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О. В. Сілікова

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОЦІНОК ЕКСПЕРТІВ І 
ОЦІНОК, ОДЕРЖАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ  

АТЕСТАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Останнім часом багато країн усе частіше звертаються до 

використання альтернативних засобів навчання: відкритих університетів, 
дистанційної освіти. Упровадження нових технологій навчання потребує 
вивчення психолого-педагогічного стану проблеми оцінювання рівня 
знань за допомогою комп’ютерних технологій [І].

Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної 
проблеми послужив основою для вивчення проблеми контролю знань як 
важливої складової навчального процесу, визначення оптимальних вимог 
до автоматизованих атестаційних систем і реалізації з їх допомогою 
контролю знань залежно від кількості запитань, що задаються, обсягу бази 
запитань, часу на обміркування запитання, вигляду подання запитання, 
ступеня складності запитання, з одного, та ефективності педагогічного 
процесу, з іншого боку [2].

Стан проблеми рівня контролю знань майбутніх лікарів вивчався у 
лікарів-інтернів Української медичної стоматологічної академії 
(м.Полтава). Для збору інформації з проблеми дослідження була 
розроблена методика перевірки контролю рівня знань за допомогою 
експертів та автоматизованих атестаційних систем, система диференціації 
отриманих результатів. Проводилась традиційна статистична обробка 
даних за допомогою кореляційного аналізу, альтернативної статистики.

З метою вирішення поставлених завдань, нами проведена 
сертифікація знань лікарів - інтернів із спеціальностей: хірургія, педіатрія, 
терапія, неврологія. Визначення рівня знань здійснювалося за допомогою 
експерта й автоматизованих систем.

В експерименті прийняло участь 550 лікарів-інтернів. Всі вони у 
віці від 23-30 років. Серед них: 300 жінок і 250 чоловіків. Протягом 
навчання у вузі вони мали стійкі позитивні оцінки. Середній бал у всіх



фупах приблизно однаковий 3,9±0,1 (р<0,05). Отже, відбиралися такі 
групи, які за основними своїми характеристиками (стать, вік, середня 
успішність ) не тільки не відрізнялися між собою, але й були достовірними 
з сукупністю (у всіх випадках співставлення р<0,05). Дані наведені в 
табл. І .

Таб. І. Характеристики досліджуваних груп

№ груп І (200 
осіб.)

II (200 
осіб.)

III (150 
осіб.)

Р між групами

Хар-ка
груп

абс % абс % абс % 1-2 1-3 2-3

ст
ат

ь чол. 92 46 95 47,5 63 42 <0,05 <0.05 <0.05
жін. 108 54 105 52,5 87 58 <0,05 <0.05 <0.05

и
‘5

<25 60 ЗО 57 29 48 32 <0,05 <0.05 <0.05

25-30 97 48.5 88 44 75 50 <0,05 <0,05 <0.05
>30 43 21,5 55 27.5 27 18 <0.05 <0.05 <0.05

се
ре

дн
ій

 
бал

 
за

 
ди

пл
ом

ом <4 102 51 110 55 81 54 <0.05 <0.05 <0,05
4-4.5 77 38,5 68 34 53 35.5 <0.05 <0,05 <0.05
>4 25 12,5 22 11 16 11 <0.05 <0.05 <0.05

Піддослідні в кількості 550 осіб були розподілені на три групи: 
експериментальну - 200 осіб, контрольну -  200 осіб, навчаючу -150 осіб.

В експериментальній та контрольній вибірках проводився 
констатуючий експеримент для виявлення надійності комп’ютерного 
іспиту, яка випливає зі співставлення результатів контролю рівня знань 
інтернів викладачами-експертами та автоматизованими атестаційними 
системами.

Контрольна вибірка (із відомими висновками експертів) служила 
для перевірки закономірностей, що були вже отримані. З її допомогою 
проводилася обробка технології атестації для забезпечення максимально 
задовільних результатів.

Навчаюча вибірка являлась завершальним етапом співставлення 
результатів автоматизованої атестаційної система та експертів, являла 
собою основу для оцінки ефективності комп’ютерних технологій 
сертифікації знань.

У якості експертів вибирали викладачів, що мали педагогічний стаж 
не менше 10 років і таких, що у групі мали коефіцієнт конкордантності не
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нижче 0,7. Вибір експертів робили за класичними методами. На першому 
етапі брали до уваги думки співробітників про експертів, враховували 
стаж роботи у вузі, наукове звання, опубліковані наукові та методичні 
статті. На другому етапі перевіряли узгодженість отриманих від експертів 
висновків з апріорно відомими. Якщо коефіцієнт конкордантності був 
менше 0,7, тоді робили часткову заміну складу експертів, доки не 
отримували узгоджену оцінку. У звичайній процедурі іспиту брали участь 
від 3 до 5 викладачів. Оцінки експертів усереднювались традиційними 
статистичними методами.

За результатами атестації роздруковувався протокол відповідно до 
шаблона. Формат протоколу дозволяв опрацьовувати інформацію, що 
утримувалася в ньому.

Запитання й відповіді виводилися у випадковому порядку. Час 
відповіді на кожне запитання до 40 сек. Кількість запитань, що були задані 
- 15% від загального числа, але не більше 250. Передбачалася можливість 
2-х перерв під час атестації, до 5 хвилин кожна, автоматичного добору 
запитань для видачі по граничному (ваговому) рівні запитань (наприклад, 
не нижче 80%), зміни кількості запитань, що задаються, із кожного 
розділу, часу відповіді на одне запитання.

Результати констатуючого експерименту показали високу 
надійність комп’ютерного іспиту, яка випливає із зіставлення результатів 
контролю рівня знань інтернів викладачам и-експертами та 
автоматизованими агестаційними системами. Так, результати контролю 
співпали у 91% респондентів, причому комп’ютерні системи були більш 
вимогливими екзаменаторами.

Констатуючий експеримент виявив пряму залежність між оцінками 
експертів та автоматизованих атестаційних систем. Це підтверджують і 
дані кореляції (р<0,05).

На другому етапі нашого психолого-педагогічного дослідження 
проводилась оцінка надійності тестів, що використовувалися при атестації 
рівня знань лікарів-інтернів. Вона склала у=0,68. При обчисленні 
валідності цих же тестових завдань отримали величину г=0,72.

Отримані коефіцієнти свідчать про правомочність застосування 
запропонованих нами тестових завдань при атестації рівня знань лікарів- 
інтернів.

З метою вдосконалення контролю рівня знань лікарів-інтернів за 
допомогою комп’ютерних технологій ми розробили критерії оптимізації 
автоматизованих атестаційних систем залежно від кількості запитань, що 
задаються, обсягу бази запитань, часу обміркування запитання, вигляду 
подання запитання (графічний, текстовий), ступеня складності запитання.

Дослідно-експериментальна перевірка запропонованої оптимізації
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автоматизованої атестаційної системи виявила динаміку зміни показників 
оцінки рівня знань у лікарів-інтернів атестаційною системою й 
експертами, яку відображає таблиця 2.

Таб.2.Результати контролю рівня знань автоматизованими атестаціиними 
системами у  лікарів-інтернів на етапах проведення дослідження___________
Критерії оптимізації 
автоматизованої атестаційної 
системи

Оцінки автоматизованої атестаційної 
системи

Експериментальна група
Відмінно і 
добре

Задовільно Незадовільно

Число заданих запитань
<100 114 82 4
100-150 109 85 6
>150 107 83 10
Час, наданий на відповідь
20-30 с 100 88 12
30-40 с 105 81 14
> 40 с 109 89 2
Наявність ситуаційних задач до
загального об’єму
<10% 114 84 2
10%-25% 111 83 6
25%- 40% 105 84 11
Наявність графіків, таблиць,
рисунків до загального об’єму
<10% 111 84 5
10%-25% 118 82 10
25%- 40% 104 84 11

Контрольна група
Оцінки експертів Відмінно і Задовільно Незадовільно

добре
111 84 5

З таблиці видно, що найближчими до оцінок експерта були оцінки 
автоматизованої системи при кількості заданих запитань більше 150 
(коефіцієнт кореляції 0,62±0,04). Отримані дані свідчать, що при атестації 
за допомогою комп’ютерних технологій велике значення має кількість 
заданих запитань і обумовлена залежністю від цілей атестації: виявлення 
знань симптоматики, лабораторних методів дослідження, лікувальних 
призначень (назва препарату, його дозування), клінічної підготовки, 
кваліфікації.

При порівнянні оцінок експертів і атестаційної системи залежно від 
наданого часу на обміркування відповіді найбільше значення коефіцієнта 
кореляції (0,59±0,04) спостерігалось при значеннях часу від 30 до 40 
76



секунд. Значення цього фактора, очевидно, невелике, оскільки результати 
атестації повинні залежати і від рівня знань тих, що атестуються, і від 
попередньої тривалості тренінгу. Статистика досліджень показала, що 
інтерни на першу половину запитань витрачали приблизно 10-15 секунд, а 
на наступні витрачали у 2 рази більше часу, внаслідок стомлення, 
нервування та інших негативних факторів. Збільшення часу на 
обміркування відповіді також недоцільне, оскільки на отриманих 
результатах відбивається списування, підказування і таке ін.

Проаналізувавши отримані дані при наявності ситуаційних задач від 
25% до 40% до загального числа заданих запитань (коефіцієнт кореляції
0,61 ±0,04), можемо стверджувати, що цей діапазон є найкращим. Ці дані 
вказують на той факт, що при формуванні основних елементів професійної 
діяльності лікаря поряд з оцінкою необхідних понять, знань вони повинні 
комплексно оцінювати дані обстеження хворого, призначати необхідні 
лабораторні та інструментальні дослідження, оцінювати їх результати, 
проводити диференціальну діагностику, призначати необхідне лікування, 
оцінювати його ефективність. При цьому найважливішим аспектом 
професійної діяльності лікаря є діагностика захворювань [3].

Розглянувши отримані значення при наявності графіків, таблиць, 
рисунків від 25% до 40% до загального об’єму заданих запитань 
(коефіцієнт кореляції 0,59±0,04), можемо стверджувати, що при атестації 
за допомогою автоматизованих систем тестові завдання більш доцільно 
подавати в наочній формі у вигляді графіків, таблиць, рисунків, 
фотографій тощо, оскільки в лікарській діяльності саме образний, а не 
вербальний компонент відіграє провідну роль.

Загальну картину зміни рівня знань за допомогою експертів та 
автоматизованої атестаційної системи, що була оптимізована різними 
критеріями, зображено на рис.1.

Отже, дослідження психолого-педагогічної проблеми використання 
комп’ютерних технологій при оцінці рівня знань лікарів-інтернів 
підтвердило доцільність використання автоматизованих атестаційних 
систем у медичній освіті, які дають більш розподільну і більш об’єктивну 
шкалу рівня знань у порівнянні з традиційним висновком експерта.

Створені нами та апробовані критерії оптимізації автоматизованих 
атестаційних систем визначають об’єктивну оцінку знань, умінь майбутніх 
лікарів. Вони враховують специфіку професійної діяльності лікаря, сучасні 
вимоги до його майстерності, обізнаності та ґрунтуються на принципах 
особистісно-орієнтованих підходах у навчанні.
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Дослідженням встановлено, що при контролі рівня знань за 
допомогою автоматизованої системи: 1) кількість запитань повинна бути в 
діапазоні від 150-800 і обумовлена залежністю від цілей атестації: 
виявлення знань симптоматики, лабораторних методів дослідження, 
лікувальних призначень (вибір необхідного препарату, його дозування), 
клінічної підготовки та кваліфікаційних характеристик (студент 5 курсу, 
лікар-стажист, лікар загальної практики, лікар 2 категорії, лікар 1 категорії, 
лікар вищої категорії-); 2) кількість ситуаційних задач від загального числа 
запитань має бути не менше 25%; 3) тестові завдання більш доцільно 
подавати в наочній формі у вигляді графіків, таблиць, рисунків, 
фотографій, причому їх кількість повинна складати не менше 25% від 
загального обсягу заданих запитань.
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Man. 1.Співвідношення оцінок експертів та оцінок 
атестаційної системи при різних критеріях оптимізації 
1

автоматизованої

-оцінки експерта; оцінки автоматизованої атестаційної системи при різних 
критеріях оптимізації:

8- наявність ситуаційних задач <10%;
9- наявність ситуаційних задач І0%-25%:
10- наявність ситуаційних задач 25%-40%:
11- наявність рисунків тощо <10%;
12- наявність рисунків тощо І0%-25%:
13- наявність рисунків тощо 25%-40%.

2- число заданих запитань <100;
3- число заданих запитань 100-150;
4- число заданих запитань >150:
5- час. наданий на відповідь 20-30 с;
6- час, наданий на відповідь 30-40 с;
7- час. наданий на відповідь >40 с;

При вивченні сучасного стану впровадження інформаційних 
технологій у систему освіти, не прогнозованої швидкості розробки нових 
підходів й алгоритмів зберігання, структуризації, обробки й передачі знань
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встановлено, що вони практично цілком змінюють як логіку та психологію 
навчання, так і дидактичні прийоми при проведенні практичних та 
семінарських занять. Отже, п’ять найважливіших чинників визначають 
нову ідеологію навчання під час практичних занять: 1) обов’язковий 
базисний контроль знань перед початком заняття; 2) забезпечення 
відносної однорідності навчальної групи; 3) адекватність набору 
практичних завдань рівню знань інтернів (форма наведення завдань, ліміт 
часу, зрозумілість умов практичних вправ, психічний стан інтерна, ступінь 
тренованості у розв’язанні аналогічних завдань, рівень знань у предметній 
і близьких до неї галузях, параметри нетрадиційності рішень, обсяг 
додаткових завдань із суміжних дисциплін, рівномірність показників 
складності на кожному кроці рішення); 4)неформальний добір інтернів у 
групах (розшарування інтернів за рівнем знань); 5) інформаційна 
підтримка рішень у процесі виконання навчальних завдань [4].

Проблема автоматизованого контролю знань не обмежується тільки 
процедурою тестування, але й торкається всіх аспектів інформатизації 
навчального процесу, у тому числі новітньої інформаційної технології - 
використання корпоративної мережі для одержання, передачі, 
систематизації інформації, так званого дистанційного навчання, а також 
зовнішньої інформаційної мережі ІШегпеІ:.
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Л. А. Снігур

ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ЯК ДУХОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
У Концепції громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку української державності, рішеннях Колегії МО України з 
формування патріотизму та відповідального ставлення службових осіб до 
прав та обов'язків громадянськості відводиться провідне значення. У 
сучасних умовах стрімко зростає роль професійної психологічної роботи у
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