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СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ
ЗАСОБАМИ ПЛАТФОРМИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
Запровадження дистанційного формату навчання в умовах пандемії COVID19 у світі ставить нові виклики не тільки до організації процесу навчання, а й
відпрацювання алгоритмів проведення оцінювання знань у дистанційному форматі,
розроблення методів дотримання академічної доброчесності у середовищі
платформ дистанційного навчання при взаємодії студент-викладач. У статі
наводиться алгоритм створення тестів в системі дистанційного навчання Moodle.
Вводяться поняття статичного та динамічного електронних екзаменаційних
білетів. Аналізуються засоби контролю дотримання академічної доброчесності під
час заповнення електронних екзаменаційних білетів: особливості налаштування
тесту, засоби ідентифікації платформи дистанційного навчання, особливості
організації іспиту у дистанційному форматі, використання додаткових плагінів
платформи дистанційного навчання. Проведено математичне моделювання
вірогідностей комбінацій та частоти зустрічання електронних екзаменаційних
білетів різних типів під час іспиту. Алгоритми створення статичного та
динамічного електронних білетів можуть бути використанні для проведення
підсумкових, іспитів в умовах дистанційного формату навчання, а також для
супроводу змішаного формату навчання в навчальних закладах середньої,
профільної, вищої освіти.
Ключові слова: динамічний електронний екзаменаційний білет; дистанційне
навчання; електронні екзаменаційні білети; платформа дистанційного навчання
Moodle; статичний електронний екзаменаційний білет, тестування.
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Вступ. Перехід навчальних закладів до дистанційного формату навчання в
умовах пандемії COVID-19 у світі ставить нові виклики до проведення оцінювання
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знань у дистанційному форматі, розроблення методів дотримання академічної
доброчесності у середовищі взаємодії студент-викладач у дистанційному форматі.
Мета статті – розширити наявні дані щодо можливостей створення
електронних екзаменаційних білетів засобами платформи дистанційного навчання.
Методологія. Описові методи організації екзаменаційного тестування в
платформі дистанційного навчання Moodle з формуванням статичного та
динамічного білетів з тестового банку, а також дотримання засобів контролю
дотримання

академічної

доброчесності

під

час

заповнення

електронних

екзаменаційних білетів. Оцінка математичного моделювання кількості варіацій
електронних екзаменаційних білетів та вірогідностей співпадіння електронних
екзаменаційних білетів за допомогою розподілу Пуассона, розподілу Бернуллі.
Використання тестів в навчальному процесі. В теорії кожної дисципліни
завдання, тести мають важливе значення. В той же час побудова сучасних
навчальних електронних курсів неможлива без контролюючого блоку (завдання та
тести) (de Leeuw, 2019). Педагогічне учбове завдання - засіб інтелектуального
розвитку, освіти та навчання, яке сприяє активізації тих, хто навчається,
підвищенню їх підготовленості, а також підвищенню ефективності педагогічної
праці. В правильно організованому процесі навчання велика роль відводиться
педагогічним завданням. Завдання включає такі педагогічні засоби: питання, задача,
учбова проблема. Завдання можуть бути в тестовій і нетестовій формі (Ляшенко,
2015). У свою чергу педагогічна тестологія – прикладна методична теорія наукової
педагогіки. Ключовими поняттям тестології, як однієї з методичних теорій, є тест. В
перекладі з англійської test – це проба, випробування, перевірка. Частіше за все ми
зустрічаємось зі спрощеним сприйняттям поняття test, як простий вибір однієї
відповіді з декількох запропонованих до питання. Традиційний тест – це
стандартизований метод діагностики рівня і структури підготовленості тих, хто
навчається. В такому тесті ті, хто навчаються, відповідають на одні й ті ж питання, в
однаковий час, в однакових умовах. Педагогічний тест - це система завдань
наростаючої складності, яка дозволяє ефективно виміряти рівень і якісно оцінити
структуру підготовленості тих, хто навчається (Аванесов В.С., 2005, с. 21).
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Тест можна охарактеризувати наступними поняттями:
1) Система. Система означає, що в тесті зібрані такі завдання, які мають
системостворюючи властивості. Тут треба відмітити приналежність завдань одній і
тій же системі знань, тобто одній дисципліні (темі);
2) Специфічна форма тестового завдання. Специфічна форма тестових завдань
відрізняється тим, що завдання тесту представляють собою не питання і не задачі, а
завдання сформульовані у формі тверджень – правдивих і неправдивих – в
залежності від відповідей. Традиційні питання правдивими і неправдивими не
бувають, а відповіді на них бувають складні.
3) Визначення змісту тесту. Визначення змісту тесту означає використання в
теcті такого контрольного матеріалу, який відповідає змісту учбової дисципліни,
зайве в тест не включається.
4) Наростаюча складність. В педагогічному тесті завдання розташовують по
мірі

підвищення

складності.

Наростаючу

складність

можна

порівняти

з

перешкодами на біговій доріжці. Пробігти дистанцію і здолати всі перешкоди зможе
лише той, хто краще підготовлений. Так як завдання розташовані по принципу
наростаючої складності, частина тих, хто навчається зупиняються на самому
легкому, першому запитанні, інші на наступних. Ті, хто навчаються, що
відповідають середньому рівню підготовки можуть відповісти правильно тільки на
половину завдань тесту і тільки найкраще підготовлені можуть дати відповідь на
питання високого рівня, розташовані в кінці тесту;
5) Відповідь. Відповідь на завдання педагогічного тесту представляє собою
коротке судження, пов’язане формою і змістом зі змістом завдання. Кожному
завданню ставляться у відповідність відповіді правильні і неправильні.
6) Рівень знань. За допомогою тестів перевіряються знання, вміння, навички.
Рівень знань виявляється при аналізі відповідей тих, хто навчається на завдання
тесту. Зазвичай тестовий бал коригується з поняттям рівня знань. Один і той же
рівень знань може бути отриманий за рахунок відповідей на різні завдання.
Наприклад, в тесті з 30 завдань отримано 10 балів. Ці бали скоріше за все отримані
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за рахунок відповідей на перші, порівняно легкі запитання Якщо тестовий бал
нижчий рівня вимог, то проявлені при цьому знання, вміння, навички вказують на
докритеріальний рівень підготовленості. Цей рівень є найбільш поширеним.
7) Структура знань. Структура знань оцінюється на основі послідовності
правильних і неправильних відповідей на завдання наростаючої складності. Формою
представлення індивідуальної структури знання і незнання є профіль знань того, хто
навчається. Профіль знань представляє собою впорядкований набір оцінок вектор строчку в матриці тестових результатів. Якщо той, хто навчається відповідає
правильно на перші порівняно легкі завдання, то можна говорити про правильну
структуру знань. Профіль називається правильним, якщо в строчці балів того, хто
навчається всі нулі ідуть за всіма одиницями. Якщо той, хто навчається правильно
відповідає на складні запитання, а неправильно на легкі, то така структура знань
протирічить логіці тесту. Такий профіль зустрічається рідко, частіше якщо тест
складений неправильно. Кожний навчальний заклад повинен намагатися в першу
чергу до формування правильної індивідуальної структури знань, в яких не було б
прогалин. Рівень знань залежить від особистих зусиль і здібностей того, хто
навчається, в той час як структура знань залежить від правильної організації
учбового процесу, від майстерності педагога, від індивідуалізації навчання і
об’єктивності контролю (Oliveira, 2017).
Оцінка знань за допомогою автоматизованого тестування є необхідною
складовою медичної освіти (Vaona, 2018).
Багато держав світу були вимушені перейти на дистанційне навчання у зв’язку
з пандемією COVID-19, а перед системами навчання постало безліч завдань,
пов’язаних не тільки з проведенням контролю знань, а й з проведенням іспитів у
форматі он-лайн (Wotto, 2020; Kim, 2020, 2; Almaiah, 2020, p.1; Saqr, 2020, 80).
Можливості

платформи

дистанційного

навчання

Moodle

щодо

проведення оцінки знань шляхом створення тестування.
Елемент створення тестування в платформі дистанційного навчання Moodle
надає викладачу можливість розробляти тести, які можуть містити питання різних
типів, у тому числі множинний вибір, на відповідність, коротка відповідь та
Лопіна Н., 2020
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числовий (Sáiz-Manzanares, 2019, 88). Викладач може дозволити декілька спроб
тесту, питання можуть перемішуватися або вибиратися випадковим чином з банку
питань (Анисимов А.М., 2009, с. 41). Також може бути встановлено обмеження часу.
Кожна спроба оцінюється автоматично, за виключенням питань типу есе, із записом
у журналі оцінок (Campo, 2020, 2). Викладач може вибрати, чи надавати студентам
підказки або показувати відгуки та правильні відповіді на питання (Болюбаш, 2017,
с.117). Платформа дистанційного навчання Moodle надає змогу створювати як
екзаменаційні, так і тренувальні тестові тренажери (Аванесов В.С., 2005, с. 21).
В електронних навчальних курсах тести можуть бути використані (Chen,
2020):
 у іспитах по курсу;
 як міні-тести в окремих завданнях або в кінці кожної теми;
 у іспитах, які можуть використовувати питання минулих іспитів;
 для отримання зворотного зв’язку з метою оцінки ефективності навчання;
 для самоконтролю.
Платформа дистанційного навчання Moodle надає змогу створювати запитання
наступних типів (Щербина, 2016, с.96):
 Множинний вибір - дозволяє вибирати одну або декілька відповідей з наданого
списку;
 Правильно / неправильно - проста форма питання з множинним вибором тільки з
двома варіантами вибору: «Правильно» і «Неправильно»;
 Відповідність – відповідь на кожне підзапитання має бути вибрана із заданого
списку можливих відповідностей;
 Коротка відповідь – дозволяє відповідь одним або кількома словами (фразою або
реченням), які оцінюються шляхом порівняння з відповідними зразками, які
можуть містити символи підстановки;
 Числовий – дозволяє відповідь одним або кількома словами (фразою або
реченням), які оцінюються шляхом порівняння з відповідними зразками, які
можуть містити символи підстановки;
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 Есе - дозволяє відповіді з декількох речень або абзаців. Результати оцінюються
викладачем вручну;
 Вбудовані відповіді (пропущені слова) – питання цього типу є дуже гнучкими,
але можуть бути створені тільки шляхом введення тексту, що містить спеціальні
коди, які створюють вбудований множинний вибір, короткі відповіді і числові
запитання (текст з пропущеними словами);
 Визначити пропущені слова – пропущені в тексті слова заповнюються за
допомогою меню, що випадають;
 Відповідність коротких випадкових відповідей – схоже на питання «На
відповідність» але створюється з питань типу «Коротка відповідь», які
вибираються випадковим чином з вказаної категорії;
 Перетягування в тексті – пропущені в тексті слова заповнюються за допомогою
перетягування;
 Перетягування маркерів - маркери перетягуються та розміщуються на картинці;
 Перетягування на картинку - мітки із зображенням або текстом перетягніть в
зони відповіді на зображенні;
 Розрахунковий – розрахункові питання схожі з числовими, але тут числа можуть
вибиратися випадковим чином з деякого заданого набору в момент запуску
тесту;
 Розрахунковий з множинним вибором – розрахункові питання з множинним
вибором схожі з питаннями типу множинний вибір, у яких варіанти відповідей
можуть містити розрахункові формули з числовими значеннями, що випадковим
чином вибираються з певного набору в момент запуску тесту.
 Розрахунковий простий – простий варіант розрахункового питання, схожого на
числове питання, але з числами, що випадковим чином вибираються з певного
набору, коли тест запускається.
Для створення екзаменаційних білетів особливо корисними є відкриті запитання
за типом есе, які передбачають отримання розгорнутої письмової відповіді на
запитання, що може викладачу дозволити провести глибинну оцінку знань того, хто
навчається (Halkoaho, 2013, 53).
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Банки тестових запитань та алгоритми створення тестів в платформі
дистанційного навчання Moodle.
Кожен електронний курс містить банк запитань. Банк запитань курсу це
загальне сховище всіх тестових завдань курсу (Bussières, 2012, 94). Перед
створенням тесту важливо спочатку наповнити банк питань. У кожному банку
питань для систематизації запитань по темам, модулям, типам запитань тощо
можна створювати категорії. Працюючи з банком питань курсу всі запитання
складаються по відповідним категоріям, що надасть змогу для створення тестів за
різними алгоритмами (Baig, 2020, 328). Дуже важливо створити категорії, які
відповідають темам чи модулям курсу, а також додати до кожної такої категорії
інші підкатегорії, які відповідатимуть різним рівням складності питань або різним
типам питань. Це дозволить у подальшому згенерувати тест, який буде
охоплювати, по-перше, матеріал всього курсу, по-друге, дозволить скласти тести
різного рівня складності, по-третє, реалізувати рівномірний розподіл тестових
завдань в кожному екзаменаційному варіанті для кожного студента. Для більшої
зрозумілості можна навести порівняння, що банк курсу – це велика шафа, а
категорії банку – це його полиці, на яких розміщуються запитання (Рис.1.).

Рис.1. Категорії із запитаннями різних типів у екзаменаційному банку курсу в
системі дистанційного навчання Moodle
На Рис.2. наведено алгоритм створення тестів в системі дистанційного
навчання Moodle. На початковому етапі проводиться створення категорій у банку
запитань електронного навчального курсу, підготовка запитань у форматах GIFT,
Aiken, Moodle XML при необхідності масового завантаження запитань або
Створення електронних екзаменаційних білетів засобами платформи дистанційного навчання
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підготовка запитань у текстовому редакторі Word для створення запитань по одному
у ручному режимі. Далі проводиться завантаження у категорію банку запитань (при
масовому завантаженні запитань)

або створення запитань у категорії банку у

ручному режимі (по одному). Після завершення наповнення запитаннями банку
питань створюється тіло тесту, де виставляються загальні налаштування тесту.
Після створення оболонки (тіла тесту) можна переходити до додавання запитань у
тест з банку відповідного курсу двома шляхами:
1) Додавання обраних запитань з категорій банку відповідного курсу у тіло
тесту (всі курсанти будуть мати один і той самий набір тестових завдань),
які при необхідності можуть перемішуватися;
2) Додавання випадкових запитань з категорій банку відповідного курсу у
тіло тесту для створення випадкових екзаменаційних білетів (всі курсанти
будуть мати різні запитання у тесті).
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Створення категорій у
банку запитань
електронного
навчального курсу

Підготовка запитань у
форматах GIFT, Aiken,
Moodle XML при
необхідності масового
завантаження запитань

Підготовка запитань у
текстовому редакторі
Word для створення
запитань по одному у
ручному режимі

Завантаження у категорію банку
запитань (при масовому
завантаженні запитань) або
створення запитань у категорії
банку у ручному режимі (по
одному)

Створення тіла тесту

Додавання запитань у тест з банку
відповідного курсу двома
шляхами

Додавання обраних запитань з
категорій банку відповідного
курсу у тіло тесту (всі студенти /
курсанти мають один і той самий
набір тестових завдань)

Додавання випадкових запитань з
категорій банку відповідного курсу у
тіло тесту для створення випадкових
екзаменаційних білетів (всі курсанти
будуть мати різні запитання у тесті)

Рис.2. Алгоритм створення тестів в системі дистанційного навчання Moodle
Статичний та динамічний електронні екзаменаційні білети в платформі
дистанційного навчання Moodle.
При створення електронних екзаменаційних білетів

для отримання

розгорнутої відповіді студентів/курсантів раціональним є використання відкритих
запитань за типом «Есе». У відповідності до методології розробки тестових завдань
можна виділити два алгоритми комплектації електронних екзаменаційних білетів.
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Статичний електронний екзаменаційний білет передбачає закладання в одне
запитання «Есе» наприклад трьох, як продемонстровано на Рис.3. фіксованих у
одному білеті запитань «3 в 1».

Рис.3. Статичний екзаменаційний білет, побудований за допомогою банку запитань
електронного курсу платформи дистанційного навчання
Це запитання за типом «3 в 1» додається в тіло тесту через випадкове
запитання з відповідної категорії, наприклад 1 із 100 (Рис.4., Рис.5.).
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Обрати категорію банку
Обрати кількість випадкових
запитань для теста

Рис.4. Обрання кількості випадкових запитань з відповідної категорії банку.

Рис.5. Вигляд випадкового
екзаменаційному білеті.

запитання

у

статичному

електронному

Проведення перевірки статичного екзаменаційного електронного білету може
бути більш простим, так як потребує виставлення однієї загальної оцінки на весь
білет, який складається, наприклад з троьох запитань.
Динамічний електронний екзаменаційний білет передбачає закладання в білет,
наприклад п’яти запитань, що додаються по окремості через випадкові запитання
екзаменаційного банку з різних категорій банку електронного курсу, як
продемонстровано на Рис. 6. В цьому випадку запитання не фіксовані одне до
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одного у одному білеті запитань і постійно змінюються, що дає змогу отримати
більше варіацій можливих електронних екзаменаційних білетів і мінімізує
повторення білетів (Рис.7.).

Рис.6. Вигляд випадкового
екзаменаційному білеті.

запитання

у

динамічному

електронному

Рис.7. Динамічний екзаменаційний білет, побудований за допомогою банку
запитань електронного курсу платформи дистанційного навчання.
Недоліком динамічного варіанту електронного екзаменаційного білету може
бути те, що відкриті запитання перевіряються викладачем у ручному режимі, і при
перевірці такого білету йде оцінення кожного запитання по окремості з
автоматичним підрахунком суми балів після оцінення кожного запитання по
окремості. Ця процедура може займати більше часу у порівнянні із статичним
Лопіна Н., 2020
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білетом, оцінення якого триває менше часу, бо виставляється одразу одна єдина
оцінка.
Засоби

контролю

дотримання

академічної

доброчесності

під

час

заповнення електронних екзаменаційних білетів.
В умовах запровадження дистанційного формату навчання або комбінації
традиційної форми навчання із дистанційною (змішана форма навчання), при
організації дистанційного складання іспитів, атестацій постають ряд запитань щодо
дотримання правил академічної доброчесності та необхідності обговорення способів
мінімізації фальсифікації результатів (Keener, 2019, 209).
До засобів контролю дотримання академічної доброчесності під час
заповнення електронних екзаменаційних білетів можна віднести наступні варіанти:
1)
Особливості налаштування тесту платформи дистанційного навчання:
 налаштування дати заповнення електронного екзаменаційного білету;
 налаштування часу доступу для заповнення електронного екзаменаційного
білету;
 обмеження часу на надання відповідей в електронному екзаменаційному білеті
(Рис.8.);
 відкриття тесту з електронним екзаменаційним білетом для певної групи
користувачів;
 обрання

демонстрації

та

зберігання

фото

профілю

користувача

в

електронному екзаменаційному білеті (Рис.9.).

Рис.8. Особливості налаштування тесту платформи дистанційного навчання
(дата, час, тривалість)
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Рис.9. Налаштування відображення фото користувача в електронному
екзаменаційному білеті (налаштування тесту, вигляд в електронному
екзаменаційному білеті).
2) Засоби ідентифікації платформи дистанційного навчання:
 доступ до електронних екзаменаційних білетів для зареєстрованих у
платформі дистанційного навчання користувачів (ідентифікація по логіну та
паролю) з особового кабінету після попередньої самореєстрації у відповідний
курс (при її відкритті в платформі дистанційного навчання) чи централізованій
реєстрації системними адміністраторами до відповідного курсу;
 налаштування персонального профілю в платформі дистанційного навчання
(додавання фото профілю та особової інформації);
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 попередній груповий розподіл учасників навчання у платформі дистанційного
навчання учбового закладу.
3) Особливості організації іспиту, атестації у дистанційному форматі:
 проведення синхронної сесії у вебінарній кімнаті в групі з паралельним
заповненням електронного екзаменаційного білету, знаходячись під наглядом
викладача-модератора із включеною веб-камерою;
 ідентифікація викладачем-модератором студента у вебінарній кімнаті з
демонстрацією документів студента;
 проведення синхронної сесії у вебінарній кімнаті з екзаменатором і
знаходячись під його наглядом із включеною веб-камерою у режимі
демонстрації

свого

екрану

викладачу

при

заповненні

електронного

екзаменаційного білету.
4) Використання додаткових плагінів платформи дистанційного навчання:
 Наприклад, Safe Exam Browser quiz access rule, за допомогою яких може
реалізовуватися можливість відкриття лише одного вікна браузеру з
унеможливленням

використання

інтернету

для

пошуку

відповідей,

копіювання тексту, переходу на інші сторінки, відкриття інших програм
(https://safeexambrowser.org/news_en.html). Вказане програмне забезпечення
тимчасово перетворює будь-який комп'ютер у захищену робочу станцію. Він
контролює доступ до таких ресурсів, як системні функції, інші веб-сайти та
програми та запобігає використанню несанкціонованих ресурсів під час
іспиту. SEB працює на локальному комп’ютері і підключається через Інтернет
до системи управління навчанням (LMS) або системи електронного
оцінювання. Зазвичай SEB працює з будь-якою веб-системою LMS та іншими
видами веб-іспитів. Деякі системи управління навчанням (LMS), наприклад,
наприклад, Moodle, ILIAS, OpenOLAT та екзаменаційні рішення, як Inspera
Assessment, пропонують режим вікторини, спеціально сумісний із SEB.
Вказані варіанти контроля дотримання академічної доброчесності під час
заповнення

електронних

екзаменаційних

білетів

можуть

бути

використані
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одночасно або поєднуватися між собою у будь-якій комбінації.
дотримання

академічної

доброчесності

під

час

Схематично засоби

заповнення

електронних

екзаменаційних білетів можна представити наступним чином (Рис.10.):
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Особливості налаштування тесту
платформи дистанційного
навчання
Дата тесту;
 Час відкриття тесту;
 Тривалість тесту;
 Обмеження доступності
тесту;
 Доступність до тесту по
груповому поділу;
 Налаштування фото
профіля користувача для
додаткової ідентифікації.


Засоби ідентифікації
платформи
дистанційного
навчання

Особливості організації
іспиту, атестації у
дистанційному форматі
 Поєднання надання
відповідей у
електронному
екзаменаційному білеті
з синхронною
груповою сесією (з
модератором та іншими
студентами) чи
персональною сесією (з
екзаменатором)

Використання
додаткових плагінів
платформи
дистанційного
навчання
Safe Exam Browser
quiz access rule

Інформаційно-освітня академічна доброчесність при складанні іспитів у дистанційному
форматі засобами платформи дистанційного навчання

Рис.10. Засоби дотримання академічної доброчесності під час складання іспитів у дистанційному форматі
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Математичне

моделювання

вірогідностей

комбінацій

та

частоти

зустрічання електронних екзаменаційних білетів різних типів під час іспиту.
Приклад 1. Дисципліна 1 (статичний електронний білет, побудований за
алгоритмом «3 в 1»).
Банк тестових запитань екзаменаційної категорії містить 100 екзаменаційних
білетів. В один день іспит складають 54 студенти. Вірогідність співпадання
екзаменаційних білетів серед студентів, що складають іспит в один день дорівнює:
Підрахунок.
Знайдемо ймовірність події А - отримання одного, конкретного білета.
Використовуємо класичне означення ймовірності. Ймовірність події А
дорівнює відношенню числа випадків, що сприяють події А, до числа всіх можливих
випадків, тобто , де n - число всіх можливих випадків, а m - число випадків, що
сприяють події А: p  A 

m
n

В нашому випадку
m  1 - кількість способів отримати один конкретний білет
n  100 - кількість усіх можливих білетів

Тобто, p  A 

1
 0.01 - ймовірність отримання одного, конкретного білета.
100

Знайдемо ймовірність отримання одного й того ж білета двома студентами з
54.
Використовуємо розподіл Бернуллі Pn  m   Cnm p m q n m
В нашому випадку m  2, p  0.01, q  1  0.01  0.99, n  54
Тобто
P54  2   C542  0.012  0.99542 

54!
0.012  0.99542  53  27  0.012  0.99542  0.0849
2!(54  2)!

Це вже 8.49% , і це тільки ймовірність отримання двох однакових білетів. Ще
можна розрахувати 3 та більше, ймовірність ще трошки збільшиться.
Знайдемо ймовірність отримання одного й того ж білета трьома студентами з
54.
Використовуємо розподіл Бернуллі Pn  m   Cnm p m q n m
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В нашому випадку m  3, p  0.01, q  1  0.01  0.99, n  54
Тобто P54  3  C543  0.013  0.99543 

54!
0.013  0.99543  0.0149
3!(54  3)!

Приклад 2. Дисципліна 2 (статичний електронний білет). Банк тестових
запитань екзаменаційної категорії містить 115 екзаменаційних білетів. В один день
іспит складають 64 студенти. Вірогідність співпадання екзаменаційних білетів серед
студентів, що складають іспит в один день дорівнює:
Підрахунок.
Знайдемо ймовірність події А - отримання одного, конкретного білета.
Використовуємо класичне означення ймовірності. Ймовірність події А
дорівнює відношенню числа випадків, що сприяють події А, до числа всіх можливих
випадків, тобто , де n - число всіх можливих випадків, а m - число випадків, що
сприяють події А: p  A 

m
n

В нашому випадку
m  1 - кількість способів отримати один конкретний білет
n  115 - кількість усіх можливих білетів

Тобто, p  A 

1
 0.0087 - ймовірність отримання одного, конкретного білета.
115

Знайдемо ймовірність отримання одного й того ж білета двома студентами з
64.
Використовуємо розподіл Бернуллі Pn  m   Cnm p m q n m
В нашому випадку m  2, p  0.0087, q  1  0.0087  0.9913, n  64
Тобто
P64  2   C624  0.0087 2  0.9913642 

64!
0.00872  0.991362  63  32  0.00872  0.991362  0.0888
2!(64  2)!

Це вже 8.88% , і це тільки ймовірність отримання двох однакових білетів. Ще
можна розрахувати 3 та більше, ймовірність ще трошки збільшиться.
Знайдемо ймовірність отримання одного й того ж білета трьома студентами з
64.
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Використовуємо розподіл Бернуллі Pn  m   Cnm p m q n m
В нашому випадку m  6, p  0.0087, q  1  0.0087  0.9913, n  64
Тобто P64  3  C643  0.00872  0.9913642 

Приклад 3

64!
0.00873  0.991361  0.0161
3!(64  3) !

Дисципліна 1 (динамічний електронний білет, побудований за

алгоритмом «1+1+1+1+1+1 (6)»). В один день іспит складають 66 студенти.
Кількість запитань типу 1 у окремій категорії тестового банку становить 70
запитань;
Кількість запитань типу 2 у окремій категорії тестового банку становить 70
запитань;
Кількість запитань типу 3 у окремій категорії тестового банку становить 70
запитань;
Кількість запитань типу 4 у окремій категорії тестового банку становить 70
запитань;
Кількість запитань типу 5 у окремій категорії тестового банку становить 70
запитань;
Кількість запитань типу 6 у окремій категорії тестового банку становить 8
запитань;
Екзаменаційний білет формується з комбінації шести запитань по одному
кожного типу.
Кількість варіантів створення електронних білетів складає: N  13445600000
Підрахунок.
З кожної категорії питань береться по одному запитанню.
Вибрати одне запитання з першої, другої, третьої, четвертої та п’ятої категорії
можна 70 способами, а з шостої категорії 8 способами.
Тобто, кількість варіантів створення електронних білетів складає:
N  70  70  70  70  70  8  13445600000 шт.

Вірогідність співпадання екзаменаційних білетів серед студентів, що
складають іспит в один день дорівнює:
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Підрахунок.
p  A 

1
 7.43 1011 - ймовірність отримання одного, конкретного
13445600000

білета.
Знайдемо ймовірність отримання одного й того ж білета двома студентами з
66.
Використовуємо розподіл Пуассона P  m    m

e
m!

В нашому випадку m  2,   n  p  66  7.43 1011  4.91109
Тобто P  2    4.9110



9 2

9


e4.9110

 1.2 1017
2!

Приклад 4. Дисципліна 2 (динамічний електронний білет, побудований за
алгоритмом «1+1+1+1+1+1 (6)»). В один день іспит складають 64 студенти.
Кількість запитань типу 1 у окремій категорії тестового банку становить 107
запитань;
Кількість запитань типу 2 у окремій категорії тестового банку становить 115
запитань;
Кількість запитань типу 3 у окремій категорії тестового банку становить 100
запитань;
Кількість запитань типу 4 у окремій категорії тестового банку становить 100
запитань;
Кількість запитань типу 5 у окремій категорії тестового банку становить 104
запитань;
Кількість запитань типу 6 у окремій категорії тестового банку становить 10
запитань;
Екзаменаційний білет формується з комбінації шести запитань по одному
кожного типу.
Кількість варіантів створення електронних білетів складає:
N  127972000000
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Підрахунок.
З кожної категорії питань береться по одному запитанню.
Вибрати одне запитання з першої категорії можна 107 способами, з другої –
115 способами, з третьої та четвертої – 100 способами, з п’ятої – 104 способами, а з
шостої категорії – 10 способами.
Тобто, кількість варіантів створення електронних білетів складає:
N  107 115 100 100 104 10  127972000000 шт.

Вірогідність співпадання екзаменаційних білетів серед студентів, що
складають іспит в один день дорівнює:
Підрахунок.
p  A 

1
 7.811012 - ймовірність отримання одного, конкретного
127972000000

білета.
Знайдемо ймовірність отримання одного й того ж білета двома студентами з
64.
e
Використовуємо розподіл Пуассона P  m   
m!
m

В нашому випадку m  2,   n  p  64  7.811012  5 1010
Тобто P  2    5 10



10 2

10

e510

2!

 1.25 1019

Приклад 4. Дисципліна 3 (динамічний електронний білет, побудований за
алгоритмом «1+1+1+1+1 (5)»). В один день іспит складають 54 студенти.
Кількість запитань типу 1 у окремій категорії тестового банку становить 76
запитань;
Кількість запитань типу 2 у окремій категорії тестового банку становить 78
запитань;
Кількість запитань типу 3 у окремій категорії тестового банку становить 80
запитань;
Кількість запитань типу 4 у окремій категорії тестового банку становить 80
запитань;
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Кількість запитань типу 5 у окремій категорії тестового банку становить 100
запитань;
Екзаменаційний білет формується з комбінації п’яти запитань по одному
кожного типу.
Кількість варіантів створення електронних білетів складає: N  3793920000
Підрахунок.
З кожної категорії питань береться по одному запитанню.
Вибрати одне запитання з першої категорії можна 76 способами, з другої – 78
способами, з третьої та четвертої – 80 способами, а з п’ятої – 100 способами.
Тобто, кількість варіантів створення електронних білетів складає:
N  76  78  80  80 100  3793920000 шт.

Вірогідність співпадання екзаменаційних білетів серед студентів, що
складають іспит в один день дорівнює:
Підрахунок.
p  A 

1
 2.64 1010
3793920000

- ймовірність отримання одного, конкретного

білета.
Знайдемо ймовірність отримання одного й того ж білета двома студентами з
64.
e
Використовуємо розподіл Пуассона P  m   
m!
m

В нашому випадку m  2,   n  p  54  2.64 1010  1.4 108
Тобто P  2   1.4 10



8 2

8

e1.410

 9.8 1017
2!

Аналіз ймовірностей демонструє широкі можливості та відповідність
принципам академічної доброчесності при складанні іспитів за допомогою
електронних екзаменаційних білетів засобами платформи дистанційного навчання.
Динамічний алгоритм створення електронних екзаменаційних білетів має переваги у
порівнянні із статичним електронним білетом щодо вірогідності повторення та
частоти комбінацій білетів, проте потребує більше часу для оцінення.
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Висновки. Проведення підсумкових, іспитів за допомогою статичного та
динамічного алгоритмів створення екзаменаційних білетів можуть бути розглянуті
викладачами в сфері освіти для забезпечення засобами контролю під час
дистанційного та змішаного форматів навчання.
Перспективи подальшого застосування. Алгоритми створення статичного
та динамічного електронних білетів можуть бути використанні для проведення
підсумкових, іспитів в умовах дистанційного формату навчання, а також для
супроводу змішаного формату навчання в навчальних закладах середньої,
профільної, вищої освіти.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
СРЕДСТВАМИ ПЛАТФОРМЫ
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Введение дистанционного формата обучения в условиях пандемии COVID-19 в
мире ставит новые вызовы не только к организации процесса обучения, но и
отработки алгоритмов проведения оценки знаний в дистанционном формате,
разработке методов реализации академической добропорядочности в платформе
дистанционного обучения при взаимодействии студент-преподаватель. В статье
приводится алгоритм создания тестов в системе дистанционного обучения
Moodle. Вводятся понятия статического и динамического электронных
экзаменационных билетов. Анализируются средства контроля соблюдения
академической добропорядочности при заполнении электронных экзаменационных
билетов: особенности настройки теста, средства идентификации платформы
дистанционного обучения, особенности организации экзамена в дистанционном
формате, использования дополнительных плагинов платформы дистанционного
обучения. Проведено математическое моделирование вероятностей комбинаций и
частоты выпадения электронных экзаменационных билетов различных типов во
время экзамена. Алгоритмы создания статического и динамического электронных
билетов могут быть использованы для проведения итоговых, экзаменов в условиях
дистанционного формата обучения, а также для сопровождения смешанного
формата обучения в учебных заведениях среднего, профильного, высшего
образования.
Ключевые слова: динамический электронный экзаменационный билет;
дистанционное обучение; электронные экзаменационные билеты; платформа
дистанционного обучения; статический электронный экзаменационный билет,
тестирование.
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The introduction of distance learning due to the COVID-19 pandemic in the world
poses new challenges not only to the organization of the learning process, but also the
development of algorithms for distance assessment, development of methods for academic
integrity in distance learning platforms in student-teacher interaction. The article provides
an algorithm for creating tests in the distance learning system Moodle. The concepts of
static and dynamic electronic examination tasks are introduced. Means of control of
observance of academic integrity during filling of electronic examination tasks are
analyzed: features of test setting (test date, test opening time, test duration, restriction of
test availability; availability of the test by group, user profile photo settings for additional
identification), means of identification of a distance learning platform (access to
electronic examination tasks for registered users in the distance learning platform with
login and password identification, personal account, features of the organization of
examination in a distance format (combining the answering in the electronic examination
task with a synchronous group session (with a moderator and other students) or a
personal session (with an examiner)), use of additional plugins of a distance learning
platform (for example Safe Exam Browser quiz access rule). Mathematical modeling of
combinations probabilities and frequency of meeting of electronic examination tasks of
different types during the exam is carried out. Algorithms for creating static and dynamic
e-tasks can be used to conduct final exams in a distance learning format, as well as to
support a mixed format of education in secondary, specialized, higher education.
Keywords: dynamic electronic exam tasks; distance learning; electronic exam tasks;
distance learning platform; static electronic exam tasks, testing.
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