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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Враховуючи сучасний розвиток інформаційних 

технологій, усе більша значимість надається інструментам підвищення ефективності 

навчального процесу. Моніторинг рівня підготовленості та подальшого розподілу 

учнів, студентів частіше всього відбувається у вигляді тестування. Тому виникає 

потреба розробки підходів, які будуть гарантувати високу якість тестових завдань, 

об’єктивність оцінювання та коректність аналізу результатів проведення 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. Тому, розробка нових та вдосконалення існуючих інформаційних 

технологій у освіті на нинішній день є актуальною науково-технічною задачею, 

розвиток якої дозволить підвищити якість  підготовки фахівців. 

Варто зазначити, що тести постійно привертали увагу науковців. Цією 

проблемою займалися Р. Дюбуа, Г. Ченс, А. Анастазі, Д. Доббін, Г. Міллер. Не менше 

уваги цій проблемі приділяли у вітчизняній науці,  особливості тестування 

розглядалися в роботах  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. 

На сьогоднішній день для вирішення проблем моделювання процесів контролю 

знань в освіті існують два головних направлення – класична та сучасна (IRT) теорії 

тестів.  

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; також, ця 

теорія не дає змогу здійснювати вимір диференційної здатності окремого завдання і 

тесту в цілому та реалізувати комп’ютерне адаптивне тестування. IRT вирішує певні 

недоліки класичного підходу, але це зовсім не значить, що у IRT-теорії нема 

недоліків. Існуючі підходи до побудови характеристичних кривих призводять до 

втрати їх інформативності; складність завдань можна об’єктивно розрахувати 

застосовуючи тільки середньо- і широкомасштабне тестування, що не завжди можна 

реалізувати.  

Крім того, в освітньому процесі є необхідність аналізу отриманих результатів 

навчання. Дослідження предметної області показує, що на тепер 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; а також, 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.  

Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій контролю якості знань 

та управління навчальним процесом є актуальною науково-технічною задачею, 

розв’язок якої дозволить підвищити якість отриманих знань студенів та учнів. 
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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 контролю якості знань шляхом розробки інформаційної технології на базі 

апроксимаційних методів опису характеристичних кривих та використання 

векторних моделей  у багатовимірному просторі.  

Для досягнення поставленої мети здійснюється 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, що сформовано в дисертаційній роботі, 

підтверджується коректним використанням математичного апарату, обґрунтованими 

теоретичними твердженнями, позитивними оцінками вчених і спеціалістів на 

конференціях, присвяченим проблемам інформаційних технологій в освіті, як в 

Україні, так і за її кордонами.   

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. Використовуючи розроблену інформаційну технологію, 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 

дисципліни «Економічна теорія» та завдання модулів з основ веб-програмування; 

проаналізовано результати основної сесії ЗНО 2017 року на предмет виявлення класів 

підготовленості абітурієнтів і їх залежність від типу населеного пункту.   

3. Розроблена інформаційна технологія SMART TEST впроваджена у 

навчальному процесі міжнародного проекту «Школа програмування IT-ELIT» (акт 

впровадження від 20 травня 2019 року).  

4. Розроблена інформаційна технологія SMART TEST впроваджена у 

навчальному процесі курсів програмування «HELLO WORLD» (акт впровадження від 

13 серпня 2019 року).  
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5. Розроблена інформаційна технологія SMART TEST впроваджена у 

навчальному процесі факультету Освіта Мадридського університету Комплутенсе 

(акт впровадження від 7 вересня 2020 року). 

6. Розроблена інформаційна технологія SMART TEST впроваджена у 

навчальному процесі Дніпровського державного технічного університету (акт 

впровадження від 2 березня 2020 року). 

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 та отриманими і опублікованими 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 їх основі досліджень з використанням бази ЗНО і 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, 

2018рр); 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.  

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 міжнародною 

наукометричною базою Index Copernicus та одна у закордонному виданні.   

Структура та обсяг дисертації.  Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, 4 розділів, висновків, додатків, переліку використаних джерел з 114 
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найменувань. Робота містить 140 сторінок тексту, на яких розміщено 45  рисунків, 14 

таблиць та додатки.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність завдань, які розв’язуються, 

сформовано наукову проблему, мету дослідження, наукову новизну та практичне 

значення роботи. Подані відомості про особистий внесок автора, апробацію, 

публікації та структуру дисертації.  

Перший розділ присвячений порівняльному аналізу сучасного стану 

застосування інформаційних методів і технологій, які використовуються в освітніх 

процесах.  

Були проаналізовані фундаментальні праці та сучасні роботи, в яких наведені 

загальні поняття теорії освітніх вимірювань, оскільки вони ознайомлюють з 

проблематикою освітніх вимірювань, термінологією, сучасними методами, 

практичними рекомендаціями тощо. 

У розділі розглядаються підходи до аналізу якості тестів та побудови їх 

профілів за результатами, адаптивного тестування, розподілу учнів та студентів за 

якісними показниками. 

У другому розділі наведено результати дослідження методів оцінки знань. 

Проведено порівняння моделей тестового контролю знань – класичної (CTT) та 

сучасної теорії тестувань (Item Response Theory – IRT).  

Переваги IRT над класичною теорією тестів полягають в наступному: 

1. IRT перетворює виміри, виконані в дихотомічних і порядкових шкалах, у 

лінійні виміри, в результаті якісні дані аналізуються за допомогою кількісних 

методів.  

2. Дозволяє використовувати широкий спектр математичних процедур для 

аналізу результатів виміру.  

3. Оцінка складності тестових завдань не залежить від вибірки опитуваних, на 

яких вона була отримана, тобто не потребується особлива окрема підготовка людей, 

які будуть проходити тестування.  

4. Оцінка рівня підготовленості опитуваних не залежить від набору тестових 

завдань, що використовується, тобто питання не потрібно приводити по якогось типу 

або шаблону.  

5. Неповнота даних (пропуск деяких комбінацій «опитуваний – тестове 

завдання») не є критичною. 

IRT базується на математичних моделях на основі яких 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. 
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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. 

Респондент з більш високим рівнем знань відповідає вірно на завдання з 

ймовірністю не менше ніж респондент з нижчим рівнем знань. Таким чином первісні 

дані представляють собою результати відповідей респондента на контрольні питання, 

по яким обчислюємо ймовірність правильної відповіді Р.  

Ясно, що залежність 𝑃(𝜃𝑖) має неспадаючий характер для фіксованого рівня 

складності запитання β. Виходячи з цього, характеристичний профіль завдання 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: 

𝑃𝑗(θ) =
1

𝑁
∑{𝑟𝑖,𝑗|𝜃𝑖 ≤ 𝜃}

𝑁

𝑖,𝑗=1

, 

де 𝑁 — кількість респондентів, 𝑟𝑖,𝑗 – результат відповіді i-го респондента на j-е 

завдання. 

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

точок 

�̂�𝑗(θ𝑘) =
1

�̂�
∑ {𝑟𝑖,𝑗|θ𝑖 ≤ θ𝑘}

�̂�

𝑖,𝑗=1

, 𝑘 = 1,… , �̂� 

 
Рис. 1 Приклад поведінки �̂�𝑗(𝜃𝑘) для усіх тестових завдань 
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Розглянемо задачу  опису множини точок �̂�𝑗(θ𝑘). Поширеним апаратом 

наближення є кусково-поліноміальні функції або сплайни. Через )( nrS   позначимо 

множину всіх поліноміальних сплайнів порядку r мінімального дефекту за розбиттям 

 Tttt nn == ...0 10 , тобто множину всіх функцій з неперервною 1−r -ю 

похідною, які співпадають на кожному з інтервалів ( )ii tt ,1−  з алгебраїчним поліномом 

ступеня не вище r .  

 Найбільш розповсюдженим видом сплайнів є ламані. Найрозповсюдженим 

підходом є пошук апроксимаційного сплайну, що реалізує найменше відхилення в 

середньо квадратичній метриці: 

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

𝑛

𝑗=0

)

2
𝑁

𝑖=0

, 

де   𝐵𝑗(∆𝑛, 𝑡) = 𝐵(∆𝑛, 𝑡 − 𝑗) і 𝐵(∆𝑛, 𝑡) – лінійний В-сплайн. 

Зазначимо, що для аналізу P̂j(θk) за допомогою лінійних сплайнів доцільно 

використовувати ламані з трьома ланками, але вузли вибирати найкращим чином (з 

точки зору мінімізації похибки). 

Тобто, для загального випадку, приходимо до задачі:  

𝑖𝑛𝑓 {∑(𝑥𝑖 − 𝑆1(𝛥𝑛, 𝑡𝑖))
2

𝑁

𝑖=0

| 𝑆1(𝛥𝑛) ∈ ℜ(𝛥𝑛)}
 𝛥𝑛 
→    𝑚𝑖𝑛 

Спираючись на теорему Холідея та результати А.О.Лигуна та О.О.Шумейка 

щодо асимптотично оптимального вибору вузлів сплайнів маємо наступний 

результат: 

Теорема 1. Нехай 𝑥 ∈ 𝐶[0,𝑇]
4  така, що 𝑥(4)(𝑡) може дорівнювати нулю тільки на 

скінченному числі відрізків та послідовність     
==



=
=

10

*

,1

*

n

n

ininn t , 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 )(tX , де )(tX  друга 

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

′′(𝑋, ∆𝑛
∗ )  є ламаною 

(сплайном мінімального дефекту порядку 1), який мінімізує середньоквадратичну 

похибку від  )(tx , а розбиття  *

n  є асимптотично оптимальним.  

З іншої сторони, відомі недоліки методу найменших квадратів, так, чим більше 

нахил ланки ламаної, там більше має вплив похибка на цьому фрагменті.  

В такому разі більш ефективним є використання сплайнів, які зберігають 

середні значення.  Якщо виконується рівність 

( ) ( )
−−

=
i

i

i

i

t

ti

t

t

nr

i

dttx
h

dttxs
h

11

1
,,~1

, 

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

функції )(tx .  

Доведені наступні твердження: 
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Теорема 2. Нехай )(tx  функція, яка інтегрується на 1R  та )(tX  первісна )(tx  така, 

що .0)0( =X  Окрім того, нехай ),( tXs  сплайн, який інтерполює )(tX  у вузлах it

nn tttt  −110 ...0 , тобто  

( )nitXstX ii ,...,1,0),()( == . 

Тоді сплайн ),( tXs  зберігає середнє значення функції )(tx  на проміжку ],[ 1+ii tt . 

 Теорема 3. Нехай 3Cx  така, що x  може дорівнювати нулю тільки на 

скінченному числі відрізків та послідовність     
==



=
=

10

*

,1

*

n

n

ininn t , що визначається 

умовами  

( ).,...,1,0)()(
00

*
,

nidttx
n

i
dttx

Tt ni

== 


 

де 𝛼 =
2

7
   та  ),( *

2 nXs   параболічний інтерполяційний сплайн для )(tX , де )(tX  

первісна )(tx  така, що .0)0( =X  Тоді ),(),(~ *

2

*

1 nn Xsxs =  є ламаною (сплайном 

мінімального дефекту порядку 1), який зберігає середнє значення функції )(tx , а 

розбиття  *

n  є асимптотично оптимальним.  

Використання в якості характеристичної кривої її сплайн-лінійну апроксимацію 

з трьома ланками, дозволяє досить ефективно визначити рівень складності (медіана  

розподілу ймовірності правильної відповіді- середина проміжку, що відповідає 

середній ланці лінійного сплайну), та диференційну здатність завдання (нахил 

середньої частини характеристичної кривої завдання).    

Наступний підрозділ присвячений адаптивному тестуванню на основі профілів 

IRT на процесі навчання (але не контролю!). Для реалізації системи адаптивного 

тестування пропонується використовувати принцип Парето. Першими видаються 

питання, що підібрані випадковим чином. Далі, коли вже сформовано рівень 

підготовленості, використовується принцип «20/80». Нехай наближений метод  

складності завдань описується функцією  𝑥 =
𝑡

𝛼𝑡+𝛽
 (вибір даної функції обумовлений 

наявністю горизонтальної асимптоти, що відповідає максимальній складності).  Після 

лінеаризації зводимо задачу МНК до задачі пошуку коефіцієнтів  і  із умови 

мінімізації наступної функції   ∑ (
𝑥𝑖

𝑡𝑖
∆𝑖)

2
𝑛
𝑖=1 = ∑ (𝑡𝑖 − 𝑏𝑡𝑖𝑥𝑖 − 𝑎𝑥𝑖)

2 (
𝑥𝑖

𝑡𝑖
)
2

𝑛
𝑖=1 . Фіксуючи 

рівень підготовленості респондента та використовуючи принцип Парето,  покроково 

підбираємо питання, складність яких притягується до горизонтальної асимптоти, яка 

відповідає максимально можливій складності завдання, яке може розв’язати 

респондент.  

Пропонований підхід дозволяє при наявності великого корпусу завдань різної 

складності підбирати кожному учню завдання, які для нього досить складні, але які 

він в змозі розв’язати. 

Актуальною задачею є отримання об’єктивної оцінки складності завдань для 

наявного контингенту учнів або студентів. Запропоновано для вирішення цієї задачі 

використати векторну модель у багатовимірному просторі. 
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Нехай nTTT ,...,, 21
 - множина задач, а ),...,2,1;,...,2,1(, njmiX ji == - оцінка, отримана i-м 

учнем за виконання   j-го завдання. Таким чином, кожному завданню ),...,2,1( njT j =

відповідає точка ),...,2,1( njx j = у m-вимірному просторі з координатами 

),...,2,1;,...,2,1(, njmiX ji == . Очевидно, що у разі, коли всі задачі мають майже однакову 

складність і всі навчаючі мають не сильно відрізняючий  рівень знань, то всі точки 

формують хмару, яка вписується в деякий еліпсоїд.  Для того, щоб на основі множини 

оцінок  jiX ,  кожному завданню ),...,2,1( njT j =  поставити у відповідність одне число 

),...,2,1( njC j = , 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.  Класичний 

метод головних компонент дозволяє точно вирішити поставлену задачу, але 

використовує досить складні алгоритми при розв’язанні задачі на власні числа і 

власні вектори, а  зважаючи на те, що нам потрібен тільки один вектор, який 

відповідає найбільшому власному значенню, доцільно використати ітераційний 

метод головних компонент. 

 Розглянемо пошук однієї компоненти 1e , яка найкращим чином відновлює все 

дані  nxx ,...,1 ,  тобто екстремальну задачу ( ) min,...,,
1

2

211,1,1,11 →−=
=

n

j

jjn exe   по всім 

1e  і n

ii 11, =
  при умові 

=

=
n

i

i

1

2

1, .1  При фіксованих  n

ii 11, =
  дана задача  розв’язується 

методом найменших квадратів. В силу того, що функція ціли є  квадратичний 

функціонал, необхідна і достатня умови екстремуму співпадають. Зважаючи на умову 

нормування одиницею, тобто 
=

=
n

i

i

1

2

1, 1 , маємо розв’язок 
=

=
n

j

jjxe
1

1,1  . Наступний крок 

будемо робити з умови, що в екстремальній задачі відома компонента 1e  і треба 

знайти екстремум по  n

ii 11, =
 , звідки отримуємо ,

,

,

11

1

1,
ee

ex
 =  де yx, - скалярний 

добуток векторів x і y. Далі, вважаючи знайдені  n

ii 11, =
  відомими, повторюємо весь 

процес, поки не буде досягнута стабілізація похибки. Отримані 1e  будем вважати 

першою головною компонентою 1
~e . 

Але отримані агреговані оцінки складності завдання спираються на кореляційні 

залежності даних, що можливо при умові відсутності викидів, тобто досить мало 

відрізняючого як рівня знань учнів , так і рівня складності завдань. 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.  

Таким чином, запропоновано та реалізовано методи оцінки знань, що 

дозволяють точніше побудувати та аналізувати профілі тестових завдань, їх якість та 
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результати; реалізувати адаптивне тестування; обчислювати складність завдань для 

забезпечення коректності тестів, щоб не вносити дезінформацію в результати.  

Третій розділ дисертації присвячений методам оцінки розподілу учнів та 

студентів за якісними показниками. Основний внесок в значення рейтингу вносять 

оцінки за навчальну успішність, на що впливає вимогливість викладача, складність 

досліджуваного предмета, загальний рівень підготовленості студентської групи. 

Результатом такого простого підходу може бути потрапляння в верхню частину 

рейтингу кілька людей, наприклад, з одного курсу або одного факультету, де більш 

прості предмети або менш вимогливі викладачі. 

У першому підрозділі запропоновано підхід до вирішення такого роду завдань. 

Основною ідеєю цього підходу є гіпотеза про нормальний розподіл оцінок учнів і 

кореляційного зв'язку між ними. Тоді ті результати (з високими оцінками), які істотно 

виділяються з умови гіпотези (викиди) можуть бути учасниками для конкурсу 

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 має великий вплив на оцінку. Екстремальні значення можуть 

бути чи не бути впливовими. Крім того, з огляду на те, що розглянута задача істотно 

багатовимірна, викиди - це спостереження, які не узгоджуються з кореляційною 

структурою набору даних.  

Вибір метрики, що відображає специфіку даних розглянутої задачі 

Використання відстані Махаланобіса для визначення багатовимірних викидів 

має сильні сторони: 

• Можна використовувати числові і графічні пороги для визначення викидів. 

• Для багатовимірного випадку можна використовувати різні апроксимації для 

вибору центроїда і значення коваріаційної матриці. 

• Дозволяє реалізувати пом'якшення впливу викидів під час їх пошуку. 

• Може виявляти закономірності в багатовимірному спостереженні. 

• Надає альтернативу методам регресії, коли немає очевидної цінності в 

отриманні передбачення. 

З ймовірнісної точки зору оболонка еліпсоїда є контуром щільності ймовірності 

з розподілом χ2 з p ступенями свободи. Якщо точки  x еліпсоїда задовольняють 

умовам (𝑥 − 𝜇)𝑇(𝑥 − 𝜇) ≤ 2(), то ймовірність попадання точки в еліпсоїд дорівнює 

1 - α.  Співвідношення є досить конструктивним і використання значення χ2 полегшує 

оцінку викидів. Дослідження показує, тільки 5% значень будуть лежати поза 

еліпсоїдом. Таким чином, квадратний корінь критичного значення χ2 може служити 

порогом для визначення викиду.  

Для показника впливу спостереження розглянуто інший (проекційний) підхід 

до використання відстані Махаланобіса до оцінки викидів.  

Розрахунок статистик впливу, що дозволяють виразити ступінь впливу 

спостереження на форму і/або положення регресійної залежності. Оскільки впливові 

спостереження в більшій мірі визначають регресійною залежністю, навіть невеликі 
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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.  

Розглянуто ще один підхід до виділення викидів - коваріаційне відношення 

(CovRatio). Це загальна міра впливу спостереження. Являє собою відношення 

детермінанта коваріаційної матриці з видаленим i-тим експериментом до 

детермінанту коваріаційної матриці для всього набору даних.  

Впливовими вважаються спостереження, які значимо відрізняються від 

одинички. Якщо  |CRi−1|>3k/n, то спостереження істотно впливає на регресійну 

залежність, видалення будь-якого з яких спотворить регресійну залежність і 

розширить довірчий інтервал. 

Таким чином, запропоновано методи визначення викидів до побудови 

рейтингів.  

У подальшому нам потрібен розв’язок задачі розділу сумішів нормальних 

розподілів. Для цієї мети використовується ЕМ-алгоритм, який традиційно є 

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.  

Існуючі підходи, як правило, відрізняються складністю реалізації, інтуїтивними 

підходами або наближеними методами вирішення складних аналітичних задач, часто 

не ясно, як вони взагалі пов'язані з цим завданням.  

У наступному підрозділі запропоновано метод оцінки числа компонентів 

суміші нормальних розподілів.  

Ідея підходу полягає в побудові гістограми з асимптотично оптимальними 

вузлами, що відновлює вихідні дані із заданою помилкою.  

 Позначимо через  n

iin x
0=
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Відповідно оцінка числа компонентів суміші буде дорівнювати 
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)
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+ 1. 

Важливою умовою використання даного підходу є суміші саме нормальних 

розподілів. Застосування отриманого алгоритму показало його ефективність. 

У третьому підрозділі представлено розширення моделі IRT, яке дозволяє 

робити різноманітні «зрізи» для аналізу результатів і надання подальших висновків 

та рекомендацій.  

Ґрунтуючись на цій моделі, з'ясовуємо наявність прихованих класів 

випробовуваних, які демонструють послідовні рівні здатності по залученим вимірам 

(предметам ЗНО), а також кілька типів шкіл - від найменш підготовлених шкіл до 

найвищих досягнень. Потім вивчаємо взаємозв'язок, що спостерігається між 

змінними клас та тип. За принципом IRT кількість класів (𝑘𝑉), на які можна поділити 

здатності учнів прийнято вважати рівним 3, тобто класи з низьким, середнім та 

високим рівнями здатностей. Кількість типів груп (𝑘𝑈). Будемо використовувати 

Байєсівський інформаційний критерій (𝐵𝐼𝐶). Для вибору кількості типів груп 

складається 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). Значення 𝑘𝑈 задається 

більшим від вимірності версії і використовуючи 𝐵𝐼𝐶 виберемо 𝑘𝑈 з найменшим 

значенням.  

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

максимізації очікування (EM). 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 рекомендовано спробувати кілька 

ініціалізацій цього алгоритму. 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. 

Таким чином, запропоновано методи оцінки розподілу учнів та студентів за 

якісними показниками, що дозволяє будувати ускладнені рейтинги учнів та студентів 

і аналізувати якість навчального процесу через групування результатів зрізів знань.  

Четвертий розділ присвячено опису розробленої інформаційної технології.  

В першому підрозділі описано алгоритми використання розроблених методів та 

їх взаємозв’язок.  
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В другому підрозділі розглядається структурна модель інформаційної 

технології Smart Test. Технологія націлена на організацію навчальних матеріалів та 

аналіз результатів зрізів знань для подальшого корегування курсів та тем. 

Ґрунтуючись на дослідженнях визначено та детально описано чотири структурних 

компоненти навчального середовища: просторово-семантичний, технологічний, 

інформаційно-компетентнісний та комунікативний.  

 
ПРОСТОРОВО-СЕМАНТИЧНИЙ 

КОМПОНЕНТ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЕТЕНТІСНИЙ 

КОМПОНЕНТ

КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ

учасники

освітнього 

процесу

контент засоби управління

 
Рис. 2 Модель навчального середовища 

 

В третьому підрозділі надається опис функціональних можливостей системи, 

яка складається з наступних частин:  

1. Ресурс для організації навчальних матеріалів курсів та їх уроків за 

вдосконаленою системою перевернутого навчання.  

2. Розділ для проведення тестування та аналізу результатів з рекомендаціями 

для вдосконалення якості тесту. 

3. Розділ побудови рейтингу опитуваних.  

4. Розділ кластеризації студентів для аналізу якості та ефективності 

навчального процесу.      

Розглядаються робочі місця гостя, викладача, учня та адміністратора, 

визначено їх можливості та алгоритми дій.  

 

Викладач Студент

Інтерфейс викладача Інтерфейс студента

Проходження тестування 

та введення даних
База даних Формування курсів

Компонента контролю 

якості знань

Представлення 

результатів

Методи

 
Рис. 3 Структурна схема 
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У четвертому підрозділі наведено алгоритм функціонування інформаційної 

системи. Комплекс має інструменти для забезпечення підходу «перевернутого» 

навчання. Створюються курси, заняття та тести з правилами та рекомендаціями, які 

базуються на основі досліджень в області когнітивної активності та психології. В 

системі реалізовано методи для аналізу контролю знань, побудови рейтингу та 

кластеризації учнів. Ресурс також допомагає в комунікації між викладачами та 

учнями і формує для останніх електронні щоденники з датами лекції та контролів 

знань. Також наведено опис програмного забезпечення та використані API.  

В наступному підрозділі описана практична реалізація методів.  

Використовуючи методи побудови профілів IRT за допомогою кусково-

лінійної регресії з вільними вузлами та за допомогою ламаних, які зберігають середнє 

значення, проведено аналіз тесту підсумкового контролю знань з дисципліни 

«Економічна теорія» для отримання студентом залікової оцінки. Зміст тестових 

завдань відповідає робочій програмі дисципліни та для виконання завдань достатньо 

базового рівня знань. Всього тест містить 30 питань і 4 варіанти відповіді, тільки одна 

з яких вірна. Контроль знань пройшли 52 студенти.  

Результат аналізу показав, що розподіл завдання тесту здійснений не вірно, 

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, інші завдання мають високі рівні 

складності і не відповідають рівню підготовки студентів.  Кращі студенти, вирішуючи 

завдання 15 і 19 мають вірогідність правильної відповіді 0.57, очевидно, що ці 

питання вносять дезінформацію в оцінювання студентів і їх необхідно виключити з 

тесту. Взагалі, тест знаходиться в поганому узгодженні рівня підготовки студентів до 

рівня складності тестових завдань.  

При використанні розробленого підходу до адаптивного тестування студент 

отримує завдання яке по своїй складності припадають у межу в 20%. Випадіння 

простих завдань не стимулює процес отримання знань, а занадто складні, які учні не 

можуть розв’язати, також призводять до небажання вчитися. 

Використання методу оцінки складності завдань дає можливість викладачу 

ознайомитися із переліком завдань, які вносять дезінформацію у результати 

Рис. 4 IRT профілі 30 питань тесту 
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тестування. За допомогою розробленого розширення моделі IRT було проаналізовано 

результати основної сесії ЗНО 2017 року з урахуванням різних показників. База 

містить деперсоніфіковані дані всіх учасників тестування.  Результати за шкалою 0-

200 балів за найпопулярнішими предметами: Українська мова та література, Історія 

України, Математика, Фізика, Англійська мова. 

 

 Використання методу дозволяє зробити 

наступні висновки. На рівні груп (міські та 

сільські школи за областями) розподіл 

оціночних середніх здібностей для п'яти 

обраних типів (𝑘𝑈 = 5) дозволяє нам 

класифікувати школи від найгірших (тип 1) до 

кращих (тип 5) шкіл. Ми бачимо, що 18,2% шкіл 

належать до кращих типів (тип 4 і 5), тоді як 

31,1% ставляться до найгірших; інші 50,6% є 

проміжними, тобто середніми. 

 Перевірка цих оцінок показує, що учні, 

які належать до класу 3 в тестах V1-V5, мають 

найменший рівень здатності (більше 32%), учні 

з найвищими рівнями здібностей відносяться до 

класу 1, який становить трохи більше 18 

відсотків, а клас 2 – це клас випробовуваних з середніми рівнями здатності (більше 

51%). 

А 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.   

 

 
Рис. 6 Виділення «класів» за результатами ЗНО 

 

Рис. 5 Оцінки складності завдань 
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Рис. 7 Виділення «типів» за результатами ЗНО 

 

В останньому підрозділі наведено порівняння створеної інформаційної системи 

з існуючими. Найпопулярніші системи управління навчанням Moodle, Canvas та 

Google Classroom дозволяють організувати матеріали курсів за принципом 

перевернутого навчання, реалізовувати комунікацію із учнями та студентами, 

адмініструвати ресурс, але не мають інструментів для детального аналізу контролів 

знань та подальшої кластеризації учнів.  

Таким чином, запропонована та реалізована інформаційна технологія 

забезпечення контролю якості знань.  

Додатки містять документи впровадження результатів дисертаційної роботи в 

навчальні процеси кафедр, курсів та міжнародних проектів.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язана науково-технічна задача забезпечення 

контролю якості знань шляхом розробки методів та засобів обробки результаті 

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 та 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 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 
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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 5 компоненти 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. Дана 

технологія, 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 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 з учнями; 

автоматично формує щоденники для учнів.  

8. Використовуючи розроблену інформаційну технологію, 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 

дисципліни «Економічна теорія» та завдання модулів з основ веб-програмування; 

проаналізовано результати основної сесії ЗНО 2017 року на предмет виявлення класів 

підготовленості абітурієнтів 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 складний рейтингів; дослідження методів 

для кластеризації та аналізу результатів тестування, в тому числі, для детального 

розбору результатів ЗНО та надання рекомендацій.  
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У дослідженні запропоновано підходи до забезпечення контролю якості знань.  
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У результаті теоретичного аналізу предметної області розкрито поняття 

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

підходу; проведено порівняння існуючих підходів до 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, щоб не 

вносити дезінформацію до 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 процес 

навчання за принципом «перевернутого» та автоматизувати аналіз якості і складності 

завдань, проведення адаптивного тестування, побудову рейтингів та групування 

результатів зрізів знань з поясненнями. 

Ключові слова: інформаційна технологія, інформаційні процеси контролю 

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

складність завдання, рейтинг студентів, кластеризація учнів.  

 

ABSTRACT 

 

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

knowledge. – Manuscript. 

 

A thesis for the candidate degree in technical sciences in the specialty 05.13.06 – 

Information Technology. – National Aviation University, Kyiv, 2021. 

 

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. 
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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 explanation. 

Key words: information technology, information processes of knowledge control, 

modern testing theory, information technology, task profile, task complexity, student rating, 

student clustering.  


