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ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» 

І.В.Алєксєєва, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент, 

В.О.Гайдей, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент, 

О.О.Диховичний, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент, 

Н.Р.Коновалова, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент, 

Л.Б.Федорова, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент, 

Національний технічний університет України «КПІ», 
м. Київ, УКРАЇНА  

 
У статті наведено досвід експлуатації тестової системи та впровадження 

елементів програмованого навчання для комплекту дистанційної освіти «Вища 
математика». Продемонстровано статистичний аналіз результатів апробації 
тестової системи.  

 
 

Вступ. В НТУУ «КПІ» завершується 
виконання Пілотного проекту «Дистанцій-
не навчання для підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.0913 „Метрологія та вимірю-
вальна техніка“», про хід виконання якого 
було проінформовано у статтях [2, 3]. 
Натепер обидва дистанційних курси (ДК) 
«Лінійна алгебра та аналітична геометрія» і 
«Математичний аналіз» розміщено на сайті 
УІІТО НТУУ «КПІ» udec.ntu-kpi.kiev.ua. В 
даний час комплект використовується 
переважно як додатковий консультативний 
матеріал для студентів очної форми 
навчання. Під час дослідної експлуатації 
головну увагу було приділено наступним 
напрямкам: 

– проведення електронних контроль-
них та іспитів з метою апробації тестової 
системи та статистичний аналіз результатів 
тестування; 

– впровадження елементів програмова-
ного навчання. 
Про досвід експлуатації тестової системи 

Тестова система є однією з 
центральних компонент ДК, яка забезпечує 
автоматизований ефективний і об’єктивний 

контроль знань. При цьому особливу увагу 
необхідно приділяти питанням статистич-
ного аналізу результатів тестування з точки 
зору як якості окремих тестових завдань, 
так і спроможності всієї тестової системи 
адекватно оцінювати знання студентів, а 
також порівнянню її з традиційними мето-
дами контролю знань, що й складатиме 
зміст подальшого дослідження. 
1.Тестова система дистанційного курсу 

Тестова система ДК повністю побудо-
вана з використанням платформи MOODLE 
та додаткового спеціалізованого конвертора 
«файл MicrosoftWord→ресурс MOODLE». 
Тести структуровано за логічним принци-
пом по окремих темах (модулях), тобто, 
кожному модулю відповідає свій набір 
тестів теоретичного та практичного спря-
мування. Кожен модуль містить 15-20 
тестових завдань, що дозволяє організувати 
єдину достатньо потужну тестову базу, з 
якої можна вже формувати контрольні 
роботи та іспити різного рівня складності.  

В ДК реалізовано тести наступних 
типів: True/False, Yes/No, Multiple Choise – 
Single Answer, Multiple Choise – Multiple 
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Answer, Matching відповідно до загально-
прийнятої класифікації [1]. 

Гнучкі можливості платформи MOODLE 
з визначення балів за тестові завдання є 
дуже зручними для розрахунку рейтингу 
студента згідно з вимогами Болонського 
процесу. 

2. Апробація тестової системи 
З метою апробації тестової системи 

було складено електронну контрольну 
роботу та іспит за матеріалом першого 
семестру («Диференціальне та інтегральне 
числення функцій однієї змінної», «Лінійна 
алгебра та аналітична геометрія») і прове-
дено їх для студентів факультетів ФАКС та 
ІТС НТУУ «КПІ». Аналогічна контрольна 
робота та іспит складалися студентами у 
традиційній письмовій формі за випробу-
ваними вже багато років завданнями. 
Всього до тестування було залучено 34 сту-
денти. Контрольна робота та іспит містили 
30 тестів теоретичного та практичного 
змісту. Тестування проводилось на базі 
УІІТО НТУУ «КПІ» і тривало дві акаде-
мічні години.  

3.Аналіз результатів тестування 
засобами платформи MOODLE 
Для первинної обробки було викорис-

тано засоби кваліметричного аналізу, які 
реалізовано у платформі MOODLE. Було 
розраховано ряд показників якості окремих 
тестових завдань, які використовуються в 
рамках Item Response Theory, запропонова-
них для аналізу тестових завдань (Item 
Analysis) Г.Рошем [8, 9]: 

• Індекс легкості  

max

( )
( ) , 1, ,

( )
X i

FI i i M
X i

= =  

де 
1

1
( ) ( )

N

k
k

X i X i
N =

= ∑  – вибіркове середнє 

балів за і-е завдання тесту; 
( )kX i  – кількість балів за і-е завдання тесту 

k-го студента; 

max( )X i  – максимальна кількість балів за і-

е завдання тесту; 
M  – кількість завдань у тесті ( 30M = ); 
N  – кількість студентів ( 34N = ); 

• Середнє квадратичне відхилення 
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відносних значень балів, отриманих «силь-
ною» третиною студентів;  

а Mi
iX

iX
iX

N

k

B
B

k ,1,
)(

)(
)(

1 max

==∑
=

 – сума 

відносних значень балів, отриманих «слаб-
кою» третиною студентів. 

• Коефіцієнт диференціації (дискри-

мінації) ( ( ), 1,DK i i M= ) – коефіцієнт 

кореляції між балами, отриманими за кожне 
тестове завдання і балами за тест в цілому. 

На підставі аналізу тестової системи за 
цими показниками було відібрано явно 
невалідні тести. Приклад невалідного 
тестового завдання наведено на рис. 1. Всі 
студенти відповіли на це запитання пра-
вильно. Отже, 0.SD =  Інші параметри не 
визначено. Приклад валідного завдання 
наведено на рис. 2. 

Після вилучення явно невалідних зав-
дань для решти завдань значення IRT-
показників були такими:  
Показник Контрольна 

робота 
Іспит 

FI 30-80 % 30-70% 
SD 0,3-0,5 0,3-0,5 
DI 0,45-0,8 0,5-0,9 
DK 0,2-0,7 0,3-0,8 
В цілому тести показали високий рівень 

валідності. Всього за цими показниками було 
вилучено 5 тестових завдань. 

Зрозуміло, що застосування цих показ-
ників лише дає можливість спростити 
попередній відбір очевидно невдалих тестів 
і надає підстави для подальшого аналізу 
тестової системи укладачами тестів. 
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FI = 100%; 
SD=0; 
DI= 0,90; 
DK – не визначено 

Рис. 1 

 

 
FI = 56%; 
SD=0,50; 
DI= 0,65; 
DK =0,41 

Рис 2. 
4. Статистичний порівняльний аналіз 

результатів тестування 
Оскільки подібне тестування прова-

дилось нами вперше, то велику увагу було 
приділено порівняльному статистичному 
аналізу результатів електронного тестуван-
ня з результатами традиційного контролю. 
Враховуючи величезний багаторічний 
досвід викладання математики кафедрою 
математичного аналізу та теорії ймовірнос-
тей НТУУ «КПІ», високий рівень 
методичної роботи на кафедрі, постійний 
аналіз результатів контрольних робіт та 
сесійних іспитів, цілком логічним було 
прийняти результати традиційних контроль-
ної роботи та іспиту при проведенні 
порівняльного аналізу за еталонні. Було 
сформовано чотири вибірки: контрольна 
робота («КР1»); тестова контрольна робота 
(«КР1 (тести)»); традиційний іспит 
(«Іспит»); тестовий іспит («Іспит (тести)»), 
які було змаштабовано в єдину 100 бальну 
шкалу. Для аналізу було використано пакет 
STATISTICA 6.0. Статистичний аналіз 
полягав у наступному: аналіз розподілів; 
дисперсійний аналіз; кореляційний аналіз; 

непараметричні методи.  
Гістограми розподілів наведено на 

рис.3. Неперервна крива відповідає гіпоте-
тичному нормальному розподілу, парамет-
ри якого наведено на рисунку. Для всіх 
вибірок, окрім «Іспиту», підтверджено 
гіпотезу про узгодженість з нормальним 
розподілом за критерієм Колмоґорова – 
Смірнова на рівні значущості 0.05. Певний 
зсув у бік збільшення середнього для 
«КР1(тести)» свідчив про певну легкість 
завдань, що підтверджено відповідними 
IRT – показниками, цей зсув було подолано 
у електронному іспиті. 

Однофакторний дисперсійний аналіз 
вибірок підтвердив гіпотезу про збіг 
середніх значень всіх вибірок на рівні 
значущості 0.05, а також попарні перевірки 
за t-критерієм для залежних вибірок та F-
критерієм підтвердили статистичну 
нерозрізненість середніх та дисперсій.  

Було обчислено коефіцієнти парної 
кореляції між еталонними та тестовими 
балами. Відповідні коефіцієнти дорівнюють 
0.6 та 0.8, значущість коефіцієнтів кореляції 
підтверджено відповідним критерієм. 
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КР1; (59, 7941;23, 6636)N  

 
КР1 (тести); (63, 4632;16, 9374)N  

 
Іспит (тести); (55, 8985;19, 3987)N   

Іспит; (61, 2059;18,1171)N  

Рис. 3 
Враховуючи певне порушення 

нормальності для «КР1 (тести)», а також 
невеликий обсяг вибірки (N=34), було 
застосовано методи непараметричного 
статистичного аналізу. Було обчислено 
коефіцієнт рангової кореляції Спірмена 
між еталонами та тестами, застосування 
якого для порівняння рангів відповідних 
студентів є цілком доречним. Коефіцієнти 
кореляції Спірмена рівні відповідно 0.5 та 
0.7 і є значущими. Застосування критерію 
Вілкоксона теж підтвердило однорідність 
результатів. 

Впровадження елементів 
програмованого навчання 

Детально питання впровадження еле-
ментів програмованого навчання обгово-
рювались в [4]. Перша версія ДК «Мате-
матичний аналіз» реалізована на засадах 
класичної дидактики. Але природа дистан-
ційного навчання, в якому безпосереднє 

спілкування студента з викладачем або 
відсутнє, або опосередковане, а також тех-
нічне впровадження електронного підруч-
ника, яке вимагає розбиття навчального 
матеріалу на порції, спонукають до вико-
ристання засобів програмованого навчан-
ня. Тому в останній версії ДК «Матема-
тичний аналіз» було зроблено спробу 
реалізувати елементи програмованого нав-
чання [5, 6, 7], дотримуючись наступних 
принципів: 

1) правильний відбір і розбиття нав-
чального матеріалу на невеликі порції;  

2) частий контроль знань: як правило, 
кожна порція навчального матеріалу 
закінчується контрольним питанням або 
завданням;  

3) перехід до наступної порції лише 
після ознайомлення студента з правильною 
відповіддю або характером допущеної ним 
помилки;  
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4) забезпечення можливості кожному 
студенту працювати із властивою йому, 
індивідуальною, швидкістю засвоєння 
(тобто реалізацію індивідуального підходу 
в навчанні), що є неодмінною умовою 
активної самостійної діяльності студента. 

Наведені принципи реалізовано за 
допомогою спеціально розробленої програ-
ми, яка систематизує навчальний матеріал і 
визначає послідовність дій студента. 
Алгоритм, який визначає роботу програми, 
поєднує в собі елементи лінійного і 
розгалуженого алгоритмів пред’явлення 
навчальної інформації, характеру роботи 
над нею і контролю (самоконтролю), тому 
він визначається як комбінований [7]. 

Реалізований в дистанційному курсі 
«Математичний аналіз» дворівневий підхід 
до викладення матеріалу базовий рівень – 
розширений рівень [2] природно забезпе-
чив перебудову ДК на принципах програ-
мованого навчання. Так, з точки зору 
програмованого навчання, теоретична 
частина кожного змістовного модуля – це 
лінійна програма з відгалуженнями. Сту-
дент має можливість самостійно формува-
ти відгалуження, які йдуть до порцій 
інформації розширеного (поглибленого) 

рівня; перехід на розширений рівень 
залежить від зацікавленості студента. 
Скажімо, формулювання теореми подано 
на базовому рівні, а її доведення – на 
розширеному (рис. 4). 

Практична частина змістовного рівня 
містить набір лінійних програм: тьюторів 
(які реалізують повністю розв’язані задачі) 
і тренажерів (задач для самостійного 
розв’язання). 

Програма-тьютор дозволяє виконува-
ти завдання кроками, кожен раз переві-
ряючи правильність своїх дій. Приклад 
такої програми-тьютора наведено на рис. 5. 

Програма-тренажер – це лінійна 
програма з такими змістовними кадрами: 
завдання, підказка (вказує на спосіб розв’я-
зання задачі), шпаргалка (містить допоміж-
ні формули, нагадування), повне розв’язан-
ня, відповідь. 

Студент, проходячи тренінг, може ру-
хатись різними траєкторіями від «завдан-
ня® відповідь» до, скажімо, «завдання ®  
підказка®  шпаргалка®  розв’язан-
ня® відповідь». Приклад програми-трена-
жера для знаходження інтеграла 

2(3 1)cos 2x xdx+∫  наведено на рис. 6. 

 
Рис. 4. Кадр теоретичної частини 
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Рис. 5. Кадри програми-тьютора 
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Рис. 6 Приклад програми-тренажера 
 

У тренажері з інтегрування частинами 
(Модуль 17. «Основні методи інтегруван-
ня»), «Підказка» містить ефективний вибір 
u  та ;dv  «Шпаргалка» – потрібні для 
задачі формули диференціювання та 
інтегрування. 

Також передбачено застосування роз-
галужених програм для опанування інстру-
ментальних навичок, таких як техніка 
диференціювання або знання табличних 
інтегралів тощо. 

Висновки 
1. Застосування платформи MOODLE 

для реалізації тестової системи ДК є цілком 
доречним. 

2. Автоматизовані засоби кваліметрич-
ного аналізу тестових завдань платформи 
MOODLE дозволяють достатньо ефектив-
но проводити первинний відбір тестових 
завдань. 

3. Порівняльний статистичний аналіз 

результатів електронного та традиційного 
тестувань продемонстрував їх високу 
узгодженість і довів спроможність всієї 
розробленої тестової системи в цілому. 

4. Досвід реалізація елементів програ-
мованого навчання у ДК і його випробову-
вання у навчальному процесі ще раз довели 
такі переваги цього підходу: 

− ефективне управління і самоуправ-
ління навчально-пізнавальною діяль-
ністю; 

− індивідуалізацію навчання; 
− адаптацію його до можливостей кож-

ного студента; 
− раціональне використання навчаль-

ного часу. 
5. Викладач повинен дуже ретельно 

відбирати і структурувати навчальний 
матеріал, продумано розташовувати його у 
вигляді логічно завершених кадрів. Сама 
технологія переходу від однієї сторінки-
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кадру до іншої природно реалізується за 
допомогою гіперпосилань. 

6. Застосування елементів програмова-
ного навчання частково знімає основний 
недолік дистанційного навчання – відсут-
ність безпосереднього впливу особистості 
викладача на студента. 
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