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ВСТУП 
 

Проект USAID «Справедлива, незалежна та відповідальна  судова влада України» (скорочена 

назва – Проект USAID «Справедливе Правосуддя») розпочав свою роботу в Україні 1 жовтня 

2011 року. Метою Проекту є підтримка законодавчої, нормативної та інституційної реформи 

судових установ з метою зміцнення відповідальності та незалежності судової влади України. 

Його основними завданнями є підтримка діяльності USAID/Україна, спрямованої на 

укріплення верховенства права, демократії та управління шляхом: 1. приведення 

нормативно-правової бази судової реформи у відповідність до європейських та міжнародних 

норм задля підтримки відповідальності та незалежності судової системи; 2. підвищення рівня 

прозорості та відповідальності діяльності ключових судових установ; 3. підвищення 

професіоналізму та ефективності судової системи України; та 4. посилення ролі громадських 

організацій, які відстежують та популяризують судову реформу.   

 

У відповідності до завдань, поставлених перед Компонентом 2.1, Проект USAID 

«Справедливе правосуддя» працює над розбудовою потенціалу Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України (ВККСУ) щодо розробки та запровадження об’єктивного, прозорого, 

заснованого на сучасних, науково обґрунтованих технологіях та методах добору кандидатів 

на посаду судді. 

 

Забезпечення справедливості оцінювання досягається створенням однакових умов участі у 

тестуваннях, своєчасним інформуванням учасників щодо програми тестування/іспиту, а 

також забезпеченням відповідної якості тестових завдань. З метою сприяння ВККСУ та 

Національній школі суддів України в підготовці авторів тестових завдань та формуванні 

банку тестових запитань високої якості, Проект USAID «Справедливе правосуддя» 

періодично проводить тематичні тренінги, експертні дослідження та надає експертні 

рекомендації. 

 

Цей Посібник призначений для використання Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України та Національною школою суддів України в процесі апробації тестових завдань.  
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І. ЗАДАЧІ АПРОБАЦІЇ  
 

Апробація є одним з важливих компонентів будь-якої системи екзаменування, що 

проводиться з метою оцінки професійних компетенцій. Завдяки коректному використанню 

апробації підвищуються показники якості екзаменування (валідність, надійність, 

об'єктивність, обґрунтованість, ефективність та прийнятність). 

Апробація є суттєвою частиною системи контролю якості, і абсолютно необхідна для іспитів 

«високих ставок», масштабних систем екзаменування і кваліфікаційних систем допуску до 

відповідальної професійної діяльності. 

 

Апробація екзаменаційних завдань проводиться, зокрема, для вирішення таких задач: 

 Вхідний контроль коректності змісту екзаменаційних завдань. 

 Вхідний контроль наявності розрізнювальної здатності і вимірювальних 

властивостей екзаменаційних завдань. 

 «Калібрування» екзаменаційних завдань (класифікація завдань відповідно їх 

вимірювальних характеристик). 

 Перевірка та налагодження інструментарію оцінки. 

 

Розглянемо задачі апробації детальніше: 

 

Вхідний контроль коректності змісту екзаменаційних завдань і їх вимірювальної якості. Всі 

завдання повинні проходити апробацію перед тим, як будуть включені до бази 

екзаменаційних завдань, з якої генеруються екзаменаційні модулі. Цей етап розробки 

необхідний навіть за умови повної впевненості в професійній компетенції розробників і 

рецензентів екзаменаційних завдань.  

Вхідний контроль розділяється на два напрямки:  

1) контроль коректності змісту екзаменаційних завдань;  

2) контроль вимірювальних властивостей завдань.  

Випробування змістовної частини завдань можна виконувати через апробацію на аудиторії, 

що відрізняється від цільової (для екзаменування якої розроблялись завдання). Наприклад, 

апробацію екзаменаційних завдань для тестування суддів місцевих судів можна проводити, 

пропонуючи ці завдання суддям апеляційної чи касаційної інстанцій. В деяких випадках 

апробацію з метою контролю коректності змісту завдань можна замінити на додаткову 

експертизу чи додаткові рецензування.  

Оцінку розрізнювальної здатності і вимірювальних властивостей екзаменаційних завдань 

можна здійснювати проводячи апробацію лише в середовищі респондентів, на яких 

розраховано екзаменування (цільова аудиторія).  Додаткові рецензування не замінюють 

випробування екзаменаційного запитання на цільовій аудиторії, так як лише таке 

випробування дозволяє оцінити реальні вимірювальні властивості завдань. 

 

«Калібрування» екзаменаційних завдань. В результаті апробації, коректно проведеної за 

повною процедурою, можна отримати вимірювальні характеристики екзаменаційних 

завдань, основними з яких є рівень складності і дискримінаційна (іноді кажуть роздільна, чи 

розрізнювальна) здатність завдання. Врахування цих характеристик при створенні 

екзаменаційного модуля дозволяє отримувати екзамени з прогнозованими характеристиками. 

Це, зокрема, є основною передумовою створення взаємозамінних (іноді кажуть – 

еквівалентних) екзаменаційних модулів чи впровадження комп’ютерного тестування. 

Результати складення іспитів (бали), проведених з використанням різних, але каліброваних 

взаємозамінних екзаменаційних модулів можна безпосередньо порівнювати один з одним.  
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Без використання каліброваних екзаменаційних модулів порівнювати первинні бали різних 

екзаменувань можна лише за допомогою спеціальної техніки обробки результатів 

екзаменування, так званої процедури вирівнювання (equating).  

Без використання каліброваних екзаменаційних модулів і вирівнювання, при проведенні 

конкурсів можна безпосередньо порівнювати екзаменаційні результати кандидатів  один з 

одним, лише коли всі кандидати виконували однакові екзаменаційні завдання в один і той 

самий час).  

Сучасні комп’ютерні тестування часто створюються так, що кожен кандидат отримує 

відмінний від наступного кандидата набір завдань. Переведення екзаменування на 

використання індивідуально генерованих каліброваних комп’ютерних екзаменаційних 

модулів (чи на адаптивне тестування) дає можливість проводити тестування в різний час в 

різних місцях, але надавати кожному з кандидатів результат, що належіть до єдиної спільної 

шкали. Тобто бали кандидатів, що складали іспит в різний час  і відповідали підчас іспиту на 

різні набори запитань, можна прямо порівнювати один з одним, і безпосередньо 

використовувати при проведенні конкурсів, у яких перемогу отримує кандидат з більшим 

балом. 

 

Перевірка та налагодження інструментарію оцінки  є обов'язковим заходом для формату 

завдань з відповіддю відкритого типу, коли оцінювання відповідей кандидатів здійснюється 

з використанням оціночного судження спеціально підготованого персоналу (оцінщиків). 

Однією з умов якісного професійного екзаменування є надання надійного повторюваного 

результату, коли різні оцінщики оцінюють однаковим балом одну і ту ж саму екзаменаційну 

роботу кандидата. Цього можна досягти лише створивши інструментарій (критерії) 

оцінювання під конкретне завдання, при використанні якого повторна перевірка 

екзаменаційної роботи іншим оцінщиком за інших обставин дає той самий бал кандидату.  

 

Серед фахівців у сфері професійного екзаменування популярним є жартівливе твердження: 

«тестові MCQ запитання важко розробляти, але легко оцінювати відповіді на них,  а завдання 

з відкритою відповіддю легко розробляти, але важко перевіряти відповіді на них». Центр 

ваги зусиль розробників завдань з відкритою відповіддю припадає на розробку і 

формалізацію інструментарію оцінки. Саме це є головною частиною завдання розробників, 

наприклад, практичних завдань, що використовуються для оцінки професійної 

компетентності фахівців. 

Детальніше про інструментарій оцінювання як об'єкт апробації йдеться в одному з наступних 

розділів.  
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IІ. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОВЕДЕННЯ І МАТЕРІАЛІВ 

АПРОБАЦІЇ 
 

В першу чергу необхідно наголосити, що процедура апробації настільки важлива, що має 

бути описана в нормативній документації системи екзаменування. Цього, зокрема, 

вимагають і загальновизнані стандарти в сфері екзаменування: 

Стандарт 3.7 AERA/APA/NCME (версія 1999р.) 

Процедури розробки, рецензування, апробації тестових завдань, а також процедури вибору 

завдань з бази завдань при формуванні тесту, мають бути задокументовані. Якщо завдання 

розподіляються в різні категорії чи підтести відповідно до специфікації тесту, процедури 

розподілу, визначення доречності (відповідності) і точності розподілу мають бути 

задокументовані. 

 

В цьому розділі «модельним екзаменом» будемо називати екзаменування, апробація завдань 

до якого проводиться. В процесі підготовки апробації мають бути виконані певні умови по 

відтворенню умов модельного екзамену. 

 

Вимоги до організації і проведення апробації розділяються на декілька груп: 

 підбір респондентів (аудиторії) апробації; 

 забезпечення мотивації респондентів; 

 мінімальний розмір аудиторії апробації; 

 контент екзаменаційного модуля на апробації; 

 формат екзаменаційних матеріалів на апробації; 

 адміністрування тестування під час апробації. 

Розглянемо кожну групу вимог детальніше. 

 

Вимоги до підбору респондентів (аудиторії) апробації. 

Апробація повинна проводитись на сукупності осіб, рівень підготовки яких адекватно 

відповідає рівню підготовки сукупності тих кандидатів, на яких розраховано модельний 

екзамен. 

Стандарти формулюють вимоги до вибору респондентів на апробацію: 

Стандарт 3.8  AERA/APA/NCME (версія 1999р.) 

При апробації тестових завдань мають бути задокументовані процедури вибору 

респондентів (кандидатів) для апробації і характеристики групи респондентів, що в 

підсумку було використано для апробації. Група респондентів апробації має бути 

максимально репрезентативною для сукупності кандидатів, на яких розраховано тест. 

Витяг з Стандарту 3.9  AERA/APA/NCME (версія 1999р.): 

«… Вибірка  респондентів, використана при оцінці параметрів завдань, має бути 

задокументована, і повинна мати адекватні розмір і різноманітність свого складу для 

процедури оцінки параметрів. …» 

 

Забезпечення мотивації респондентів апробації. 

Умови проведення апробації мають містити стресовий елемент мотивації кандидатів. 

Нескладення іспиту, в рамках якого проводиться апробація, повинно мати відомі і 

усвідомлювані негативні чи потенційно негативні наслідки для респондента.  

Це необхідно для забезпечення мотивації і серйозного відношення респондента до участі в 

апробаційному екзаменуванні. Важко отримати надійні і об'єктивні результати апробації, 
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якщо мотивація респондентів під час апробації буде принципово меншою, ніж мотивація 

учасників модельного (справжнього) екзаменування. 

Якщо апробація проводиться в рамках учбового процесу, то ціною нескладення тесту має 

бути чи неотримання дозволу для переходу на наступний етап навчання, чи, навіть, 

відрахування з навчання, чи помітні репутаційні наслідки, чи загроза фіксації негативної 

інформації, що може бути врахована в подальшому кар'єрному зростанні. 

 

 

Мінімальна аудиторія апробації 

 

Апробацію не можна проводити на аудиторії, наприклад, 10 осіб. При такій кількості 

респондентів неможливо надійно визначити показники якості завдань. Деякі показники 

взагалі неможливо встановити при малій аудиторії. Наприклад, характеристичну криву (ІСС) 

неможливо побудувати по статистиці, що базується на 20 чи 30 кандидатах. 

Розмір мінімальної аудиторії залежить від завдань, які ставляться перед апробацією.  

Мінімальні аудиторії для: 

-- приблизної оцінки якості завдань в рамках Класичної теорії тестів (СТТ); 

-- оцінки складності завдань в рамках СТТ; 

-- приблизної оцінки якості завдань в рамках IRT; 

-- калібрування завдань (IRT), 

є різними і залежать від багатьох деталей. Деякі кількісні орієнтири наведено нижче. 

Точність визначення параметрів тестового завдання за СТТ (Класичною теорією тестів) 

залежить від кількості респондентів, що беруть участь у апробації. Зменшення аудиторії 

апробації суттєво збільшує похибки визначення параметрів Rir, Rar та Р.  Коли похибка стає 

порівняною з самими граничними величинами по відношенню до яких оцінюється якість 

тестових завдань, результат апробації втрачає свою цінність.  

Умовною нижньою межею кількості респондентів для оцінки СТТ параметрів 

екзаменаційних завдань під час апробації є 30-35 осіб. Тим не менше, за деяких обставин, 

іноді апробацію успішно проводять і на аудиторії 20-25 респондентів. 

Однак слід враховувати, що при малій аудиторії апробації, наприклад, при кількості 

респондентів 20 осіб, похибка визначення Rir може сягнути 0.2 і вище. В зв'язку з цим, 

наприклад, при розраховуваному значенні Rir = 0.3 дійсне значення цієї величини може бути 

будь-яким в діаназоні 0.1 – 0.5 (0.3 0.2).  Таке значення Rir (0.3)  при великій похибці не 

можна вважати надійним свідченням задовільної якості тестового запитання. Але значення 

Rir=0.5 при похибці 0.2 може вважатись надійним свідченням якості. 

На користь збільшення кількості респондентів для проведення апробації говорить ще й таке 

міркування: група з 20 осіб рідко представляє весь спектр різної підготованості кандидатів, 

тому нечасто адекватно представляє всю цільову аудиторію модельного екзаменування.  

Через це на малих групах апробації формується недостатньо надійна і найчастіше 

недостатньо широка шкала рівнів підготовки кандидатів, що робить суттєвий внесок у 

похибки розрахунків показників якості екзаменаційних завдань. 

 

Існують різні оцінки мінімальної аудиторії апробації для повноцінного IRT калібрування 

екзаменаційних завдань. Нижня межа кількості кандидатів для калібрувальної апробації 

оцінюється (у відповідності до різних джерел) від 200-250 осіб.  Тим не менше, оціночні IRT 

калібрування роблять і з аудиторією від 100 осіб, в окремих випадках – від 50 осіб. 

 

Згадані вище в цьому розділі міркування щодо розміру аудиторії для апробації є 

приблизними орієнтирами. Визначення мінімальної аудиторії під конкретні задачі в 

конкретних обставинах краще довірити досвідченим фахівцям-психометристам. 
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Вимоги до змісту екзаменаційного модуля на апробації. 

Екзаменаційний модуль, що використовується на апробації, повинен бути максимально 

наближеним за своєю складністю до модельного екзамену. Змістовна композиція (пропорції і 

структура охоплених розділів предмета) має бути максимально наближеною до композиції 

модельного екзамену. 

Кількість і типи завдань в екзаменаційному модулі на апробації по можливості має 

відповідати модельному екзамену. 

Вищенаведені вимоги до контенту екзаменаційного модуля апробації іноді непросто 

виконати. Найчастіше на апробацію виноситься недостатня для формування повноцінного 

екзаменаційного модуля кількість екзаменаційних завдань. В такому випадку при 

формуванні екзаменаційного модуля для апробації рекомендується використати достатню 

кількість додаткових, так званих анкерних запитань.  Анкерними називають запитання, 

якість і характеристики яких вже відомі (пройшли апробацію раніше, чи були використані в 

реальному екзаменуванні). Анкерні запитання своєю перевіреною хорошою 

психометричною якістю створять адекватний фон для завдань, що проходять апробацію, і 

дозволять сформувати надійну шкалу успішності кандидатів. 

Наявність надійної шкали успішності кандидатів – необхідна умова якісної апробації. 

Практично можливою є ситуація, коли екзаменаційний модуль для апробації створюється 

повністю з нових завдань, що апробуються. У випадку критично великої частки завдань, що 

виявляться неякісними, загальний рівень надійності апробаційного екзаменування може 

виявитись низьким, що поставить під сумнів використання деяких з інструментів оцінки 

якості, зокрема ті, що використовують шкалу підсумкового балу (Rir, Rar та IRT аналіз). 

Через це під час апробації рекомендується використовувати достатню кількість завідомо 

якісних анкерних запитань в екзаменаційному модулі. 

Дефіцит анкерних завдань, чи неможливість приділити достатню кількість часу респондентів 

на виконання тестування в рамках апробації, іноді призводить до виконання апробації в 

форматі екзаменування по лише одному розділу предмета модельного екзаменування. 

Композиція завдань апробаційного тестування по розділу предмета має відповідати 

композиції розділу модельного тестування. Див. нижче (в вимогах до адміністрування) щодо 

часу, що має відводитись кандидатам на таке апробаційне тестування. 

 

Формат екзаменаційних матеріалів на апробації 

Формат екзаменаційного модуля і сторінки для надання відповідей (чи зошита для 

відповідей/написання практичного завдання) повинен відповідати модельному екзамену. 

Якщо модельний екзамен адмініструється з використанням комп'ютерного формату 

екзамену, то при проведенні апробації необхідно або використовувати програмні засоби з 

таким же чи схожим інтерфейсом користувача, або окрему увагу приділити еквівалентності 

форматів надання відповіді в паперовому екзаменуванні і в комп'ютерному. 

Витримка з Стандарту 3.20 AERA/APA/NCME (версія 1999р.): 

«Кандидатам має бути надано достатні інструкції, щоб вони могли надавати відповіді в 

той спосіб, на який розраховували розробники. …» 

 

Вимоги до адміністрування апробації 

Формат апробації «open book» чи «close book» повинен співпадати з форматом модельного 

екзамену. Час: виділений на апробаційне екзаменування в ідеальному випадку повинен 

співпадати з часом, відведеним кандидатам для виконання модельного екзамену. Якщо 

апробація проводиться в форматі частини модельного екзамену (наприклад, апробація 

завдань по одному розділу, а не всьому предмету), то час, що виділяється кандидатам під час 
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апробації, повинен бути обґрунтовано еквівалентним часу, який виділяється кандидатами на 

відповідний розділ модельного екзамену. 

Стандарт 3.18 AERA/APA/NCME (версія 1999р.) 

Для тестів, що передбачають ліміт часу для їх виконання, розробник має виконати 

дослідження того, наскільки оцінка за тест містить в собі компонент оцінки швидкості 

виконання, і має оцінити, наскільки доречним є цей компонент, враховуючи закладену в тест 

ідею щодо того, що саме має вимірювати тест (домен). 

Згаданий вище Стандарт 3.20 також висуває вимоги до адміністрування апробації 

Апробаційне екзаменування повинно проводитись в контрольованих стандартизованих 

умовах адміністрування, що відповідають вимогам модельного екзаменування. 
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ІІІ. АПРОБАЦІЯ В РАМКАХ ДІЙСНОГО ЕКЗАМЕНУВАННЯ  
 

Іноді умови системи кваліфікаційного оцінювання не дозволяють провести звичайну 

апробацію через неможливість формування еквівалентного цільовій аудиторії набору 

респондентів, чи через неможливість створення еквівалентних модельному екзамену умов, 

чи через брак ресурсів/часу. Тим не менше, умови системи кваліфікаційного оцінювання 

можуть вимагати використання каліброваних екзаменаційних завдань, що неможливо без 

повноцінної апробації.  За таких обставин допустимим розв'язком проблеми може стати 

включення невеликої кількості пілотних завдань (завдань, що проходять апробацію) в 

екзаменаційний модуль дійсного екзаменування.  

 

Відповіді на пілотні завдання оцінюються окремо, і не включаються в офіційні результати 

екзамену.  Визнані стандарти екзаменування вимагають завчасного офіційного повідомлення 

респондентів про те, що частина завдань екзаменаційного модуля є пілотними чи анкерними.  

Анкерні запитання, це повторно використовувані запитання, чи однакові запитання в 

декількох різних екзаменаційних модулях, Їх застосовують у процедурі «вирівнювання», для 

порівняння оцінок різних тестувань. 

За відповіді на пілотні, анкерні, а також дискваліфіковані завдання можуть не 

нараховуватись бали в екзаменаційний підсумок кандидата. 

Відмова від нарахування балів за анкерні завдання не є стандартним рішенням. Це рішення 

застосовують лише тоді, коли є вагомі причини вважати анкерне завдання частково 

розкритим (повністю розкриті завдання не можна використовувати в якості анкерних!). 

Відмова від нарахування балів за якісні пілотні завдання також не є імперативом. Якщо 

затверджена схема екзаменування дозволяє приймати рішення про нарахування чи не 

нарахування балів за пілотні завдання вже після проведення екзаменування, то уповноважена 

для прийняття такого рішення сторона (посадова особа чи колегіальний орган) має надавати 

обґрунтування рішенню. 

Завдання, за які не нараховують підсумкові бали (головним чином пілотні завдання), можуть 

складати 10-15% (у виключних випадках до 20-25%) обсягу екзаменаційного модуля. 

 

Метод апробації під час дійсного екзаменування дозволяє підтримувати екзаменаційну базу, 

оновлювати і розширювати перелік каліброваних екзаменаційних завдань. Але при 

започаткуванні системи регулярного екзаменування, перше дійсне екзаменування повинно 

проводитись на вже підготованій початковій базі екзаменаційних завдань. Описаний в цьому 

розділі метод проведення апробації не розв'язує проблеми початкового формування бази 

каліброваних екзаменаційних завдань. 
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ІV. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АПРОБАЦІЇ 

 

Аналіз результатів апробації слід починати з загального аналізу якості всього екзаменування, 

в рамках якого проходила апробація. Для наступної оцінки екзаменаційних завдань, що 

проходять апробацію, необхідно спочатку з'ясувати якість і надійність шкали успішності, що 

утворилась в результаті взаємодії чотирьох факторів: 

1) якості і параметрів екзаменаційного модуля; 

2) аудиторії респондентів; 

3) умов адміністрування; 

4) способу підготовки і характеристик оцінщиків чи алгоритмів комп'ютерної перевірки. 

Для оцінки екзаменування в цілому, розглядають наступні параметри: 

 надійність екзаменування (Альфа Кронбаха); 

 охоплений спектр рівнів підготовки кандидатів; 

 спектр рівнів складності завдань; 

 розрізнювальна здатність екзамену; 

 стандартна похибка вимірювання; 

 інформаційна функція екзамену і стандартна похибка оцінювання.  

Наведені в наступних розділах кількісні критерії, що застосовуються до оцінки 

екзаменаційних завдань під час апробації, суттєво залежать від загальних якісних і 

кількісних показників екзаменування. Див. зокрема, розділ «Щодо допустимих діапазонів 

значень параметрів екзаменаційних завдань». 

Критерії оцінки якості екзамену не є предметом цього методичного посібника, але певні 

пояснення і короткий перелік критеріїв можна знайти в Додатках 1 і 2.  

Формати представлення результатів математичної обробки апробації можуть варіюватись, 

залежно від використаного програмного забезпечення. В цьому методичному посібнику 

розглядаються головним чином аналітичні звіти UEnet. Але в Додатку 3 представлені 

прийоми обробки даних в програмах MS Excel та IBM SPSS Statistics, та приклади 

отримуваних в цих програмах звітів (графіків, таблиць). 

 

Параметри, що не залежать від шкали успішності (псевдо апробація) 

Апробація екзаменаційних завдань через об'єктивні обставини розробників іноді свідомо 

проводиться неналежним чином (без формування повноцінного, якісного екзаменаційного 

модуля, на занадто малій чи не зовсім релевантній аудиторії респондентів і т.ін.). Нерідко 

розробники екзаменаційних завдань об'єктивно не можуть розраховувати на повноцінну 

апробацію, яка надала б можливість аналізувати залежність відповідей респондентів від їх 

рівня підготовки. 

Як оцінювати результати апробації, якщо під час тестування не сформовано надійну і 

валідну шкалу успішності (підсумкового балу)? 

Перелік параметрів тестового завдання, що не залежать від якості і, взагалі, від самої 

наявності шкали результату тестування: 

1. Р – відсоток правильності відповідей на тестове завдання; 

2. Гістограма розподілу величин балів, нарахованих за завдання; 

3. Розподіл вибору респондентів між варіантами відповіді. 

Аналіз перелічених параметрів дає найпростіші (іноді поверхневі) оцінки якості тестових 

завдань. Такі оцінки мають певну цінність, тому розглянемо їх. 

Відсоток правильності відповідей «Р» є непрямим свідчення складності чи простоти 

завдання, і в рамках Класичної теорії тестів (CTT) називається «складністю» запитання. 

Вважається, що оптимальне значення Р в освітніх тестуваннях – від 0.2 до 0.8 (від 20% до 

80%).  Занадто прості (Р>0.8) чи занадто складні (P<0.2) завдання небажані в тестуванні 

учбових досягнень. Тим не менше, наступний детальний аналіз таких параметрів, як Rir (в 



ПОСІБНИК З АПРОБАЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ  14 

 

рамках CTT) та інформаційної функції (в рамках IRT) в деяких випадках може підтвердити 

якість і прийнятність тестових завдань, параметр Р яких виходить за рамки діапазону 0.2 -- 

0.8.   

На практиці нерідко застосовують більш жорсткі вимоги до діапазону допустимих значень Р 

(0.3—0.7, див. далі). 

Які висновки робити? 

-- якщо P знаходиться поза межами бажаного діапазону значень, то необхідно уважно 

дослідити параметри Rir, інформаційну функцію (чи параметри A,B,C в трипараметричній 

логістичній моделі). Тільки після аналізу таких параметрів можна приймати рішення про 

відповідність завдання критеріям якості. Якщо ці параметри не вдається визначити, то єдине, 

що можна зробити, це повернути завдання розробникам, поставивши під сумнів адекватність 

складності/простоти завдання; 

-- якщо Р знаходиться в бажаному діапазоні значень, то відповідність цьому єдиному 

критерію ще не свідчить про належну якість завдання. Тому необхідно продовжувати 

досліджувати інші параметри. 

 

Гістограма розподілу нарахованих балів є інформативною характеристикою для завдань з 

відкритою відповіддю (чи кількісного критерію експертної оцінки), але у випадку MCQ ця 

характеристика не надає більше інформації, порівняно з величиною Р. 

Аналіз розподілу нарахованих балів за завдання з відкритою відповіддю дозволяє оцінити 

розрізнювальну здатність завдання (чи критерію оцінки). Кількісним виразом 

розрізнювальної здатності є відношення Стандартного відхилення нарахованого балу 

(Std.Dev.) до величини середнього нарахованого балу (Mean). 

Які висновки робити? 

-- Якщо стандартне відхилення складає 15% чи менше від величини середнього балу за 

завдання, вважається, що відповідний критерій (чи завдання) має неприйнятно низьку 

розрізнювальну здатність, тому критерій оцінювання (чи завдання) необхідно повернути 

розробникам на доопрацювання чи заміну. 

Розподіл вибору респондентів між варіантами відповіді релевантний лише для MCQ 

завдань і дозволяє робити певні висновки щодо якості дистракторів. 

Які висновки робити? 

-- Якщо котрийсь з дистракторів обирає менше 4-5% * респондентів, то такий дистрактор 

відбраковується як непрацюючий, і MCQ завдання слід повернути на доопрацювання. 

-- Якщо кожен з дистракторів обирає більше 4-5%, то щоб прийти до висновку про хорошу 

якість запитання, слід ще проаналізувати значення параметрів Rar дистракторів. 

* Примітка: Рівень 4% вибору респондентів в практичній тестології неформально вважається 

індикативною межею значимості. Набір різних випадкових чи систематичних 

непередбачуваних факторів, що не мають відношення до оцінюваного тестуванням 

параметра (рівня компетенції чи знань) іноді може приводити до флуктуації вибору 

респондентів аж до величин, порядку 4%. Наприклад, звичайна неуважність респондентів, 

невдале розміщення поля для відмітки відповіді, випадкові зчитування дефектів паперу при 

скануванні відповідей, в сумі іноді здатні показати вибір декількох відсотків (до 4%) 

респондентів. Але при цьому всі 100% респондентів при повторному опитуванні можуть 

вказати на гарантовану, з їх точки зору, неправильність варіанту відповіді, що розглядається 

як раніше обраний ними в якості правильного. Тому якщо дистрактор обирає менше 4% 

респондентів, не можна з впевненістю казати, що цей дистрактор дійсно є привабливим для 

статистично значимої частини кандидатів з слабким рівнем підготовки.   

Вищезгаданий рівень 4% не є універсальним науково обґрунтованим рівнем «на всі випадки 

життя». Цей рівень буде набагато нижчим в масових тестуваннях, що високоякісно 

адмініструються з використанням екзаменаційних модулів з низькою похибкою (наприклад, 
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2%). Але в більшості сертифікаційних і ліцензійних тестувань похибка, як правило, складає 

4-5% і більше. 

 

Параметри, що залежать від якості шкали успішності 

 

Перераховані нижче параметри аналізуються за результатами апробації лише за умови 

формування адекватної і надійної шкали успішності: 

 параметри Rir та Rar тестових MCQ запитань; 

 параметри A,B,C в трипараметричній логістичній моделі; 

 розподіл балів, нарахованих за тестування (гістограма і параметри розподілу StdDev, 

Mean, дискретність); 

 характеристична крива екзаменаційного завдання в первинних (необроблених) балах; 

 характеристична і інформаційна криві екзаменаційного завдання в 3PL (моделі 

Бірнбаума). 

Опис цих параметрів можна знайти в Додатках 1 і 2, а пояснення щодо їх аналізу – в 

наступних розділах. 

 

 

Щодо допустимих діапазонів значень параметрів екзаменаційних завдань 

Кількісні параметри якості екзаменаційного завдання не є абсолютною характеристикою 

самого завдання. Такі параметри залежать також: 

1) від оточення (інших завдань в екзаменаційному модулі), в якому апробувалось завдання; 

2) від аудиторії респондентів, що відповідали на запитання екзамену під час пілотного 

випробування (апробації) завдання. 

Розраховані за результатами апробації параметри якості хорошого тестового запитання 

можуть не бути хорошими (не такими, що свідчать про високу якість запитання), якщо 

апробація пройшла в складі екзаменування, загальні показники якості якого низькі. Про 

низьку якість екзаменування можна зробити висновок, зокрема, за умови низької 

розрізнювальної здатності екзамену (StdDev<15% від значення Mean) і низької надійності 

результату (<0.7, низьке значення Альфи). Якщо завдання випробовувалось в складі 

екзаменаційного модуля з хорошою розрізнювальною здатністю, то і значення Rir мають 

бути вищими, в порівнянні з апробацією того ж завдання в складі модуля з низькою 

розрізнювальною здатністю. 

 

Наприклад, якщо Стандартне відхилення під час апробації, складає всього 15% від 

середнього балу, то значення Rir=0.25 може вважатись хорошим показником якості 

тестового запитання. Те ж саме тестове запитання продемонструє набагато більше значення 

Rir (наприклад, Rir = 0.5) при використанні його в складі іншого екзаменаційного модуля, що 

продемонстрував високу надійність і високу розрізнювальну здатність (наприклад, значення 

стандартного відхилення =35% від середнього балу, а Альфа Кронбаха = 0.95).   

З іншого боку, запитання з Rir=0.16 в екзаменуванні з = 0.7 і StdDev = 15% може вважатись 

умовно прийнятним, враховуючи те, що це ж запитання може продемонструвати достатньо 

високе значення Rir=0.31 в іншому пілотному екзаменуванні, наприклад, з = 0.93  і StdDev= 

35%. 

Залежність продемонстрованої під час апробації величини Rir екзаменаційного завдання від 

аудиторії апробації полягає в першу чергу від ширини спектру представлених в аудиторії 

рівнів підготовки респондентів. Ненадійні параметри якості екзаменаційного завдання 

можна отримати при апробації на аудиторії з близькими рівнями підготовки респондентів. 
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Наведені вище граничні величини кореляції для віднесення до категорії якісних, чи не дуже 

якісних тестових запитань, є приблизними орієнтирами, і справжній рівень їх значимості 

залежить також від розміру вибірки (кількості респондентів, що взяли участь в 

екзаменуванні). Чим більший розмір вибірки (чим більше респондентів), тим менші значення 

кореляції можна вважати нижньою межею гарантованої умовно-прийнятної якості тестового 

запитання. Наприклад, при розмірі вибірки 200 кандидатів, значення Rir = 0.2 для тестового 

запитання можна вважати умовно-прийнятним, в той час, як Rir=0.2, отриманий при 

апробації на всього 15 - 20 кандидатах, навряд чи можна прийняти як гарантоване свідчення 

задовільної (прийнятної) якості тестового запитання. 

 

Необхідно зробити зауваження щодо терміну «умовна прийнятність екзаменаційного 

запитання»: умовна прийнятність означає, що завдання не відбраковується, але його бажано 

повторно розглянути і доопрацювати для покращення його вимірювальних якостей. 

Використання умовно-прийнятних екзаменаційних завдань в реальному екзаменуванні є 

небажаним, але не вважається помилкою, і не ставить під запитання весь екзамен. Необхідно 

відмітити, що результати оцінки якості екзаменування, складеного повністю з умовно-

прийнятних екзаменаційних завдань, досить імовірно дадуть задовільний результат, з 

показниками якості (екзамену), що наближаються до гранично допустимих. 

 

Рівень значимості Rir та Rar в деяких випадках може залежати також від розподілу балів між 

елементами оцінки (завданнями чи критеріями). Якщо максимальний бал, що нараховується 

за екзаменаційне завдання, якість якого (завдання) розглядається, буде складати помітну 

частину максимального сумарного балу за весь екзамен, то порогове значення наприклад Rir, 

для визнання завдання якісним, необхідно підвищувати. Справа в тому, що сам факт 

великого  максимального балу за завдання вносить свій внесок в величину кореляцію 

правильної відповіді на завдання з сумарним балом за весь екзамен. Відповідь на саме 

запитання суттєво впливає на підсумкову оцінку респондента, і формування шкали 

успішності. 

Розглянемо нереалістичний прилад:  нехай екзаменаційний модуль складається з 4-х вкрай 

неякісних, неправильних запитань, відповіді на які респонденти роблять випадковим 

вгадуванням. За «правильну» (такою, що вважається правильною) відповідь на кожне з 4-х 

запитань кандидату нараховується 25 балів.  Середньостатистичне значення Rir для кожного 

з таких запитань буде = 0.25.  Чи значить достатньо високе значення Rir=0.25, що кожне з 

запитань є достатньо якісним? Абсолютно ні!.  Якщо екзаменаційний модуль буде 

складатись всього  з 3-х таких запитань, то середнє значення Rir буде ще кращим: Rir=0.33.  

Але якщо таких неякісних запитань (відповіді на які респонденти даватимуть навмання) в 

тесті буде 100 і максимальний бал за кожне запитання буде =1, то середнє значення частини 

кореляції, обумовленої математичним внеском завдання в підсумковий бал буде зовсім інше:  

Rir=0.01. 
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V. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ В 

ЛОГІСТИЧНІЙ ТРИПАРАМЕТРИЧНІЙ МОДЕЛІ (3PL) 

БІРНБАУМА  
 

На жаль, алгоритм приблизного розрахунку параметрів екзаменаційних запитань в 

логістичній моделі є занадто складним для відтворення через посібник по апробації 

екзаменаційних завдань. Коректний розрахунок вимагає складної ітераційної схеми обробки 

даних. Через ці причини розглянемо лише способи аналізу вже розрахованих даних, без 

надання схеми їх розрахунку (який краще делегувати фахівцям психометристам). 

Візьмемо до розгляду результати розрахунку IRT параметрів з автоматизованого звіту UEnet. 

Такий звіт надає можливість аналізувати наступні характеристики: 

1) параметри кожного з екзаменаційних завдань: 

-- дискримінація (A), складність(B), вгадування(C) завдання; 

-- графіки характеристичної кривою (ICC) та інформаційної функції (I - Information function) 

кожного завдання; 

2) розподіл елементів (завдань) екзамену за їх складністю; 

3) розподіл середніх складностей завдань за розділами таксономії (програми екзамену); 

4) інформаційну функцію всього екзамену (I) та функцію стандартної похибки оцінювання 

(SEE) 

 

Детальні пояснення щодо цих параметрів – див. в Додатку 2 нижче. 
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VI. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АПРОБАЦІЇ MCQ ЗАВДАНЬ  
 

У випадку MCQ аналізується статистика обраних кандидатами варіантів наперед 

сформульованих розробниками відповідей по кожному окремому запитанню.  

Перелік даних, що належить обраховувати і аналізувати при апробації тестових MCQ 

запитань: 

 P (ймовірність отримати правильну відповідь на запитання) : бажаний діапазон 

значень Р : [30% ; 70%] , прийнятний діапазон значень: [20% ; 80%] ; 

 Rir (кореляція надання правильної відповіді з загальною оцінкою кандидата) – 

загальне правило Rir  0.25 , за деяких обставин умовно прийнятним може вважатись 

менше значення, але не нижче 0.15 (див. розділ «Щодо допустимих діапазонів значень 

параметрів екзаменаційних завдань»). Чим вище значення Rir, тим краще розрізнення 

кандидатів забезпечує запитання; 

 Rar для кожної неправильної відповіді (кореляція надання кандидатом неправильної 

відповіді з загальною оцінкою кандидата) – Rar<0, але для окремих дистракторів (не 

більше одного) допускається невелике позитивне значення Rar < 0.1. Чим менше значення 

(чим більш негативне значення) Rar у дистрактора, тим краще він виконує свою функцію; 

 A,B,C в трипараметричній логістичній моделі (3PL):  

дискримінація: допустимі значення A0.5 , але бажані значення A>0.6 (на практиці навіть 

використовують мінімальну норму 0.8.. 1); 

складність:  B – має бути в діапазоні [-2; +2] (бажано: [-1.5 ; +1.5] ). Слід врахувати, що 

B=2, це дуже складне запитання, що розрізнює лише невелику, найбільш підготовану 

частину респондентів; 

вгадування:  С – близьке до нуля. Вгадування, що перевищує 12% (0.12) вимагає уваги до 

тестового запитання, і з'ясування причин, через які респонденти звертаються до 

вгадування. Найчастіше, приділивши пильну увагу до MCQ завдання з великим 

вгадуванням, автори знаходять той чи інший системний недолік завдання і переписують 

все запитання, роблячи його більш чітко направленим; 

 Інформаційна функція – приймається до відома і порівнюється з запланованими 

вимірювальними властивостями запитання. Оцінку інформаційних функцій краще 

проводити за участі фахівця психометриста. 
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VIІ. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АПРОБАЦІЇ ЗАВДАНЬ З 

ВІДПОВІДДЮ ВІДКРИТОГО ТИПУ  
 

Завдання відкритого типу можуть вимагати відповіді в форматі одного-двох речень, в 

форматі есе, чи в форматі написання проекту процесуального документа. Оцінка виконання 

такого завдання часто складається з багатьох елементів, частина з яких може бути 

прив'язаною до певних фіксованих розділів написаної респондентом відповіді, а інша 

частина не буде мати конкретних локальних об'єктів оцінки в тексті. Згадані останніми 

елементи оцінки називають холістичними. Такі елементи можуть оцінювати якийсь з 

аспектів написаного кандидатом тексту в цілому. Вступна частина проекту процесуального 

документа, чи його мотивувальна частина, може оцінюватись відірвано одна від одної і 

незалежно від того, як оцінено інші частини тексту, написаного респондентом. Але оцінка 

грамотності, і оцінка стилю написання документа, не може брати до уваги одну частину 

тексту, і не брати до уваги іншу. 

З точки зору математичної обробки результатів екзаменування (включно з апробацією) дані 

по кожному критерію оцінки завдання з відкритою відповіддю мають всі ознаки даних 

оцінки відповіді на окреме віртуальне запитання. Тому обробка і оцінка якості відбувається 

практично за тією ж схемою, як і для формату тестових MCQ запитань. 

Застосування стандартного апарату оцінки якості до кожного критерію дає оцінку якості 

всієї тріади  

«завдання»  «критерій оцінки»  «підготовка оцінщиків» ,  

що працює як одне ціле.  Результати оцінювання якості нерідко висвітлюють 

незбалансованість чи інші недоліки критеріїв оцінювання, чи самого завдання. Це допомагає 

відредагувати (налагодити) і саме завдання, і критерії його оцінювання.   

Перелік даних, що належить обраховувати і аналізувати при апробації завдань з відкритою 

відповіддю, практично співпадає з аналогічним переліком для тестових (MCQ) запитань. З 

стандартного «тестового» переліку в цьому випадку вилучається обрахування і аналіз Rar, 

але додається обрахування і аналіз розподілу нарахованих (по кожному критерію) балів. 

Повний перелік з референсними значеннями є таким: 

 P (середній відсоток балів, нарахованих за критерієм) : бажаний діапазон значень Р : 

[30% ; 70%] , прийнятний діапазон значень: [20% ; 80%] (відповідає діапазону Р для MCQ 

запитань) 

 Rir (кореляція нарахованого по критерію балу з загальною оцінкою кандидата) – на 

відміну від тестових (MCQ) запитань, до Rir по відкритих запитаннях можуть висуватись 

більш жорсткі вимоги: Rir  0.3 чи Rir  0.4 , аж до Rir  0.5; 

 A,B,C в трипараметричній логістичній моделі: вимоги ті ж що й у випадку тестових 

запитань: A0.5 ,  B – має бути в діапазоні [-2; +2] (бажано: [-1.5 ; +1.5] ),  а значення С – 

близьке до нуля; 

 Аналіз розподілу (гістограми) балів, нарахованих за критерієм оцінки. Величина 

стандартного відхилення має перевищувати 15% від середнього значення нарахованого за 

критерієм балу. 

 

Розглянемо детальніше деякі елементи переліку даних, що належить аналізувати: 

 

При апробації завдань з відкритими відповідями детально аналізується статистика розподілу 

нарахованих оцінщиками балів за кожний елемент оцінки, а також співвіднесення шкали 

підсумкової оцінки з кожним елементом оцінки завдання.  

Зокрема, в рамках аналізу за класичною теорією тестів (СТТ) визначається і оцінюється: 



ПОСІБНИК З АПРОБАЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ  20 

 

1) гістограма розподілу нарахованих балів,  

2) стандартне відхилення (StdDev / Mean) нарахованих за елемент оцінки (чи критерій 

оцінки) балів; 

3) середній бал (у відсотках від максимального) за елемент оцінки; 

4) Rir – кореляція нарахованих за елемент оцінки балів з підсумковим балом за екзамен; 

5) якщо є можливість (є достатньо велика статистика відповідей великої кількості 

кандидатів), будується характеристична крива в первинних (необроблених) балах. 

В рамках IRT аналізу за сучасною теорією тестів додатково визначається і оцінюється: 

5) дискримінація (параметр А в трипараметричній логістичній моделі); 

6) складність (параметр B в трипараметричній логістичній моделі); 

7) якщо апробація пройшла на достатньо великій і різноманітній аудиторії, будуються і 

аналізуються характеристична і інформаційна криві. 

 

Розглядаючи гістограму нарахованих оцінщиками балів можна оцінити нормальність 

процесу нарахування балів. Крім того, за гістограмою розподілу балів можна помітити 

небажану дискретність оцінювання, чи проконтролювати бажану дискретність оцінювання. 

Наприклад, нечіткі критерії нарахування неповних балів за елементом оцінки з 

максимальним балом 3, можуть виявити, що одна частина оцінщиків нараховує лише 

значення 0, 1, 2, і 3 бали, інша частина оцінщиків нараховує лише 0, 1.5 і 3 бали, в той час, як 

окремі оцінщики нараховують лише 0 чи 3 бали.  Якісно розроблені критерії оцінки дають 

оцінщику зрозумілі орієнтири, яку визначену частину балів знімати за певні недоліки чи 

неповноту відповідей, а яка частина балів може бути недонарахована, чи додана (в межах 

максимального балу) на розсуд оцінщика (обґрунтований лише його експертною оцінкою), 

поза межами чітко визначених в правилах оцінки критеріїв.  

Середнє значення нарахованого за елемент оцінки балу (аналог величини Р тестових MCQ 

завдань) непрямо свідчить про складність відповідного елементу екзаменаційного завдання 

чи вимоги (критерія оцінки). Вважається, що якщо середнє значення балу знаходиться поза 

межами діапазону від 20% до 80% максимального балу, то відповідний елемент оцінки слід 

розглянути на предмет його занадто високої складності, чи занадто високої простоти. Більш 

об'єктивними критеріями складності є IRT параметри (див. далі). 

Стандартне відхилення нарахованих балів за елемент оцінки показує, наскільки цей елемент 

оцінки дозволяє розрізняти респондентів. Якщо стандартне відхилення нарахованого балу є 

меншим від 15% середнього балу, то розрізнювальна здатність такого елемента оцінки 

вважається недостатньою. Це значить, що необхідно переглянути щонайменше критерії 

оцінки по цьому елементу, або навіть сам елемент оцінки. 

Значення Rir елемента оцінки вказує одночасно і на узгодженість елемента оцінки з 

концептом, який в дійсності вимірює екзамен, і на розрізнювальну якість елемента оцінки. 

Вважається, що високоякісний критерій оцінювання повинен мати значення від 0,3…0,5 і 

вище 

Характеристична крива аналізується на предмет монотонності. Параметри 3PL 

співвідносяться з референсними значеннями. Інформаційна крива завдання розглядається на 

відповідність вимірювальним очікуванням  
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VIII. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ 

АПРОБАЦІЇ 
 

Інструментарій оцінювання містить: 

 перелік застосовуваних критеріїв з їх поясненнями; 

 алгоритми часткового нарахування балів по кожному критерію у випадку різного 

типу і глибини недоліків відповідей кандидата. Оцінщикам мають надаватись 

детальні пояснення і приклади застосування часткового нарахування балу по 

кожному з критеріїв; 

 процедура вибору і підготовки оцінщиків до оцінювання конкретного завдання, 

включно з рекомендаціями користувачу екзаменування щодо процедури контролю і 

калібрування оцінщиків (калібрування рівня вимог оцінщиків і його стабільності); 

 розподіл балів за завдання між різними критеріями. 

Критерії можуть відповідати конкретним запитанням завдання, але на практиці це буває не 

завжди. Зокрема, холістичні критерії (такі, як грамотність, стиль і т.ін.) оцінюють певний 

аспект виконання завдання в цілому. 

 

Розробка інструментарію оцінювання є основною частиною завдання розробників 

практичних завдань. Передбачення можливих сценаріїв розв'язку запропонованої кандидату 

задачі, вдумлива корекція умови завдання задля уникнення небажаних (з точки зору 

вимірювальної мети екзаменування) сценаріїв екзаменаційної поведінки кандидатів 

(способів розв'язку), створення ефективних і надійних критеріїв і алгоритмів оцінки і є 

основним мистецтвом і наукою розробника екзаменаційних завдань. 
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IX. ЩОДО ПРОЦЕДУР ПІДГОТОВКИ ОЦІНЩИКІВ 
 

Щодо процедур підготовки оцінщиків 

 

Під час розгляду результатів апробації завдань з відкритою відповіддю необхідно пам'ятати, 

що  отримувані кількісні параметри є характеристиками не лише і не стільки методики і 

критеріїв оцінки, але й результатами застосування цих методики і критеріїв конкретними 

оцінщиками. Іншим способом проведена підготовка оцінщиків, інші усні додаткові 

пояснення, отримані ними під час підготовчого тренінгу, можуть дати помітно інші 

результати апробації. Тому для збереження цінності результатів апробації необхідно 

максимально стандартизувати опис і методики, і критеріїв, а також максимально 

стандартизувати і відбір оцінщиків і процедуру їх підготовки до оцінювання конкретних 

завдань. 

Повна процедура апробації завдань з відкритою відповіддю повинна включати в себе 

залучення достатньої кількості оцінщиків, перевірку кожної екзаменаційної роботи 

декількома оцінщиками, і порівняння результатів альтернативних оцінювань. 

Організацію підготовки оцінщиків, а також організацію контролю якості оцінювання 

(включно з «калібруванням оцінщиків, контролем «дрейфу» параметрів оцінки) краще 

проводити з залученням фахівців-психометристів. 
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X. ВИМОГИ СТАНДАРТІВ ДО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

ОЦІНЮВАННЯ  
 

Стандарт 3.14 AERA/APA/NCME (версія 1999р.) 

Має бути задокументовано критерії, що використовуються для оцінки розгорнутих 

відповідей, практичних завдань. Такі документи особливо важливі для оцінки виконання 

професійних функцій, зокрема оцінка справи (виконаних робіт, портфоліо) та есе, де 

критерії оцінки можуть бути неочевидними для користувача тесту.  

Стандарт 3.22 AERA/APA/NCME (версія 1999р.) 

Розробник має представити процедури оцінки, включно з критеріями оцінки, де необхідно. 

Процедури мають бути представлені в достатньо детальному вигляді, для підвищення 

точності оцінювання. Мають бути зрозумілі інструкції для використання рейтингових 

шкал, вираховуваних оцінок, отримуваних в результаті кодування, шкалювання чи 

класифікація відкритих відповідей. 

Це має особливо критичне значення, якщо задумом розробника екзаменаційна робота 

кандидата може оцінюватись самим користувачем тесту*. 

Стандарт 3.23 AERA/APA/NCME (версія 1999р.) 

Процес відбору, підготовки і допуску до роботи оцінщиків має бути задокументовано 

розробником. Тренінгові матеріали, такі як правила оцінки та приклади відповідей 

кандидатів, що відповідають різним рівням шкали оцінки, а також процедури підготовки 

оцінщиків мають приводити до узгодженості оцінок, що надають оцінщики. Рівень 

узгодженості оцінок має бути достатнім, щоб дозволити інтерпретувати оцінки у 

передбачуваний розробником спосіб. Надійність оцінок, що надають оцінщики, можливий 

дрейф оцінок з часом, мають визначатись і доповідатись особою, відповідальною за 

підготовку оцінщиків. 

 

* Примітка: користувачем тесту в розумінні Стандартів, є сторона, що безпосередньо 

проводить екзаменування, та використовує його результати (в нашому контексті - ВККСУ). 

 

Особливу увагу розробників завдань слід приділяти обґрунтуванню розподілу балів між 

елементами оцінки, тобто розподілу балів між різними критеріями оцінки завдання. 

Вимоги до обґрунтованості розподілу балів між завданнями тесту висувається в наступному 

стандарті: 

Стандарт 3.13 AERA/APA/NCME (версія 1999р.) 

У випадку, якщо оцінка за тест базується на завданнях з різною вагою (відмінних один від 

одного балу за завдання), розробник тесту має документувати обґрунтування та опис 

процесу розробки, рецензування та призначення ваги таким завданням. 
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XI. ПЕРЕГЛЯД РОЗПОДІЛУ БАЛІВ  
 

Нерідко аналіз Rir за результатами апробації підказує доцільність перерозподілу балів між 

елементами оцінювання. Доцільність розглядається в контексті основних задач 

екзаменування: дискримінація і вимірювання. З огляду на ці задачі, підвищення внеску в 

сумарний бал за екзамен саме тих елементів оцінювання, що дають найбільшу 

дискримінацію (максимальний Rir), підвищує загальну розрізнювальну здатність екзамену. 

Зменшення максимальної величини балів за елементи оцінювання (запитання, чи окремі 

критерії), що мають низький Rir, з одночасним збільшенням максимальної величини балів за 

елементи оцінки з високим Rir на практиці призводить одночасно до двох позитивних 

наслідків: 

1) збільшення стандартного відхилення балу (відносно середнього балу - StdDev/Mean) що є 

числовим виразом роздільної здатності екзамену; 

2) підвищення внутрішньої узгодженості екзамену, що виражається в підвищенні Альфа 

Кронбаха, тобто надійності результату екзамену. 

Але (!) технічний аналіз не повинен бути єдиним обґрунтуванням перерозподілу балів. Без 

фахових аргументів з предмету екзаменування, без чіткого усвідомлення того, які 

компетенції в дійсності вимірює, і які компетенції має вимірювати оцінка за завдання, без 

кваліфікованого оперування пропорціями між елементами набору компетенцій, неможливо 

створити дійсно валідний екзамен. 

Механічний, без детального розгляду в контексті предмета, перерозподіл балів на користь 

елементів з високим Rir, може призводити до небажаної деформації того предмета, що в 

дійсності екзаменується.  

Наприклад, певні розділи програми екзамену можуть вимагати від розробників формування 

завдань з складною структурою. Іноді виявляється, що завдання з складною структурою не 

мають хорошої розрізнювальної здатності, в той час, як екзаменаційні завдання, що 

присвячені іншим розділам програми екзаменування, як на підбір, мають високу 

розрізнювальну здатність. В такому випадку перерозподіл балів на користь завдань з 

високим Rir призведе до заниження частки складного розділу в оцінці за екзамен. А це 

загрожує змістовній валідності екзамену. Тобто екзамен починає в більшій мірі оцінювати 

прості розділи предмету, і загальна оцінка не може характеризувати успіхи кандидата по 

всьому предмету в цілому. 

Інший приклад: в вихідній версії формуляра оцінювання практичного завдання з написання 

процесуального документа розробники виділили серед загальних 15 балів за це практичне 

завдання 3 бали за один з трьох критеріїв оцінки мотивувальної частини документа 

(максимум 7 балів за всю мотивувальну частину) і 1 бал на оцінку стилю написання 

процесуального документа, а також 1 бал за оцінку грамотності. Припустимо, що в 

результаті апробації Rir згаданого критерію оцінки мотивувальної частини виявився = 0.22 ,  

а Rir оцінки стилю і грамотності склали 0.55 та 0.45 відповідно. Припустимо, що розробники 

вирішили виконати перерозподіл балів між трьома вищезгаданими критеріями без зміни 

загальної суми балів за ці критерії (5 балів). Після перерозподілу стало:  по 2 бали за 

грамотність і стилістику, та 1 бал за згаданий один з трьох критеріїв оцінювання 

мотивувальної частини процесуального документа. Припустимо, що при повторному 

обрахуванні даних і аналізі результатів апробації виявляється, що Альфа Кронбаха зросла з 

0.72 до 0.8 а стандартне відхилення сумарних балів зросло з 17% до 22%. Таке покращення 

кількісних показників якості екзамену (надійності і роздільної здатності) є дуже суттєвим.  

АЛЕ (!)  характер екзаменування при цьому суттєво міняється. Виконаний перерозподіл 

балів між критеріями трансформував фактичні вимоги цього екзамену в сторону формальних 
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вимог, що не характеризують суть основних компетенцій судді (можливо тепер вимоги 

наближаються до вимог до помічника судді?). Цікаво те, що така метаморфоза ефективних 

(фактично діючих) вимог екзамену відбулась без зміни тексту самого практичного завдання і 

без зміни суті критеріїв перевірки, а лише через зміну формальної математичної частини 

інструментарію оцінювання. 

Наведений вище приклад перерозподілу балів знижує валідність екзаменування, який, 

завдяки перерозподілу балів між критеріями, починає оцінювати не зовсім той концепт, що 

вимагається від практичного завдання кваліфікаційного екзамену. Таке покращення 

надійності і розрізнювальної здатності за рахунок зниження валідності є неприпустимим. 
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ДОДАТОК №1. Показники якості екзамену і екзаменаційного 

завдання в класичній теорії тестів  

 
Найбільш вживаними кількісними характеристиками тесту в рамках так званої CTT (Classical 

Test Theory) є наступні групи величин: 

1. Характеристики розподілу набраних кандидатами балів:  

-- мода;  

-- медіана; 

-- середній бал; 

-- асиметрія; 

-- ексцес; 

-- стандартне відхилення. 

2. Розрахункові параметри: 

-- надійність (Альфа Кронбаха чи KR20, KR21); 

-- стандарту похибка вимірювання (SEM) 

3. Параметри змістовної валідності:   

-- відповідність фактичного охоплення розділів заявленому в таксономії (програмі 

екзамену); 

-- однорідність охоплення в розділах таксономії (програми екзамену) 

 

Характеристики розподілу набраних кандидатами балів 

На Мал.1 зображено приклад гістограми розподілу набраних кандидатами балів реального 

екзаменування, в якому прийняв участь 3471 кандидат. 

 
Мал.1. 
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Горизонтальна вісь відображає величини набраних кандидатами балів, а вертикальна вісь 

позначує кількість кандидатів, що  отримали конкретний бал. Наприклад, найвищий 

стовпчик гістограми Мал.1. показує, що близько 380 кандидатів  отримали 54 бали. 

На гістограмі червоною кривою наведено приклад нормального (Гауссівського) розподілу, 

що найкраще наближається до емпіричних даних. 

В підписі під гістограмою на Мал.1 наведено основні кількісні характеристики розподілу 

набраних кандидатами балів, зокрема: 

Mean = 58.6  (середнє значення) означає, що середній по всіх 3471 кандидатах бал склав 

58.6. 

Mode = 54 (мода) означає, що найчастіше у кандидатів зустрічається бал 54 (що відповідає 

найвищому стовпчику гістограми, тобто її вершині). 

Median = 57 (медіана) означає, що кількість кандидатів, що отримали більше 57 балів 

дорівнює кількості кандидатів, що отримали менше 57 балів. Медіана розподілу оцінок, 

це бал, який ділить всіх кандидатів на дві рівні групи (за кількістю кандидатів в них): 

тих хто отримав бал більше ніж медіана, і тих, хто отримав бал менший, ніж медіана. 

Std.Dev. = 11.78 (стандартне відхилення) означає, що в середньому величина відхилення 

отриманого кожним з кандидатів балу від Mean (середнього арифметичного) складає 

11.78 бали. Стандартне відхилення відповідає напівширині «горба» графіку розподілу, 

взятого на половині висоти цього графіка (для простого приблизного пояснення 

кажуть: «стандартне відхилення це напівширина на напіввисоті графіка розподілу») 

Skewness = 0.25 (асиметрія) означає, що у розподіла балів є позитивна (+0.25) асиметрія. 

Позитивну (в сторону вищих, а не нижчих, балів) асиметрію добре видно на Мал.1: 

праве крило кривої розподілу вище і ширше за ліве. 

Kurtosis = -0.13 (ексцес) означає, що «колокіл» розподілу балів має незначний негативний 

ексцес, тобто гострота цього «колоколу» трохи менша, ніж у відповідного 

Гауссівського (нормального) розподілу. Мал.1 не є яскравою демонстрацією поняття 

Ексцесу, тому див. пояснення і малюнок щодо Ексцесу нижче. 

Розподіл отриманих кандидатами балів завжди порівнюють з нормальним (Гауссівським) 

розподілом. Чому нормальність розподілу балів є важливою при оцінці тесту? Чому при 

оцінці тесту шукають можливі суттєві відмінності розподілу балів від нормального? 

Тому, що суттєві відмінності від нормальності свідчать про помітні проблеми якості тесту, 

такі, як відсутність незалежності елементів екзамену, чи непрямі свідчення втручання в дані 

оцінювання (під втручанням розуміють систематичний вплив на результат, що не є 

випадковою помилкою процесу оцінювання). 

Центральна гранична теорема теорії ймовірності свідчить про те, що сума незалежних, 

приблизно однаково розподілених величин має нормальний розподіл. Якщо в процесі 

обробки незалежних відповідей кандидатів здійснюється втручання в дані оцінки, то це 

приводить до відхилення розподілу отриманих балів від нормального.  Якщо елементи 

оцінювання (екзаменаційні запитання) є  

 або суттєво залежними один від одного,  

 або оцінюваними занадто різною кількістю балів,  

 або дуже нерівнозначними, чи такими, що вимагають помітно різного обсягу зусиль 

для отримання правильної відповіді,   

розподіл підсумкових оцінок кандидатів також буде відрізнятись від нормального. 

Відхилення розподілу набраних балів від нормального може спостерігатись також у випадку 

вираженої неоднорідності групи кандидатів за рівнем підготовки. Наприклад, якщо один і 

той самий правничий тест буде виконуватись комбінованою групою з досвідчених діючих 

юристів і студентів першокурсників, то розподіл результатів у комбінованій групі буде 

складатись з суми двох помітно різних нормальних розподілів, і розподіл такої суми може 
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помітно відрізнятись від нормального. Зокрема, розподіл набраних балів в такій 

комбінованій групі може бути «двогорбим» (фахівці кажуть: «мультимодальним»).  

Ще один з випадків відхилення розподілу набраних балів від нормального може 

спостерігатись у випадку порушень під час адміністрування екзамену (допущення підказок, 

обміну правильними відповідями, тощо), чи у випадку компрометації (розкриття) 

екзаменаційних завдань.  

 

Як оцінювати нормальність розподілу отриманих балів? 

В Класичній теорії тестів прийнято формулювати гіпотезу щодо нормальності розподілу 

отриманих балів на основі наступних критеріїв: 

1) Співвідношення моди, медіани і  середнього значення. Співпадіння моди, медіани і 

 середнього значення є основною необхідною умовою того, щоб розподіл балів можна 

було вважати нормальним 

2) Відсутність асиметрії (skewness = 0).  Помітне відхилення значення асиметрії від нуля 

(0.1 і більше) не дозволяє робити висновок про нормальність розподілу балів 

3) відсутність ексцесу (kurtosis = 0), нормальний (такий, що відповідає нормальному 

розподілу), тобто не «гострий» і не «плаский» характер кривої. 

 

На Мал.2 зображено приклади нормального розподілу (крива А) і розподілу, що не є 

нормальним (крива Б).  

 
Мал.2. 

 

Значення середнього, моди і медіани в розподілі А (Мал.2) співпадають, в той час, як в 

асиметричному розподілі Б це три різні величини. 

 

Показники Асиметрія та Ексцес  

 

Асиметрія (skewness) це характеристика «перекосу» чи несиметричності «крил» розподілу 

статистичної величини (наприклад набраних кандидатами балів). 

На Мал.3 далі зображено для порівняння симетричний розподіл (skewness=0), розподіл з 

позитивним показником асиметрії (позначено «+») і розподіл з негативним значенням 

асиметрії (позначено «-»). 

 
Мал.3. 
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Ексцес (kurtosis), це характеристика «гостроверхості» графіку розподілу деякої статистичної 

величини, в порівнянні з графіком «нормального розподілу» (розподілу Гаусса) що має такі 

ж значення середнього і стандартного відхилення. 

 

Якщо Ексцес розподілу відмінний від нуля, то форма розподілу відрізняється від 

нормального «гостротою» чи «пласкістю» вершини графіка розподілу. Для наглядності 

продемонструємо зв'язок величини ексцесу (K) з характерною формою розподілу:  

-- якщо ексцес нульовий (K=0), то крива розподілу не гостріша і не пласкіша за 

Гауссівську, тобто відповідає нормальному розподілу. Приклад –крива N на Мал.4.;  

-- якщо ексцес додатній (K>0), то крива розподілу має вищу та «гострішу» вершину ніж 

відповідна крива нормального (Гауссівського) розподілу N. Приклади  –криві D, S, L на 

Мал.4;  

-- якщо ексцес від'ємний (K<0), то крива розподілу має нижчу та «плоскішу» вершину ніж 

крива нормального (Гауссівського) розподілу. Приклади –криві C, W, U на Мал.4. 

 
Мал.4*. 

* Використано ілюстрацію з http://psychology.wikia.com/wiki/Kurtosis 

 

Стандартне відхилення 

 

Величина стандартного відхилення показує, наскільки широко тест розподіляє кандидатів за 

набраним ними балами. Мале значення стандартного відхилення значить, що більшість 

кандидатів отримують практично однакову кількість балів. Таке трапляється : 

-- або коли тестування складає група кандидатів, що дійсно мають дуже близький один до 

одного рівень підготовки, що важко уявити на практиці; 

-- або коли сам тест не є якісним і має низьку розрізнювальну (розподільну) здатність. 

Чим більша величина стандартного відхилення, тим краще тест розрізняє кандидатів.  

Для оцінки якості тесту, значення стандартного відхилення порівнюють з середнім балом, 

набраним кандидатами, а також зі стандартною помилкою вимірювання.  

Тест вважається таким, що має недостатню розрізнювальну здатність, якщо стандартне 

відхилення результатів кандидатів складає менше 15% від середнього набраного 

кандидатами балу. 

http://psychology.wikia.com/wiki/Kurtosis
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Стандартне відхилення повинно бути помітно більшим від величини стандартної помилки 

вимірювання SEM (див. нижче). Незадовільною є якість тесту, у якого стандартна похибка 

вимірювання перевищує ½ від величини стандартного відхилення. 

 

Надійність 

 

Надійність тесту, як правило, оцінюють за характеристикою внутрішньої узгодженості 

завдань тесту. Внутрішня узгодженість відображає, наскільки похибки, що вносяться в 

процес вимірювання окремими запитаннями компенсують одна одну, чи навпаки, 

підсилюють одна одну. 

Загальновживаними показниками надійності - внутрішньої узгодженості тесту, є 

розрахункові коефіцієнти Альфа Кронбаха, та KR20 і KR21 (Kuder-Richardson). Стандартним 

є використання Альфи Кронбаха (Cronbach's alpha). 

Референсними є значення Альфи =0.7 і більше.  

Тестування, в яких Альфа Кронбаха виявилась більше від 0.7 вважаються надійними. Чим 

більшим є значення Альфи, тим надійнішим є результат екзамену, і тим меншою є похибка. 

Для складних мультидисциплінарних тестувань значення Альфи, як правило, не перевищує 

0.9. 

 

Стандартна похибка вимірювання (SEM) 

 

Стандартна похибка вимірювання (SEM – Standard Error of Measurement) залежить від 

надійності вимірювання, та стандартного відхилення. 

На відміну від так званої Сучасної теорії тестів (IRT) в якій для кожного значення 

отриманого балу визначається своя величина похибки, в Класичній теорії тестів Стандартна 

похибка вимірювання є грубою загальною характеристикою, і обраховується для всього 

тесту в цілому. Стандартна похибка вимірювання як правило виражається в балах.  

 

Кількісні характеристики якості екзаменаційного запитання  в рамках класичної теорії тестів 

(CTT) 

 

Основними показниками якості тестового завдання за результатами тестування є: 

-- P: відсоток кандидатів, що правильно відповіли на тестове запитання (P –probability, 

ймовірність правильної відповіді) 

-- Rir : кореляція правильної відповіді на тестове запитання з загальною оцінкою за весь тест 

(Rir -  correlation ‘item’ to ‘result’) 

-- Rar: кореляція обрання кандидатом конкретної неправильної відповіді (дистрактора) з 

загальною оцінкою за весь тест (Rar -  correlation ‘alternative to ‘result’) 

Критерії оцінки якості тестового запитання в рамках CTT: 

 Допустимим є значення Rir >0.15 , бажаними є значення Rir >0.25* 

 Допустимими є значення Rar <0.1, бажаними є значення Rar <0 

 Допустимими є значення Р в діапазоні від 0.2 до 0.8 , бажаним є значення Р в 

діапазоні від 0.3 до 0.7 

* Примітка: граничні значення Rir екзаменаційного завдання встановлюються з огляду на 

загальні характеристики екзамену, статистика якого аналізується, а також з огляду на 

завдання аналізу. Наприклад,  при відборі кращих тестових запитань за результатами 

апробації на аудиторії з 30 осіб, в якій відносне стандартне відхилення балу склало 35% від 

середнього балу, а =0.95, може бути прийняте мінімальне значення Rir=0.35,  а бажане 

Rir>0.5. Вищезгадані граничні значення Rir > 0.15 та 0.25 є орієнтиром, наприклад, для 

найгіршого варіанту =0.7, StdDev/Mean = 0.15 
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Слід звернути увагу на те, що в рамках Класичної теорії тестів (СТТ) екзаменаційний модуль 

розглядається як єдине ціле, і характеристики індивідуальних екзаменаційних запитань не 

прийнято розглядати окремо без того контексту (екзаменаційного модуля і сукупності 

кандидатів) в якому отримані такі характеристики. 

 

Узагальнення отриманих при апробації чи при дійсному екзаменуванні характеристик 

називають Генералізацією. Суть Генералізації полягає у застосуванні судження за 

результатами одного екзамену (апробації) до певного більш широкого спектра використання 

і інтерпретації результату екзамену, чи параметрів екзаменаційного запитання. 

Генералізація має робитись за участі фахівців, що можуть надати кваліфіковану 

психометричну оцінку умовам і результатам екзаменування, чи апробації. 
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ДОДАТОК №2. Показники якості екзамену і екзаменаційного 

завдання в сучасній теорії тестів  
 

В рамках так званої сучасної теорії тестів IRT (Item Response Theory) в фокусі уваги 

знаходяться екзаменуційні запитання (items), параметри яких оцінюються і аналізуються. 

Тест розглядається як набір елементів, і характеристики тесту в цілому визначаються 

набором характеристик індивідуальних екзаменаційних завдань. 

Якщо екзаменування розглядається в традиційній Класичній теоріі тестів, то найчастіше в 

аналізі використовують шкали так званих «первинних» або «необроблених» балів. 

При розгляді екзаменування в IRT, фахівці найчастіше використовують шкали в так званих 

«логітах». Відповідні моделі називають «логістичними». 

Рівень підготовки кандидата, виражений в первинних балах, перетворюють в логіти заради 

ефективного використання  таких двох принципів: 

-- рівень складності екзаменаційного завдання вимірюється в тих же одиницях, що й рівень 

підготовки кандидата 

-- успішність (ймовірність отримати правильну відповідь) залежить від простої математичної 

різниці рівня підготовки кандидата і складності екзаменаційного запитання. 

Це інтуїтивно добре зрозуміло: погано підготований кандидат може відповідати на прості 

запитання з таким же успіхом (з таким же балом), як і здібний, добре підготований кандидат 

відповідає на складні запитання. 

Назва «логіт» походить від «логарифм», оскільки в процедурі перетворення первинних балів 

у «логіти» в розрахунках виконується логарифмування. 

Не дивлячись на те, яку модель для аналізу тесту використовують фахівці (CTT, чи один з 

варіантів IRT), найчастіше офіційним результатом тесту є сума балів, отриманих кандидатом 

за кожне запитання, тобто сума первинних балів. 

 

Найпоширенішими моделями в рамках сучасної теорії тестів (IRT) є  

-- однопараметрична логістична модель -- модель Раша (Rasch). Основним параметром 

екзаменаційного запитання в рамках моделі Раша є «складність» 

-- трипараметрична логістична модель -- модель Бірнбаума (Birnbaum). Трьома параметрами 

екзаменаційного запитання в моделі Бірнбаума є: 

А - дискримінація, що характеризує, наскільки добре це запитання розділяє сильних і 

слабких кандидатів, тобто, наскільки сильно відрізняються ймовірності отримати правильну 

відповідь  в групі слабких кандидатів і в групі сильних кандидатів; 

В - складність, що характеризує  рівень підготовки кандидатів, починаючи з якого кандидати 

відповідають в основному правильно на поставлене запитання; 

С - вгадування, що характеризує відсоток правильних відповідей, наданих в результаті 

вгадування, а не застосування кандидатом судження, яке базується на його знаннях предмету 

оцінювання. 

 

Екзаменаційне запитання описується в IRT так званою Характеристичною кривою (ICC – 

item characteristic curve):  залежністю ймовірності отримати правильну відповідь від рівня 

підготовки (здібностей) кандидата. 

 

Кожне екзаменаційне запитання характеризується також інформаційною функцією, яка 

позначає обсяг інформації, що здатне надати це запитання для розрізнення кандидатів, що 

мають різний рівень підготовки. 
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Нижче наведено декілька прикладів Характеристичних і Інформаційних кривих, отриманих в 

реальному екзаменуванні. 

 Вертикальна вісь – ймовірність отримання правильної відповіді для характеристичних 

кривих і значення інформаційної функції 

 Горизонтальна вісь – рівень підготовки кандидата, виражений в логітах. Діапазон - від 

«-3» до «+3». Під горизонтальною віссю наведено шкалу з діленнями, що дають 

приблизну відповідність сумарного (первинного) балу кандидата за екзамен його 

рівню підготовки, вираженому в логітах. 

 Дані реального екзаменування (експериментальні дані) показано прямокутними 

чорними відмітками. 

 Червоним і зеленим показано графіки характеристичної кривої ICC в рамках 

однопараметричної моделі, які апроксимують двома різними способами реальні дані. 

 Синім показано графік характеристичної кривої ICC в рамках трипараметричної 

моделі, який найкращим способом відповідає реальним даним. 

 Малиновим кольором показано графік інформаційної функції. 

 

#7 

 
На графіку вище наведено IRT дані простого запитання, що має складність близько «-

0.75»логіта (чи 42 бали) 
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#53 

 
ще простіше запитання, що має складність «-1.6» логіта (27 балів) і дискримінує лише 

кандидатів з дуже низьким рівнем підготовки 

 

 

#57 

 
запитання середньої складності («0» логітів, 57 балів) 
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#63 

 
запитання середньої складності («+0.34»логіта, 63 бали) з невеликим відсотком вгадування 

(6%) 

 

 

#69 

 
запитання зі складністю вище середньої («+0.7»логіт, 70 балів),  практично без вгадування, з 

доброю дискримінацією і високим значенням інформаційної функції. 
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#84 

 
запитання зі складністю вище середньої («+0.7»логіт, 70 балів), з великим відсотком 

вгадування (18%) і невисокою дискримінацією. 

 

#96 

 
запитання підвищеної складності («+1.2»логіта, 78 балів), з помітним відсотком вгадування 

(12%) 

 

 

Розподіл складностей запитань 

Важливою загальною характеристикою тесту в рамках моделі IRT є розподіл складностей 

запитань. Далі наведено приклад гістограми такого розподілу. 
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Тест, розподіл складностей запитань якого наведено на гістограмі вище є в основному 

збалунсованим:  

-- Середнє, Медіана і Мода складностей запитань мають значення близькі до нуля чи 

нульові.  

-- стандартне відхилення складності – менше одиниці і близьке до одиниці. 

Тим не менше, склад цього тесту не є ідеальним: 

-- Завеликою є кількість простих і дуже простих запитань, зі складністю, нижчою, ніж «-1.5» 

логіта (простішими, ніж на 27 балів) 

-- Можна було б додати декілька складних запитань, зі складністю, вище «+1.0» логіт. 

Тим не менше, завдяки хорошим дискримінаційним властивостям складних запитань цього 

тестування, Інформаційна функція тесту досягає максимуму для кандидатів з оцінками, 

близькими до прохідного балу. 

 

Стандартна помилка оцінювання 

Двома взаємопов'язаними загальними IRT характеристиками тесту є  

-- інформаційна функція тесту (I) 

-- стандартна помилка оцінювання (SEE – standard error of evaluation. Не плутати SEM - 

standard error of measurement в Класичній теорії тестів) 

Інформаційна функція тесту є сумою інформаційних функцій запитань. Типова інформаційна 

функція тесту повинна мати максимальне значення в області прохідного балу. Тоді 

розрізнювальна здатність тесту буде максимальною для самої критичної групи кандидатів, 

тих, чия оцінка є близькою до прохідного балу. В такому випадку помилка оцінювання буде 

мінімальною саме для цієї групи кандидатів. 

Приклади інформаційної функції тесту і стандартної помилки оцінювання наведено на 

графіках далі.  

 Вертикальна вісь – величина інформації (графік інформаційної функції I) та похибка в 

логітах (графік стандартної похибки оцінювання SEE) 

 Горизонтальна вісь на обох наведених нижче графіках – рівень підготовки кандидатів, 

виражений в логітах. Діапазон  - від «-3» до «+3». Під горизонтальною віссю наведено 

приблизну відповідність сумарного балу за екзамен рівню підготовки в логітах. 
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Кількісні показники якості тестового запитання в рамках сучасної теорії тестів (IRT) 

 

Допустимими вважаються значенням параметра «Дискримінація» = 0.5 і більше 

Значення параметра «Вгадування», що перевищують 0.25 (25%), вказують на необхідність 

перегляду тестового запитання.  

Значення «Складність» основної кількості запитань повинно знаходитись в діапазоні від 

«-1.5» до «+1.5» логіта (в деяких окремих випадках 2 логіта). Тестові запитання зі 

складністю поза вказаним діапазоном рекомендовані для повторного розгляду розробниками 

і рецензентами. 

Значення «Складність», що наближаються до «+3» чи «-3» однозначно вказують на 

необхідність перегляду відповідних тестових запитань.  
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ДОДАТОК №3. Аналіз даних екзаменування в програмах MS 

Excel та IBM SPSS Statistics  
 

Отримання статистичних показників в програмі SPSS 

 

Гістограма та описова статистика 

Після введення чи імпорту (наприклад, з MS Excel) даних по отриманих кандидатами балів, 

обираємо меню: Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies 

Обираємо змінну, статистику якої аналізуємо (переміщуючи ім'я змінної у вікно Variable(s)) 

Натиснувши на кнопку Statistics… обираємо кількісні характеристики, які бажаємо отримати 

по змінній що аналізуємо. Наприклад, відмічаємо Mean, Median, Mode (в групі «General 

Tendency»),  Std.deviation (в групі «Dispersion») Skewness та Kurtosis (в групі «Distribution»). 

Після цього натискаємо кнопку «Continue», і повертаємось у вікно «Frequencies». 

Натискаємо на кнопку «Charts…»  і обираємо «Histograms» (для порівняння з розподілом 

Гаусса можна додатково обрати «Show normal curve on histogram»). Після цього натискаємо 

кнопку «Continue», і повертаємось у вікно «Frequencies». 

У вікні «Frequencies» натискаємо «OK» і отримуємо бажану гістограму і кількісні 

статистичні показники. 

Приклад гістограми підсумкових балів, побудованої в SPSS: 

 
Отримана в SPSS описова статистика: 
Mean 55.4272 

Median 52.0000 

Mode 52.00 

Std. Deviation 15.55694 

Skewness .954 

Std. Error of Skewness .051 

Kurtosis .595 
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Для порівняння наводимо описову статистику UEnet, обраховану по тих самих даних 

підсумкових балів за екзаменування: 

 

 
 

Коефіцієнт надійності (Альфа Кронбаха) 

Розрахунок значення Альфа Кронбаха в SPSS виконується наступним способом: 

В вікно даних необхідно внести весь масив інформації по нарахованих кожному кандидату 

балах за кожний елемент оцінювання. Рядки даних мають відповідати кандидатам, а колонки 

даних – елементам оцінки (змінним). Для проведення розрахунку Альфи Кронбаха необхідно 

скористатись такою послідовністю переходів в меню SPSS: 

Analyze  Scale  Reliability Analysis… 

У вікні «Reliability Analysis» необхідно перенести в праву панель (Items) всі змінні, що 

представляють всі елементи оцінювання. Після цього необхідно обрати Alpha у 

випадаючому меню «Model». Рекомендується (але не обв'язково) також натиснувши на 

клавішу «Statistics…» у вікні «Reliability Analysis» обрати додаткові опції Item, Scale, Scale of 

item deleted  і натиснути на клавішу «Continue». Повернувшись у вікно «Reliability Analysis» 

натискаємо клавішу «OK» і отримуємо значення Cronbach's Alpha та багато додаткової 

інформації, включно з таблицею Item-Total Statistics. В останній колонці цієї таблиці 

наводиться значення Альфи екзамену, за умови виключення з екзамену конкретного 

елемента оцінки. Аналіз цієї колонки дозволяє встановити елементи оцінки, що найгірше 

впливають на надійність екзамену. 

 

Std. Error of Kurtosis .101 
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Параметри Rir та Rar (кореляції) 

Передостання колонка Item-Total Correlation (див. вище) містить значення Rir для кожного з 

елементів оцінки. 

Іншим способом розрахунку параметрів Rar та Rir в SPSS є використання меню: 

Analyze  Correlate  Bivariate Correlations 

В результаті отримаємо Pearson Correlation – коефіцієнт кореляції Пірсона, що і представляє 

відповідні значення (Rir чи Rar, залежно від змінних, що аналізуються) 

 

Отримання статистичних показників в програмі MS Excel: 
 

Розрахунок стандартних статистичних даних розподілу 

Моду,медіану, стандартне відхилення та інші стандартні статистичні дані розподілу можна 

отримати в MS Excel одним пакетом скориставшись Data Analysis (меню Tools  Data 

Analysis, вибрати Descpirtive Statistics в Analysis Tool). Можна також обрахувати дані 

самостійно, використавши функції MS Excel, такі, як AVERAGE, STDEV, MODE, MEDIAN 

та інші. 

 

Гістограми 

Побудову гістограм в MS Excel можна виконати використавши Data Analysis (меню Tools  

Data Analysis, вибрати Histogram в Analysis Tool). Результатом роботи DataAnalysis буде 

таблиця з даними для побудови гістограми через Chart Wizard 

Альтернативним методом побудови гістограми в MS Excel,  є самостійне обрахування висот 

стовпчиків гістограми розподілу з використанням вбудованих функцій MS Excel (меню Data 

 PivotTable Report.. та інших)  і побудова графіку через опції Chart Wizard. 

Приклад гістограми, побудованої в MS Excel: 
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Параметри Rir та Rar (кореляції) 

Параметри Rir та Rar можна обчислити в MS Excel скориставшись DataAnalysis (меню Tools 

 Data Analysis, вибрати Correlation в Analysis Tool). Можна також обрахувавши необхідні 

дані самостійно, використавиши функцію MS Excel CORREL. 

Приклад розрахунку кореляційних коефіцієнтів (Rir, Rar) в MS Excel: 

Дані по обраних кандидатами відповідям на тестове MCQ запитання #N вводимо в таблицю 

разом з сумами набраних кожним з кандидатів балів за весь екзамен: 
Candidate# Answer#N score 

1 a 10 
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2 c 95 

3 b 87 

4 d 54 

5 d 25 

6 c 37 

7 a 78 

8 c 35 

9 d 35 

10 b 76 

11 a 54 

12 a 15 

13 c 94 

14 b 35 

15 d 76 

16 a 24 

17 a 72 

18 c 49 

19 b 45 

20 b 61 

В таблиці наведено результат апробації тестового запитання з правильною відповіддю «С» 

Для аналізу в MS Excel готуємо по окремій таблиці для кожного з варіантів відповіді, для 

чого робимо 4 копії таблиці (по кількості варіантів відповідей). 

В таблиці A по варіанту відповіді "а" замінюємо відповідь "а" на число "1", а всі інші 

відповіді - на число "0". Аналогічно, в таблиці B по варіанту відповіді "b" замінюємо всі 

відповіді "b" на "1", а всі інші відповіді - на "0".  Аналогічно робимо заміни в таблиці C і 

таблиці D. 

Заміну робимо через меню Edit  Replace. 

Приклад підготованої таблиці по відповіді «a»: 
Candidate# Answer#N-a score 

1 1 10 

2 0 95 

3 0 87 

4 0 54 

5 0 25 

6 0 37 

7 1 78 

8 0 35 

9 0 35 

10 0 76 

11 1 54 

12 1 15 

13 0 94 

14 0 35 

15 0 76 

16 1 24 

17 1 72 

18 0 49 

19 0 45 

20 0 61 

Кожну з 4-х підготованих таблиць обробляємо через меню Tools  Data Analysis, обираємо  

Correlation в Analysis Tool. Натискаємо Ok, після чого клікнувши мишкою в поле Input range, 

відмічаємо мишкою оброблювану таблицю. Після цього ставимо відмітку «Labels in first 

row». Обираємо «Output range» і клікнувши мишкою в поле «Output range»  відмічаємо 

бажане місце розміщення результату обрахунку таблиці. Натиснувши Ok, отримуємо 
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таблицю з результатом кореляції конкретного варіанта обраної кандидатом відповіді з 

загальним результатом кандидата за екзамен.  

Нижче наведено результати обробки підготованих таблиць A, B,C, і D. 

Таблиця по відповіді «A» -- (дистрактор «A»)  
  Answer#N-a score 

Answer#N-a 1  

score -0,274994589 1 

Rar = -0.275 

Висновок: Така величина Rar є хорошою для дистрактора. 

 

Таблиця по відповіді «B» -- (дистрактор «B»)  
  Answer#N-b score 

Answer#N-b 1  

score 0,180473011 1 

Rar = +0.18 

Висновок: Величина Rar неприйнятна як для дистрактора. Необхідно проаналізувати Основу, 

Ключ і цей дистрактор на предмет непомічених розробниками аспектів запитання і варіанта 

відповіді «B», що потенційно робить правильною відповідь «В» (можливо в частині 

випадків) 

 

Таблиця по відповіді «C» -- (ключ «C»)  
  Answer#N-c score 

Answer#N-c 1  

score 0,20771422 1 

Rir = +0.207 

Висновок: Величина Rir замала, як для якісного тестового запитання. Можливий вплив 

дистрактора «В». Див. коментар вище щодо необхідності аналізу Основи, Ключа і 

дистрактора «В». 

 

Таблиця по відповіді «D» -- (дистрактор «D») 
  Answer#N score 

Answer#N-d 1  

score -0,105179124 1 

 Rar = -0.105 

Висновок: Така величина Rar є хорошою для дистрактора. 

 

Розглянемо інший приклад: розрахунок Rir для критерію оцінки завдання з відкритою 

відповіддю. Для прикладу візьмемо фрагмент даних оцінки стилю написання 

процесуального документа. Максимальний бал а цей критерій було встановлено на рівні 1 

бал. 

Таблиця з вихідними даними (за основу взято таблицю з підсумковими балами з 

попереднього прикладу): 
Candidate 

# 

Style  

score 

Total  

score 

1 0 10 

2 1 95 

3 0 87 

4 0,5 54 

5 0 25 

6 1 37 

7 1 78 

8 0,5 35 
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9 0 35 

10 0,5 76 

11 0,5 54 

12 0 15 

13 0,5 94 

14 0 35 

15 0,5 76 

16 0 24 

17 1 72 

18 0,5 49 

19 1 45 

20 0,5 61 

 

Результат розрахунку в MS Excel через меню Tools  Data Analysis   Correlation (Analysis 

Tool): 
  style score 

style 1  

score 0,516244763 1 

Значення Rir для критерію оцінки стилю написання процесуального документа: Rir = 0.52 

Висновок: Незважаючи на гранично малу кількість респондентів (20 осіб), таке значення Rir 

свідчить про хороший внесок критерія оцінки стилю в розрізнювальну здатність екзамену. 
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ДОДАТОК №4. Приклад картки тестового завдання в форматі 

MCQ ¼ за результатами апробації  
 

З метою збереження, обліку і аналізу результатів апробації і використання тестових MCQ 

запитань рекомендовано формувати наступний перелік статистичних параметрів для 

кожного тестового запитання: 

-- дата проведення апробації/використання MCQ запитання; 

-- назва заходу, в рамках якого відбулось використання MCQ запитання; 

-- кількість респондентів (кандидатів) що надавали відповіді на запитання екзаменаційного 

модуля; 

-- теоретичний максимальний бал за тестування в цілому; 

--  величина прохідного балу (в шкалі первинних балів) якщо такий застосовувався; 

-- під яким номером (кодом) було використано запитання; 

-- параметр Р (імовірність (відсоток) правильної відповіді); 

-- параметр Rir (кореляція правильності відповіді на це запитання з загальним результатом 

кандидата); 

-- дискримінація (параметр А в моделі 3PL) – якщо розраховано; 

-- складність (параметр В в моделі 3PL) – якщо розраховано; 

-- вгадування (параметр С в моделі 3PL) – якщо розраховано; 

статистичні параметри альтернатив (варіантів відповідей): 

-- кореляція відповіді «А» з загальним результатом; 

-- ймовірність (відсоток) вибору варіанту відповіді «А»; 

-- кореляція відповіді «Б» з загальним результатом; 

-- ймовірність (відсоток) вибору варіанту відповіді «Б»; 

-- кореляція відповіді «В» з загальним результатом; 

-- ймовірність (відсоток) вибору варіанту відповіді «В»; 

-- кореляція відповіді «Г» з загальним результатом; 

-- ймовірність (відсоток) вибору варіанту відповіді «Г». 

 

 
 


