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РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 

АВТОМАТИЗОВАННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
А.Е. Яковенко, В.Д. Гогунский. Разработка 

критериев оценивания качества и принятия 
решений при проектировании автоматизиро-
ванной обучающей системы. Обоснована необ-
ходимость определения цели обучения и стандар-
тов, по которым необходимо оценивать альтерна-
тивные варианты выбора в обучении. Определены 
критерии оценки знаний, основные функции и ус-
ловия для реализации модели принятия решений в
условиях адаптивного обучения.

A.E. Yakovenko, V.D. Gogunsky. The elabora-
tion of the estimation criteria of quality and deci-
sion-making in the time of designing of the auto-
mated teaching system. The necessity of determina-
tion of aim and standards, by which the alternative 
variants of choice in training should be estimated, is 
substantiated. The fundamental criteria of knowledge 
estimation, the main functions and conditions for real-
izing the model of decision-making in adaptive teach-
ing are distinguished. 

 
Однією з найважливіших передумов якісної підготовки фахівців у вищій школі є організа-

ція і управління повноцінною навчально-пізнавальною діяльністю студентів, націленою на які-
сне засвоєння системи знань, умінь і навичок, набуття досвіду творчої діяльності.

Існуючі концепції навчання орієнтовані на взаємодію викладача і особи, що навчається, на 
лекційних, практичних і лабораторних заняттях [1]. При цьому оцінка рівня засвоєння знань здій-
снюється на основі суб’єктивних вимог викладача із значним запізненням під час екзаменаційної 
сесії у формі іспиту або заліку. Відсутність оперативного управління процесом навчання призво-
дить до зниження загального рівня підготовки фахівців. Лише застосування інформаційних тех-
нологій дозволяє перейти до диференційованого навчання студентів з різним рівнем базової під-
готовки. При цьому створюються умови ефективної самостійної роботи, підтримується і розвива-
ється системне мислення студентів. За рахунок використання всіх видів навчально-пізнавальної 
діяльності забезпечується систематизація і закріплення навичок та умінь, реалізуються принципи 
індивідуалізації навчального процесу при збереженні його цілісності.

Впровадження кредитно-модульної системи навчання і введення критеріально-
орієнтованих тестів, як засобу діагностики, спрямовані на вимірювання й оцінювання повноти,
системності й рівня професійних знань, а також дієвості й самостійності випускників навчаль-
них закладів, що дає змогу порівняти рівень їх досягнень у процесі підготовки з еталонними 
вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик [1]. 

Основними елементами кредитно-модульної системи є модулі і кредити. Кредити єдиної 
системи трансферів і залікових одиниць ЕСТS є кількісним еквівалентом оцінки, призначеної 
для елементів навчального плану, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента.

Діяльність, а точніше уміння діяти, є однією з основних системоутворюючих ознак сучас-
них систем праці та вищої професійної освіти. Цілями навчання стають тільки уміння, а знання 
є науковим змістом навчання. Відповідно до встановлених цілей навчання (системи умінь)
здійснюється відбір знань про об’єкти та процеси, що є необхідними для умінь.

Враховуючи зазначене, розробка та впровадження стандартів навчання і критеріїв прийн-
яття рішень за результатами навчально-пізнавальної діяльності створюють принципові переду-
мови до того, щоб вивести кожного студента до максимальної, теоретично найвищої якості на-
вчання при мінімальній витраті часу і сил самого студента і викладача, та є актуальними для 
реалізації автоматизованої системи прийняття рішень в умовах адаптивного навчання як про-
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грамного інструмента для організації контролю знань і прийняття рішень за його результатами 
щодо комплексного управління навчальним процесом [2]. 

Досліджувалось підвищення ефективності та якості навчання шляхом розробки критеріїв 
оцінювання якості процесів прийняття рішень в умовах адаптивного навчання.

Під час індивідуального контакту викладача зі студентом важливо мати інструмент для 
контрольного тестування рівня засвоєння знань. Контроль проводиться особами, що прийма-
ють рішення, і не впливає на оцінку, він дозволяє визначити стан підготовки кожного і внести 
відповідні корекції у навчальний процес [3]. 

Порівняння правил виконання завдання (задачі), запропонованого в тесті, з еталоном відпо-
віді дозволяє визначити коефіцієнт засвоєння знань, який піддається нормуванню. Процедура ж
контролю засвоєння знань легко автоматизується. По коефіцієнту судять щодо завершеності про-
цесу навчання. Для якісного тестування пропонується шкала оцінки знань (див. таблицю). Вона 
може бути визначена як засіб для вимірювання властивості об’єктів (носій знань — студент). 

Шкала є числовою системою, в якій відносини між різними об’єктами навчання виражені 
властивостями числового ряду. Роль елементарної одиниці вимірювання виконують контрольні 
завдання, підібрані для визначення рівня знань. Об’єктом вимірювання є носій знань. Отримані 
при вимірюванні числа дозволяють глибше проникнути в суть явищ, які вивчаються, що особ-
ливо важливо для науково обґрунтованої постановки тестового контролю.

З погляду педагогічних вимірювань корисно ввести два основні показники якості знань — 
рівень і структура знань. Вони оцінюються за допомогою реєстрації оцінок як за знання, так і за 
незнання всіх необхідних компонентів матеріалу, що перевіряються. Для об’єктивності цього 
процесу всі компоненти повинні бути однакові. Однаковими є і правила виставляння оцінок 
студентам. Ці умови відкривають шлях для об’єктивного порівняння індивідуальних структур 
знання і незнання.

Шкала оцінки знань 

Якісна оцінка Рівень засвоєн-
ня знань 

Коефіцієнт 
засвоєння 

Кількісна 
оцінка 
(бали)

за національною 
шкалою за системою EСTS 

≤0,7 0...30 Незадовільно 
(з повторним курсом)

0,7...0,99 31...58 
Незадовільно Незадовільно (з можливістю 

повторної перездачі)

I — начальний,
пізнання 

1 59 Допуск до контролю за IІ рівнем 
≤0,7 0 Повернення до режиму навчання за І рівнем 

0,7...0,8 60...64 
0,8...0,9 65...69 

0,9...0,99 70...73 
Задовільно II — достатній,

відтворення 

1 74 Допуск до контролю за IІІ рівнем 
≤0,7 0 Повернення до режиму навчання за ІІ рівнем 

0,7...0,8 75...79 
0,8...0,9 80...84 

0,9...0,99 85...88 
Добре III — середній,

уміння 

1 89 Допуск до контролю за IV рівнем 
≤0,7 0 Повернення до режиму навчання за ІІІ рівнем 

0,7...0,8 90...93 
0,8...0,9 94...97 

IV — поглибле-
ний, творчість 

0,9...1 98...100 
Відмінно 

Враховуючи структуру тестів і процес тестування при реалізації АСПР, визначаємо вхідні 
параметри, що впливають на процес прийняття рішень:

— Параметр “оцінка за модуль”. При використанні модульної системи навчання весь курс 
кожної дисципліни розбивається на n модулів, і відповідно оцінювання проводиться за кожним 
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модулем. Всі модулі мають максимальну, еталонну кількість балів, що може отримати студент 
— це 100 балів, тобто Omax=100. Результати можна представити у вигляді вектора елементарних 
фактичних оцінок:

1 2 3( ; ; ;...; )f
nO x x x x= , (1) 

де n — кількість модулів в даному навчальному курсі;
nx — елементарна оцінка, отримана студентом за n-й модуль.

— Параметр “доля невикористаного часу, виділеного на тест”. Підсистема контролю знань 
фіксує час, що витрачається на проходження запропонованого тесту Тfj за j-м модулем [4].
Враховуючи час Тmax,j, відведений для проходження тесту, можна визначити долю 
невикористаного часу 

max,
1 fj

j
j

T
T

υ = − . (2) 

Таким чином, частку невикористаного часу, виділеного на тестування з дисципліни з ура-
хуванням витрат часу на тести по кожному модулю, можна подати у вигляді вектора 

1 2 3( , , ,... )nV = υ υ υ υ , (3) 
де n — кількість модулів в курсі.

— Параметр “рівень забування і відновлення знань” виражається через функцію 

( ) 1 , 0, 0tG t e t−µ= − µ > ≥ , (4) 

де µ — кількість вправ щодо відновлення знань з i-го питання;
t — час після тестування.
Таким чином, є модель об’єкта S, який характеризується множиною властивостей — 

1 2 3{ ; ; }s s s [5]. Кожна властивість може приймати значення в діапазоні [0;1] . Кожній властивості 
відповідає елементарна оцінка jk , яка визначається за формулами (1), (2) і (4), тобто 

1k ⇒ f
ix O∈ ; 2k ⇒ i Vυ ∈ ; 3k ⇒ ( )G t . (5) 

Проводиться складна оцінка об’єкта в 3D-просторі оцінювання, де E+ — позитивна точка 
еталона; E− — негативна точка еталона; O′ — точка в просторі оцінки, яка задається значен-
нями елементарних оцінок (див. рисунок)

Оцінка K визначається як відстань між −E и O′, тобто 

K E O− ′= або 2 2 2
1 2 3K k k k= + + . (6) 

Визначивши оцінки K по кожному модулю, визначаємо середню оцінку О по дисципліні 

1

n

i
i

K
O

n
==
∑

. (7) 

Оцінка результатів навчання відіграє певну роль в корегуванні і напрямі результату на-
вчання відповідно до поставленої мети. В цьому випадку оцінка знань стає ефективним інстру-
ментом підвищення навчально-пізнавальної активності студента.

Відповідно до вимог стандартів вищої освіти автоматизована система прийняття рішень 
повинна реалізовувати такі функції [1]: 

— прийняття рішення щодо допуску до підсумкового контролю з кожної дисципліни;
— акцентування уваги на питаннях з найбільшою вагомістю і в яких студент показав ре-

зультати, нижчі від нормативних вимог;
— визначення рейтингу студента;
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— прийняття рішення щодо необхідності корегу-
вання або зміни індивідуального навчального плану 
студента;

— прийняття рішення про наявність переваг з бо-
ку студента, прогнозування і пропозиція якнайкращого 
фахового напрямку його подальшого навчання.

Якісна оцінка знань студента здійснюється за та-
кими показниками:

— глибина знань, що характеризується кількістю 
усвідомлених суттєвих зв’язків знань з іншими, які з
ними співвідносяться;

— дієвість знань, яка передбачає готовність і
уміння студентів застосовувати їх в схожих і варіатив-
них ситуаціях;

— системність, структура якої відповідає структу-
рі наукового знання і яка визначається як сукупність знань в свідомості студента;

— усвідомленість знань, що виражається в розумінні зв’язків між ними, шляхів отримання 
знань, умінь їх доводити.

Як приклад оцінки ефективності результату навчання покажемо зміни показника глибини 
знань залежно від рівня засвоєння (див. таблицю): 

1-й рівень (пізнання) — студент тільки відрізняє даний об’єкт або дію від їх аналогів, по-
казуючи формальне знайомство з об’єктом або процесом вивчення, з їх зовнішніми, поверхне-
вими характеристиками.

2-й рівень (відтворення) — студент може не тільки вибрати на основі ряду ознак той чи 
інший об’єкт або явище, але і дати визначення поняття, переказати навчальний матеріал.

3-й рівень (продуктивної діяльності, уміння) — студент не тільки показує розуміння функ-
ціональної залежності між явищами, що вивчаються, і уміння описувати об’єкт, але і розв’язує 
завдання, розкриваючи причинно-наслідкові зв’язки, уміє пов’язати матеріал, що вивчається, з
практикою.

4-й рівень (трансформації, творчості) — студент здатний шляхом цілеспрямованого вибо-
рчого застосування відповідних знань в ході розв’язання творчих завдань виробляти нові при-
йоми і способи їх розв’язання.

Аналогічно оцінюється ефективність засвоєння знань з кожного якісного показника на всіх 
представлених рівнях.

Описаних даних достатньо для прийняття рішення щодо поставленого завдання оцінюван-
ня адаптивного навчання. Таким чином, досліджено властивості 3D-оцінювання на базі резуль-
татів контролю знань і показано, що оцінка рівня засвоєних знань, час розв’язання тестових за-
вдань та параметр відновлення знань є достатніми у сукупності для прийняття рішень щодо 
управління адаптивним процесом навчання. Запропонований метод оцінки та розроблені кри-
терії оцінки якості і прийняття рішень в умовах адаптивного навчання дозволяють фахівцям 
предметної області самостійно створювати структурно-динамічні моделі, формувати алгоритми 
обробки даних, одержувати аналітичні звіти щодо стану і діяльності об’єкту управління за різ-
ними зрізами, проводити кількісну і якісну оцінку рівня засвоєння знань.
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