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У статті висвітлено досвід використання IRT-методів до аналізу тестових за-
вдань для комплекту дистанційної освіти «Вища математика». Продемонстровані 
можливості аналізу та «каллібрировання» окремих тестових завдань на основі сучас-
них математичних моделей тестування. 
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Постановка проблеми. На даний мо-

мент в НТУУ «КПІ» продовжується ство-
рення, вдосконалення і використання дис-
танційних курсів з вищої математики, про 
що інформувалось в працях [1, 2]. 

Актуальним елементом цього процесу 
є розвиток тестової системи та можливос-
тей проведення масового електронного 
тестування. Це ставить питання про якість 
та ефективність створеної системи тестів, 
яку розробники вбачають у спроможності 
тестів в цілому до адекватного оцінювання 
знань студентів з певної теми, тобто їх 
змістовній валідності [3], а також в аналізі 
та «калібруванні» окремих тестових за-
вдань (Item Analysis [4]). Питання перевір-
ки змістовної валідності обговорювались у 
[1], де було показано, що сформовані тес-
ти за рядом статистичних критеріїв можна 
вважати валідними за змістом. Питанням 
якості окремих тестових завдань була при-
свячена стаття [2], в якій аналіз тестових 
завдань проводився на підставі автомати-
зованих засобів, вбудованих у систему 
MOODLE. Очевидно, що такий аналіз по-
требує розширення та вдосконалення.  

Метою статті є демонстрація можли-
востей аналізу та «калібрування» окремих 

тестових завдань на основі сучасних ма-
тематичних моделей тестування. 

Аналіз актуальних досліджень. Су-
часний період розвитку освіти, особливо 
дистанційної, характеризується всебічним 
застосування різноманітних форм тесту-
вання. Це зумовлює посилення уваги до 
методів оброблення та аналізу результатів 
тестування (педагогічних вимірювань), 
основу яких формує сучасна математика  

Традиційно методи аналізу результатів 
тестів поділяють на класичні і так звані 
«сучасні», які об’єднують під назвою ла-
тентно-структурного аналізу (LSA) [4]. 
Одним із напрямів LSA є математичні ме-
тоди параметризації тестових завдань, які 
носять назву Item Response Theory (IRT) [4]. 

Класичну теорію тестів, основи якої 
було закладено ще у роботі Ч.Спірмана [5] 
і яка має більш ніж сторічну історію, дуже 
широко застосовують у сучасній тестоло-
гії, особливо у невеликих проектах, але 
штучність низки припущень і деякі прак-
тичні недоліки помітно вплинули на появу 
критичних тенденцій щодо цієї теорії.  

Інший підхід до оброблення результа-
тів тестів був сформований у 60-ті роки 
минулого сторіччя датським математиком 
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Г.Рашем [6]. Разом із роботами Ф.Лорда 
[7] він був оформлений у теорію, яка й 
отримала назву Item Response Theory 
(IRT). IRT широко застосовують у відомих 
тестових установах: Національна (США) 
рада розвитку освіти (National Assessment 
of Educational Progress, NAEP), Американсь-
ка атестаційна служба (Graduate Record 
Examination, GRE), Третє міжнародне дос-
лідження рівня підготовленості з матема-
тики і природничих наук (Third 
International Math and Science Survey, 
TIMSS), Міжнародна програма оцінки 
якості підготовленості студентів (Program 
of International Student Assessment, PISA). 

Розгляньмо базову ідею IRT на прик-
ладі математичної моделі Г.Раша. Запро-
вадимо так звані латентні параметри: під-

готовленість іспитника ,  =1, ,i i Nθ  де N  – 

кількість іспитників, та складність завдання 

тесту , 1, ,j j Kβ =  де K  – кількість завдань 

в тесті.  
Тоді ймовірність правильної відповіді 

i -го іспитника на j -те завдання тесту до-
рівнює 

 
Розглядаючи цю ймовірність як функ-

цію неперервного параметру θ  при фіксо-
ваному значенні jβ , отримуємо характерис-

тичну криву j -го завдання тесту (рис. 1). 
1

( ) ,  =1,
1 exp( ( ))j

j

P j Kθ =
+ − θ −β

. 

Аналогічно отримуємо характеристич-
ну криву i -го іспитника (рис. 2). 

 

Рис. 1 Рис. 2 
 

Модель Г.Раша уточнив А.Бірнбаум 
[7], який запровадив додатковий пара-

метр , 1, ,j j Kα =  — диференціювальну 

спроможність завдання: 
1

,  1, , 1, .
1 exp( ( ))ij

j i j

P i N j K= =
+ −α θ −β

=  

Параметр jα  характеризує диферен-

ціювальну спроможність завдання тес-
ту, вказує на міру структурованості 
знань студента та обчислюється за фор-
мулою 

2

( )
, 1,

1 ( )
bis

j

bis

r j
j K

r j
α = =

−
, 

де ( )bisr j  – коефіцієнт кореляції між ба-

лами, отриманими за кожне тестове за-
вдання і балами за тест в цілому. 

Оцінювання латентних параметрів 
проводять на підставі спеціальних ста-
тистичних процедур аналізу дихотоміч-
ної таблиці відповідей X , кожен еле-
мент якої  

 

{ } 1,       ;

0,       .ij

якщо відповідь і го студента на j е завдання правильна
x

якщо відповідь і го студента на j е завдання неправильна

− −⎧
= ⎨ − −⎩
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Теоретичну основу цих процедур 
складає, як правило, метод моментів або 
максимальної вірогідності, що потребує 
розв’язування систем нелінійних рів-
нянь [8].  

До основних переваг IRT відносять: 
• стійкість і об’єктивність оцінок 

параметрів завдань та іспитників; 
• відносна інваріантність параметрів 

складності завдань, їх незалежність від 
властивостей вибірки іспитників; 

• можливість вимірювання значень 
параметрів іспитників і завдань тесту в 
одній і тій самій інтервальній шкалі, що 
дає можливість порівнювати відповідні 
параметри.  

Аналіз латентних параметрів та ха-
рактеристичних кривих дозволяє перед-
бачати ймовірність правильного вико-
нання завдань тесту будь-яким іспитни-
ком у вибірці до проведення тесту, фор-
мувати оптимальні для даного рівня під-
готовленості іспитників тести. 
Виклад основного матеріалу. Роз-

гляньмо застосування IRT-методів на 
прикладі формування та аналізу електрон-
них тестів з теми «Диференціальне чис-
лення функції однієї змінної». Тест міс-
тить 27 завдань. Повний текст можна 
знайти на сайті uiite.kpi.ua . Тестування 
проводилось для студентів ФАКС та 
ІТС. Було протестовано 50 іспитників. 
Всі розрахунки було проведено за до-
помогою комплекту програм у пакеті 
Excel. 

Після вилучення завдань, на які всі 
іспитники відповіли або повністю пра-
вильно або неправильно, за алгоритмом 
[3] було визначено латентні параметри 

складності завдань , 1, ,j j Kβ =  та підго-

товленості іспитників , 1,i i Nθ =  і побу-

довано графіки характеристичних функ-
цій за моделлю Раша (рис. 3). 

На графіку видно, що криві досить 
рівномірно накривають інтервал від - 5 
до 5 логітів. Мінімальне значення склад-
ності мають завдання з номерами 13, 3, 
5, 8, 27. Рівномірність покриття порушує 
завдання під номером 13 (рис. 4). Його 

було вилучено з тесту. 
Згідно з моделлю Бірнбаума було ви-

значено параметри диференціювальної 
спроможності завдань. Графіки характе-
ристичних кривих для двопараметричної 
моделі Бірнбаума наведені на рис.5.  

Видно, що завдання з номерами 3, 5, 
8, 27 мають однакову складність 

1.45jβ = − , але різну диференціювальну 

спроможність: 

3 5 8 270,025, 0,18, 0,24, 0,44α = α = α = α = . 

Отже, завдання 3 і 5, диференціюваль-
на спроможність яких є меншою, було ви-
лучено, а завдання 8 і 27 залишено. Для 
завдання під номером 16 значення jα  ви-

явилось від’ємними: 16 0,06715α = − , то-

му його теж було вилучено. Текст завдан-
ня під номером 16 поданий на рис. 6. 

В зимову сесію 2009-2010 рр. за темою 
«Диференціальне числення функції однієї 
змінної» було проведено повторне елект-
ронне тестування студентів першого курсу 
факультетів ФАКС та ІТС. Кількість сту-
дентів, охоплених тестуванням у порів-
нянні з 2008–2009 рр. булу збільшено до 
170. Основу нового тесту складав тест 
2008-2009 рр., з якого було вилучено вка-
зані вище завдання, які було замінено на 
інші, якість яких була визначена при пер-
винному аналізі за допомогою автомати-
зованих засобів системи MOODLE [2] і 
кваліметричні показники яких мають се-
реднє значення. 

Графіки характеристичних кривих 30 за-
вдань за моделлю Раша наведено на рис. 7. 

Як видно з графіку, криві рівномірніше 
накривають інтервал від -5 до 5 логітів. 
Мінімальне значення складності має за-
вдання з номером 21, максимальне – за-
вдання 26, але вони не порушують рівно-
мірність покриття. 

З урахуванням параметрів диференці-
ювальної спроможності завдань побудо-
вано графіки характеристичних кривих 
для двохпараметричної моделі Бірнбаума 
(рис. 8). Як видно із графіків завдання з 
від’ємною диференціювальною спромож-
ністю відсутні. 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 5 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 33. – 2010. 

 

 

54 

 
Рис 6. 

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 
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Також було побудовано інформацій-
ні функції тестів: 

1

( ) ( ), ( ) 2,89 ( )(1 ( )).
K

j j j j
j

I I I P P
=

θ = θ θ = θ − θ∑  

Порівняння інформаційних функцій за 

моделлю Раша тестів 2008–2009 рр. і 
2009-2010 рр. доводить вищу інформати-
вність та ефективність останніх (рис. 9). 

 

 

 
Рис. 9 

 
Аналогічний аналіз було проведено за 

темою «Теорія функцій комплексної змін-
ної». 

Зважаючи на збільшення вибірки сту-
денів, оцінені латентні параметри та деякі 
додаткові параметри, які обчислюються 
автоматично платформою МOODLE і про 
які йшлося в [2], можна вважати стійкими 
і їх значення покладено у початок ство-
рення бази «каліброваних» завдань. 
Висновки.  
1. Проведене тестування разом з його 

подальшим аналізом на базі IRT-методів 
доводить ефективність такого підходу. 

2. Автоматизовані засоби кваліметрич-
ного аналізу тестових завдань платформи 
MOODLE логічно доповнюють розраху-
нок IRT-показників і підвищують ефекти-
вність первинного відбору тестових за-
вдань. 

3. Розпочате створення бази каліброва-
них завдань забезпечує відносно просте 
формування тестів запланованого рівня 
складності.  

4. Автори вбачають необхідність все-

бічного розширення такого тестування і на 
інші факультети НТУУ «КПІ» та прове-
дення подальшого аналізу за відповідними 
методиками. 
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Резюме. Алексеева И.В., Гайдей В.А., Дыховичный А.А., Коновалова Н.Р., Фе-

дорова Л.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МО-
ДЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И 
АНАЛИЗЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В КОМПЛЕКТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА». В статье приведен опыт использова-
ния IRT-методов в анализе тестовых заданий для комплекта дистанционного образо-
вания «Высшая математика». Продемонстрированы возможности анализа и «каллиб-
рирования» отдельных тестовых заданий на основе современных математических мо-
делей тестирования. 

Ключевые слова: дистанционный курс, тесты, анализ тестовых заданий, IRT. 
 
Abstract. Alyeksyeyeva I., Haidey V., Dykhovychnyj O., Konovalova N., Fedorova L. 

THE USE OF MODERN MATHEMATICAL MODELS OF EDUCATIONAL TESTS 
IN FORMING AND ANALYZING TEST TASKS IN «HIGHER MATHEMATICS» 
DISTANT LEARNING SET. The experience Item Analysis use for «Higher mathematics» 
distant learning courses is presented in the paper. The possibilities of the analysis and "calli-
bration" of individual test tasks on the basis of modern mathematical testing models. 

Key words: distant learning course, tests, Item Analysis, IRT. 
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