацій і, зокрема, виявлення 

глобальної, а не локальної точки максимуму у більшій мірі залежить від 

ініціалізації ЕМ-алгоритму. Тому доцільно спробувати кілька ініціалізацій цього 

алгоритму.  
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Після оцінки параметрів кожен суб'єкт 𝑖 може бути призначений одному з 

класів 𝑘𝑉 на основі шаблону відповіді 𝓎𝑖, яку було надано учнем, а також його 

коваріацій 𝑥𝑖 і типології групи, до якої він належить. Аналогічно, кожна група ℎ 

може бути віднесена одному з 𝑘𝑈- класів. В обох випадках найбільш поширеним 

підходом є призначення суб'єкта і групи класу з найвищою постеріорною 

ймовірністю, розрахованої, як в рівняннях на Е-кроці. 

Розглянемо застосування алгоритму.  

Ми маємо справу з оцінкою параметрів IRT з 𝑘𝑉 = 3 на рівні учнів,  𝑘𝑈 = 5 на 

рівні груп і п’яти вимірів (V1, V2, V3, V4, V5), що позначають 5 предметів ЗНО.  

Надалі здатності виражаються через стандартизований масштаб, а вагу класів 

отримуються як середні значення оцінених питомих ваг класу, які охоплюють �̂�𝑣
(𝑉)

, 

і виходять як  

�̂�𝑣
(𝑉)
=
1

𝑛
∑∑�̂�ℎ𝑖,𝑣|𝑢

(𝑉)

𝑛ℎ

𝑖=1

𝐻

ℎ=1

. 

 

Таким чином, нами запропоновано розширення  моделі IRT для кластеризації 

учнів та студентів. Метод дозволяє здійснювати різноманітні зрізи для аналізу 

результатів тестування і надання висновків, а також для формулювання  подальших 

рекомендацій.  

 

3.4 Висновки до розділу 3 

 

1. Запропоновано підходи до побудови рейтингів на основі методів 

визначення викидів. Це дозволило вирішити проблему створення складних 

рейтингів і мінімізувати вплив суб’єктивних чинників, як, наприклад, 

складність предмету, вимогливість викладача тощо.  

2. Розроблено метод оцінки числа компонентів суміші нормальних розподілів. 

Ідея підходу полягає в побудові гістограми з асимптотично оптимальними 

вузлами, що відновлює вхідні дані із заданою помилкою. 
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3. Запропоновано доповнення моделі IRT на базі ЕМ-алгоритму, що дозволяє 

робити різноманітні «зрізи» для аналізу результатів тестувань і надання 

подальших висновків та рекомендацій. 
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РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ SMART TEST 

 

 

4.1 Створення інформаційної технології забезпечення контролю якості 

знань 

 

Головна задача будь якої інформаційної технології – це переробка 

інформації. Для розроблених нами методів, які описані у 2 та 3 розділах, вхідною 

інформацією є результати тестування у вигляді матриці відповідей.  

На першому етапі технології аналізується проведений тест та його завдання і 

будуються профілі IRT. На основі матриці відповідей респондентів відбувається 

розрахунок точок характеристичних кривих профілів завдань за допомогою (2.4). 

Далі відбувається оптимізація вузлів і побудова ламаної, використовуючи теореми 

3.2 – 3.3, які представлено у підрозділі 2.3. Як результат, отримуємо побудовані 

профілі IRT та числові значення складності і диференційної здатності кожного 

завдання тестового контролю знань. Схематично алгоритм представлено на рис. 

4.1.  

 

Рис. 4.1 Алгоритм побудови профілів IRT 
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Кінець
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Отримані розрахунки дають змогу реалізувати метод адаптивного 

тестування.  Вхідною інформацією для нього є матриця відповідей респондента на 

три випадкові завдання та складності усіх завдань поточного тесту. Відповіді на 

три завдання дозволяють зробити першу оцінку рівня підготовленості респондента. 

Далі, за принципом Парето, підбирається наступне завдання, як це описано у 

підрозділі 2.4. У результаті, респондент отримує питання тесту такої складності, 

яка відповідає його рівню підготовленості. Після отримання відповіді на нове 

питання алгоритм повторюється знову і так до тих пір, поки не закінчяться завдання 

тесту або час, зазначені викладачем. Схематично алгоритм представлено на 

рис. 4.2. 

 

Рисунок 4.2 Алгоритм методу адаптації тестових завдань 

 

В IRT розмір вибірки, необхідний для оцінки складності завдань, залежить 

від моделі і повинен перевищувати значення 50. Ця умова робить неможливими 

аналіз завдань та використання адаптивного тестування в освітніх процесах в 

закладах з невеликими групами, тому нами реалізовано додатковий метод 

визначення складності завдань, в якому вирішено проблему розміру вибірки. Отже, 

вхідною інформацією є матриця відповідей на тестові завдання. На першому кроці 
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Рівень підготовленості 

респондента

Принцип Парето

(підбір завдання)

Завдання відповідної 

скланості

Кінець



87 

 

вирішується задача (2.13) ітераційним методом головних компонент, що дає нам 

агреговані оцінки складності завдання, які спираються на кореляційні залежності 

даних. Необхідно видалити ту інформацію, яка не відповідає основному тренду, 

тобто, провести фільтрацію даних, для цього використаємо значення відстані 

Махалонобіса (2.16). У результаті, отримуємо складності завдань та викиди – 

завдання, які потрібно видалити з тесту. Схематично алгоритм представлено на 

рис. 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 Алгоритм методу розрахунку складності завдань 

 

Наступний етап – це розподіл учнів та студентів відповідно до результатів, 

які вони отримали у процесі навчання.  

Рейтинги – це невід’ємний елемент освітнього аналізу, у підрозділі 3.1 нами 

пропонується метод побудови рейтингів на основі методів визначення викидів. 

Вхідною інформацією є матриця успішності груп учнів та студентів. Для 

визначення викидів реалізовано два методи. Перший – за допомогою відстані 

Махаланобіса (3.1), другий – коваріаційне відношення. Їх можна використовувати 
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незалежно один від одного, порівнювати вихідні дані.  Ці методи в результаті дають 

значення викидів, що є переліком кращих учнів та студентів у рейтингу. 

Схематично алгоритм представлено на рис 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 Алгоритм методу побудови рейтингу 

 

У підрозділі 3.2 нами запропоновано метод оцінки числа компонентів суміші 

нормальних розподілів. Для цієї мети використовується ЕМ-алгоритм, який 

належить українському математику Шлезінгеру і є традиційно найбільш 

використовуваним інструментом для поділу суміші розподілів з відомим числом 

компонентів. Визначення числа компонент (кластерів) є нетривіальним завданням. 

Як правило, цей параметр вибирається дослідником з якихось апріорних 

припущень. Завдання автоматичного вибору цього параметра досліджувалася в 

багатьох роботах. Розроблений нами метод дає апріорну оцінку числа компонентів 

суміші. Ідея підходу полягає в побудові гістограми з асимптотично оптимальними 

вузлами, що відновлює вихідні дані із заданою помилкою. Замість функції Гауса 

ми беремо сходинки і за їх кількістю використовуємо ЕМ-алгоритм. 
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Разом, результати розділу 2 та підрозділів 3.1 – 3.2, дають змогу реалізувати 

багаторівневу модель IRT для кластеризації учнів та студентів. Таким чином, нами 

запропоновано метод оцінки розподілу учнів та студентів за якісними показниками 

на основі IRT. Вхідною інформацією методу є матриця відповідей на тестові 

завдання. Далі визначається кількість класів, на які можна поділити здатності учнів 

та студентів. Робиться апріорне припущення, наприклад, визначається 3 класи – з 

низьким, середнім та високим рівнями здатностей. На наступному кроці 

визначається кількість типів. Це значення розраховується на основі результатів 

підрозділу 3.2 та моделі з коваріатами, як описано у підрозділі 3.3. У результаті 

отримуємо розподіли: розподіл на рівні підготовленості учнів та студентів; 

розподіл на рівні груп або шкіл; розподіл за класами та типами (зв’язок між цими 

параметрами). Схематично алгоритм представлено на рис. 4.5.   

 

Початок

Матриця відповідей на 

тестові завдання

Визначення кількості класів

Визначення кількості типів, 

максимізація log-

Правдоподібності

(ЕМ алгоритм)

Розподіл на рівні 

підготовленості 

студентів 

Кінець

Розподіл на рівні 

груп/шкіл

Розподіл за класами та 

типами (зв язок)

 

 Рисунок 4.5 Алгоритм розширення IRT 
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4.2 Структурна модель інформаційної технології 

 

На основі результатів, отриманих у розділах 2 – 3, нами розроблено 

програмне забезпечення Smart Test.  

Інформаційна технологія Smart Test – це сукупність методів та програмно-

технічних засобів, які забезпечують проведення адаптивного тестування, оцінку 

якості та складності завдань, аналіз результатів контролів знань з наданням 

рекомендацій покращення тесту, побудову рейтингу студентів та їх групування за 

класами та типами. Комплекс дозволяє організувати матеріали курсів за підходом 

Flipped Classroom («перевернуте навчання»).  

Метою створення Smart Test є забезпечення наступних інформаційних 

процесів навчання:  

• збереження та структурування матеріалів курсів;  

• комунікація між учнями та викладачами;  

• тестування: оцінка якості завдань, аналіз результатів, побудова та 

проведення адаптивного тестування;  

• оцінка успішності студентів;  

• аналіз якості навчального процесу.  

Результати, представлені у попередніх розділах, допомагають реалізувати 

мету дисертаційного дослідження. 

Технологія націлена на організацію навчальних матеріалів та аналіз 

результатів зрізів знань для подальшого корегування курсів та тем. Ґрунтуючись на 

проведених дослідженнях нами визначено чотири структурних компоненти 

навчального середовища Smart Test: просторово-семантичний, технологічний, 

інформаційно-компетентнісний та комунікативний (рис. 4.6).  

Просторово-семантичний компонент забезпечує функціонування е-

навчального середовища закладу навчання за принципом «академічної хмари», 

його інтеграцію із загальнодоступними хмарами та базами даних, ресурси яких 

використовуються для підготовки учнів та студентів. Ця частина забезпечує кожен 

курс повним набором навчальних ресурсів.  



91 

 
ПРОСТОРОВО-СЕМАНТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ

Електронне навчальне середовище закладу навчання за принципом 

«академічної хмари». 

Інтеграція із загальнодоступними хмарами та базами даних (Google, 

Microsoft, IBM), ресурси яких використовуються для підготовки учнів та 

студентів. Ця частина забезпечує кожен курс повним набором навчальних 

ресурсів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЕТЕНТІСНИЙ 

КОМПОНЕНТ

підвищення фахової та педагогічної 

компетентності

КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ

змішане спілкування, пряма комунікація, 

організовувати колективна робота 

студентів та комунікація з учнями, 

викладачами

учасники

освітнього процесу

(викладачі і студенти)

Контент

(підключені електронні 

навчальні курси)

Засоби

(навчальний портал, автоматизовані системи адаптивного 

тестування, аналізу тестів та його результатів, побудови 

рейтингу та групування учнів)

управління

 

Рис. 4.6 Модель навчального середовища 

Технологічний компонент включає контент, засоби та управління засобами 

(електронним освітнім середовищем, в тому числі навчальним порталом, що 

функціонує на базі навчального закладу; за наявністю,  навчальною лабораторію 

Microsoft Imagine Academy, Cisco Networking Academy, тощо). Учасниками 

освітнього процесу у Smart Test виступають технічний адміністратор (ТА), 

викладач та студент. Контент – електронні навчальні курси, які ТА і викладач 

мають змогу створити безпосередньо на ресурсі, або викладач підключає свою 

директорію з хмари (кабінети представлені на рис. 4.7 – 4.11). Засоби – навчальний 

портал, відеопортал, Azure, автоматизовані системи адаптивного тестування, 

аналізу тестів та його результатів, побудови рейтингу та групування учнів. 

Управління – електронним середовищем та, за наявністю, навчальним 

лабораторіями.  
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Рисунок 4.7 Робоче місце користувача «Студент» 

 

 

Рисунок 4.8 Робоче місце «Технічного адміністратора» 
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Рисунок 4.9 Робоче місце «Викладача» 

 

Рисунок 4.10 Профіль тесту в кабінеті викладача 
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Рисунок 4.11 Порівняльна характеристика за тестом в кабінеті викладача 

 

Одним з визначальних компонентів є інформаційно-компетентнісний 

компонент, оскільки його результативністю з боку ТА і викладача є підвищення 

фахової та педагогічної компетентності, що суттєво впливає на рівень 

самоосвітньої компетентності студентів.   
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Комунікативний компонент відображають форми та характер взаємодії 

студентів і викладачів під час навчання, готовність використовувати змішане 

спілкування, пряму комунікацію та організовувати колективну роботу студентів.  

 

4.3 Функціональна модель Smart Test 

 

В якості засобу розробки функціональної моделі предметної області обрано 

діаграму BPMN, яка передбачає представлення результатів аналізу предметної 

області у вигляді алгоритму дій користувачів (рис. 4.12 – 4.15).  

На рис. 4.12 – 4.15 прийняті наступні позначення:  

 

- початок алгоритму; 

 

- оператор АБО. При розгалуженні активується одна або більше 

гілок; 

Х
 

- оператор виключного АБО. При розгалуженні направляє потік 

лише по одній з вихідних гілок. 

 
- дії, які повинен виконати користувач інформаційної системи; 

 Стрілками позначено послідовність виконання дій користувачів системою.  
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Перегляд відкритої 

інформації

Авторизація

Авторизація пройшла успішно?

Ні
Перегляд головної 

сторінки «гостя»
Так

Перегляд головної сторінки 

авторизованого користувача

 

Рисунок 4.12 Алгоритм дій користувача "Гість" 

 

Неавторизований користувач (гість) у системі має дві основні можливості – 

переглянути відкриту інформацію ресурсу або авторизуватися.  

Якщо авторизація користувача пройшла успішно, його статус змінюється у 

відповідності до введених даних.  

 

Перегляд «дошки» з 

доступними курсами

Перегляд особистої 

сторінки

Перегляд результатів 

тестування

Перехід до класної 

кімнати

Вихід

Перегляд списку тем або 

уроків

Перегляд «щоденника» з 

термінами виконання 

завдань курсу

Перегляд доступних 

контролів знань

Почати 

тестування

Редагування інформації

Перегляд головної 

сторінки «гостя»

Спілкування з 

іншими учнями 

курсу

Спілкування з 

викладачем

Перегляд опису 

теми чи уроку

Проходження 

теми або уроку

Виконання 

завдань

 

Рисунок 4.13 Алгоритм дій користувача "Студент" 
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Панель управління

Користувачі

Навчальний портал

Навчальна лабораторія

Академічна хмара

Налаштування

Вихід

Перегляд Редагування

Перегляд Налаштування Підключення

Редагування Налаштування

Перегляд Налаштування Підключення

Перегляд головної 

сторінки «гостя»

Перегляд 

курсів

Створення курсу або 

редагування

Створення уроків 

або редагування

Створення завдань 

та контролів знань 

або редагування  

Рисунок 4.14 Алгоритм дій користувача "Технічний адміністратор" 

 

Технічний адміністратор має змогу працювати та налаштовувати усі доступні 

розділи академічної хмари та навчального порталу і усі підключені навчальні 

лабораторії.   

Викладачі, в свою чергу, можуть працювати тільки з власними ресурсами.  

 

Панель управління

Групи

Навчальний портал

Навчальна лабораторія

Академічна хмара

Перегляд особистої 

сторінки

Вихід

Перегляд Студенти

Перегляд Підключення

Перегляд Підключення

Перегляд головної сторінки 

«гостя»

Перегляд 

курсів

Створення курсу або 

редагування курсу

Створення уроків 

або редагування

Створення завдань 

та контролів знань 

або редагування

Перегляд

IRT – аналізПерегляд тестів

Перегляд рейтингу

Перегляд 

групування учнів та 

загальної статистики

Редагування інформації

Перехід до класних 

кімнат
Перегляд 

Спілкування з 

учнями

 

Рисунок 4.15 Алгоритм дій користувача "Викладач" 
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Таким чином інформаційна технологія Smart Test складається з наступних 

частин:  

1. Створення курсів та організація їх матеріалів за принципом перевернутого 

навчання; 

2. Проведення адаптивного тестування та детальний аналіз його завдань і 

результатів;  

3. Рейтингування учнів та студентів;  

4. Групування учнів за класами та типами.  

 

Викладач Студент

Інтерфейс викладача Інтерфейс студента

Проходження тестування 

та введення даних
База даних Формування курсів

Компонента контролю 

якості знань

Представлення 

результатів

Методи

 

Рисунок 4.16 Структурна схема 

 

4.4 Алгоритм функціонування та програмне забезпечення інформаційної 

технології 

 

Розроблена нами інформаційна система Smart Test реалізує технологію 

«перевернутого» навчання для очного, заочного та дистанційного навчання.  

Викладач створює курси у системі, або підключає їх зі своєї директорії на 

хмарі, де попередньо організовує їх за темами та уроками і готує файл за шаблоном 

для налаштувань. Також, з цією частиною роботи може допомогти ТА.  
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За вимогами підходу «перевернутого» навчання, кожен курс повинен мати 

чіткі дати початку та кінця проведення та/або кількість годин, днів, тижнів 

проведення. Також, викладачу перед початком курсу необхідно проінформувати 

студентів про мінімальні вимоги до них та пояснити які знання та навички вони 

отримають наприкінці навчального періоду.  

Формування тем та уроків формується аналогічно курсам. Автоматично до 

кожного уроку формуються рекомендації щодо телефонів та використання інших 

технічних засобів і нагадування викладачам про принцип Pomodoro (перерви під 

час уроків кожні 25-30 хвилин). Урок повинен містити: ціль, опис теми (preview), 

тест з попередньої теми, план теми чи уроку, теоретичні та лекційні матеріали, 

презентація та/або відео, тест за поточну тему, основні та допоміжні матеріали для 

самостійної роботи, список рекомендованої літератури та ресурсів, практичні 

завдання для спільного з викладачем та самостійного виконання, зв’язок з іншими 

темами курсу чи курсів.  

Викладач має змогу створити тести безпосередньо на ресурсі, або 

імпортувати за шаблоном. Питання контрольних зрізів знань повинні бути різних 

типів: відкриті, закриті, на відповідність, вибір одиничний та множинний, 

заповнення пропусків. Викладач вказує дату та час проведення тестування. Якщо 

воно відбувається дистанційно, то студенти повинні увімкнути камери, це 

налаштування доступне на сторінці «Налаштування тесту».  

Викладачу доступний детальний аналіз якості та складності тестових питань 

з рекомендаціями і поясненнями. Він має змогу редагувати та видаляти завдання, 

якщо вони знаходяться у поганій відповідності до тесту та рівня підготовленості 

учнів. Доступна загальна статистична інформація про час тестування кожного 

окремого учня, його результати за питаннями тощо. Також, викладач може 

імпортувати матрицю відповідей вже раніше проведеного тесту для того, щоб 

провести аналіз його завдань та результатів.  

Викладач може ознайомитись з рейтингом учнів за окремим обраним курсом 

та взагалі за результатами навчання.  
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Викладачу доступний інструмент аналізу результатів контрольних зрізів 

знань у вигляді групування учнів на класи та типи, що допомагає побачити слабкі 

місця матеріалів курсу, ефективність навчального процесу, а також, організувати 

адаптивне навчання, поділивши учнів за рівнем засвоєння матеріалів.  

Комунікація зі студентами описана схемою, представленою рис. 4.15.  

Система автоматично формує для учнів, так званий, «щоденник», де 

відображаються усі дати виконання завдань та зрізів знань курсів. Учням 

доступний режим перегляду рейтингу за курсами та за результатами навчання в 

цілому. Smart Test організовано таким чином, що учні зобов’язані перед початком 

заняття ознайомитись з його описом, в протилежному випадку він не матиме 

доступу до основних матеріалів теми. Також, студенти обов’язково наприкінці 

заняття записують у систему свої висновки за вивченим матеріалом і доповнюють 

інтелект-карту курсу. Викладачі мають змогу продивлятись ці карти, щоб 

аналізувати, як учні засвоюють знання та орієнтуються в матеріалах.  

Вимоги розроблення даної інформаційної технології ґрунтуються на 

дослідженнях у сферах когнітивною науки, когнітивної психології та окремого 

вивчення кривих пам’яті та здатності до навчання. 

Для побудови графічних інтерфейсів застосовувались технології: HTML, 

CSS, JavaScript (React). Було розроблено власне API мовою програмування PHP та 

опрацьовано API Microsoft, Google, Cisco та IBM для реалізації підключення 

хмарних інструментів збереження матеріалів та організації дистанційного 

навчання.  

 

4.5 Застосування методу побудови профілів IRT за даними тестування 

 

Розглянемо приклад використання отриманих результатів другого розділу 

дисертаційного дослідження до  аналізу тестових завдань за технологією IRT. 

Основна мета тестового завдання, що досліджувалося, – проведення 

підсумкового контролю знань з дисципліни «Економічна теорія» для отримання 

студентом залікової оцінки. 
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В тестуванні прийняло участь 52 студенти. Основні показники оцінки 

результатів тестування наведено у табл. 4.1. Висновки: рівень підготовки  студентів 

має суттєву розбіжність; оцінки рівня підготовки кращого учасника тестування 

дорівнює 0.93, а найгіршого – 0.53.  

Таблиця 4.1 

 Результати тестування студентів 

 Первинний 

бал (0-100) 

Правильні 

відповіді 

Неправильні 

відповіді 

Оцінка 

рівня 

підготовки 

Ср.значення 72,1 21,6 8,3 0,7 

Ср.квадрат.відхилення 8,4 6,7 6,7 0,07 

Макс.значення 93,3 28 14 0,93 

Мін.значення 53,3 16 2 0,53 

 

Зміст тестових завдань відповідає робочій програмі дисципліни. Для 

виконання тестових завдань достатньо базового рівня знань. Тестове завдання  

містить 30 питань та 4 варіанти відповіді, тільки одна з яких є правильною. Основні 

показники оцінки результатів за питаннями наведено у табл. 4.2. Висновки: 

питання суттєво різняться за рівнем складності; найпростіше питання отримало 

оцінку 0.09, а найскладніше – 0.4.  

Таблиця 4.2  

Результати тестування за завданнями 

 % 

вирішених 

завдань 

Правильні 

відповіді 

Неправильні 

відповіді 

Оцінка 

рівня 

складності 

Ср.значення 72,1 37,5 14,5 0,27 

Ср.квадрат.відхилення 6,61 3,4 3,4 0,06 

Макс.значення 90,4 47 22 0,4 

Мін.значення 57,7 30 5 0,09 

 

Профіль тестового завдання наведений на рис. 4.17, а оцінка результатів 

тестування по завданням у табл. 4.3. Висновки: розподіл питань тестового завдання 



102 

 

здійснено не правильно;  послідовність за рівнем складності  1 – 21 – 13 – 6 – 11 – 

23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 25 – 4 – 8 – 12 – 30 – 18 – 20 – 29 – 2 – 3 – 10 – 17 – 22 – 5 – 

7 – 16 – 14 – 9 – 15 – 19. Певним чином це пов’язано із різним рівнем складності 

окремих тем дисципліни. Але, водночас, є свідченням можливої неправильної 

схеми оцінювання тестових завдань. 

 

 

Рисунок 4.17 Точки характеристичного профілю тесту 

 

Таблиця 4.3  

Результати по завданням тестового контролю 

Номер 

завдання 

Складність 

завдання 

Кількість студентів, що 

правильно  відповіли 

на питання, % 

Кількість помилок 

1 2 3 4 

1 0,096 90,38 5 

2 0,308 69,23 16 

3 0,308 69,23 16 

4 0,269 73,08 14 

5 0,327 67,31 17 

6 0,231 76,92 12 

7 0,327 67,31 17 
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1 2 3 4 

8 0,269 73,08 14 

9 0,365 63,46 19 

10 0,308 69,23 16 

11 0,231 76,92 12 

12 0,269 73,08 14 

13 0,212 78,85 11 

14 0,346 65,38 18 

15 0,423 57,69 22 

16 0,327 67,31 17 

17 0,308 69,23 16 

18 0,288 71,15 15 

19 0,423 57,69 22 

20 0,288 71,15 15 

21 0,173 82,69 9 

22 0,308 69,23 16 

23 0,231 76,92 12 

24 0,231 76,92 12 

25 0,250 75,00 13 

26 0,231 76,92 12 

27 0,231 76,92 12 

28 0,231 76,92 12 

29 0,288 71,15 15 

30 0,269 73,08 14 

 

 

Рисунок 4.19 Характеристична  

ломана завдання №1 

  

Рисунок 4.20 Характеристична  

ломана завдання №4 
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Рисунок 4.21 Характеристична  

ломана завдання №10 

  

Рисунок 4.22 Характеристична  

ломана завдання №13 

 

 Рисунок 4.23 Характеристичні  

ломані завдань №15 і №19 

 

Рисунок 4.24 Усі характеристичні 

ломані тестового завдання (№1-№30) 

 

На підставі рис. 4.24 можливо стверджувати наступне: тестові завдання 

мають різні рівні складності і далекі від ідеалу диференційні здатності. Студенти з 

високим рівнем підготовки мають високу вірогідність правильної відповіді (0.903) 

лише на перше питання (рис. 4.19), інші завдання мають високі рівні складності і 

не відповідають рівню підготовки студентів, занадто, питання, які представлені на 

рис. 4.23.  Кращі студенти, вирішуючи завдання 15 і 19 мають вірогідність 

правильної відповіді 0.57. Саме тому, що ці питання вносять певну дезінформацію 

в процес оцінювання студентів  їх необхідно виключити з тестового завдання.   

Взагалі, тест знаходиться в поганому узгодженні рівня підготовки студентів 

до рівня складності тестових завдань.   

Розроблена нами система дозволяє оцінити також і об’єктивність проведення 

самого процесу тестування. Наприклад, автоматично розрахована стисла 

характеристика даного тесту (табл. 4.4) показує, що під час тестування група 

опитуваних, скоріш за все, мала правильні відповіді або списала  їх у краще 

підготовленого студента. Такий висновок можливо сформулювати на підставі того, 
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що в результаті аналізу розрахункова кількість студентів з низьким рівнем 

підготовки дорівнює нулю (вірогідність такої ситуації в умовах подібного 

тестового завдання дуже мала).  Це також вносить певну дезінформацію у профілі 

завдань. 

 Таблиця 4.4  

Стисла характеристика тестового контролю 

Рівень Кількість 

опитуваних 

% від 

загального 

числа 

Максимальна 

підготовленість 

Мінімальна 

підготовленість 

Низький 0 0.00 0.00 0.00 

Середній 47 90.38 0.83 0.53 

Високий 5 9.62 0.93 0.87 

 

Як свідчить профіль першого питання (табл. 4.5), воно є занадто легким, має 

низьке розумове навантаження. Саме тому, його диференційна здатність погано 

підготовлених студентів не може бути стовідсотковою. Ці студенти мали 

відповісти на нього вірно.  Але, оскільки процедура тестування була некоректною, 

профіль цього питання близький до ідеального.  

Таблиця 4.5  

Профіль питання №1 тестового контролю №1 

Загальна кількість відповідей 52 

Кількість правильних відповідей 47 

Кількість не правильних відповідей 5 

Складність питання 0.10 

Диференційна здатність слабо підготовлених  100.00% 

 середнє підготовлених 21.05% 

 добре підготовлених 87.50% 

 

Нами були проаналізовані також і інші тестові завдання. За результатами 

аналізу вони отримали ще гірші показники, крім одного – процедура проведення 
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тестування була коректною. Так в табл. 4.6 наведено результати аналізу 

модульного тестового завдання №2 з дисципліни «Основи веб-програмування». 

 

Таблиця 4.6  

Стисла характеристика тестового контролю №2 

Рівень Кількість 

опитуваних 

% від 

загального 

числа 

Максимальна 

підготовленість 

Мінімальна 

підготовленість 

Низький 6 11.54 0.47 0.20 

Середній 25 48.08 0.80 0.53 

Високий 21 40.38 1.00 0.87 

 

 

Рисунок 4.25 Усі характеристичні ломані тестового контролю №2 

 

Профіль тесту демонструє, що питання №1 і №13 даного тесту мають 

складність вище за допустиму. Завдання №2, №3, №4, №6 і №8 надто легкі і мають 

низьке смислове навантаження, тому вносять дезінформацію до результатів 

тестування. Тільки питання №1, №13 і №15 мають стовідсоткову диференційну 

здатність слабо підготовлених учнів. Завдання №1, №5, №7, №11-№15 взагалі не 

диференціюють добре підготовлених учнів.  
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Таблиця 4.7  

Профіль тестового контролю №2 

№ 

питання 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Кількість не 

правильних 

відповідей 

Складність 

питання 

Диференційна здатність 

слабо 

підготовлених 

середнє 

підготовлених  

добре 

підготовлених  

№1 19 33 0.63 100.00% 21.05% 0.00% 

№2 49 3 0.06 62.96% 31.58% 50.00% 

№3 50 2 0.04 40.74% 31.58% 50.00% 

№4 48 4 0.08 40.74% 31.58% 50.00% 

№5 43 9 0.17 77.78% 31.58% 0.00% 

№6 49 3 0.06 40.74% 31.58% 50.00% 

№7 43 9 0.17 62.96% 31.58% 0.00% 

№8 48 4 0.08 62.96% 31.58% 50.00% 

№9 45 7 0.13 77.78% 31.58% 12.50% 

№10 45 7 0.13 88.89% 31.58% 12.50% 

№11 36 16 0.31 88.89% 31.58% 0.00% 

№12 34 18 0.35 88.89% 31.58% 0.00% 

№13 22 30 0.58 100.00% 5.26% 0.00% 

№14 34 18 0.35 88.89% 31.58% 0.00% 

№15 28 24 0.46 100.00% 5.26% 0.00% 

 

 

Рисунок 4.26 Характеристична ломана завдання №1 тестового контролю №2 

 

http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_1/47
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_1/48
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_1/49
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_1/50
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_1/51
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_1/52
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_1/53
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_1/54
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_4/55
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_4/56
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_4/57
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_4/58
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_2/59
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_4/60
http://localhost:81/smarttest/index.php/qbank/edit_question_4/61
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Таким чином, результати аналізу тестового контролю №2, свідчать, що всі 

профілі питань дуже далекі від характеристичної ламаної з ідеальною 

диференційною здатністю.  

 

  

4.6 Застосування методу адаптивного тестування  

 

Розглянемо приклад використання отриманого алгоритму у другому розділі 

дисертаційного дослідження на основі побудови профілів IRT. 

 

 

Рисунок 4.27 Точки характеристичного профілю тесту 

 

Використання адаптації завдань підвищує якість питання з точки зору 

диференційної здатності, оскільки цей процес дозволяє додати  в стандартні 

групові тести елементи індивідуалізації, врахування індивідуальних особливостей 

кожного досліджуваного в процесі тестування. На рис. 4.29 – 4.30 представлено 

порівняння використання системи без адаптивного тестування та з його 

впровадженням.   
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Рисунок 4.28 Зміна характеристичної ламаної питання №4 

 

 

Рисунок 4.29 Зміна характеристичної ламаної питання №10 

 

 

Рисунок 4.30 Зміна характеристичної ламаної питання №13 
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4.7 Застосування методу визначення складності завдань  

 

Результати експериментів були отримані шляхом оцінки тестового завдання 

з дисципліни «Економічна теорія». Використання запропонованого методу у 

другому розділі дисертаційного дослідження покроково представлено у таблиці 

4.8. Як видно, похибка стабілізувалась на 4 ітерації.   

Таблиця 4.8  

Результати застосування алгоритму 

 1 крок 2 крок 3 крок 4 крок 
№ 

питання 
{𝛼𝑖,1}𝑖=1

𝑛
 𝑒1 {𝛼𝑖,1}𝑖=1

𝑛
 𝑒1 {𝛼𝑖,1}𝑖=1

𝑛
 𝑒1 {𝛼𝑖,1}𝑖=1

𝑛
 𝑒1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  0,267 0,370 0,197 -0,128 0,145 -0,177 0,096 0,161 

2  0,477 0,147 0,407 -0,060 0,355 0,023 0,308 -0,126 

3  0,477 0,099 0,407 0,088 0,355 0,174 0,308 -0,167 

4  0,437 0,230 0,367 0,300 0,315 0,134 0,269 -0,285 

5  0,497 0,202 0,427 0,400 0,375 0,040 0,327 0,031 

6  0,397 0,178 0,327 0,016 0,275 -0,145 0,231 0,230 

7  0,497 0,032 0,427 0,324 0,375 -0,214 0,327 0,261 

8  0,437 -0,154 0,367 -0,050 0,315 -0,175 0,269 -0,207 

9  0,537 -0,229 0,467 0,190 0,415 0,044 0,365 0,108 

10  0,477 0,094 0,407 -0,025 0,355 0,018 0,308 -0,404 

11  0,397 0,089 0,327 0,024 0,275 0,155 0,231 0,150 

12  0,437 -0,164 0,367 -0,121 0,315 0,155 0,269 -0,222 

13  0,377 0,209 0,307 -0,374 0,255 0,063 0,212 0,032 

14  0,517 0,001 0,447 0,133 0,395 -0,021 0,346 -0,136 

15  0,587 0,312 0,517 -0,247 0,465 -0,218 0,423 0,100 

16  0,497 0,247 0,427 0,140 0,375 0,191 0,327 -0,148 

17  0,477 0,088 0,407 -0,055 0,355 0,011 0,308 0,033 

18  0,457 0,155 0,387 0,149 0,335 0,245 0,288 0,081 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19  0,587 0,237 0,517 0,210 0,465 -0,210 0,423 -0,155 

20  0,457 0,136 0,387 -0,127 0,335 0,016 0,288 -0,291 

21  0,337 -0,175 0,267 0,395 0,215 -0,101 0,173 -0,099 

22  0,477 -0,022 0,407 0,009 0,355 -0,039 0,308 -0,140 

23  0,397 -0,010 0,327 0,083 0,275 -0,369 0,231 0,053 

24  0,397 -0,018 0,327 -0,016 0,275 -0,376 0,231 0,072 

25  0,417 -0,007 0,347 -0,008 0,295 0,278 0,250 0,351 

26  0,397 0,179 0,327 -0,106 0,275 0,188 0,231 0,143 

27  0,397 0,370 0,327 0,136 0,275 0,165 0,231 0,055 

28  0,397 -0,266 0,327 -0,043 0,275 0,325 0,231 0,126 

29  0,457 0,052 0,387 -0,162 0,335 0,080 0,288 -0,196 

30  0,437 -0,045 0,367 -0,135 0,315 -0,191 0,269 -0,177 

 

Завдання тестового контролю варіюються за рівнем складності: найпростіше 

питання має оцінку 0.096, а найскладніше – 0.423.  

На рис. 4.31 видно, що завдання № 4, 5, 7, 8, 11, 19, 20, 22 вносять 

дезінформацію в результати тестування, ці питання потрібно редагувати, або 

видалити.  

 

Рисунок 4.31 Складності завдань тестового контролю  
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4.8 Застосування методу побудови рейтингів 

 

Використання запропонованого нами методу побудови рейтингів у третьому 

розділі дисертаційного дослідження. На рис. 4.32 наведено вихідні значення. 

 

Рисунок 4.32 Приклад розподілу вихідних даних 

 

xi 62 74 108 119 160 191 192 228 252 321 

yi 199 174 193 154 202 200 171 129 186 14 

 

Тоді 

hi 0.31 0.27 0.17 0.15 0.10 0.11 0.11 0.16 0.22 0.51 

 

І отримуємо остаточний результат, в якому виділене критичне значення 

(викид): 

MDi 1.93 1.53 0.64 0.44 0.02 0.07 0.07 0.54 1.08 3.69 

 

Розглянемо ще один підхід до виділення викидів, а саме коваріаційне 

відношення (CovRatio).  
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Впливовими вважаються спостереження, значимо відрізняються від 1. 

Якщо  |𝐶𝑅𝑖 − 1| > 3𝑘𝑛, то спостереження вважається істотно впливає на 

регресійну залежність, видалення будь-якого з них спотворить регресійну 

залежність і розширить довірчий інтервал для передбачення. 

Для наведеного прикладу було отримані наступні результати: (викид 

виділено)  

CR(i) 1.48 1.37 1.22 1.18 1.13 1.13 1.12 1.20 1.29 2.44 

 

Опис рішення даної задачі з використанням запропонованих методів.  

Нехай є студентські групи 𝐺𝑖  𝑖 = 1,2,… , 𝑛 з яких потрібно вибрати 𝑘 

претендентів, які потрібно впорядкувати. Будемо вважати, що наші претенденти 

повинні істотно відрізнятися (в кращу сторону) від колективу групи в цілому, 

тобто, аналізуючи кожну групу, знаходимо викиди і ті з них, які більше 

відрізняються, і є необхідними претендентами. Для вирішення цього завдання 

виберемо поріг  та, з урахуванням цього порога, до кожної групи окремо 

застосуємо один із запропонованих методів, наприклад, той, який відповідає 

співвідношенню (3.1). Якщо сума всіх претендентів (тобто сумарна кількість 

викидів) менше необхідного значення 𝑘, то збільшимо поріг, в іншому випадку, 

зменшимо. Таким чином, більш високий рейтинг отримують ті претенденти, які 

проходитимуть при меншому значенні порога.  

 

4.9 Застосування методу кластеризації учнів за допомогою розширення 

IRT 

 

Кластеризацію учнів за допомогою розширення IRT було проведено із 

використанням інформації про результати основної сесії ЗНО 2017 року за 

основними показниками. Джерелом інформації став сайт УЦОЯО, база якого 

містить деперсоніфіковані дані всіх учасників тестування. 
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У 2017 році найпопулярнішими предметами стали: українська мова та 

література, історія України, математика, фізика, англійська мова.  Результати ЗНО 

за усіма предметами оцінювалися за шкалою 0-200 балів.  Важливо, що для 

проведення тестування було використано завдання різних типів, а саме множинний 

вибір, відкриті питання, питання на відповідність тощо.  

Проведений нами аналіз виявив залежність результатів ЗНО від наступних  

чинників: предмет тестування, рівень здібностей учня, тип території, географічна 

область, тип навчального закладу тощо. 

Середні показники по предметам тестування, типу території та географічної 

області наведено у таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 

Середній показник по типу території і географічної області для п’яти вимірів 

тестів ЗНО 

Географічна область 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 
Математика Фізика 

Англійська 

мова 

Місто Село Місто Село Місто Село Місто Село Місто Село 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вінницька область 142.3 120.3 126.1 108.9 123.3 95.7 110.7 83.8 125.8 99.8 

Волинська область 148.6 120.2 129.5 104.6 135.9 103.7 120.3 95.1 137.1 118.2 

Дніпропетровська область 139.7 114.0 122.4 100.6 121.9 86.3 108.7 79.4 119.6 89.3 

Донецька область 138.0 118.0 121.5 99.9 116.5 83.3 100.4 76.8 115.1 93.1 

Житомирська область  143.9 113.5 126.5 103.5 120.1 83.4 110.0 71.7 129.1 91.3 

Закарпатська область  125.9 80.6 104.3 70.1 127.8 76.7 115.7 70.4 125.0 81.9 

Запорізька область  137.6 113.2 121.4 102.8 120.9 84.1 101.1 71.3 123.5 76.8 

Івано-Франківська область  145.0 114.4 125.8 98.0 136.1 104.6 121.3 95.7 135.6 102.8 

Київська область  143.7 125.1 125.6 109.9 126.4 102.3 114.3 97.0 123.7 99.2 

Кіровоградська область  139.6 114.7 123.4 98.1 119.4 86.9 107.7 66.5 124.1 93.5 

Луганська область  137.8 118.6 123.8 103.5 116.3 95.2 98.3 71.1 119.6 96.2 

Львівська область  152.7 125.4 134.3 110.6 137.6 108.5 119.7 92.1 135.8 110.8 

Миколаївська область  136.9 109.9 118.3 98.6 116.7 81.3 98.4 65.0 110.5 70.0 

Одеська область  135.7 110.9 118.8 98.1 119.2 85.6 98.4 70.8 117.6 82.3 

Полтавська область  142.8 122.9 125.1 107.7 121.6 97.6 106.6 83.2 126.4 105.6 

Рівненська область  144.7 104.6 127.6 90.5 128.6 85.3 114.1 70.7 131.7 92.9 

Сумська область  144.5 121.0 127.5 109.5 126.0 97.1 107.8 91.6 129.6 99.6 

Тернопільська область  149.0 122.2 134.5 111.6 131.2 98.7 110.5 81.4 135.3 113.8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Харківська область  141.5 119.3 125.2 102.9 124.7 92.2 109.7 73.6 128.7 106.1 

Херсонська область  134.3 111.3 117.9 99.1 115.6 82.9 104.5 69.9 115.2 88.8 

Хмельницька область  143.6 114.1 129.0 101.8 125.0 90.6 111.8 76.3 124.7 88.4 

Черкаська область  146.1 122.2 127.0 107.6 131.0 103.9 114.1 87.3 130.5 103.9 

Чернівецька область  136.9 88.1 119.0 73.3 119.5 80.3 111.6 65.3 134.3 115.4 

Чернігівська область  142.7 115.9 125.4 104.6 125.2 93.6 110.3 80.4 127.2 98.1 

м. Київ  149.7 127.2 134.0 125.4 143.2 101.3 130.6 88.9 140.0 100.3 

 

Результати тестування характеризують наступні показники:  

«Українська мова та література»  найкращий результат 152,7 балів (Львівська 

область, місто); найгірший результат – 80,6 балів (Закарпатська область, село); 

«Історія України» найкращий результат 134,3 балів (Львівська область, місто); 

найгірший результат – 70,1 балів (Закарпатська область, село); 

«Математика» найкращий результат 143,2 балів (місто Київ); найгірший 

результат – 76,6 балів (Закарпатська область, село); 

«Фізика» найкращий результат 130,6 балів (місто Київ); найгірший результат 

– 65,0 балів (Миколаївська область, село); 

«Англійська мова» найкращий результат 140,0 балів (місто Київ); найгірший 

результат – 70,0 балів (Миколаївська область, село). 

Таким чином, найвищі бали були отримані з предмету «Українська мова та 

література», а найнижчі  з «Фізики». Найкращі результати показали учні шкіл, що 

розташовані в містах (частіше м. Київ), а найгірші – в сільській місцевості (частіше 

Закарпатська область). 

Важливим фактором, що обумовлює результати тестування, у тому числі і під 

час ЗНО, є здібності учнів. У таблиці 4.10 представлені результати оцінки 

здібностей  учнів за рівнями для трьох класів:  «сlass 1» - високий рівень,  «сlass 2» 

- середній рівень, «сlass 3» - низький рівень. Оцінювалося п’ять пов'язаних 

вимірювань. Для полегшення інтерпретації результати оцінки здібностей 

представлені по кожному вимірюванню окремо, а також усереднено з урахуванням 

рангу здібностей. 
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 За результатами оцінки можливо сформулювати наступні висновки. Учні, 

рівень здібностей яких, наприклад, відноситься до «сlass 3», в усіх тестових 

завданнях показали найгірші результати. Аналогічна ситуація спостерігається за 

усіма іншими рівнями. За усередненими значеннями сформувався наступний 

розподіл учнів за рівнями підготовки (у % від загальної кількості): «сlass 1» - 18,3% 

; «сlass 2» - 51.2% ; «сlass 3» - 32.1%. Таким чином, більша частика учнів мала 

високий та середній рівень здібностей. Однак, питома вага учнів із незадовільним 

рівнем здібностей є дещо завеликою з точки зору оцінювання результатів навчання. 

  

Таблиця 4.10  

Розподіл здібностей учнів на рівні учнів (�̂�𝒗
(𝑽)

) 

 V1 V2 V3 V4 V5 �̂�𝑣
(𝑉)

 

Class 1 0.878 0.815 0.732 0.614 0.642 0.183 

Class 2 0.521 0.509 0.448 0.399 0.474 0.512 

Class 3 0.298 0.191 0.188 0.140 0.194 0.321 

 

 

Аналіз оціночних середніх здібностей було здійснено нами також для 

розподілу учнів, що завершили навчання в міській або сільській школі за областями 

України (табл. 4.11).  Так розподіл шкіл за збільшенням рівня середніх здібностей 

учнів дозволив нам виділити п’ять наступних типів:  « Type 1-2» - недостатній 

рівень, «найгірші» школи; «Type 3» - середній рівень, «середні» школи; «Type 4-5» 
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- високий рівень, «кращі» школи. За результатами оцінювання питома вага 

«кращих» шкіл становить 18, 2%, «середніх» - 50,6 %, «найгірших» - 31,1 %. 

 

Таблиця 4.11 

Розподіл здібностей на типи шкіл 

 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 

𝜉𝑢
(𝑈)

 0.216 0.307 0.488 0.679 0.821 

�̂�𝑢
(𝑈)

 0.098 0.213 0.506 0.123 0.059 

 

 

 

Слід зазначити, що найбільшу частку займають сільські школи. Інші типи 

шкіл, як правило, розташовані у містах.  

Нами було проведено аналіз розподілу шкіл за типами та районами України, 

результати якого згруповані у таблиці 4.12. 

Таблиця 4.12  

Рівень підготовки у школах за районами України 

 Кількість 

міст 

Кількість 

сіл 

Type 1 

�̂�𝑢
(𝑈)

 

Type 2 

�̂�𝑢
(𝑈)

 

Type 3 

�̂�𝑢
(𝑈)

 

Type 4 

�̂�𝑢
(𝑈)

 

Type 5 

�̂�𝑢
(𝑈)

 

Захід 134 8245 0.189 0.413 0.206 0.163 0.029 

Північ 69 5781 0.031 0.223 0.305 0.321 0.119 

Центр 81 6650 0.032 0.207 0.310 0.352 0.099 

Схід 106 3869 0.036 0.234 0.406 0.263 0.061 

Південь 51 3684 0.041 0.246 0.458 0.199 0.056 
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Найбільша кількість шкіл «Type 1-2» із низьким рівнем підготовки учнів 

розташована на заході країні (60,2%). Питома вага шкіл  цього типу у інших 

районам суттєво не відрізняється та коливається в межах від 23,9 % (центр) до 

27,0% (південь). Однією з причин такого розподілу може бути те, на заході 

розташована більша кількість сіл (залежність рівня підготовки учнів від місцевості 

розташування школи була доведена вище). 

Найбільша кількість шкіл  «Type 4-5» з високим рівнем підготовки учнів 

розташована у центрі країни (45,1 %). Інші райони за зменшенням рівня цього 

показника можливо розподілити наступним чином: північ (44%), схід (42,4%), 

південь (25,5%), захід (1,2%). 

Найбільша кількість шкіл «Type 3» із середнім рівнем підготовки учнів 

розташована на півдні (45,8%). Спостерігаються суттєві розбіжності рівня цього 

показника за окремими районами країни (10-20%). 

Таким чином, представлене розширення моделі IRT дозволяє здійснювати 

різноманітні «зрізи» для аналізу результатів та формулювання подальших 

висновків й рекомендацій. Ґрунтуючись на цій моделі, з'ясована наявність 

прихованих класів випробовуваних, які демонструють послідовні рівні здатності 

по залученим вимірам. Використання розширення моделі  IRT дозволили нам 

дослідити результати ЗНО за предметами, рівнем підготовки учнів, типом шкіл 

місцем їх розташування та географічними районами. На рівні учнів виявлено, що 

тип території (місто або село) значно впливає на членство в класі, як правило учні 

міських шкіл, групуються в клас з найвищим рівнем підготовки. На рівні школи 

результати показують, як і в якій мірі чинники, пов'язані зі шкільною географічною 

областю, впливають на ймовірність того, що школа буде згрупована за певним 

типом школи  (наприклад, як за нашим аналізом, школи із заходу мають найнижчий 

рівень підготовки). У представленому прикладі, було з’ясовано, які райони України 

мають проблеми з рівнем якості середньої освіти та визначені ці причини.   
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4.10 Порівняння з існуючими технологіями 

 

У таблиці 4.13 наведено порівняння Smart Test за головними критеріями 

відповідно до вимог та результатів дослідження з найпопулярнішими системами 

управління навчанням – Moodle та Canvas.  

Таблиця 4.13  

Порівняння інформаційних технологій для забезпечення очного, заочного та 

дистанційного навчання 

 Smart 

Test 

Moodle Canvas 

Організація матеріалів курсу за 

принципом перевернутого навчання 
+ + + 

Підключення директорії хмари та 

автоматична організація матеріалів на 

ресурсі 

+ - - 

Адаптивне тестування + 

+  

(сторонній 

плагін) 

- 

Загальна статистика тесту + + + 

Аналіз якості тестових завдань + - - 

Аналіз складності завдань  + - - 

Побудова рейтингів за якісними 

показниками 
+ - - 

Групування учнів та студентів на класи та 

типи 
+ - - 

Зв’язок з учнями (текстовий/відео)  +/+ +/+ 

+/+ 

(сторонній 

плагін) 

Автоматичне формування щоденника + + + 

Створення ролей на ресурсі з різними 

правами доступу 
+ + + 

Адміністрування  + + + 
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4.11 Висновки до розділу 4 

 

1. Розроблено інформаційну систему моделювання інформаційних процесів 

в освіті, яка об’єднує п’ять компонентів навчального середовища: забезпечення 

можливості реалізації підходу «перевернутого» навчання, за рахунок організації 

навчальних матеріалів; комунікація між студентами та викладачами; повне 

забезпечення процесу тестування; оцінка успішності студентів; аналіз якості 

навчального процесу.  

2. Описано чотири структурних компоненти, функціональну модель та 

алгоритм інформаційної системи.  

3. Проведено порівняння з існуючими технологіями та описано застосоване 

програмне забезпечення.  

4. Проведено апробацію результатів дисертаційного дослідження. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено для використання в 

навчальному процесі міжнародного проекту «Школа програмування IT-ELIT», 

курсів програмування «HELLO WORLD»  та в навчальному процесі факультету 

Освіта Мадридського університету Комплутенсе.  
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до мети та поставлених завдань у процесі дослідження отримано 

такі результати: уточнено основні поняття з проблеми дослідження; здійснено 

аналіз існуючих методів контролю знань; досліджено сучасний та класичний 

підходи до тестування; розглянуто методи аналізу ефективності навчального 

процесу та успішності студентів; розроблено методи оцінки якості тестових 

завдань та оцінки складності завдань; запропоновано підхід до адаптивного 

тестування; розроблено методи розподілу учнів та студентів для побудови 

складних рейтингів і класів підготовленості; оцінено якість пакету тестових 

завдань з дисципліни «Економічна теорія» та модульних завдань з «Основ веб-

програмування»; проаналізовано результати основної сесії ЗНО 2017 року на 

предмет виявлення класів підготовленості абітурієнтів і їх залежність від типу 

населеного пункту; розроблена інформаційна модель SMART TEST,  в якій 

реалізовано описані методи і яка допомагає організувати навчання у режимі 

«перевернутого» та дистанційного з використанням хмарних технологій.  

У дисертаційній роботі розв’язана науково-технічна задача забезпечення 

контролю якості знань шляхом розробки методів та засобів обробки результатів 

навчання та контролю знань на основі апроксимаційних (в основному сплайнових) 

методів. В результаті дисертаційного дослідження отримано наступні результати: 

1. Проаналізовано існуючі методи та підходи до забезпечення контролю 

якості знань. 

2. Розроблено метод побудови профілів IRT за допомогою лінійних сплайнів 

найкращого середнє-квадратичного наближення та сплайнів, які зберігають 

середнє значення, що дозволило виправити недоліки інтерполяції і оптимізувати 

профілі завдань. Представлено аналіз якості тесту за технологією IRT.  

3. Запропоновано підхід до адаптивного тестування на основі профілів 

сучасної теорії тесту та принципів Парето.  

4. Розроблено метод обчислення складності завдань на основі векторної 

моделі у багатовимірному просторі, що дозволило вирішити задачу об’єктивної 
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оцінки складності завдань, оскільки даний параметр ключовий для будь-якого 

тестування. 

5. Запропоновано підходи до побудови рейтингів на основі методів 

визначення викидів. Це дозволило вирішити проблему створення складних 

рейтингів і мінімізувати вплив суб’єктивних чинників, як, наприклад, складність 

предмету, вимогливість викладача тощо.  

6. Розроблено метод оцінки числа компонентів суміші нормальних 

розподілів. Ідея підходу полягає в побудові гістограми з асимптотично 

оптимальними вузлами, що відновлює вхідні дані із заданою помилкою. 

Запропоновано доповнення моделі IRT на базі ЕМ-алгоритму, що дозволяє робити 

різноманітні «зрізи» для аналізу результатів тестувань і надання подальших 

висновків та рекомендацій. 

7. Розроблено інформаційну технологію для забезпечення оцінки якості 

знань, яка об’єднує п’ять компонентів навчального середовища: забезпечення 

можливості реалізації підходу перевернутого навчання, за рахунок організації 

навчальних матеріалів; комунікація між студентами та викладачами; повне 

забезпечення процесу тестування; оцінка успішності студентів; аналіз якості 

навчального процесу. Запропонована технологія забезпечує організацію матеріалів 

курсу за принципом «перевернутого» навчання; дозволяє підключення директорії 

хмари (Google, Microsoft, IBM) та автоматичну організацію матеріалів на ресурсі; 

дає можливість проведення адаптивного тестування для поточної перевірки знань 

(не контролю); представляє загальну статистика тесту та надає аналіз якості 

тестових завдань і їх складності; будує рейтинги за якісними показниками та 

кластеризує учнів та студентів на класи та типи; надає можливість комунікації – 

текстовий та відео зв’язок зі студентами та учнями; автоматично формує 

щоденники учнів.  

8. На базі розробленої інформаційної технології, створене прикладне 

програмне забезпечення SMART TEST, в якому реалізовано описані методи і яке 

допомагає організувати навчання у «перевернутому» та дистанційному режимі  з 

використанням хмарних технологій, оцінено якість пакету тестових завдань з 
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дисципліни «Економічна теорія» та модульних завдань з «Основ веб-

програмування»; проаналізовано результати основної сесії ЗНО 2017 року на 

предмет виявлення класів підготовленості учнів і їх залежність від типу населеного 

пункту.   

Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Науковий пошук варто продовжити у таких напрямах, як: дослідження 

інноваційних методів IRT оцінювання якості тестових завдань та вдосконалення 

засобів розробленої методики; розроблення та впровадження підходу до 

адаптивного тестування саме для контролю знань; дослідження методів визначення 

складності завдань; дослідження підходів до побудови складних рейтингів; 

дослідження методів для кластеризації і аналізу результатів тестування, в тому 

числі, для детального розбору результатів ЗНО, та надання рекомендацій.  
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