
 

ІНСТИТУТ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

імені ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

ЗАСТЕЛО ОЛЬГА В’ЯЧЕСЛАВІВНА 

 

УДК 378:303.7:303.094.5:303.064 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

РОЗВИТОК ДІАГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

 

Дисертація містить результати власних 
досліджень. Використання ідей, 
результатів і текстів інших авторів 
мають посилання на відповідне 
джерело. 
_____________________ О. В. Застело 

Науковий керівник: 
ЯГУПОВ Василь Васильович, 
доктор педагогічних наук,  
професор 

Київ – 2018 



2 

АНОТАЦІЯ 

Застело О. В. Розвиток діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі 

післядипломної освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Інститут 

Служби зовнішньої розвідки України. Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена теоретико-експериментальному 

розв’язанню наукового завдання щодо розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі післядипломної освіти. 

Актуальність теми дисертації полягає в тому, що сучасний етап розвитку 

українського суспільства характеризується поступовою інтеграцією в 

європейські політичні, економічні, культурні та оборонні структури. Цей 

вкрай необхідний для України процес безпосередньо зумовлений з якістю 

професійної підготовки фахівців в інформаційному суспільстві для всіх сфер 

культурного та матеріального виробництва, зокрема для сфери безпеки та 

оборони держави. У цьому аспекті важливу роль відіграє система іншомовної 

підготовки військовослужбовців, оскільки від розвиненості їхньої іншомовної 

комунікативної компетентності залежить якість розв'язання фахових завдань, 

зокрема, у міжнародних військових та інших заходах, які проводяться спільно 

з військовослужбовцями країн НАТО. Безпосередньо вирішенням цієї 

проблеми займається система післядипломної освіти, яка контекстно здійснює 

іншомовну підготовку військовослужбовців до участі в міжнародних 

військових та інших заходах. Якість цієї підготовки суттєво залежіть від 

результатів педагогічного діагностування розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців, що, у свою чергу, 

зумовлено діагностичною компетентністю викладачів іноземних мов вищих 

військових навчальних закладів (ВВНЗ). У зв’язку з цим одним з актуальних 

завдань системи післядипломної освіти в інформаційному суспільстві є 
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цілеспрямоване підвищення кваліфікації викладачів ВВНЗ, у тому числі й до 

реалізації основних своїх педагогічних функцій, серед яких найбільш складною та 

суперечливою є діагностична.  

У дисертації обґрунтовано сутність базових понять і категорій щодо 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі 

післядипломної освіти на основі вимог інформатизації суспільства, концепції 

освіти особи впродовж життя, системного, андрагогічного, компетентнісного, 

контекстного та суб’єктно-діяльнісного методологічних підходів; 

представлено її структурні компоненти з урахуванням специфіки військово-

педагогічного процесу та їхньої педагогічної діяльності в системі 

післядипломної військової освіти, здійснено педагогічне моделювання 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов; 

представлено технологію інтегрального оцінювання розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців, яка грунтується на 

використанні математично-статистичних методів за допомогою сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); обґрунтовано критерії та 

показники визначення рівнів розвиненості діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов; експериментально перевірено педагогічні умови її 

розвитку. 

Доведено, що діагностична компетентність є невід’ємним та 

обов’язковим компонентом професійної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ, яка є результатом їх діагностичної підготовленості, 

інтелектуальної, діяльнісної та суб’єктної діагностичної здатності, а також 

професійної, особистісної й психологічної готовності до реалізації своєї 

діагностичної функції шляхом творчого дотримання педагогічних принципів 

і використання в педагогічній діяльності сучасних методів, методик, 

технологій і засобів педагогічного діагностування іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців як традиційними методами та засобами 

педагогічної діагностики, так і сучасними математично-статистичними 

методами та засобами ІКТ. 



4 

Обґрунтовано основні компоненти діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний і рефлексивно-корекційний), для оцінювання 

розвиненості яких розроблено відповідні критерії (ціннісно-мотиваційний, 

змістовно-організаційний, праксеологічний і результативно-корекційний) і 

визначено три рівні її розвиненості (базовий, професійно-функціональний, 

творчо-професійний).  

Розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ 

обґрунтовано як спеціально організований педагогічний процес, що здійснюється 

на основі використання доцільно відібраних форм, методів, методик, технологій і 

засобів навчання в інформаційному суспільстві у системі післядипломної освіти. 

Їх сукупність реалізовано у вигляді педагогічних умов розвитку діагностичної 

компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти. Ці умови 

складають систему, оскільки реалізація однієї умови є передумовою реалізації 

іншої педагогічної умови. Це такі педагогічні умови: педагогічне моделювання 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі 

післядипломної освіти; упровадження технології інтегрального оцінювання 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців; 

використання об’єктивних критеріїв і показників оцінювання розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі 

післядипломної освіти.  

Результати формувального експерименту продемонстрували їхню 

результативність, оскільки засвідчили статистично значущі зміни в рівнях 

розвиненості діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ 

експериментальної групи у порівнянні з контрольною. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

уперше:  

обґрунтовано педагогічні умови розвитку діагностичної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної 
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освіти (педагогічне моделювання розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі 

післядипломної освіти, упровадження технології інтегрального оцінювання 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців, 

використання об'єктивних критеріїв і показників оцінювання розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових 

навчальних закладів у системі післядипломної освіти); 

визначено критерії оцінювання розвиненості діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов (ціннісно-мотиваційний, змістовно-

організаційний, праксиологічий і результативно-корекційний);  

удосконалено:  

технологію застосування математично-статистичних методів 

оцінювання розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

військовослужбовців засобами сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій і математично-статистичних методів (удосконалення полягає в 

системному застосуванні в технології інформаційно-комунікаційних 

технологій для оцінювання розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців, а також у застосуванні цієї технології 

як сучасної методичної основи розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів в 

інформаційному суспільстві); 

методику опрацювання експертних оцінок щодо з’ясування рівнів 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

військовослужбовців (удосконалення полягає в опрацюванні експертних 

оцінок на основі ітераційної процедури у спеціалізованому програмному 

забезпеченні OPINION, а також можливості застосування спеціалізованого 

програмного забезпечення VERDICT щодо обрання відповідних шкал 

вимірювання та згортки екзаменаційних завдань); 
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дістали подальшого розвитку: 

поняття «діагностична компетентність викладачів іноземних мов 

ВВНЗ» та «інтегральна оцінка рівнів розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців» (подальший розвиток 

полягає в конкретизації їх змісту щодо викладачів вищих військових 

навчальних закладів і військовослужбовців в інформаційному суспільстві 

відповідно до посадових вимог і педагогічних функцій викладачів та 

посадових функцій військовослужбовців);  

методика групового експертного оцінювання рівнів розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців за 

результатами екзамену (подальший розвиток полягає в адаптації цієї 

методики до оцінювання рівнів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців). 

Практичне значення результатів дослідження полягає в 

трансформуванні теоретичних положень, висновків та узагальнень проведеного 

дослідження у практичний науково-методичний супровід розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі післядипломної освіти. 

Упроваджено методичні рекомендації для викладачів іноземних мов щодо 

застосування технології інтегрального оцінювання розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців.  

Ключові слова: педагогічні умови, діагностична компетентність 

викладачів іноземних мов ВВНЗ, іншомовна комунікативна компетентність 

військовослужбовців, методика, технологія, педагогічне моделювання, 

математично-статистичні методи, штучні нейронні мережі, експертне 

оцінювання, інформаційно-комунікаційні технології, критерії. 
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ABSTRACT 

Zastelo O. V. Development of Diagnostic Competence of Foreign Language 

Teachers of the Higher Military Educational Establishments in Postgraduate 

Education. – Qualifying research paper on the rights of a manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Studies, Specialty 13.00.04 « 

Theory and Methodology of Vocational Education». – Institute of the Foreign 

Intelligence Service of Ukraine. National Defence University of Ukraine named 

after Ivan Chernіakhovskyi, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the theoretical and experimental solution of the 

scientific problem concerning the development of diagnostic competence of foreign 

language teachers of the higher military educational establishments in the system of 

postgraduate education. 

The urgency of the topic is stipulated by the present stage of the Ukrainian 

society development and its gradual integration into the European political, 

economic, cultural and defense structures. This essential process for Ukraine is 

directly conditioned by the quality of professional training of specialists in the 

information society for all spheres of cultural and material production and in 

particular for the state security and defense. 

In this aspect, the system of officers’ foreign language training is extremely 

important since the quality of professional tasks solution depends, inter alia, on the 

development of officers’ foreign language communication competence, in particular 

in international military and other activities carried out jointly with the NATO 

military staff. The system of postgraduate education directly deals with officers’ 

foreign language training for their participation in international military and other 

events. 

The quality of this training depends substantially on the results of pedagogical 

diagnostics of officers’ foreign language communication competence, which, in 

turn, is due to the diagnostic competence of foreign language teachers of the higher 

military educational establishments. In this regard, one of the most important tasks 

of the postgraduate education system in the information society is the purposeful 
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improvement of teachers’ skills of the higher military educational establishments, 

including the implementation of teachers’ main pedagogical functions among which 

diagnostic one is the most complex and controversial. 

The thesis substantiates the essence of the basic concepts and categories 

concerning the diagnostic competence of foreign language teachers in the system of 

postgraduate education based on the requirements of the society's informatization, 

the concept of lifelong learning, systemic, andragogical, competence, context and 

agent-activity methodological approaches. Its structural components are presented 

taking into account the specifics of the military-pedagogical process and teachers’ 

pedagogical activity in the system of postgraduate military education. Pedagogical 

modeling of the development of foreign language teachers’ diagnostic competence 

is provided. The technology of integrated assessment of officers’ foreign language 

communicative competence is elaborated, it is based on methods of mathematical 

statistics implemented with the help of modern information and communications 

technologies (ICT). The criteria and indicators for measurement of levels of 

development of foreign language teachers’ diagnostic competence are substantiated. 

The pedagogical conditions of its development are experimentally checked. 

It is proved that diagnostic competence is an integral and compulsory 

component of the professional competence of foreign language teachers of the 

higher military educational establishments, which is the result of their diagnostic 

readiness, intellectual activity and agent diagnostic ability, as well as professional, 

personal and psychological readiness for the implementation of their diagnostic 

functions through creative observance of pedagogical principles and the use of such 

techniques in pedagogical activity methods, technologies and means for pedagogical 

diagnostics of officers’ foreign language communicative competence as traditional 

and modern methods of mathematical statistics and ICT means. 

The main components (value-motivational, cognitive, operational-activity 

and reflexive-correctional) of the diagnostic competence of foreign language 

teachers of the higher military educational establishments are substantiated; the 

relevant assessment criteria (value-motivational, content-organizational, 
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praxiological and productive-correctional) and three levels (basic, professional-

functional, creative-professional) of its development are specified. 

The development of diagnostic competence of foreign language teachers of 

the higher military educational establishments is substantiated as a specially 

organized pedagogical process, which is carried out on the basis of the use of 

appropriately selected forms, methods, techniques, technologies and means of study 

in the information society in the system of postgraduate education. Their set is 

realized in the form of pedagogical conditions for the development of diagnostic 

competence of foreign language teachers of the higher military educational 

establishments in the system of postgraduate education. These pedagogical 

conditions form the system, since the implementation of one condition is a 

prerequisite for the implementation of another one  . 

These pedagogical conditions are the following: pedagogical modeling of the 

development of diagnostic competence of foreign language teachers of the higher 

military educational establishments in the system of postgraduate education; 

introduction of the technology for integrated assessment of the officers’ foreign 

language communicative competence; use of objective criteria and indicators for 

assessing the development of diagnostic competence of foreign language teachers of 

higher military educational establishments in the system of postgraduate education. 

The results of the forming experiment proved the effectiveness of the 

pedagogical conditions, as the experimental group and the control group 

demonstrated statistically significant changes in the levels of development of 

diagnostic competence of foreign language teachers of the higher military 

educational establishments. 

The scientific novelty of the research results is that:  

for the first time there have been specified such pedagogical conditions of 

development of diagnostic competence of teachers of the higher military 

educational establishments in the system of postgraduate education as pedagogical 

modeling of the development of diagnostic competence of foreign language 

teachers of the higher military educational establishments in the system of 



10 

postgraduate education; introduction of the technology for integrated assessment 

of the officers’ foreign language communicative competence; use of objective 

criteria and indicators for assessing the development of diagnostic competence of 

foreign language teachers of higher military educational establishments in the 

system of postgraduate education;  

there have been defined criteria (value-motivational, content-organizational, 

praxiological and productive-correction) for assessment of development of 

diagnostic competence of foreign language teachers of the higher military 

educational establishments; 

there have been improved: the technology of applying methods of 

mathematical statistics and modern information and communications technologies 

for assessing the development of officers’ foreign language communicative 

competence (the improvement consists in systematic application of methods of 

mathematical statistics and ICT for assessing the development of officers’ foreign 

language communicative competence, as well as in applying this technology as 

modern methodological basis for the development of diagnostic competence of 

foreign language teachers of the higher military educational establishments in the 

information society; 

a methodology for processing experts’ esteems to measure the levels of 

development of officers’ foreign language communicative competence 

(improvement consists in processing experts’ esteems on the basis of the iterative 

procedure with specialized software OPINION, as well as the possibility of using 

specialized software VERDICT for choosing the appropriate scale of measurement 

and examination tasks convolution). 

there got further development: the concept of «diagnostic competence of 

foreign language teachers of the higher military educational establishments» and 

«integrated assessment of the officers’ foreign language communicative 

competence development» (further development is to specify their content 

regarding the teachers of the higher military educational establishments and 
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military staff in the information society in accordance with the official 

requirements, teachers’ functions and officers’ functions); 

the method of expert group evaluation of the development of officers’ 

foreign language communicative competence that is based on the exam results 

(further development is to adapt this methodology to the assessment of 

development of officers’ foreign language communicative competence). 

The practical significance of the research results is to transform the 

theoretical positions, conclusions and generalizations of the research into practical 

scientific and methodological support for the development of diagnostic competence 

of foreign language teachers in the system of postgraduate education. There have 

been introduced the methodical recommendations for foreign language teachers of 

the higher military educational establishments on the application of the technology 

of integrated assessment of the development of officers’ foreign language 

communicative competence. 

Key words: pedagogical conditions, diagnostic competence of foreign 

language teachers of higher military educational establishments, officers’ foreign 

language communicative competence, technique, technology, pedagogical 

modelling, methods of mathematical statistics, artificial neural network, experts’ 

esteem, information and communications technologies, criteria. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі соціально-

економічного розвитку суспільства, що характеризується поступовою 

інтеграцією України в європейські політичні, економічні, культурні та 

оборонні структури, важливого значення набуває підвищення якості 

професійної підготовки фахівців для всіх сфер життєдіяльності українського 

суспільства, зокрема сфери безпеки та оборони. У цьому аспекті суттєву роль 

відіграє система іншомовної підготовки військовослужбовців, оскільки від 

розвиненості їхньої іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) 

залежить якість розв’язання фахових завдань, зокрема у процесі міжнародних 

військових та інших заходів, які вирішуються спільно з 

військовослужбовцями країн НАТО. Зазначене є предметом особливої уваги 

на державному рівні, що відображено в Законах України «Про національну 

безпеку України» [180], «Про вищу освіту» [175], «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [182], а також у Воєнній 

доктрині України [36] й Концепції мовної підготовки особового складу 

Збройних сил (ЗС) України [177]. 

Якість післядипломної освіти, зокрема іншомовної підготовки 

військовослужбовців, суттєво залежить від результатів педагогічного 

діагностування їхніх навчальних досягнень, а вони, зі свого боку, – залежать від 

професійної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових 

навчальних закладів (ВВНЗ). Отже, змінюється місце та роль викладача, який 

здійснює професійну підготовку офіцерського складу. Проте традиційні 

способи та прийоми оцінювання ІКК військовослужбовців потребують 

доповнення об’єктивними діагностичними технологіями, якими мають володіти 

викладачі іноземних мов. 

Підґрунтям дослідницького пошуку з проблеми дисертації слугували ідеї, 
сформульовані у працях вітчизняних і зарубіжних науковців із таких напрямів: 
філософії освіти (В. П. Андрущенко [227], С. У. Гончаренко [51], І. А. Зязюн [84], 
В. Г. Кремень [161] та ін.), теоретичних і методичних засад військової освіти 
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(А. О. Вітченко [35], А. М. Зельницький [82], М. І. Нещадим [149], В. В. Стасюк 
[209], В. В. Ягупов [240] та ін.), професійної компетентності фахівців 
(Г. М. Артюшин [4], Ю. Б. Бандура [8], Ю. Баумерт [255], Н. М Бібік [23], 
Л. М. Ващенко [32], Г. Джонс [275], І. О. Зимня [83], М. Кунтер [279], 
Ф. Лауерман [281], О. І. Локшина [141], А. К. Маркова [129], О. В. Овчарук 
[105], Л. І. Паращенко [105], О. І. Пометун [171], О. Я. Савченко [196], 
В. І. Свистун [200], Дж. Равен [189], Л. Л. Хоружа [233], А. В. Хуторський [234], 
Е. Шорт [304], В. В. Ягупов [243] та ін.), сутності педагогічної діагностики 
(К. Ауфшнайтер [311], Б. П. Бітінас [22], В. М. Галузяк [40], К. Інгенкамп [86], 
І. Я. Лернер [118], Є. О. Лодатко [124], С. М. Мартиненко 
[130],  Г. С. Цехмістрова [236] та ін.).  

Недостатньо дослідженою залишаєтся проблема розвитку діагностичної 
компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Водночас поза увагою 
науковців досі залишаються проблемні питання отримання інтегральної 
оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців у системі післядипломної 
освіти за результатами кваліфікаційного екзамену під час експертного 
оцінювання з опрацюванням даних зі застосуванням сучасних математично-
статистичних методів, спеціалізованих програмних продуктів і технології 
штучних нейронних мереж.  

У зв’язку з цим виникає необхідність вирішити низку суперечностей між: 
спрямованістю національної системи освіти на ефективне розв’язання 

проблеми вдосконалення контрольно-оцінного процесу у ВВНЗ і 
нерозв'язаністю проблеми розвитку діагностичної компетентності викладачів 
іноземних мов у системі післядипломної освіти; 

необхідністю об’єктивного оцінювання рівнів розвиненості ІКК 
військовослужбовців у системі післядипломної освіти та відсутністю 
технологій їх інтегрального оцінювання, заснованих на сучасних 
математично-статистичних методах опрацювання результатів екзамену; 

попитом, що існує в педагогічній практиці ВВНЗ на викладачів 
іноземних мов, які володіють необхідною сукупністю діагностичних методик 
і технологій, та недостатньою обґрунтованістю критеріїв і показників 
оцінювання розвиненості їхньої діагностичної компетентності. 
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Виявлені суперечності визначили наукове завдання й вибір теми 

дисертації – «Розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано згідно з планами наукової та науково-

технічної діяльності Інституту Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України, 

тема дисертації пов’язана з науково-дослідною роботою «Методика 

оцінювання інтегральних результатів навчання іноземним мовам 

співробітників СЗР України на основі штучних нейронних мереж» (шифр 

«Експерт»). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту СЗР України 

(протокол № 3 від 17.03.2014) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 6 від 29.09.2015). 

Мета дослідження – обґрунтувати педагогічні умови розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових 

навчальних закладів у системі післядипломної освіти. 

Відповідно до мети поставлено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати сучасний стан дослідженості проблеми розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов і вдосконалити 

поняттєво-категорійний апарат із теми дисертації. 

2. Обґрунтувати педагогічні умови розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних 

закладів та експериментально їх перевірити. 

3. Здійснити педагогічне моделювання розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних 

закладів у системі післядипломної освіти. 

4. Розробити технологію інтегрального оцінювання розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців із 



20 

застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і 

математично-статистичних методів. 

5. Визначити критерії та показники діагностування розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових 

навчальних закладів у системі післядипломної освіти. 

6. Підготувати методичні рекомендації для викладачів іноземних мов 

вищих військових навчальних закладів щодо застосування технології 

інтегрального оцінювання розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців. 

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна компетентність 

викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних 

закладів у системі післядипломної освіти. 

Для досягнення мети та розв’язання завдань дослідження використано 

такі методи: 

теоретичні: аналіз, синтез та узагальнення педагогічної, методичної й 

тестологічної літератури щодо аналітичних і статистичних методів, 

педагогічного досвіду з теми дисертації з метою виявлення актуальних 

напрямів дослідження; метод конкретизації й систематизації теоретичних 

знань – для постановки дослідницьких завдань; синтез – для створення 

технології групового експертного оцінювання результатів екзамену слухачів 

шляхом аналізу й систематизації алгоритмів і спеціалізованих статистичних 

програмних продуктів; метод порівняльно-педагогічного аналізу – для 

обґрунтування змісту, форм, методів та засобів технології оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців; педагогічне моделювання – для 

створення моделей і програмних модулів; 

емпіричні: анкетування та самооцінювання – для дослідження досвіду 

науково-педагогічних працівників у використанні технологій експертного 

оцінювання в педагогічній і науковій діяльності; педагогічний експеримент – 
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для перевірки результативності педагогічних умов розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі післядипломної 

освіти; 

статистичні (методи нечислової статистики) – для опрацювання 

експериментальних даних, аналізу кількісних і якісних результатів 

дослідження й перевірки його гіпотези. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що: 

уперше: обґрунтовано педагогічні умови розвитку діагностичної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів у системі 

післядипломної освіти (педагогічне моделювання розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних 

закладів у системі післядипломної освіти; упровадження технології 

інтегрального оцінювання розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців; використання об'єктивних критеріїв і 

показників оцінювання розвиненості діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі 

післядипломної освіти); визначено критерії оцінювання розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов (ціннісно-

мотиваційний, змістовно-організаційний, праксиологічий і результативно-

корекційний); 

удосконалено: технологію застосування математично-статистичних 

методів оцінювання розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

військовослужбовців засобами сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) і математично-статистичних методів (удосконалення полягає 

в системному застосуванні в технології інформаційно-комунікаційних 

технологій для оцінювання розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців, а також у застосуванні цієї технології як 

сучасної методичної основи розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів в 
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інформаційному суспільстві); методику опрацювання експертних оцінок щодо 

з’ясування рівнів розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

військовослужбовців (удосконалення полягає в опрацюванні експертних 

оцінок на основі ітераційної процедури у спеціалізованому програмному 

забезпеченні OPINION, а також можливості застосування спеціалізованого 

програмного забезпечення VERDICT щодо обрання відповідних шкал 

вимірювання та згортки екзаменаційних завдань); 

дістали подальшого розвитку: поняття «діагностична компетентність 

викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів» та 

«інтегральна оцінка рівнів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців» (подальший розвиток полягає в 

конкретизації їх змісту щодо викладачів вищих військових навчальних 

закладів і військовослужбовців в інформаційному суспільстві відповідно до 

посадових вимог і педагогічних функцій викладачів та посадових функцій 

військовослужбовців); методика групового експертного оцінювання рівнів 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців 

за результатами екзамену (подальший розвиток полягає в адаптації цієї 

методики до оцінювання рівнів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

трансформуванні теоретичних положень, висновків та узагальнень 

проведеного дослідження у практичний науково-методичний супровід 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у 

системі післядипломної освіти. Упроваджено методичні рекомендації для 

викладачів іноземних мов щодо застосування технології інтегрального 

оцінювання розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

військовослужбовців. 

Основні положення й результати дослідження впроваджено в діяльність 

Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України (акт 

№ 172/212 від 29.02.2016), навчальний процес Воєнно-дипломатичної академії 



23 

імені Євгенія Березняка (акт № 222/ВА/749 від 01.07.2016), Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/1452 

від 22.05.2018), Інституту Служби зовнішньої розвідки України (довідка 

№ 22/1/1394 від 30.05.2018), Інституту спеціального зв’язку та захисту 

інформації Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» (довідка № 25/04-1406 від 08.06.2018). 

Результати дисертації можуть бути використані у ВНЗ МВС України, СБ 

України, Державної прикордонної служби України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, закладах післядипломної освіти для 

вдосконалення професійної підготовки та діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов. 

Особистий внесок здобувача: у статті [8] – виокремлено й розкрито 

зміст компонентів діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ і визначено критерії їх діагностування; у методичних рекомендаціях 

[11] – надано рекомендації щодо застосування розробленої технології шляхом 

покрокового використання задіяних програмних засобів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на таких наукових конференціях і семінарах: 

міжнародних: «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 

20.03.2018), «Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі 

вищої освіти» (Бар, 23.04.2018), «Іншомовна підготовка працівників 

правоохоронних органів і сектору безпеки» (Київ, 24.04.2018), «Професійна 

підготовка фахівців в умовах неперервної освіти» (Прешів, Словаччина, 

18.05.2018); 

всеукраїнських: «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та 

наукових дослідженнях» (Київ, 11.06.2015), «Системи навчання і освіти в 

комп'ютерно орієнтованому середовищі» (Київ, 19.01.2016), «Іншомовна 

підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» (Київ, 

21.04.2017); 
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міжвідомчих: «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у 

сфері національної безпеки» (Київ, 23.04.2015, 24.04.2017), «Викладання 

іноземних мов для специфічних категорій слухачів» (Київ, 12.10.2017); 

відомчих: «Актуальні питання підготовки кадрів в Інституті СЗР 

України в контексті оптимізації діяльності СЗР України» (Київ, 25.04.2013, 

25.04.2015, 25.04.2017);  

засіданнях кафедри спеціальної іншомовної підготовки Інституту СЗР 

України (2013–2018). 

Публікації. Зміст і основні результати дослідження відображено в 

11 наукових працях (із них 2 – у співавторстві), серед яких: 7 статей у наукових 

фахових педагогічних виданнях України (1 – у наукометричному виданні), 1 – 

у зарубіжному періодичному науковому виданні, 2 – у збірниках тез доповідей 

на наукових конференціях, 1 – методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (313 найменувань, із них 67 – іноземною мовою), 18 додатків на 152 

сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 374 сторінки, основний текст 

роботи подано на 170 сторінках. Робота проілюстрована 18 таблицями та 48 

рисунками, із яких сім займають 6 повних сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ДІАГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Діагностична компетентність викладачів іноземних мов вищих 

навчальних закладів як предмет науково-педагогічного аналізу 

В умовах поступової евроїінтеграції України відбувається модернізація 

за всіма напрямами економічного, політичного й соціального життя, сфери 

безпеки та оборони, а особлива увага приділяється галузі освіти, а військовій 

освіті, зокрема. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва у військовій 

сфері потребує підготовку висококваліфікованих військових фахівців, які 

досконало володіють іноземними мовами. Низка цих аспектів відображено в 

Концепції підготовки Збройних сил України, в якій визначено мету, принципи 

та складові підготовки за форматом, адаптованим до практики країн – членів 

НАТО [176]. 

У зв'язку з цим, виводячи освіту в Україні на новий якісний рівень згідно 

з вимогами Болонського процесу [25, 34, 106], доцільно використовувати 

найкращий досвід європейських країн з освітньої практики у поєднанні зі 

здобутками української освіти. Нині в багатьох європейських країнах 

створено підґрунтя для того, щоб основні результати навчання базувалися на 

компетентнісному підході. 

Одним з ключових понять дисертації є компетентність, яке широко 

розповсюдилося у психолого-педагогічній літературі наприкінці 1960-х – на 

початку 1970-х років у зарубіжній, а наприкінці 1980-х років – у вітчизняній. 

Це поняття глибоко вивчали й науково обґрунтували Н. М Бібік [64], 

І. О. Зимня [83], О. І. Локшина [141], А. К. Маркова [129], О. В. Овчарук [105], 

О. І. Пометун [171], О. Я. Савченко [197], Дж. Равен [189], Л. Л. Хоружа [232], 

В. Хутмахер [271], А. В. Хуторський [234], А. Шелтен [302], Е. Шорт [304], 

В. В. Ягупов [243] та ін. 
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Провідні міжнародні організації, що функціонують у галузі освіти та 

досліджують проблеми, пов’язані з появою компетентнісно орієнтованої 

освіти, під компетентністю розуміють: здатність застосовувати знання й 

уміння, що забезпечує активне застосування навчальних досягнень у нових 

ситуаціях (Eurydice) [276, с. 12–13]; здатність застосовувати знання та вміння 

ефективно і творчо в міжособистісних відносинах – ситуаціях, що 

передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, 

як і у професійних ситуаціях (ЮНЕСКО) [48, с. 7, 268]; здатність успішно 

задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати 

поставлені завдання (DeSeCo) [262, с. 4]. Європейські еталонні рамки 

визначають вісім основних компетентностей, серед яких є «спілкування 

іноземними мовами» [276, с. 15]. 

У Законі України «Про вищу освіту» компетентність визначена досить 

влучно як «динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти» [175]. 

У «Методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої 

освіти» вводяться нові різновиди компетентності – спеціальні (фахові, 

предметні), які визначаються як компетентності, що залежать від предметної 

галузі та є важливими для успішної професійної діяльності за певною 

спеціальністю [185]. 

Узагальнюючи трактування І. А. Зязюна [84], В. І. Лугового [125], 

О. В. Овчарук [105] та ін., можна професійну компетентність визначати як 

сукупність професійних здатностей фахівця, що дають змогу самостійно 

приймати рішення, виконувати професійну діяльність (в залежності від 

відповідної кваліфікації) та досягати в ній позитивних результатів. 
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Важливим для нашого дослідження є той факт, що серед загальних 

компетентностей випускника ВНЗ, які визначені Стандартом вищої освіти в 

Україні, значиться «здатність спілкуватися іноземною мовою» [185]. 

Професійну компетентність фахівців сектору безпеки та оборони 

досліджували Г. М. Артюшин [4], Г. М. Гапоненко [41] та ін. Отже, ІКК 

військовослужбовців є важливим компонентом їхньої професійної 

компетентності, оскільки від її сформованості та розвиненості залежить якість 

ров'язання ними фахових завдань, зокрема, у міжнародних миротворчих 

операціях та інших заходах, які вирішуються спільно з військовослужбовцями 

країн НАТО. 

Слід підкреслити такий факт, що американський соціолінгвіст Д. Хаймс 

ввів до наукового обігу в контексті теорії навчання мови поняття 

«комунікативна компетентність» (communicative competence) – вміння, набуті 

через діяльність. Він також виділив лінгвістичну (правила мови), соціально-

лінгвістичну (правила діалектного мовлення), дискурсивну (правила побудови 

смислового висловлювання) і стратегічну (правила підтримання контакту із 

співрозмовником) складові ІКК [272, с. 282–284]. 

У 1980 році М. Каналі і М. Свейн удосконалили це поняття і виділи такі 

його складові: дискурсивна, соціолінгвістична, стратегічна і лінгвістична види 

компетентності [258, с. 28–30]. 

Розроблені Радою Європи Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти описують досягнення тих, хто вивчає іноземні мови в Європі, і 

визначають ІКК «як таку, що забезпечує людині можливість діяти, 

застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби, і яка складається з певних 

компонентів: лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. До 

кожного з цих компонентів входять, зокрема, знання, вміння і навички» [70, 

186, 260, 295]. 

Проблеми визначення ІКК і виокремлення її складових, формування, 

розвитку та оцінювання стали предметом досліджень українських науковців 

В. Баларич [250] І. О. Бец [17], С. В. Козак [101], Н. І. Костенко [108], 
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І. В. Кухти [112], О. С. Лагодинського [116], О. О. Павленко [163], 

І. В. Ставицької [208], Н. А. Сури [216], О. В. Тинкалюк [220] та ін. Наприклад, 

О. О. Павленко інтерпретує ІКК як знання мови, високий рівень практичного 

володіння як вербальними, так і невербальними її засобами, а також досвід 

володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної 

мовленнєвої ситуації [163, с. 18]. 

С. В. Козак розглядає ІКК як професійно важливу рису особистості 

фахівця і виокремлює чотири головні компоненти: лінгвістичний, 

соціокультурний, стратегічний, професійний [101, с. 10–11]. 

Нам імпонує визначення О. С. Лагодинського, який тлумачить ІКК як 

інтегральне, інтелектуальне, фахове та особистісне утворення, що зумовлює 

здатність і готовність особистості здійснювати усне та письмове спілкування 

у всіх видах мовленнєвої діяльності [116, с. 2]. 

За результатами аналізу наукових доробок дослідників було з’ясовано, 

що серед них немає одностайності щодо поняття «ІКК» та її складових. Ми 

пропонуємо розглядати ІКК як інтегративне утворення фахівця, що має 

складну структуру та виступає як взаємодія і взаємопроникнення його 

лінгвістичної, соціокультурної й комунікативної складових, рівень 

сформованості та розвиненості яких дозволяє ефективно здійснювати 

іншомовну, міжмовну, міжкультурну й міжособистісну комунікацію. 

Керуючись тим, що завданнями професійного навчання є систематичне 

оновлення й поглиблення професійних знань, умінь і навичок, необхідних для 

якісного виконання завдань на конкретних ділянках і напрямах службової 

діяльності, можна стверджувати, що іншомовна професійна підготовка є 

важливою складовою системи неперервної професійної освіти 

військовослужбовців і складається з комплексу навчальних заходів, 

спрямованих на вивчення та вдосконалення знань іноземних мов, формування 

і розвиток у військовослужбовців спеціальних умінь і навичок, необхідних для 

ефективного використання іноземних мов в службовій діяльності. Досягнення 

високого рівня ІКК військовослужбовців суттєво залежить від того, як 
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викладається іноземна мова під час їхнього навчання у ВВНЗ. Особливим 

педагогічним засобом, за допомогою якого коригується навчальна діяльність 

військовослужбовців і окреслюються шляхи досягнення визначених цілей, є 

педагогічна діагностика. Об’єктивність оцінювання ІКК 

військовослужбовців має забезпечуватися адекватністю виставлених оцінок 

реальному стану цього інтегрального професійно важливого утворення. 

Зарубіжними і вітчизняними науковцями з’ясовано такі аспекти 

педагогічної діагностики: обґрунтовано її зміст і специфіку, визначено стадії 

та методологію (К. Ауфшнайтер [311], І. Є. Булах [146], В. М. Галузяк [40], 

І. Я. Лернер [118], В. Л. Ортинський [159], І. П. Підласий [168] та ін.); 

розроблено методики педагогічної діагностики (К. Інгенкамп [86], Ю. Клюг 

[277], С. Брудер [277], Б. Шмітц [277] та ін.).  

Так, В. М. Галузяк визначає педагогічне діагностування як вид 

діяльності, мета якого полягає у встановленні та вивченні ознак, які 

характеризують стан і результати професійного навчання, що дає змогу на цій 

основі прогнозувати можливі відхилення, визначати шляхи їх попередження, 

а також коригувати процес навчання з метою підвищення якості його 

результату [40, с. 5]. Аналіз цього визначення показує, що зміст поняття 

«діагностування» набагато ширший і глибший, ніж у поняття « контроль і 

перевірка знань, умінь і навичок». Останнє тільки констатує результати, не 

пояснюючи їх походження, у той час як діагностування охоплює контроль, 

перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, 

узагальнення, розглядає отримані результати з урахуванням способів їх 

досягнення, виявляє певні тенденції та динаміку. 

Як зазначають В. Г. Редько [190, с. 158], А. В. Хуторський [235], 

В. В. Ягупов [241] освітня/педагогічна діагностика – це процес визначення 

результатів навчальної діяльності учнів і педагогічної діяльності педагогів з 

метою виявлення, аналізу, оцінювання і корегування їх діяльності. Відповідно, 

вона включає в себе: контроль, перевірку, облік, оцінювання, збір 

статистичних даних, їх аналіз, рефлексію; визначення динаміки освітніх змін і 
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особистісних якісних перетворень у змісті освіти кожного слухача, перегляд 

цілей, уточнення освітніх програм і коригування процесу навчання; 

прогнозування подальшого розвитку проблем освіти. Педагогічна діагностика, 

якість якої залежить від рівнів професійної компетентності викладачів, 

забезпечує науковий підхід до організації роботи з кадрами, їх професійного 

розвитку та саморозвитку. 

У структурі педагогічної діяльності викладачів іноземних мов ВВНЗ 

діагностична діяльність є системоутворювальним елементом, оскільки 

забезпечує інформаційний зв’язок між метою і результатом діяльності 

викладачів. Таким чином, це повний комплекс різноманітних процедур і 

обґрунтувань, для якісної реалізації якого викладач має володіти 

діагностичною компетентністю. 

Відповідно до рекомендацій освітньої програми ЄС «Освіта і навчання 

2020» (Education and Training 2020) [264] і програми НАТО «Удосконалення 

військової освіти» (Defence Education Enhancement Program – DEEP) [261] 

система освіти в Україні спрямована на ефективне розв’язання проблеми 

вдосконалення контрольно-оцінного процесу, який реалізується у педагогічній 

діяльності викладачів, зокрема й викладачів іноземних мов ВВНЗ. У статті 56 

Закону України «Про вищу освіту» значиться: «Педагогічні та науково-

педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, 

педагогічну майстерність, загальну культуру…» [175], саме тому особливої 

актуальності набуває проблема підвищення їхньої професійно-педагогічної 

компетентності як суб’єктів освітнього процесу. 

Зарубіжні та вітчизняні науковці (Ю. Баумерт [255], Ю. Б. Бандура [7], 

І. О. Бец [18], О. А. Васильчук [31], В. М. Гапонова [42], М. С. Головань [50], 

О. І. Гура [54], Г. Джонс [275], А. М. Зельницький [82], І. А. Зязюн [148], 

Т. І. Коваль [99], Й. Коніх [281], М. Кунтер [279], Ф. Лауерман [281], 

О. С. Лагодинський [117], Е. В. Лузік [126], А. М. Москаленко [143], 

М. Б. Постхольм [293], В. І. Свистун [200], В. Ю. Стрельников [212], 

Л. Л. Хоружа [232] та ін.) присвятили свої праці висвітленню проблеми 
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професійній компетентності педагога, її структурі, змісту, її формуванню й 

розвитку. 

Так, О. І. Гура тлумачить професійну компетентність педагога вищої 

школи як сукупність діяльнісно рольових і особистісних характеристик 

викладача, що забезпечує ефективне виконання ним завдань і обов’язків 

педагогічної діяльності у ВНЗ, є мірою й основним критерієм його 

відповідності професійній діяльності [53, с. 91]. 

Основними діяльнісно-рольовими компонентами професійної 

компетентності викладача ВНЗ, які представлені в стандартах вищої освіти, є 

професійні знання, вміння і навички [54]. Зрозуміло, що такий підхід є 

достатньо примітивним. 

Досить системно та повно визначає професійно-педагогічну 

компетентність викладача А. М. Москаленко, яка її розуміє як інтегральну 

якість, цілісне відносно стійке особистісне утворення, що проявляється у 

використанні узагальнених умінь організації та здійснення навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі, які відображають 

методологічну та технологічну його сторони й забезпечують здатність 

оптимально вирішувати професійно-педагогічні завдання [143, с. 246]. Єдине 

слід підкреслити такий аспект: це не особистісне, а професійно важливе 

утворення. 

Нам найбільше імпонує науковий доробок Ю. Б. Бандури, яка 

досліджувала розвиток професійної компетентності викладача іноземної мови 

ВВНЗ. Вона запропонувала її визначення, виокремила компоненти і розробила 

модель її розвитку [8]. Але вона не виокремила діагностичну складову в 

професійно-педагогічній компетентності викладача іноземної мови ВВНЗ. 

Ми визначаємо професійну компетентність викладача іноземної мови 

ВВНЗ як сукупність його професійних теоретичних і практичних здатностей, 

всебічної підготовленості (педагогічної та фахової) і готовності 

(психологічної, особистісної та професійної) до педагогічної діяльності в 

системі військової освіти, що дає йому змогу успішно реалізовувати свої 
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педагогічні функції як суб’єкту педагогічної діяльності. Ця компетентність 

багатокомпонентна, оскільки будь-який викладач іноземної мови реалізує 

різні педагогічні функції. 

Аналіз сучасної науково-педагогічної літератури дає нам підстави 

стверджувати, що проблеми формування й розвитку професійної 

компетентності викладача вищої школи як складного феномена мають 

достатню розробленість. Проте серед науковців немає одностайності щодо її 

структури та змісту. 

Так, у 1980-х роках Ф. Шрадер і А. Хелмке [303, с. 28] описали вміння 

викладачів адекватно оцінювати результати навчання студентів як життєво 

важливу основу для освітнього процесу, і дотепер діагностична 

компетентність розглядається науковцями як ключовий аспект досвіду 

викладачів. У сучасній науково-педагогічній літературі зарубіжні і вітчизняні 

науковці К. Ауфшнайтер [311], М. В. Бадашкєєв [6], С. Брудер [277], 

О. І. Дорофеєва [59], Н. МкЕлвані [291], С. М. Мартиненко [130], А. Оле [291], 

Ю. Клюг [277], В. В. Ягупов [80] та ін. виокремлюють серед складових 

професійної компетентності викладача його діагностичну компетентність. 

Наприклад, С. Брудер зазначає, що «діагностична компетентність є 

важливою складовою професійної компетентності викладача, яка позитивно 

впливає на освітній процес і результати тих, хто вчиться» [277, с. 461]. 

Спочатку діагностична компетентність викладача визначалась як 

здатність правильно оцінювати результати навчання учнів, що було описано 

засобами діагностичної точності: рівень, ранг і диференціювання. Пізніше 

Б. Спінат довела, що точність діагностування викладачами не визначається 

цією однією здатністю, і пропонує уникати терміну діагностична 

компетентність як однієї компетентності [306, с. 85–86]. 

Н. МкЕлвані, А. Оле [291, с. 5] і Б. Спінат [306, с. 86] крім діагностування 

викладачами результатів навчання учнів, виокремлюють діагностичну 

компетентність викладачів з оцінювання навчального матеріалу, а також до 
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діагностичної компетентності викладачів відносять правильне оцінювання 

складності завдань і матеріалів тощо.  

Е. Вутке і Ю. Зайфрід навпаки пропонують звузити розуміння 

діагностичної компетентності до компетентності визначати помилки, тобто 

здатності викладача діагностувати помилки учнів і використовувати їх 

конструктивно під час навчання [312, с. 239]. 

М. В. Бадашкєєв розробив математичні моделі складових професійної 

компетентності викладача, серед яких він виокремив діагностичну 

компетентність як уміння діагностувати та використовувати діагностичний 

матеріал [6, с. 22–23]. 

Ми погоджуємося з думкою С. М. Мартиненко, що серед складових 

професійної діяльності особливе місце посідає діагностична культура 

вчителя [131, с. 92]. 

Отже, на підставі аналізу вищезазначених та інших наукових розвідок 

виявлено, що діагностична компетентність є невід’ємним та обов’язковим 

компонентом професійної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Вона, перш за все, виявляється у процесі оцінювання ІКК 

військовослужбовців, визначення їхніх успіхів і упущень у вивченні іноземних 

мов, з’ясування цих причин, проектування шляхів покращення щодо 

опанування іноземними мовами і вдосконалення ІКК. 

Наголосимо, що незважаючи на важливість такої складової професійної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ як діагностична 

компетентність, в Україні наявні тільки окремі досліджень з цієї сфери, і 

проблема її розвитку залишається недостатньо обґрунтованою, що негативно 

впливає на освітній процес у ВВНЗ. 
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1.2. Діагностична компетентність викладачів іноземних мов вищих 

військових навчальних закладів: поняття, структура і зміст 

Для нашого дослідження важливим є визначення поняття «діагностична 

компетентність викладача іноземних мов ВВНЗ». Проте, не зважаючи на 

актуальність досліджуваної проблеми, у науково-педагогічній літературі ще 

немає однозначного тлумачення цього поняття. Тлумачення діагностичної 

компетентності викладача знаходимо у працях К. Ауфшнайтер [311], С. Брудер 

[277], Г. О. Гаца [44], О. І. Дорофеєвої [59], Н. МкЕлвані [291], 

С. М. Мартиненко [130], А. Оле [291], Ю. Клюг [277], А. В. Фастівець [225] та ін. 

Так, О. І. Дорофеєва стверджує, що діагностична компетентність 

викладача виявляється як єдність теоретичної та практичної готовності 

педагога до здійснення діагностичної діяльності для розв’язання професійних 

потреб і задач, які виникають у реальних ситуаціях професійної педагогічної 

діяльності [59, с. 35]. 

О. П. Івутина визначає її як поєднання теоретичних знань і практичних 

умінь у сфері педагогічної діагностики, способів добору адекватного 

інструментарію і як здатність самостійно знаходити шлях педагогічного 

реагування. Діагностична компетентність має, на її думку, такі якісні 

характеристики: широту, глибину й релевантність [85, с. 7]. 

Г. О. Гац розуміє діагностичну компетентність викладача фізичної 

культури як складний комплекс його якостей і станів, що інтегрує в собі 

діагностичні знання та вміння, які дозволяють ефективно орієнтуватися в 

діагностичних заходах. Діагностичні знання визначаються як система 

засвоєних понять із галузі теорії та практики діагностики. Діагностичні вміння 

– це засвоєний спосіб виконання дій, який забезпечується сукупністю набутих 

знань і навичок у сфері діагностичної діяльності. Також автор диференціював 

необхідні діагностичні знання та вміння вчителя фізичної культури. До них він 

включив діагностичні знання, методологічні, технічні та логіко-діагностичні 

вміння [43, с. 18]. 
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Зауважимо, що будь-яку компетентність не можна звести тільки до 

комплексу якостей і станів особистості, оскільки її склад набагато ширше, що 

було доведено в наших публікаціях [80, с. 2], а також стосується фахівця, а не 

особистості [243, с. 50]. 

Нам найбільш імпонує підхід С. М. Мартиненко щодо інтерпретації 

діагностичної компетентності педагога: це інтегрована здатність вчителя, 

яка ґрунтується на знаннях про педагогічну діагностику, сформованих 

діагностичних уміннях, навичках, досвіду вивчати, досліджувати та 

прогнозувати розвиток навчально-виховного процесу загалом і конкретного 

учня, зокрема [130, с. 27]. 

Отже, діагностична компетентність викладача іноземних мов ВВНЗ – 

це його діагностична підготовленість, інтелектуальна, діяльнісна та суб’єктна 

здатність, а також професійна, особистісна й психологічна готовність до 

реалізації діагностичної функції шляхом творчого дотримання педагогічних 

принципів і використання в педагогічній діяльності сучасних методів, 

методик, технологій та засобів педагогічного діагностування. 

Модернізація післядипломної освіти викладачів іноземних мов ВВНЗ у 

контексті досліджуваної проблеми потребує аналітико-синтетичного 

застосування певних законів і теорій науки, використання методів і прийомів, 

що забезпечують можливість не тільки вивчити досліджуване явище, але й 

визначати перспективи його вдосконалення й оптимального функціонування. 

За таких умов ключовим поняттям, що дозволяє реалізувати поставлене 

завдання, є «структура діагностичної компетентності викладача іноземних мов 

ВВНЗ», виділення компонентів й аналіз яких дозволить подати внутрішню 

характеристику досліджуваного явища, тобто розглянути його комплексно. 

Під терміном «компоненти діагностичної компетентності» ми розуміємо 

сукупність психічних утворень, професійно важливих якостей і характеристик 

викладача, що дають йому змогу досягати професійних цілей (виконувати 

професійні обов’язки) у процесі діагностичної діяльності відповідно до 

посадових компетенцій. 
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Складові діагностичної компетентності широко обговорювалася 

протягом останніх років. Так, С. Предігер, яка досліджувала діагностичну 

компетентність вчителів математики, виокремлює чотири різні компоненти в 

її структурі відповідно до вмінь і навичок: міркування та уважне вивчення 

(навички розуміння), знання/реалізацію і тлумачення (аналітичні вміння та 

навички) [294, с. 74]. 

На думку А. Оле та Н. МкЕлвані, структурними компонентами 

діагностичної компетентності викладача є ставлення до діагностичної 

діяльності та її мотивація, усвідомлення самоефективності та самоаналіз 

виконаної діагностики [291, с. 7]. 

К. Ауфшнайтер розробила модель діагностичної компетентності 

викладача, у якій виокремила такі компоненти: ставлення до діагностичної 

діяльності, мотивація до діагностичної діяльності, саморегулювання та 

когнітивні здатності, до яких віднесені знання методів діагностування [311, 

с. 1–2]. Але такий підхід є не системним і відповідно не повним. 

Такий самий недолік міститься в наукових напрацюваннях Г. О. Гаца, 

який досліджував діагностичну компетентність у складі трьох 

взаємопов’язаних компонентів – методологічного (комплексу знань, якими 

повинен володіти фахівець з урахуванням сучасного стану та перспектив 

розвитку педагогічної діагностики); технічного (системи практичних умінь та 

навичок, які є основою діагностичної діяльності); теоретико-логічного 

(досвіду в галузі діагностичної діяльності) [44, с. 6]. 

С. М. Мартиненко розглядає діагностичну компетентність учителя як 

систему, яка складається з трьох груп: 

I група – знання про сутність і зміст діагностичної діяльності (роль 

діагностичної діяльності в професійній діяльності викладача; знання про мету, 

завдання, засоби, функції діагностичної діяльності, склад її дії та специфіку); 

II група – знання теорії педагогічної діагностики (об’єкт, предмет, 

спрямованість педагогічної діагностики, методи, прийоми і засоби 

педагогічної діагностики); 
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III група – знання технології діагностичної діяльності, тобто 

діагностичні методики та технології, діагностичний супровід професійної 

діяльності викладача [130, с. 27–28]. Цей підхід у порівнянні з іншими 

дослідниками є більш обґрунтованим і повним. Але йому також бракує 

системності. 

У ході виокремлення компонентів діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВН ми будемо ґрунтуватися на наукових доробках 

В. В. Ягупова, який розробив таку універсальну структуру професійної 

компетентності фахівців: 

а) ціннісно-смислове, мотиваційне й особистісне ставлення фахівця до 

професійної діяльності, тобто її суб'єктна значущість для буття людини як 

соціального і професійного суб'єкта; 

б) професійні теоретичні та практичні знання; 

в) здатність до практичної реалізації цих знань у професійній діяльності, 

поведінці і спілкуванні як суб'єкта професійної діяльності; 

г) готовність до актуалізації цих знань, навичок, умінь і здібностей, а 

також свого особистісного і професійного потенціалів у професійній 

діяльності, поведінці і спілкуванні; 

д) професійно важливі якості, якими повинен володіти фахівець; 

е) професійна суб'єктність, тобто самодетермінація, саморегуляція, 

саморефлексія, самоконтроль і самооцінка професійної діяльності, своєї 

поведінки,  спілкування  в  суспільстві,  в  професійному середовищі [242, 

с. 10–11]. 

Зважаючи на цей перелік основних компонентів професійної 

компетентності, В. В. Ягупов визначає такі основні складові будь-якої 

професійної діяльності: ціннісно-мотиваційна, емоційно-вольова, когнітивна, 

праксиологічная, суб'єктна і професійно важливі якості, які одночасно є 

основними компонентами моделі професійної компетентності [242, с. 11]. 

Таким чином, можна стверджувати, що у зарубіжній і вітчизняній 

психолого-педагогічній літературі ще не існує однозначного підходу до 
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визначення структури діагностичної компетентності викладачів, зокрема 

викладачів іноземних мов ВВНЗ. На основі аналізу наукових доробок 

К. Ауфшнайтер [311], Г. О. Гаца [44], О. І. Дорофеєвої [59], О. П. Івутіної [85], 

Ю. Клюг [277], М. О. Ковальчук [100], С. М. Мартиненко [130], В. В. Ягупова 

[242] та ін., а також з урахуванням цілей, специфіки, методів, засобів і 

результату педагогічної діяльності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі 

післядипломної освіти ми розглядаємо структуру їхньої діагностичної 

компетентності в єдності таких функціональних компонентів: 

ціннісно-мотиваційного (цілі, мотиви, потреби, інтереси, настанови, 

цінності педагогічної діяльності та реалізації її діагностичної функції, 

прагнення до професійного вдосконалення в напрямі застосування 

діагностичних технологій); 

когнітивного (психолого-педагогічні, предметні, методичні та 

спеціальні (технологічні) знання про діагностичні 

методи/методики/технології, способи та засоби їх застосування); 

операційно-діяльнісного (психолого-педагогічні, предметні, методичні, 

технологічні та спеціальні вміння, які сприяють використанню діагностичних 

знань у педагогічній діяльності взагалі та успішної реалізації діагностичної 

функції, зокрема); 

рефлексивно-корекційного (самоаналіз, самокорекція, самостійність, 

відповідальність і автономність у діагностичній діяльності, а також 

усвідомлення відповідальності за результати своєї діагностичної діяльності та 

здатність нести відповідальність за свої діагностичні дії). 

Ціннісно-мотиваційний компонент діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ пов’язаний з усвідомленням ціннісних сторін 

діагностичної діяльності, серед яких саморозвиток і професійний розвиток, 

підвищення соціального статусу; виробленням настанову на професійну 

значущість діагностичних умінь; позитивним емоційним ставленням до 

діагностичної діяльності. Цей компонент відображає мотиви, цілі, ціннісні 
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настанов, потреби щодо застосування коректних методів і сучасних засобів 

оцінювання у педагогічній діяльності. 

Когнітивний компонент діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов включає в себе теоретичні і технологічні/процедурні елементи: 

зміст діагностичних досліджень, теоретичні знання про основні поняття та 

методи педагогічної діагностики; експериментально-діагностичні технології, 

їхні можливості для розв’язання практичних задач; процеси опрацювання 

даних на основі аналізу, порівняння, узагальнення, синтезу, розроблення 

варіантів використання діагностичної інформації тощо. 

Операційно-діяльнісний компонент діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов включає здатність виконувати конкретні професійні 

завдання з діагностичної діяльності, вирішення діагностично-прогностичних 

ситуацій, що виникають, прийомів самостійного розв’язання діагностичних 

завдань, здійснення пошуково-дослідницької діяльності. Цей компонент є 

процесуальною сутністю використання технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців для вирішення професійних завдань і 

охоплює вміння та навички застосування математично-статистичних методів 

та ІКТ у ході діагностичної діяльності. 

Рефлексивно-корекційний компонент включає в себе здатність до 

рефлексії у процесі пошуку та опрацювання діагностичних даних, в 

опануванні та використанні діагностичних технологій; самоаналіз і 

самооцінку педагогічної діяльності на основі експериментально здобутих 

даних; здатність адекватно оцінювати власні досягнення в діагностичній 

діяльності, свій рівень діагностичної компетентності; вміння визначати 

переваги і недоліки своєї власної компетентності в галузі використання 

діагностичних технологій; уміння оцінювати резерви свого подальшого 

професійного зростання як фахівця; вміння регулювати свою діагностичну 

діяльність і ставлення до неї. Цей компонент передбачає осмислення, 

самоаналіз і самооцінку викладачами іноземних мов власної діагностичної 

діяльності та її результатів, уточнення шляхів її організації, визначення на 
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основі свого власного досвіду оптимальних методів, прийомів і засобів роботи 

з експериментальними даними. 

Таким чином, у підрозділі обґрунтовано визначення діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ і виокремлено її компоненти: 

ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-

корекційний. 

Зміст і якість компонентів діагностичної компетентності актуалізуються 

під час педагогічної діяльності викладачів іноземних мов. Розвиток їх 

діагностичної компетентності передбачає оновлення діагностичних знань 

(уявлень, термінів, фактів, які відображають діагностичну систему), 

вдосконалення діагностичних умінь (здійснення діагностичних операцій на 

основі діагностичних знань) та діагностичних навичок (здійснення 

діагностичних дій на рівні автоматизації). 

Особливої актуальності набуває з’ясування проблемних питань 

діагностування викладачами іноземних мов ВВНЗ рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців і наявного стану розвиненості їх діагностичної 

компетентності. 

 
1.3. Проблемні питання діагностування викладачами іноземних мов 

вищих військових навчальних закладів рівнів іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців 

Відповідно до мети та завдань дослідження проаналізуємо проблемні 

питання щодо діагностування викладачами іноземних мов рівнів 

сформованості ІКК військовослужбовців і визначимо наше ставлення до них. 

Стрімке розширення міжнародного співробітництва України у сфері 

оборони та безпеки миру зумовлює високі вимоги до професійної 

компетентності військовослужбовців, до їхньої ІКК, зокрема. Перед 

викладачами-екзаменаторами постає завдання щодо інтегрального оцінювання 

її розвиненості за різними складовими на підставі кваліфікаційного екзамену 

[177] та реалізації ІКК на практиці, які б моделювали предметні, тобто власне 
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фахові й соціальні аспекти військово-професійної діяльності (аудіювання 

телефонних сеансів зв’язку, вільне спілкування за спеціальними темами, 

виконання різних видів перекладу тощо). При цьому рівні розвиненості ІКК 

військовослужбовців і критерії їх оцінювання окреслені чинними 

навчальними програмами, що узгоджуються з Європейськими стандартами 

мовної освіти [70, 260]. 

Для отримання інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців викладачі-екзаменатори використовують екзаменаційні 

завдання різних видів і форм реалізації в залежності від того, які її складові є 

важливими з огляду на професійну діяльність військовослужбовців, а потім 

необхідно провести коректне математично-статистичне опрацювання 

результатів екзамену. 

Розглянемо визначення поняття «інтегральна оцінка» як сумарного 

показника, у якому відтворюються значення всіх інших показників, які 

скориговані у відповідності до їх вагомості та інших чинників. Така оцінка 

поєднує в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, 

вагомістю та іншими характеристиками чинників, які стосуються ІКК 

військовослужбовців [136, 297]. Отже, інтегральна оцінка рівнів розвиненості 

ІКК військовослужбовців – це інтегральний індикатор, який визначається як 

узагальнений показник рівня ІКК на основі функціональної залежності від 

часткових показників рівнів розвиненості її складових, скоригованих 

відповідно до їхньої вагомості. 

Для коректного врахування всіх чинників, які впливають на інтегральну 

оцінку ІКК військовослужбовців, необхідно розглянути тлумачення головних 

характеристик якості вимірювання – точність і вірогідність. 

Згідно з Державним стандартом України ДСТУ 2681-94 точність 

вимірювань – одна зі головних характеристик якості вимірювання, що 

відображає близькість результату вимірювання до істинного значення 

вимірюваної фізичної величини. Чим ближчим є результат вимірювання до 

істинного значення фізичної величини, тим точнішим є вимірювання і 
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навпаки. Точність вимірювання не має числового вираження, а є суто якісною 

характеристикою. Кількісною оцінкою точності вимірювання є похибка 

вимірювання. Підвищити точність вимірювань можна шляхом зменшення 

розмаху значень результатів вимірювання [60]. 

Як визначено в ДСТУ 5725-1:2005, вірогідність у логічних і 

математичних теоріях визначається за допомогою загальнозначущих 

(об’єктивних) критеріїв, на основі яких оцінюють ступінь можливості певної 

події чи стану речей (наприклад, ґрунтуючись на емпіричних статистичних 

даних) [61]. 

Зауважимо, що точність і вірогідність інтегральних оцінок розвиненості 

ІКК військовослужбовців значною мірою залежать від математично-

статистичних методів опрацювання результатів екзамену, тому необхідно 

обрати з наявних методів та їх різновидів такий, що відповідатиме 

розв’язуваному завданню. 

Методи опрацювання результатів екзамену для визначення рівнів 
розвиненості ІКК військовослужбовців. В умовах сьогодення 

діагностування рівня компетентності фахівця проводять за допомогою 

математично-статистичних методів, що відображено в педагогічній 

кваліметрії (Г. В. Гунта [52], B. Зарде і Х. Саваль [301], О. І. Субетто [214] та 

ін.). У своїй роботі О. І. Субетто зазначає, що «Звернення до квалітології 

освіти пов’язане з вимогою забезпечення концептуальної єдності в 

теоретичній базі якості освіти, в методологічній єдності широкого розмаїття 

засобів і методів оцінювання якості, які об’єднані теоретичним синтезом у 

кваліметрії освіти. З цих позицій різноманітним і досить складним є завдання 

оцінювання, акредитації, атестації, сертифікації, ліцензування, аудиторського 

забезпечення у сфері якості, профорієнтації в освітніх системах різного рангу 

– школах, технікумах, інститутах, університетах, академіях, курсах 

підвищення кваліфікації, центрах перепідготовки кадрів тощо» [214, с. 1]. 

Кваліметричний підхід передбачає кількісний опис якості предметів і 

процесів (кількісна оцінка якості), які оцінюються певним чином. Основний 

метод кваліметрії – експертний. 
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У зв'язку з цим доцільно зауважити на те, що останнім часом інтенсивно 

розвивається педагогічна кваліметрія як міждисциплінарна наука, що поєднує 

в собі різні науки – педагогіку, математику, загальну кваліметрію, соціологію, 

кібернетику тощо та використовує методи загальної кваліметрії в педагогічних 

вимірюваннях для кількісного оцінювання психолого-педагогічних явищ. 

Складовою педагогічної кваліметрії є педагогічна експертиза як сукупність 

процедур, які необхідні для одержання колективної думки у формі експертного 

судження про певне педагогічне явище. Теоретичною базою педагогічної 

експертизи є як методи експертного оцінювання, так і методи соціологічних 

досліджень (анкетування і тестування). У експертному оцінюванні 

використовуються метод рейтингу (метод оціночної класифікації) і метод 

бальних оцінок. 

Як свідчить педагогічна практика, оцінювання рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців за результатами кваліфікаційного екзамену з іноземної 

мови відбувається у формі експертизи. Відповідно, методи експертного 

оцінювання – це методи організації колективної та індивідуальної роботи зі 

фахівцями-експертами та опрацювання даних, які отримані від них. 

Експертний підхід доречний у тих випадках, коли неможливо застосувати 

більш точні методи оцінювання [153, 158]. 

Методи організації та проведення експертиз детально представлені у 

працях багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників (С. Д. Бєшєлєв [19], 

Ф. Г. Гурвич [19], Б. Г. Литвак [119], О. І. Орлов [158], Ю. Я. Самохвалов [198], 

В. Є. Снитюк [49], А. І. Підласий [167], Т. Л. Сааті [298], С. С. Стівенс [306] та 

ін.). Над проблемними питаннями теорії та практики експертного оцінювання, 

які пов’язані з його типовими етапами, тобто методами опрацювання даних від 

експертів і оцінювання об’єктивності експертів, а також використання методу 

ранжування працювало багато науковців (І. І. Артим [154], Г. М. Гнатієнко 

[49], О. І. Мухін [144], В. П. Новосад [138], Р. Г. Селіверстов [138], 

В. С. Черепанов [237], С. П. Хабаров [229] та ін.). 
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Провідним науковцем у цій сфері О. І. Орловим були викладені основні 

проблемні питання теорії і практики експертного оцінювання, у тому числі ті, 

які безпосередньо пов’язані з типовими етапами експертного опитування, 

методами підбору експертів, розробленням регламентів проведення збору й 

аналізу експертних думок. Були розглянуті також основні ідеї сучасної теорії 

вимірювань, методу узгодження ранжувань та інших математичних методів 

аналізу експертних оцінок [158]. 

У дослідженнях С. П. Хабарова новітнім розв’язанням проблеми 

опрацювання експертних оцінок є застосування та деталізація ітераційної 

процедури обчислення результатів експертизи [229]. 

Статистичні методи у педагогічних вимірюваннях представлено у 

роботах Дж. Гласа і Дж. Стенлі [47], Г. В. Єльникової [66], Д. О. Новікова [153], 

Л. М. Петренка [165], Л. Кохена [259], Л. Маньона [259], К. Морисона [259] та 

ін. Так, Д. О. Новіков на підставі теорії вимірювань обґрунтовано критикує 

поширену практику використання «середнього балу» [153, с. 19–20]. 

Науковці В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов та І. І. Артим обґрунтували 

доцільність використання кількісних методів у комплексних програмах 

експертного оцінювання та прогнозування, проаналізували та вдосконалили 

окремі методи визначення об’єктивності експертів, формування експертних 

комісій, аналізу та інтерпретації експертних оцінок і суджень, описали 

принципи створення та функціонування експертних систем, а також 

розробили рекомендації щодо застосування окремих кількісних методів 

експертного оцінювання для напрямів інформаційно-аналітичної діяльності 

органів державного управління [154]. 

Доцільно розглянути класичні та новітні методи і технології групового 

експертного оцінювання та математично-статистичного опрацювання 

експертних даних і проаналізувати їх вплив щодо підвищення точності та 

вірогідності інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців, і на 

підставі проведеного аналізу обрати найбільш доцільні або, за необхідності, 

розробити нові методи. 
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Методи експертного оцінювання за порядковою/ранговою шкалою. 

Методи експертного оцінювання під час кваліфікаційного екзамену з 

іноземної мови можуть виявитися кращими у багатьох випадках. Це 

пояснюється як труднощами формалізації багатокритеріальних задач, так і 

принциповою неможливістю формального, без участі людини, вирішення 

завдання оцінювання, що полягає у визначенні розмірності та якісного складу 

певних критеріїв. Зокрема, широко використовується метод експертного 

оцінювання з подальшим ранжуванням результатів виконання екзаменаційних 

завдань. Виникає проблема щодо вибору методу(-ів) опрацювання даних від 

експертів (викладачів-екзаменаторів), а також методу(-ів) оцінювання 

об’єктивності цих експертів. 

Кожен із етапів роботи групи викладачів-екзаменаторів під час 

кваліфікаційного екзамену з іноземної мови можливо формалізувати лише 

частково. Істотна частина міркувань відбувається на якісному рівні, як це 

прийнято в гуманітарних науках. Одна з причин полягає в тому, що прагнення 

до зайвої формалізації та математизації призводить до штучного внесення 

визначеності там, де її немає по суті, або до використання громіздкого 

математичного апарату. У зв’язку з цим міркування на словесному рівні 

вважаються доказовими у більшості ситуацій. 

З огляду на складність навково-педагогічної проблему, яка нами 
досліджується, успішність початкових етапів розроблення методики 
експертного оцінювання результатів кваліфікаційного екзамену з іноземної 
мови визначається формуванням об’єктивної групи викладачів-екзаменаторів, 
отриманням і опрацюванням отриманих від них якісних оцінок. Для 
коректного опрацювання отриманих даних їх необхідно перетворити у зручну 
для подальшого аналізу та узагальнення форму. Коли експерт здатен 
порівняти й оцінювати будь-які об’єкти, явища, чинники, варіанти дій, 
надавши кожному з них будь-яке число, то кажуть, що експерт має певну 
систему преференцій. У залежності від того, за якою шкалою задані ці 
преференції, експертні оцінки охоплюють більший чи менший обсяг 
інформації та мають різну придатність до математичної формалізації. 
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Залежно від цілей експертного оцінювання і методу обчислення 

експертних оцінок виникають такі основні завдання: отримання узагальненої 

оцінки щодо предмета експертизи на підставі індивідуальних оцінок 

експертів; отримання узагальненої оцінки на підставі парного порівняння 

предметів експертизи кожним із експертів; визначення відносних ваг 

взаємозв’язку предметів експертизи; визначення залежності між 

ранжуваннями; з’ясування узгодженості думок експертів; оцінювання 

надійності опрацюваних результатів. 

Для вирішення багатьох завдань лише шляхом упорядкування предмета 

експертизи (наприклад, військовослужбовців або екзаменаційних завдань) за 

однім або групою показників є недостатнім. Необхідно отримати числові 

значення для кожного предмета експертизи, що визначають його перевагу 

перед іншими предметами експертизи. Наявність таких оцінок дозволить 

визначити узагальнену оцінку для всієї групи експертів. 

Визначення узгодженості думок експертів отримують шляхом 

обчислення числової міри, що характеризує ступінь близькості індивідуальних 

думок експертів. Аналіз значення ступеня узгодженості експертів сприяє 

виробленню правильного судження про їх об’єктивність і з’ясуванню 

угруповань думок експертів. 

Математично-статистичні методи опрацювання експертних оцінок 

необхідно застосовувати у всіх випадках, коли вихідні дані є результатами 

роботи експертів або експертних комісій, і потрібно знайти обґрунтовану 

узгоджену думку групи експертів для представлення результатів посадовій 

особі, яка ухвалює рішення за її результатами. У такий спосіб можуть бути 

вирішені й інші, часткові завдання, наприклад, отримання вагових 

коефіцієнтів об’єктів і вагових коефіцієнтів об’єктивності експертів. 

У процесі проведення педагогічної експертизи найчастіше 

використовуються методи вимірювання, які дозволяють відобразити оцінки, а 

в нашому випадку – відповідні рівню розвиненості ІКК кожного з 
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військовослужбовців, на порядковій (ранговій) шкалі: ранжування, парне 

порівняння, безпосереднє оцінювання [37] (додаток А.1). 

Виникає закономірне проблемне запитання: який з різновидів цих 

методів дозволяє отримати більш вірогідні результати оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців і чи результат залежить від обраного 

методу опрацювання даних від викладачів-екзаменаторів? 

Для отримання відповіді необхідно оцінити надійність і переваги 

кожного математичного методу опрацювання даних від викладачів-

екзаменаторів порівняно з іншими методами, визначити ступінь вірогідності 

отриманих результатів експертного оцінювання за допомогою саме цього 

методу, а також встановити, як результат такого оцінювання залежить від 

обраного методу опрацювання даних від викладачів-екзаменаторів. Для 

з’ясування цього проблемного питання нами проаналізовано три різні за 

якостями математичні методи експертного оцінювання (безпосереднє 

оцінювання, ранжування, парне порівняння), а також досліджено, як вони 

впливають на вірогідність оцінок щодо розвиненості ІКК військовослужбовців 

(додаток Б). 

У табл. 1.1 наведено ранги військовослужбовців, які визначені за 

кожним із зазначених методів окремо. Таким чином, військовослужбовець № 3 

за методом безпосереднього оцінювання має 2-й ранг, за методом ранжування 

– 4-й ранг, а за методом парних порівнянь – 3-й ранг. 

Таблиця 1.1 

Ранги військовослужбовців за трьома методами  

 
Ранг за методом 
безпосереднього 

оцінювання 

Ранг за методом 
ранжування 

Ранг за методом 
парних порівнянь 

Військовослужбовець № 1 4 1 1 

Військовослужбовець № 2 1 3 2 

Військовослужбовець № 3 2 4 3 

Військовослужбовець № 4 3 2 2 
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Аналіз отриманих результатів свідчить, що залежно від обраного 

математичного методу опрацювання даних (балів, отриманих 

військовослужбовцем) від викладачів-екзаменаторів, є певна розбіжність в 

узагальнених балах і в рангах кожного військовослужбовця, а це призводить до 

неоднозначного результату експертизи. Отже, результат експертизи залежить від 

обраного методу математичного опрацювання даних викладачами-

екзаменаторами. Проте результати оцінювання є об’єктивними, якщо вони не 

залежать від обраного математичного методу опрацювання даних. 

Таким чином, підвищувати вірогідність результатів експертного 

оцінювання можливо, якщо розробити таку методику, яка би давала змогу 

отримати такі результати, які незалежні від математичного методу 

опрацювання даних. У зв’язку з цим під час оцінювання мають 

застосовуватися не лише математичні методи опрацювання даних від 

викладачів-екзаменаторів (безпосереднє оцінювання, ранжування, парне 

порівняння), а також різновиди методу ранжування. 

Опрацювання даних від експертів за найбільш поширеними 

методами ранжування. Для аналізу даних від експертів широко 

використовуються основні методи математичного опрацювання експертних 

оцінок. Це перевірка узгодженості даних від викладачів-екзаменаторів (або їх 

класифікація, якщо немає узгодженості) й усереднення даних від них 

усередині погодженої групи [154, 158]. 

Оскільки думки викладачів-екзаменаторів відображені на 

порядковій/ранговій шкалі, то опрацювання даних можливо виконати за 

найбільш поширеними методами ранжування – методом медіани Кемені; 

методом більшості; принципом Кондорсе; методом Борда. Але нині немає 

однозначної відповіді, на жаль, на таке проблемне запитання: який з цих 

методів ранжування дозволяє отримати більш вірогідні оцінки щодо 

розвиненості ІКК військовослужбовців і чи результат експертного оцінювання 

залежать від обраного методу опрацювання даних від викладачів-

екзаменаторів? 
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Для з’ясування проблемного запитання – чи ці різні за якостями 

математичні методи експертного оцінювання дають близькі результати? – 

необхідно дослідити, як вони впливають на вірогідність інтегральних оцінок 

розвиненості ІКК військовослужбовців (додаток В). Узагальнені результати 

експертного оцінювання з ранжуванням за вищерозглянутими методами 

наведено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Результати ранжування після опрацювання даних від викладачів-

екзаменаторів 
Метод ранжування 

№ 
екзамена- 
ційного завдання 

Метод 
медіани 
Кемені 

Метод 
більшості 

Принцип 
Кондорсе Метод Борда 

№ 1 3 2 2 1 

№ 2 3 4 3 3 

№ 3 2 2 2 1 

№ 4 3 3 1 2 

Проведений порівняльний аналіз (додаток В) результатів оцінювання за 

вищенаведеними методами ранжування вказує на те, що результати 

експертизи, отримані після опрацювання даних за різними окремими 

методами, відрізняються один від одного, оскільки всі методи експертизи є 

суб’єктивними. Отримані результати експертного оцінювання є відносними і 

залежать від багатьох чинників, наприклад, кількості викладачів-

екзаменаторів у групі, якісного складу навчальної групи. 

Проте результати експертного оцінювання є об’єктивними, якщо вони 

не залежать від різновиду методу ранжування. Отже, підвищувати вірогідність 

його результатів можливо, якщо розробити таку методику, яка б давала змогу 

отримати такі результати, які незалежні від різновиду методу ранжування. 

Окрім проблеми вибору певного методу ранжування (метод медіани 

Кемені, метод більшості, принцип Кондорсе, метод Борда) у процесі 

оцінювання виникають також проблеми, які пов’язані з об’єктивністю та 

суб’єктивністю викладачів-екзаменаторів. 
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Методи оцінювання об’єктивності викладачів-екзаменаторів у 

групі. Проблема підбору об’єктивних викладачів-екзаменаторів є однією з 

найбільш складних у теорії та практиці різноманітних досліджень, що 

висвітлено у працях О. І. Мухіна [144], В. П. Новосада [154], Р. Г. Селіверстова 

[154], О. І. Орлова [158], С. П. Хабарова [229] та ін. 

Для отримання більш точних інтегральних оцінок щодо розвиненості 

ІКК військовослужбовців необхідно розглянути найбільш поширені методи 

оцінювання об’єктивності викладачів-екзаменаторів у групі та обґрунтувати 

вибір такого методу, який доречно застосовувати в ході розв’язання завдань 

конкретного дослідження. 

У випадку, коли викладачів-екзаменаторів мало (зазвичай, під час 

кваліфікаційного екзамену з іноземної мови беруть участь 3 особи), тоді 

результат експертизи суттєво залежить від їхньої об’єктивності. Для 

вирішення завдання щодо формування групи викладачів-екзаменаторів 

доцільно провести оцінювання їхньої об’єктивності (додаток Г). Описана у 

додатку Г процедура ранжування застосовується щодо кожного 

військовослужбовця за результатами виконання ним добірки екзаменаційних 

завдань, що дозволяє підвищувати точність оцінювання. 

Проведений аналіз застосування найбільш поширених методів 

ранжування (метод медіани Кемені, метод більшості, принцип Кондорсе, 

метод Борда) для вирішення завдань групового експертного оцінювання, а 

саме для визначення рангових оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців і 

відбору об’єктивних викладачів-екзаменаторів, свідчить, що кожний з методів 

призводить до розбіжних результатів. 

Проте, метод медіани Кемені застосовується для даних, які вимірюються 

за порядковою шкалою, оскільки вони є членами варіаційного ряду. Цей метод 

відноситься до нечислових статистик, де недоцільне застосування методів, які 

ґрунтуються на усередненні. Медіана стійка навіть за малої кількості 

екзаменаційних завдань і малій кількості викладачів-екзаменаторів. 

Застосування цього методу дозволяє найбільш об’єктивно ранжувати/оцінити 
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результати кваліфікаційного екзамену з іноземної мови за різними критеріями 

і визначити об’єктивність викладачів-екзаменаторів у групі [95, 157, с. 93]. 

Як свідчить педагогічна практика, викладачі-екзаменатори часто 

розходяться в думках з розв’язуваної проблемі. У зв’язку з цим виникає 

необхідність кількісного оцінювання ступеня узгодженості групи викладачів-

екзаменаторів. 

Методи визначення узгодженості даних від групи експертів. Метою 

опрацювання даних від викладачів-екзаменаторів є отримання інтегральних 

оцінок щодо розвиненості ІКК військовослужбовців. Відповідно важливо 

також визначити узгодженість даних від них у групі. Математичні методи 

визначення узгодженості даних від групи експертів висвітлено в працях 

багатьох дослідників (І. І. Артим [154], В. П. Новосад [154], Р. Г. Селіверстов 

[154], В. С. Черепанов [237] та ін.). 

Проте доцільність застосування того чи іншого математичного методу 

визначення узгодженості даних від групи викладачів-екзаменаторів під час 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців ще недостатньо 

досліджена. Отже, необхідно проаналізувати й обґрунтувати вибір певного 

математичного методу визначення узгодженості даних від групи викладачів-

екзаменаторів шляхом оцінювання його надійність і переваги у порівнянні з 

іншими методами. 

У ході оцінювання за допомогою методу ранжування для аналізу 

узгодженості оцінок, які виміряні за порядковою шкалою й отримані від 

окремих експертів, широко використовуються такі математичні методи 

визначення узгодженості даних від групи експертів: коефіцієнт рангової 

кореляції Спірмена і коефіцієнт конкордації Кендала [96]. 

Необхідно з’ясувати таке проблемне питання: застосування якого з цих 

показників дозволяє отримати більш вірогідні результати ступеня 

узгодженості ранжувань групи викладачів-екзаменаторів у цілому і для 

заданих парних порівнянь експертів? Це, в свою чергу, впливає на точність 
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оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців. У додатку Г розглянуто 

зазначені методи визначення узгодженості даних від експертів. 

Висновок про узгодженість ранжувань експертів, тобто про одну з 

найсуттєвіших характеристик якості результатів експертизи, можливо 

зробити, наприклад, за значенням коефіцієнта рангової кореляції 

Спірмена [154, 158], який дорівнює 1, якщо думки експертів щодо ранжування 

результатів виконання військовослужбовцем екзаменаційних завдань 

повністю співпадають; відповідно він дорівнює –1, якщо думки експертів 

повністю розбіжні, тобто ранжування є протилежними. Нульове значення 

вказує на те, що ранжування є лінійно незалежними. 

До переваг рангового коефіцієнта кореляції Спірмена належить те, що він 

достатньо легкий в застосуванні, а за його допомогою вивчають і вимірюють 

зв’язок не тільки між кількісними, але і між якісними (описовими) ознаками, які 

проранжовано експертами певним чином. Недоліком є те, що за допомогою 

коефіцієнта рангової кореляції встановлюється щільність зв’язку тільки між 

двома рядами, що ранжуються, тобто за цим значенням рангового коефіцієнта 

Спірмена роблять висновок про узгодженість даних від лише будь-яких двох 

експертів у групі, а не групи в цілому. 

Зважаючи на те, що у практиці експертного оцінювання з іноземної мови 

зазвичай працюють три та більше викладачів-екзаменаторів, виникає 

необхідність визначити узгодженість даних від групи в цілому. Вважаємо за 

доцільне застосування в такому випадку коефіцієнта конкордації Кендала – 

загального коефіцієнта рангової кореляції для групи, що складається з m 

експертів [154, 158]. Якщо коефіцієнт конкордації дорівнює нулю, то думки 

експертів абсолютно розбіжні. Якщо коефіцієнт конкордації дорівнює 

одиниці, тоді має місце повна узгодженість даних від експертів щодо 

результатів виконання військовослужбовцем кількох екзаменаційних завдань 

з іноземної мови. 

Водночас фахівцями [154, 158] встановлено, що аналіз узгодженості 

даних від експертів за допомогою обчислення коефіцієнта конкордації є 
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досить неповним, оскільки цей коефіцієнт орієнтований на перевірку 

одностайності суджень. Якщо судження експертів концентруються навколо 

кількох точок (тобто експерти розділяються на кілька різних мікрогруп з 

однаковими поглядами всередині групи), то коефіцієнт конкордації не 

дозволяє це виявити. Також слід зазначити, що коефіцієнт кореляції Спірмена 

і коефіцієнт конкордації Кендала ніяк не пов’язані між собою. 

Отже, проведений аналіз обчислення показника узгодженості даних від 

групи експертів за такими поширеними методами як коефіцієнт рангової 

кореляції Спірмена і коефіцієнт конкордації Кендала доводить, що під час 

експертного оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців доцільно 

використовувати коефіцієнт конкордації Кендала, оскільки він є єдиним, що 

відображає узгодженість усієї групи експертів у цілому, тоді як коефіцієнт 

рангової кореляції Спірмена відображає узгодженість лише двох експертів. 

Обраний математичний метод дозволяє більш точно визначити узгодженість 

даних від групи експертів, що сприяє точності оцінки розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

Зауважимо, що наявні труднощі інтерпретації результатів екзамену з 

іноземної мови пов’язані не лише з методами вимірювання у ході експертного 

оцінювання, а також із застосуванням певного типу згортки та з вибором 

конкретного методу шкалювання. 

Вплив згортки результатів екзамену на інтегральні оцінки 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

військовослужбовців. З огляду на те, що викладачам-екзаменаторам складно 

порівнювати декілька результатів виконання екзаменаційних завдань лише на 

основі якісних оцінок, тому для спрощення порівняння результатів екзамену 

перевага віддається кількісним оцінкам. Кожній якісній оцінці надається 

певний бал, а результати кваліфікаційного екзамену з іноземної мови можуть 

бути обчислені за чисельними оцінками за виконання окремих екзаменаційних 

завдань. Для обчислення результатів екзамену й отримання інтегральних оцінок 

у педагогічній практиці застосовують різні типи математичних згорток, 
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наприклад, середньозважене арифметичне, середньозважене геометричне, 

середньозважене гармонічне, середньозважене квадратичне та ін. 

Згортка – це математична операція, застосована до двох функцій, в 

результаті чого виникає третя функція, яку іноді розглядають у якості 

модифікованої версії однієї з першоджерельних функцій [158, с. 420]. 

Необхідно дослідити, чи існує залежність інтегральних оцінок розвиненості 

ІКК військовослужбовців від типу згортки. Вплив типу згортки на результати 

її оцінювання наведено у додатку Д.1. На основі проведеного порівняльного 

аналізу (додаток Д.1) встановлено, що обчислення результату екзамену з 

іноземної мови за різними типами згорток призводить до розбіжності 

інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців. У зв’язку з цим 

виникає проблемне запитання: який з наведених типів згорток дозволяє 

отримати більш вірогідні результати оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців? Це питання залишиться відкритим, допоки вибір цільової 

функції для обчислення інтегральних оцінок розвиненості ІКК 

військовослужбовців не матиме суворого теоретичного обґрунтування. 

Вплив шкали вимірювання результатів екзамену на інтегральні 

оцінки рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців. Для отримання 

інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців викладачі-

екзаменатори мають перетворювати екзаменаційні бали у звичні оцінки. 

Попри те, що таке перетворення даних знижує дисперсію результатів екзамену 

та погіршує диференційну функцію екзаменаційного завдання, на практиці 

часто бали мають бути представлені у звичайній чотирибальній шкалі. Ця 

шкала позначок зазвичай критикується (І. П. Підласий [168], 

Д. В. Чернілевський [238] та ін.). Проте її широко використовують, оскільки її 

головною перевагою є простота, яка зумовлена обмеженою можливістю 

людини як вимірювального інструмента. Викладачу легко визначити градації 

обсягу знань у межах 4–7 рівнів. А якщо ввести, наприклад, 20-бальну шкалу 

оцінок, то викладачу буде практично неможливо відрізнити 19 балів від 20.  
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Інтегральні оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців значною 

мірою відображують якість навчання, саме тому питання визначення типу 

шкали вимірювання результатів екзамену потребує ретельного аналізу, 

систематизації та узагальнення. У розв’язання проблеми впливу обраного типу 

шкали вимірювання результатів екзамену на оцінку зробили значний внесок 

У. Н. Ангоф [248], З. В. Дубас [62], О. Г. Молибог [140], В. С. Кім [97], 

О. І. Орлов [158] та ін. Проте ці автори пропонують різні методики вибору 

типу шкали вимірювання результатів екзамену, за якими отримані оцінки 

часто не співпадають. У зв’язку з цим необхідно з’ясувати, як вибір певного 

типу шкали вимірювання результатів екзамену з іноземної мови впливає на 

виставлення інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

Згідно з «Міжнародним словником метрології», шкала вимірювань 

(шкала значень величини, шкала величини) (англ. – measurement scale, 

quantity-value scale) – упорядкований набір значень величин цього роду, 

використовуваний для ранжування відповідно до розміру величин цього роду 

[273, с. 15]. С. С. Стивенс розглядав чотири шкали вимірювання: шкала 

найменувань, порядкова (рангова) шкала, інтервальна шкала і шкала 

відношень [211, с. 217]. 

У першу чергу з огляду на завдання нашого дослідження становлять 

інтерес способи вимірювання, які дозволяють розмістити об’єкти на порядковій 

та інтервальній шкалах, осеільки саме такий тип оцінювання найчастіше 

використовується під час проведення експертизи в освітньому процесі.  

Головною метою вимірювання у педагогіці є отримання кількісного 

еквіваленту ступеня наявності певної ознаки на інтервальній шкалі [147, с. 95]. 

Результати цих вимірювань належать до одного з основних перерахованих 

вище типів шкал. Для подальшого аналізу отриманих результатів вимірювань 

будують на їх підставі похідні показники, які можуть вимірюватися в інших 

шкалах, ніж вихідні. Наприклад, для оцінювання розвиненості певної 

складової ІКК слухачів застосовують 100-бальну шкалу. Але вона занадто 



56 

детальна та її відповідно можна перебудувати в п’ятибальну («1» – від «1» до 

«10»; «2» – від «10» до «30» і т.д.), або двобальну (наприклад, позитивна оцінка 

– все, що вище 50 балів, негативна – 50 і менше). 

Отже, виникає проблема: які перетворення можна застосовувати до тих 

чи інших вихідних даних, тобто, перехід від якої шкали до якої є коректним. 

Для вирішення цієї проблеми скористаємося властивостями взаємозв’язку 

шкали та допустимих для них перетворень. Обумовлено це тим, що 

обчислення середнього арифметичного не є прийнятним на порядковій шкалі 

[153]. Складовою процедури перетворення тестових балів в оцінки є таблиця 

відповідності певного діапазону тестових балів оцінкам, або певний 

математичний вираз, який дозволяє визначити оцінку. Науковці пропонують 

різні таблиці, формули і шкали відповідності, наприклад, номограма 

З. В. Дубас [62], шкала бажаності Харингтона [269], нелінійні типи шкал 

вимірювання О. Г. Молибог [140] та ін. Приклади процедури перетворення 

тестових балів у оцінки та дослідження залежності між балами кожного 

військовослужбовця та загальними оцінками наведено у додатку Д.2. 

На підставі визначеної залежності між тестовими балами й оцінками 

констатуємо, що вибір найбільш раціональної шкали вимірювання результатів 

екзамену з іноземної мови потребує додаткових досліджень. Проведений 

аналіз впливу різних шкал вимірювання на підсумкові результати екзамену з 

іноземної мови свідчить, що оцінка розвиненості ІКК військовослужбовців 

значно залежить від шкали вимірювання за однаковою згорткою. У такий 

спосіб можна перекручувати реальні результати та маніпулювати оцінками. 

Для підвищення точності у ході екзамену військовослужбовців з 

іноземної мови вибір певного методу шкалювання має відповідати виду 

екзаменаційного завдання [111]. Якщо ж вимірювати результати одного і того 

ж екзаменаційного завдання за різними шкалами для різних 

військовослужбовців, то порядок ранжування результатів екзамену буде 

змінюватися (додаток Д.2, рис. Д.2.7–9). У такий спосіб можна маніпулювати 
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вибором виду шкали вимірювання, щоб отримати бажану оцінку, що має бути 

неприйнятними у педагогічній практиці. 

На підставі педагогічної практики та системного аналізу встановлено, 

що застосування різних математично-статистичних методів опрацювання 

результатів екзамену веде до розбіжних інтегральних оцінок розвиненості ІКК 

військовослужбовців. Отже, точність і вірогідність інтегральної оцінки 

залежать від: 

типу шкали вимірювання результатів екзамену (правило, за яким тестові 

бали перетворюють у звичні оцінки); 

методу експертного оцінювання, який дозволяє відобразити оцінки 

розвиненості ІКК військовослужбовців на порядковій (ранговій) шкалі, а саме: 

ранжування, парне порівняння, безпосереднє оцінювання; 

методу ранжування; 

методу визначення об’єктивності кожного з експертів і ступеня 

узгодженості думки групи експертів; 

типу згортки, який застосовується. 

З огляду на викладене, для якісного контролю за перебігом освітнього 

процесу необхідно впроваджувати сучасні методи опрацювання результатів 

екзамену, які, на відміну від відомих, були б інваріантними, тобто не залежали 

від типу згортки й обраної шкали вимірювання результатів виконання 

декількох екзаменаційних завдань, а також забезпечували об’єктивність 

викладачів-екзаменаторів. Необхідно знайти шляхи усунення залежності 

інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців від обраних 

методів опрацювання результатів екзамену. Для підвищення точності та 

вірогідності інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців 

доцільно розробити й обґрунтувати технологію її інтегрального оцінювання, 

яка передбачає використання сучасних математично-статистичних методів, 

реалізованих за допомогою новітніх ІКТ. 
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1.4. Сучасний стан розвиненості діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів 

Для визначення педагогічних умов розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ та їх обґрунтування вважаємо 

за необхідне з’ясувати її реальний сучасний стан. Для оцінювання її сучасного 

стану, виявлення основних проблем і проблемних ситуацій у цьому аспекті 

було залучено 126 викладачів-респондентів із ВНЗ (табл. 1.3): Інституту 

Служби зовнішньої розвідки України, Воєнно-дипломатичної академії імені 

Євгенія Березняка, Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ 

України «КПІ» імені Ігоря Сікорського, Центрального науково-дослідного 

інституту Збройних сил України. Кількісний та якісний аналіз опитуваних 

викладачів (їхній педагогічний і практичний досвід) дають підставу 

стверджувати, що вибіркова сукупність є репрезентативною для генеральної 

сукупності – викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Таблиця 1.3 

Склад опитуваних респондентів 

Категорії опитуваних Абсолютні значення Відносні значення 

Д. пед. н, д. т. н. 26 20,7 % 

К. пед. н., к.  філол.н., к. політ. н., к. т. н 56 44,4 % 

Без наукового ступеня 44 34,9 % 

Усього 126 100,0 % 

Рівень розвиненості діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВНЗ визначався за чотирма компонентами – ціннісно-мотиваційним, 

когнітивним, операційно-діяльнісним і рефлексивно-корекційним. З цією 

метою застосовувались методи анкетування та тестування протягом 2013–

2014 рр., що дало можливість з’ясувати рівні розвиненості діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВНЗ. 

Для виявлення рівня сформованості ціннісно-мотиваційного 

компонента було проведено анкетування (додаток Е.1). Отримані результати 
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наведено на рис. 1.1, аналіз яких дозволив дійти висновку: на початку 

експерименту цей компонент у викладачів становив 18,7 % (базовий рівень), 

що вказує на їх низьку мотивацію щодо вдосконалення власної діагностичної 

компетентності та підвищення точності та вірогідності визначення 

інтегральних оцінок ІКК військовослужбовців. 

 
Рис. 1.1 Стан розвиненості ціннісно-мотиваційного компонента 

діагностичної компетентності на початку експерименту 

Для оцінювання когнітивного компонента діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов було розроблене тестове завдання, 

що містило 20 запитань (правильна відповідь дорівнює одному балу) і давало 

можливість визначити стан його розвиненості (додаток Е.2). Перевірялися 

знання щодо основних математично-статистичних методів опрацювання 

результатів екзамену та спеціалізованих програмних продуктів, у яких вони 

реалізовані, обізнаність щодо основних термінів і понять їх використання в 

ході діагностичної діяльності. Результати наведені на рис. 1.2. 

Аналіз результатів дозволив дійти висновку: на початку експерименту 

когнітивний компонент діагностичної компетентності у викладачів іноземних 

мов ВВНЗ становив 40,5 % (базовий рівень), що свідчить про деяку їхню 

обізнаність щодо методів педагогічного діагностування та ІКТ, що дозволить 

їм у подальшому успішно підвищувати власний професійний рівень. 
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Рис. 1.2 Стан розвиненості когнітивного компонента діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов 

Для діагностування операційно-діяльнісного компонента діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов використовувались тестові 

завдання (додаток Е.3), де правильна відповідь на тестове завдання дорівнює 

одному балу. У результаті тестування перевірялися вміння та навички 

викладачів у роботі з ІКТ, які допомагають вирішувати завдання інтегрального 

оцінювання. Дані щодо результатів опрацювання експериментального 

дослідження стану розвиненості цього компонента на констатувальному 

естапі експерименту наведено на рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3 Стан розвиненості операційно-діяльнісного компонента 

діагностичної компетентності 



61 

Аналіз результатів дозволив зробити висновок: на констатувальному 

етапі експерименту рівень розвиненості операційно-діяльнісного компонента 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов становив 24,75 % 

(базовий рівень), що вказує на недостатню обізнаність викладачів щодо 

використання ІКТ в педагогічному діагностуванні, зокрема щодо 

спеціалізованих програмних продуктів, за допомогою яких реалізовані 

математично-статистичні методи опрацювання результатів екзамену з 

іноземної мови. 

Для діагностування рефлексивно-корекційного компонента 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов використовувалось 

анкетування (додаток Е.4). Результати опрацювання наведено на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4 Стан розвиненості рефлексивно-корекційного компонента 

діагностичної компетентності  

Аналіз результатів дозволив дійти такого висновку: на 

констатувальному етапі експерименту рівень рефлексивно-корекційного 

компонента у викладачів становив 22,5 % (базовий рівень), що свідчить про 

недостатнє усвідомлення ними значущості діагностичної діяльності; 

нездатність використовувати математично-статистичні методи опрацювання 

результатів екзамену з іноземної мови, реалізовані за допомогою ІКТ, щодо 

доцільності їх використання у діагностичній діяльності; невміння здійснювати 

самоаналіз результатів діагностичної діяльності. 
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Після опрацювання даних щодо розвиненості складових діагностичної 

компетентності отримані дані було зведено в табл. 1.4 і наочно відображено 

на рис. 1.5. Значення діагностичної компетентності визначалося як середнє 

арифметичне від відповідних значень її складових. 

Таблиця 1.4 

Стан розвиненості діагностичної компетентності викладачів ВВНЗ 

Компонент % правильних відповідей 

Ціннісно-мотиваційний 18,7 

Когнітивний 40,5 

Операційно-діяльнісний 24,7 

Рефлексивно-корекційний 22,5 

Аналіз стану розвиненості складових діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов дозволив зробити такий висновок: на 

констатувальному етапі експерименту рівень її розвиненості становив 26,6 % 

(базовий рівень). При цьому найнижчі показники виявили ціннісно-

мотиваційний, операційно-діяльнісний і рефлексивно-корекційний 

компоненти, а найвищий – когнітивний компонент. Це вказує на недостатній 

рівень розвиненості діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ, що не дозволяє викладачам практично виконувати професійні 

обов’язки на якісному рівні. 

Рис. 1.5 Стан розвиненості діагностичної компетентності викладачів на 

констатувальному етапі експерименту 
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Також було з’ясовано, що у процесі оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців викладачі мають такі труднощі: 

відбір доцільних діагностичних методів, методик, технологій і засобів; 

математично-статистичне опрацювання діагностичних даних та їх 

педагогічне узагальнення; 

застосування відповідних спеціалізованих програмних продуктів, за 

допомогою яких можна опрацьовувати результати діагностичного зрізу ІКК 

військовослужбовців. 

Проте, з огляду на гуманітарну освіту викладачів іноземних мов, цілком 

зрозуміло, що більшість з них не обізнана з сучасними математично-

статистичним методами опрацюванням даних та їх технологічною реалізацією. 

Таким чином, у результаті аналізу педагогічної практики діагностичної 

діяльності викладачів іноземних мов щодо оцінювання ІКК 

військовослужбовців було виявлено, що вона відбувається переважно на 

інтуїтивно-логічному рівні зі застосуванням таких методів педагогічної 

діагностики як екзамен та опрацювання його результатів за 

середньоарифметичною зваженою згорткою. 

Водночас, результати констатувального експерименту свідчать, що не 

повною мірою викладачами іноземних мов усвідомлюється необхідність 

сталого розвитку їхньої діагностичної компетентності як складової 

професійно-педагогічної компетентності з огляду на важливість підвищення 

якості реалізації контрольно-оцінного функції зокрема. 

Було також виявлено, що у ході оцінювання ІКК військовослужбовців 

недостатньо враховуються напрями педагогічної діагностики щодо 

використання сучасних математично-статистичних методів опрацювання 

результатів екзамену з іноземної мови з метою забезпечення точності та 

вірогідності оцінок з огляду на їхню важливість для подальшого виконання 

військовослужбовцями службових завдань. 

Отже, розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ у ході професійної діяльності не є цілеспрямованим, системним і 
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послідовним через недостатнє забезпечення педагогічних умов її розвитку. 

Подолання визначених проблем потребує обґрунтування педагогічних умов 

розвитку їх діагностичної компетентності, зокрема розроблення професійно 

орієнтованої моделі й методики її розвитку. 

 

Висновки до першого розділу 

Вивчення науково-педагогічних джерел та аналіз освітньої військової 

практики дозволив сформулювати низку висновків. 

1. Встановлено, що діагностична компетентність викладачів іноземних 

мов ВВНЗ є невід’ємним та обов’язковим компонентом їхньої професійно-

педагогічної компетентності, необхідним для успішної реалізації 

діагностичної функції у педагогічній діяльності, важливість її розвитку 

актуалізується в контексті реформування системи вищої професійної освіти та 

ЗС України, а також активною участю військовослужбовців у різних 

міжнародних військових заходах. Від її розвиненості залежить точність і 

вірогідність визначення ними інтегральних оцінок ІКК військовослужбовців, 

що є важливим, з одного боку, для якісного виконання ними професійних 

завдань в рамках співпраці з іноземними партнерами, а з іншого – для 

з’ясування теоретичних і методичних аспектів розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

2. Обґрунтовано та визначено зміст таких основних понять: 

діагностична компетентність викладача іноземних мов ВВНЗ – це його 

діагностична підготовленість, інтелектуальна, діяльнісна та суб’єктна 

здатність, а також професійна, особистісна й психологічна готовність до 

реалізації діагностичної функції шляхом творчого дотримання педагогічних 

принципів і використання в педагогічній діяльності сучасних методів, 

методик, технологій та засобів педагогічного діагностування; 

інтегральна оцінка рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців –

узагальнений показник рівня ІКК на основі функціональної залежності від 
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часткових показників рівнів розвиненості її складових, скоригованих 

відповідно до їхньої вагомості. 

3. Виокремлено компоненти діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний та рефлексивно-корекційний) і визначено їх зміст. 

4. Виокремлено проблемні питання діагностування викладачами 

іноземних мов ВВЗН рівнів ІКК військовослужбовців. На основі аналізу 

теоретичних концепцій вітчизняних і зарубіжних авторів зроблено висновок, 

що сучасним методом оцінювання рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців у СПО є метод експертного оцінювання, в якому 

використовуються математично-статистичні методи та ІКТ. 

Доведено, що застосування різних математично-статистичних методів 

опрацювання результатів екзамену з іноземної мови призводить до розбіжних 

інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців, а точність і 

вірогідність інтегральних оцінок залежать від: типу шкали вимірювання 

результатів екзамену (правило, за яким тестові бали перетворюють у звичні 

оцінки); методу експертного оцінювання, який дозволяє відобразити оцінки, 

відповідні рівню розвиненості ІКК кожного із військовослужбовців на 

порядковій (ранговій) шкалі (ранжування, парне порівняння, безпосереднє 

оцінювання); методу ранжування; методу визначення об’єктивності кожного з 

експертів і ступеня узгодженості думки їх групи; типу застосованої згортки. 

5. Виявлено, за результатами констатувального експерименту, що  

сучасний стан розвиненості діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ становить низький рівень (26,6 % – базовий рівень); це 

негативно впливає у цілому на якість їхньої педагогічної діяльності та 

безпосередньо на об’єктивне оцінювання ІКК військовослужбовців. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [71], 

[73], [74], [75], [76], [80]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДІАГНОСТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Загальна методика дисертаційного дослідження 

В умовах сьогодення науково-педагогічний працівник має бути 

підготовленим до використання інновацій у педагогічний діяльності, володіти 

різноманітними сучасними методами, методиками, технологіями та засобами 

реалізації діагностичної функції. Зважаючи на сучасні вимоги до системи 

вищої військової освіти та до її випускників особливо це стосується 

оцінювання сформованості та розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Цілеспрямоване підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов ВВНЗ і 

творче застосування сучасних математично-статистичних методів 

опрацювання результатів екзамену під час експертного оцінювання, 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій і спеціалізованих 

програмних продуктів із діагностичною метою створюють сприятливі умови 

для отримання об’єктивних інтегральних оцінок щодо сформованості та 

розвиненості ІКК військовослужбовців. Підвалиною отримання таких оцінок 

є діагностична компетентність викладачів іноземних мов. 

У зв’язку з цим робоча гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, 

що розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ буде 

успішним за впровадження відповідних педагогічних умов у системі 

післядипломної освіти з опорою на професійно орієнтовану модель її розвитку, 

методичною та технологічною основою реалізації якої є відповідні технології 

(технологія інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців; 

технологія застосування математично-статистичних методів оцінювання її 

розвиненості засобами сучасних ІКТ і математично-статистичних методів) і 
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методики (методика опрацювання експертних оцінок щодо з’ясування рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців). 

Методологічну основу дослідження складають: 

на філософському рівні: закони і категорії діалектики: закон єдності і 

боротьби протилежностей, відповідно до якого процес оцінювання 

навчальних досягнень є системним, складним і суперечливим психолого-

педагогічним явищем; закон переходу кількісних змін у якісні, згідно з яким 

збільшення використання сучасних методів, методик, технологій і засобів 

опрацювання даних, зокрема інформаційних і статистичних, неодмінно сприяє 

уникненню суб’єктивності в діагностичній діяльності, збільшенню 

об’єктивності оцінних суджень; положення про безпосередню залежність 

діагностичних заходів у СВО від інформатизації всіх сфер суспільства, у т.ч. 

безпосередньо військової та освітньої; 

на загальнонауковому рівні методології: суб’єктно-діяльнісний підхід до 

оцінювання досягнень суб’єктів освітнього процесу в ВВНЗ; аксіологічний 

підхід, що акцентує увагу на ціннісному аспекті в діагностування навчальних 

досягнень військовослужбовців; андрагогічний підхід, що наголошує на 

необхідності розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов із урахуванням андрагогічних принципів професійної підготовки 

дорослих як суб’єктів водночас навчальної і професійної діяльності; 

системний підхід до організації як до діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ у системі післядипломної освіти, так і реалізації ними 

діагностичної функції у військово-педагогічному процесі ВВНЗ; структурно-

функціональний підхід, що використовувався у процесі розроблення 

алгоритмів і методичних рекомендацій щодо використання технології 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців; 

на конкретно-науковому рівні методології: положення діяльнісного 

підходу як основи організації діяльності експертів та обґрунтування технології 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі 

післядипломної освіти; суб’єктний і праксеологічний підходи як основи 
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успішної контрольно-оцінної діяльності педагогів через її всебічний 

самоаналіз, самооцінювання, цілеспрямоване моделювання своєї діяльності як 

суб’єктів діагностичної діяльності у СВО; гуманістичний підхід як підвалини 

формування гуманного ставлення до слухачів, забезпечення можливостей 

суб’єктів освітнього процесу щодо самовизначення та самореалізації; 

культурологічний підхід, який забезпечує аналіз проблеми контрольно-

оцінної діяльності експертів з позицій змін у сучасній культурі 

інформаційного суспільства; положення педагогічної інноватики як умови 

ефективного впровадження сучасних систем оцінювання навчальних 

досягнень військовослужбовців в освітнє середовище ВВНЗ; гіпотетичний 

метод дослідження, що заснований на формулюванні гіпотези про 

закономірності протікання досліджуваних педагогічних процесів і явищ в 

інформаційному суспільстві в СВО. 

Нормативна база дослідження: основні положення Законів України 

«Про вищу освіту» [175], «Про наукову і науково-технічну діяльність» [179], 

«Про національну програму інформатизації» [181], «Про основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.» [184] та інших 

документів («Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року» [182], Положення про організацію наукової, науково-технічної 

діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації [170], 

Положення про організацію іншомовної підготовки співробітників СЗР 

України [169] та ін.). 

Джерельна база. На різних етапах наукового дослідження було 

опрацьовано 313 джерел, із них 67 – іноземною мовою. Зокрема, законодавчі 

акти, нормативні документи, рекомендації вітчизняних і міжнародних 

організацій; ресурси фондів вітчизняних і зарубіжних бібліотек; електронні 

ресурси сайтів розробників програмного забезпечення; електронні публікації 

періодичних видань; наукові праці вчених, які пов’язані зі предметом 

дослідження. 
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Для досягнення мети і реалізації завдань дослідження застосовувався 

комплекс методів: 

аналіз, систематизація та узагальнення педагогічної, методичної, 

тестологічної літератури та джерел щодо аналітичних і статистичних методів, 

педагогічного досвіду з теми дисертації з метою виявлення актуальних напрямів 

дослідження, визначення структури науково-дослідної роботи, змісту основних 

понять проблеми діагностування рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців; 

метод конкретизації й систематизації теоретичних і практичних 

знань – для з’ясування змісту педагогічних умов розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов і конкретизації дослідницьких 

завдань у дисертації; 

поняттєво-термінологічний метод – для аналізу понять щодо предмету 

дослідження, наявних у літературі, що аналізується, та обґрунтування 

поняттєво-категоріального апарату дисертації; 

метод концептуально-порівнювального аналізу, за допомогою якого 

змістовно зіставлялися наявні у літературі теоретичні підходи до обчислення 

інтегральної оцінки за результатами групового експертного оцінювання; 

метод аналізу та порівняння – для дослідження програмного 

забезпечення, яке призначено для математично-статистичної опрацювання 

результатів екзамену; 

педагогічне моделювання – для створення відповідних для 

досліджуваних завдань моделей і програмних модулів; 

анкетування, самооцінювання – для дослідження досвіду науково-

педагогічних працівників у використанні технологій експертного оцінювання, 

ІКТ у викладацькій і науковій діяльності; 

синтез – для створення технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців шляхом аналізу та систематизації 

алгоритмів спеціалізованих статистичних програмних продуктів; 

педагогічний експеримент – з метою експериментальної перевірки 

педагогічних умов розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов вищих військових навчальних закладів у СВО; 
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математично-статистичні методи (нечислової статистики) – для 

оброблення експериментальних даних та аналізу кількісних та якісних 

результатів констатувального та формувального етапів дослідження. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 

2013 – 2018 рр. та охоплювало чотири етапи науково-педагогічного пошуку. 

На першому – теоретико-пошуковому – етапі (2013 – 2014) здійснено 

аналіз та узагальнення наукової літератури та джерел з досліджуваного 

наукового завдання; на основі порівняльного аналізу та узагальнення відомих 

концепцій і теорій обґрунтовано поняттєво-категоріальний апарат 

дослідження; виявлено суперечності; визначено об’єкт, предмет, мету і 

завдання дослідження; розроблено програму, визначено методи 

експериментальної роботи. 

Основні методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез літературних 

джерел і педагогічної практики в СВО, анкетування, узагальнення, 

класифікація, конкретизація. 

На другому – аналітико-діагностувальному – етапі (2014 – 2015) 

обґрунтовано зміст діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ і визначено її структуру; обґрунтовано педагогічні умови розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов у СВО; опрацьовано 

діагностичний інструментарій експериментального дослідження (критерії та 

показники діагностування); обґрунтовано технологію інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців; проведено констатувальний етап 

експерименту. 

Основні методи дослідження: поняттєво-термінологічний метод, 

порівняльний аналіз, метод конкретизації, експеримент, статистичні. 

На третьому − дослідно-експериментальному – етапі (2015 – 2016) 

конкретизовано програму дослідження; уточнено кількісний і якісний склад 

учасників експерименту; проведено опитування експертів щодо плану 

експерименту; упроваджено педагогічні умови розвитку діагностичної 
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компетентності викладачів іноземних мов та експериментально їх перевірено; 

створено алгоритми і моделі компонентів технологій; проведено 

формувальний експеримент і контрольні зрізи рівнів ІКК військовослужбовців 

та діагностичної компетентності викладачів іноземних мов за результатами 

формувального експерименту. 

Основними методами на цьому етапі були формувальний експеримент; 

педагогічне моделювання; синтез; анкетування; методи математично-

статистичного опрацювання експериментальних даних. 

На четвертому – узагальнювальному – етапі (2017 – 2018) здійснено 

інтерпретацію та оформлення результатів дослідження; розроблено методичні 

рекомендації щодо впровадження авторської методики та технологій у 

педагогічну практику ВВНЗ; сформульовано загальні висновки; визначено 

перспективи подальших наукових досліджень; продовжено впровадження 

результатів дисертації у освітній процес ВВНЗ. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота виконувалася в Інституті СЗР України, Воєнно-дипломатичній академії 

імені Євгенія Березняка, Національному педагогічному університеті ім. 

М. П. Драгоманова, Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ 

України «КПІ» імені Ігоря Сікорського, Центральному науково-дослідному 

інституті ЗС України. 

На різних етапах дослідження експериментальною роботою було 

охоплено 576 респондентів (на констатувальному етапі експерименту – 

126 викладачів, на формувальному – 390 військовослужбовців і 

126 викладачів). 

Етапи проведення експерименту. На констатувальному етапі 

педагогічного експерименту (2014 – 2015) проаналізовано стан вітчизняних 

систем оцінювання навчальних досягнень; проведено опитування для 

з’ясування ступеня використання науково-педагогічними працівниками 

сучасних методів експертного оцінювання і визначення вагових коефіцієнтів 

екзаменаційних завдань; визначено основні чинники проблеми, що 
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перешкоджають успішно проводити групове експертне оцінювання щодо 

формування інтегральної оцінки ІКК військовослужбовців; проведено аналіз 

та обґрунтування відбору програмних засобів для вирішення поставлених у 

дослідженні завдань; здійснено констатувальне діагностування розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов за обґрунтованими 

критеріями та відповідно підібраними методиками; проведено статистичне 

опрацювання отриманих результатів. 

На формувальному етапі педагогічного експерименту (2015 – 2018) 

проведено формувальний експеримент шляхом впровадження теоретичних і 

методичних основ розвитку діагностичної компетентності педагогів іноземних 

мов ВВНЗ; проведено опитування експертів та опрацювання результатів для 

підготовки плану дробово-факторного експерименту щодо визначення 

інтегральної оцінки ІКК військовослужбовців; розроблення та налаштування 

технологій програмних засобів, які використовуються в експерименті; проведено 

зріз щодо визначення рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців за 

розробленою технологією, систематизовано та узагальнено результати 

дослідження, здійснено математично-статистичне опрацювання даних, 

оформлено результати наукового пошуку, визначено перспективи подальших 

наукових пошуків. 

Вірогідність результатів дослідження забезпечено методологічною і 

теоретичною обґрунтованістю основних положень дослідження; 

відповідністю методів дослідження його меті й завданням; упровадженням у 

педагогічну практику основних результатів дослідження; кількісним і якісним 

аналізом теоретичного та емпіричного матеріалу; обговоренням отриманих 

результатів на наукових заходах. 
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2.2. Обґрунтування педагогічних умов розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних 

закладів у системі післядипломної освіти  

Для розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

необхідно враховувати як стандартні методологічні, теоретичні та методичні 

вимоги до педагога вищої школи, так і специфічні вимоги до викладачів 

іноземних мов ВВНЗ, а також і профіль кожного з них. Науковці слушно 

підкреслюють той факт, що успішна підготовка фахівців закономірно 

залежить від тих умов, в яких вона проходить. Аналіз та узагальнення 

результатів їх досліджень [8, 18, 31, 42, 99, 117, 148, 200, 219, 252, 292, 281 та 

ін.] показує, що підвищення педагогічної компетентності викладачів, з огляду 

на концепцію освіти особи впродовж життя, спрямоване на розвиток їхніх 

професійних і фахових знань, умінь, навичок, теоретичних і практичних 

здатностей, професійно важливих якостей, набуття інноваційного 

практичного досвіду педагогічної діяльності як її творчого суб’єкта. 

До нині залишається актуальною позиція Ю. К. Бабанського, що 

«…ефективність педагогічного процесу закономірно залежить від умов, у яких 

він відбувається… Щоб реалізувати мету навчання на практиці, важливо, 

насамперед, оптимізувати змістовий компонент процесу навчання…» [5, 

с. 13]. Отже, по-перше, для протікання певного процесу необхідне сприятливе 

педагогічне середовище; по-друге, певні педагогічні умови, обставини, що 

забезпечують сприятливе педагогічне середовище, уможливлюють 

результативність діяльності суб’єктів військово-педагогічного процесу в 

ВВНЗ. 

У педагогіці поширеним є поняття «педагогічні умови», сутність якого 

була сформульована в наукових працях багатьох науковців, зокрема, 

Ю. К. Бабанського [5], В. П. Беспалька [15], С. У. Гончаренка [51], 

А. А. Каленського [92], І. Я. Лернера [118], А. В. Литвина [120], В. І. Свистун 

[199], В. О. Сластьоніна [206] та ін. 
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Ю. К. Бабанський їх визначав як такий стан навчання, в якому 

компоненти навчального процесу подані в найкращому взаємовідношенні, що 

надає можливість викладачеві плідно викладати, управляти навчальним 

процесом, а учням успішно вчитися [5, с. 13]. 

І. П. Підласий зазначає, що педагогічні умови сприяють реалізації змісту 

навчання, оптимізують форми, методи, підходи, технологію організації 

навчального процесу як цілісної системи [168, c. 280]. 

У кандидатській дисертації О. В. Галкіної проаналізовано роль і місце 

поняття «педагогічні умови» в термінологічному апараті педагогічної науки 

[39], О. Л. Дурманенко здійснила теоретичний аналіз поняття «педагогічні 

умови» в контексті моніторингу виховної роботи у ВНЗ [63, с. 135–138], а 

Н. В. Іпполітова та Н. А. Стерхова проаналізували це поняття, з’ясували його 

сутність і представили свою класифікацію цих умов – організаційно-

педагогічні, психолого-педагогічні та дидактичні умови [87, с. 8–14]. 

Так, Н. В. Іпполітова та Н. А. Стерхова розуміють «педагогічні умови як 

один зі компонентів педагогічної системи, який відображає сукупність 

можливостей освітнього та матеріально-просторового середовища, що 

впливає на особистісний і процесуальний аспекти цієї системи, забезпечують 

її ефективне функціонування та розвиток» [87, с. 11]. 

Наявні й інші підходи до визначення педагогічних умов у наукових 

дослідженнях. Так, автори «Краткого психологического словаря» трактують 

педагогічну умову як певну обставину чи обстановку, яка впливає (прискорює 

чи гальмує) на формування, розвиток певних педагогічних явищ, процесів, 

систем, якостей особистості [110, с. 97]. 

Відомий дослідник у сфері професійної освіти Є. Ф. Зеєр під ними 

розуміє різноманітні обставини процесу освіти, які забезпечують досягнення 

поставленої мети [81, с. 98]. 

Для нас певний інтерес представляє наукова стаття І. С. Бахова, який 

обґрунтував педагогічні умови формування професійно-комунікативної 

компетентності перекладачів в системі вищої освіти [13, с. 313–323]. 
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Досить вдалу та повну дефініцію педагогічним умовам дають А. Я. Найн 

і В. І. Свистун. На думку А. Я. Найна, вони представляють собою сукупність 

об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, засобів і матеріально-

просторового середовища, яка спрямована на вирішення поставлених завдань 

[145, с. 44–49]. 

Так, В. І. Свистун під ними розуміє «такі умови, які свідомо 

створюються суб’єктами педагогічної діяльності в навчально-виробничому 

процесі навчання на виробництві та забезпечують формування професійної 

компетентності виробничого персоналу» [199, с. 32]. 

Основний недолік цих та інших наукових тлумачень педагогічних умов 

полягає, на нашу думку, в тому, що в них відсутній системний підхід до 

розуміння змісту цього поняття. У позитивному аспекті нам імпонує науковий 

підхід А. В. Литвина до розв’язання проблеми педагогічних умов у педагогіці, 

який під ними розуміє особливості організації навчально-виховного процесу, 

що певним чином впливають на результати виховання, навчання та розвитку 

особистості того, хто набуває певну освіту, об’єктивно забезпечують 

можливість їх покращення шляхом впровадження певної парадигми освіти, 

застосування сучасних освітніх методик навчання і виховання, інноваційних 

технологій, упровадження педагогічного досвіду, а саме: «…комплекс 

спеціально спроектованих генеральних чинників впливу на зовнішні та 

внутрішні обставини навчально-виховного процесу й особистісні параметри 

всіх його учасників» [121, с. 28–29]. Педагогічні умови забезпечують, на його 

думку, цілісність навчання та виховання в інформаційно-освітньому 

середовищі навчального закладу відповідно до вимог суспільства та запитів 

ринку праці, сприяють всебічному гармонійному розвиткові особистості та 

створюють сприятливі можливості для виявлення її задатків, врахування 

потреб і формування загальнолюдських і професійно важливих якостей, 

ключових кваліфікацій, загальних і професійних компетентностей. Такий 

науковий підхід ми вважаємо досить слушним і обґрунтованим. 
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Отже, можна зробити кілька висновків. По-перше, більшість визначень 

достатньо повно відображає зміст поняття «педагогічні умови» у межах 

конкретного педагогічного дослідження, але їм бракує системності, тобто 

методологічності. 

По-друге, дослідники до цих умов слушно відносять тільки такі, які 

свідомо створюються науковцями у педагогічному дослідженні та реалізація 

яких забезпечує найбільш успішне вирішення поставлених дослідницьких 

завдань. Проте зауважимо, що їх не можна зводити лише до зовнішніх 

обставин, до обстановки, сукупності об’єктів, що впливають на педагогічний 

процес чи на досліджуване педагогічне явище, оскільки формування, розвиток 

і вдосконалення фахівця в педагогічному процесі являє собою єдність 

суб’єктивного й об’єктивного, внутрішніх і зовнішніх чинників, сутності та 

явища, змісту і форми. У зв'язку з цим, необхідно в єдності та в системі 

обґрунтовувати як об’єктивні, так і суб’єктивні сприятливі умови вирішення 

певних педагогічних завдань. 

По-третє, в обґрунтуванні більшості педагогічних умов бракує провідної 

думки, методологічності. Нам у цьому аспекті імпонує думка В. В. Мельника, 

який рекомендує у процесі обґрунтування цих умов «…дотримуватися 

принципів методологічності, системності, діяльнісної, суб’єктної та фахової 

спрямованості» [135, с. 155]. 

По-четверте, педагогічні умови мають охоплювати як організаційні, так 

і педагогічні та психологічні аспекти формування та розвитку конкретного 

педагогічного феномену, наприклад, розвитку ІКК військовослужбовців на 

курсах підвищення кваліфікації перед закордонним відрядженням. 

Таким чином, враховуючи зазначене та зважаючи на специфіку 

предмета нашого наукового дослідження, під педагогічними умовами розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ будемо 

розуміти комплекс спеціально створених чинників впливу на зовнішні та 

внутрішні обставини процесу професійно-педагогічного розвитку викладачів 
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засобами діагностування ІКК військовослужбовців, з урахуванням 

особистісних параметрів всіх його учасників. 

Результати аналізу наукових праць свідчать, що дослідники приділяють 

особливу увагу визначенню оптимальних педагогічних умов формування 

діагностичної компетентності майбутніх фахівців-педагогів шляхом 

створення професійно-мотиваційного середовища, вдосконалення змісту і 

методики навчання відповідно до майбутнього професійного спрямування, 

застосування інтерактивних технологій у підготовці фахівців, активізації 

самоосвітньої діяльності слухачів. Проте поза увагою дослідників залишилася 

проблема виявлення й обґрунтування педагогічних умов розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Педагогічні умови розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ мають сприяти набуттю ними певних професійних і 

фахових знань, навичок, умінь і здатностей використовувати технології 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців у професійній діяльності. 

При цьому доцільно виходити з методологічної думки про те, що зовнішні 

причини завжди діють через внутрішні умови – опосередковано [109, 194], 

тобто ці умови мають бути системними та комплексно охоплювати всі етапи, 

зміст, методи, засоби їх професійного розвитку. У зв’язку з цим вони мають 

містити як методологічні та теоретичні, так і методичні та практичні аспекти 

діагностичної діяльності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Методологічний аспект: основні провідні ідеї та принципи, на основі 

яких відбувається їхній професійний розвиток як суб’єктів діагностики у 

вищій школі. Такими вважаємо системний, андрагогічний, компетентнісний 

контекстний та суб’єктно-діяльнісний підходи, низка аспектів вимог яких 

знайшло відображення у Концепції навчання впродовж життя. 

Теоретичний аспект: цілі, принципи, зміст, результат їхнього 

професійного розвитку взагалі та діагностичної компетентності, зокрема. 

Методичний аспект: основні методи, технології, засоби і авторська 

методика їх реалізації у процесі розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ. 
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Практичний аспект: наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка 

відповідає вимогам інформаційного суспільства та специфіці діагностичної 

діяльності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Таким чином, педагогічні умови розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ мають бути обґрунтовані для 

цілеспрямованого розв’язання цієї педагогічної проблеми. У ході їх 

обґрунтування пропонуємо дотримуватися провідних думок і вимог сучасних 

методологічних підходів до професійної підготовки фахівців, принципів 

системності, діяльнісної, суб’єктної та фахової спрямованості розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ, а також 

враховувати такі сприятливі обставини для її розвитку: 

Україна та її професійна освіта поступово входять в інформаційне 

суспільство і відповідно розвиток діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ має відбуватися із застосуванням ІКТ і врахуванням 

вимог інформаційного суспільства до сучасного фахівця; 

викладачі вже мають досвід роботи на сучасних інформаційних засобах, 

вміють працювати з деякими інформаційними програмами і мають 

сформовану інформаційну культуру; 

викладачі мають професію, в якій вони є суб’єктами педагогічної 

діяльності і, відповідно, а в процесі розвитку своєї діагностичної 

компетентності вони насамперед є суб’єктами навчальної діяльності. 

Але негативною обставиною є те, що навчально-матеріальна база 

вітчизняних ВВНЗ суттєво відстає від тенденцій інформаційного суспільства 

та не створює сприятливі організаційно-технологічні умови для розвитку 

інформаційної культури та ІКТ викладачів іноземних мов. 

Педагогічні умови мають створити педагогічну підвалину для 

цілеспрямованого та системного розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ. На нашу думку, такими мінімальними 

педагогічними умовами мають бути: 
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1. Педагогічне моделювання розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ, яке є системною педагогічною умовою, 

оскільки системно сприяє реалізації всіх інших умов. Саме педагогічне 

моделювання уможливлює ідеальне відтворення основних характеристик 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ на 

штучному об’єкті – професійно орієнтованої моделі. Така модель 

використовується багатьма дослідниками для вирішення наукових і 

дослідницьких завдань у межах конкретних дисертаційних досліджень 

(Є. О. Лодатко [123], Є. М. Павлютенков [164], В. І. Маслов [133], В. В. Ягупов 

[242] та ін.). 

Так, Є. О. Лодатко обґрунтовано вважає, що «модель» і «моделювання» 

є складними для використання у педагогіці, оскільки вони потрапили до 

педагогіки з інших наук, а також мають такі «особливості, природа яких 

ґрунтується на нечіткості, розпливчастості педагогічних понять» [123]. 

Педагогічне моделювання – це метод створення і потім вивчення 

різноманітних педагогічних явищ [123], тому обираємо педагогічною умовою 

не модель, а педагогічне моделювання, яка відображає основні методологічні, 

теоретичні і методичні аспекти розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов. Таке моделювання відображає, з одного боку, в 

педагогічній моделі основні характеристики цього інтегрального 

педагогічного явища – розвиток діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов, оскільки без таких здатностей вони не здатні якісно 

реалізовувати свої посадові функції, а з іншого – системно в комплексі наочно 

демонструє основні методологічні підходи, теоретичні та методичні основи, 

конкретні методичні етапи, методики та технології для досягнення 

поставленої наукової мети. 

2. Наявність сучасної технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців як методичної основи розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. З огляду на 

те, що перед викладачами іноземних мов ВВНЗ постає завдання щодо 
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оцінювання ІКК військовослужбовців ЗС України, актуалізується проблема 

забезпечення точності та вірогідності оцінок, оскільки вони є вірогідними, 

якщо вони не залежать від обраної одиниці вимірювання, тобто коли вони є 

інваріантними відносно будь-яких методів їх обчислення, що є основною 

вимогою теорії вимірювання. Якісне розв’язання цієї проблеми пов’язане з 

діагностичною компетентністю викладачів-екзаменаторів. Одним із шляхів 

удосконалення процесу відбору військовослужбовців зі знанням іноземної 

мови може стати розроблення сучасної технології оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців, яка водночас стане методичним засобом розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Для набуття викладачами іноземних мов ВВНЗ здатності 

використовувати технологію інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців у контексті їхнього професійного розвитку вважаємо за 

доцільне укласти «Методичні рекомендації для викладачів іноземних мов 

ВВНЗ щодо застосування технології інтегрального оцінювання розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців», а також 

провести навчання з метою поглиблення їхніх теоретичних знань з питань 

використання математично-статистичних методів для опрацювання 

результатів екзамену з іноземної мови, використання спеціалізованого 

програмного забезпечення для цього, досвіду їх застосування у професійній 

діяльності (додаток Т). 

3. Використання об’єктивних критеріїв визначення рівнів розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Проблема 

визначення критеріїв і показників оцінювання успішності опанування певним 

фахом полягає в тому, що вона у професійній педагогіці та практиці 

недостатньо досліджена й обґрунтована. 

Безумовно, цих умов може бути більше, але вони на основі вимог 

системного підходу є мінімально необхідними, оскільки охоплюють всі 

основні аспекти діагностичної діяльності викладачів іноземних мов ВВНЗ 

взагалі та мають певну спрямованість – розвиток діагностичної 
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компетентності, яка пов'язана з використанням технології інтегрального 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців, що ґрунтується на 

сучасних математично-статистичних методах і реалізується за допомогою ІКТ. 

Таким чином, для оптимізації розвитку діагностичної компетентності 

викладача іноземних мов ВВНЗ вважаємо за необхідне: 

створити професійно орієнтовану модель її розвитку; 

розробити засоби діагностики ІКК військовослужбовців як методичну 

основу розвитку діагностичної компетентності викладача іноземних мов 

ВВНЗ (технологію інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців, яка реалізована за допомогою ІКТ); 

розробити методичні рекомендації щодо застосування розробленої 

технології інтегрального оцінювання; 

розробити діагностичний інструментарій (критерії та показники 

оцінювання розвиненості діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ). 

 

2.3. Педагогічне моделювання розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних 

закладів у системі післядипломної освіти 

За результатами аналізу наукових джерел з проблеми розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ, з’ясування 

сучасного стану її розвиненості, обґрунтування структури діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ і визначення її змісту, 

обґрунтування критеріїв оцінювання їх діагностичної компетентності 

можливо вирішення наступного завдання нашого дослідження – здійснити 

педагогічне моделювання розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ у системі післядипломної освіти. 

Ефективне використання моделювання у різних галузях наукових 

досліджень (філософії, соціології, економіці та ін.) дало поштовх до 

застосування цього методу і в педагогічній науці. Є. О. Лодатко [124] та інші 
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науковці визначають педагогічне моделювання як один із методів 

педагогічного дослідження, що дозволяє вивчати педагогічне явище 

(педагогічний об’єкт) за допомогою моделювання поняттєвих, 

процесуальних, структурно-змістових і концептуальних характеристик та 

окремих аспектів навчально-виховного процесу в межах точно визначеного 

соціокультурного простору на загальноосвітньому, професійно 

орієнтованому або іншому рівнях. Моделювання як метод пізнання і метод 

дослідження в педагогіці дозволяє більш чітко окреслити наукову проблему, 

встановити її взаємозв’язки з аналогічними проблемами, а також перевірити 

гіпотезу дослідження. 

Поняття «модель» і «моделювання» в освіті глибоко досліджували й 

обґрунтували В. Ю. Биков [21], Є. О. Лодатко [123], В. І. Маслов [133], 

Є. М. Павлютенков [164], І. В. Стеценко [210], В. М. Томашевський [222], та 

ін., проблемам моделювання різних видів компетентностей суб’єктів 

педагогічного процесу присвячені наукові праці Д. Д. Айстраханова [1], 

Ю. Б. Бандури [8], Г. В. Єльникової [219], С. М. Іванової [88], 

А. М. Москаленко [143], В. В. Олійника [58], Ю. С. Присяжнюк [173], 

О. С. Пономарьова [172], Н. В. Середи [172], М. К. Чеботарьова [172], 

В. В. Ягупова [242] та ін. 

Передусім з’ясуємо значення самого поняття «модель», яке є 

результатом, наприклад, педагогічного моделювання. Філософський словник 

зазначає, що модель – це речова, знакова або уявна (мисленнєва) система, що 

відтворює, імітує чи відображає принципи внутрішньої організації або 

функціонування, певні властивості, ознаки и характеристики об’єкта 

дослідження (оригіналу), безпосереднє вивчення якого неможливе, 

ускладнене або недоцільне, і може замінити цей об’єкт у пізнавальному 

процесі з метою одержання нових знань про нього [228]. 

Одним з перших розглядав цю проблему американський дослідник 

М. Вартофський, який визначав об’єктами моделювання складні явища й 

процеси, що містять людський чинник, а побудова моделі дозволяє отримати 
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нові дані про поведінку об’єкта, виявити взаємозв’язки та закономірності, які 

не вдається з’ясувати в інший спосіб аналізу [29, с. 126–132]. 

В. Ю. Биков зазначає, що модель – це деяке подання (аналог, образ) 

системи, яка проектується та відображає особливості й властивості цієї 

системи, що забезпечують досягнення цілей побудови та використання моделі 

[21, с. 232]. 

В. М. Томашевський розглядає модель як деяку реально існуючу 

систему, яка заміщує й відображає в пізнавальних процесах систему-оригінал, 

перебуває з нею у відношеннях подібності, завдяки чому вивчення моделі 

надає можливості отримати нові відомості про модель-оригінал [222, с. 20]. 

І. В. Стеценко моделлю називає представлення об’єкта, системи чи 

поняття в деякій абстрактній формі, яка є зручною для наукового дослідження 

[210, с. 10]. 

Погоджуємося з думкою В. В. Ягупова про те, що модель є знаковою 

системою, за допомогою якої можна відтворити дидактичний процес як 

предмет дослідження, показати в цілісності його структуру, функціонування й 

зберегти цю цілісність на всіх етапах дослідження. Він наголошує, що 

педагогічне моделювання також дає можливість створити модель фахівця на 

основі його компетенцій, обґрунтувати модель професійної компетентності, а 

також створити модель її формування в процесі здобування професійної освіти 

[242, с. 146]. 

Розглянуті підходи дослідників щодо сутності поняття «модель» дають 

можливість узагальнити та розуміти його як схематичне відтворення об’єкта 

дослідження, що відображає мету, структуру, принципи організації, параметри 

функціювання певного об’єкта як системи. 

Як стверджує В. І. Маслов, у педагогічному моделюванні важливим є 

дослідження педагогічних об’єктів (явищ) за допомогою визначення 

поняттєвих, процесуальних, структурно-змістових і концептуальних 

характеристик навчально-виховного процесу в межах соціокультурного 

простору на загальноосвітньому, професійно орієнтованому та іншому рівнях. 
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Науковець також зазначає, що побудова моделей систем, які досліджуються, 

визначення складників та їх компонентів, змістове насичення не мають 

концептуальної спрямованості й достатнього наукового обґрунтування, 

ґрунтуються на суб’єктивному баченні та рівні компетентності конкретного 

розробника. В. І. Маслов запропонував уніфіковану структуру логіки 

побудови моделей педагогічних систем і форм відображення сутності 

головних складників моделей, які мають відповідати основним вимогам щодо 

розроблення й послідовності ілюстративного відображення моделей такого 

рівня [132]. 

Зауважимо на вагомості для нашого дослідження результатів наукового 

пошуку В. В. Олійника, який теоретично обґрунтував модель з управління 

підвищенням кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти. 

Розроблена ним модель охоплює соціально-педагогічні умови становлення й 

розвитку системи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників 

професійно-технічної освіти, методологічні особливості, концептуальні й 

організаційно-методичні засади підвищення їхньої кваліфікації відповідно до 

сучасних вимог інформаційного суспільства [58]. 

Заслуговує на увагу концептуальна модель розвитку методичної 

компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу ВНЗ у системі 

післядипломної освіти, яка подана у роботі Ю. С. Присяжнюк. Вона містить 

такі складові: цільовий модуль; гуманізоване професійне середовище; 

змістовий, методичний та результативний модулі [173]. 

Досить своєчасними та слушними для нашого дослідження є думка 

О. О. Рибчука щодо педагогічного моделювання процесу розвитку фахової 

компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти, що 

«дозволяє скласти системне враження про нього, науково міркувати та робити 

обґрунтовані висновки, забезпечує реалізацію дослідницьких результатів. 

Методологічними передумовами моделювання розвитку фахової 

компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти виступають 
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провідні ідеї та настанови системного, компетентнісного, акмеологічного та 

суб’єктно-діяльнісного підходів» [192, с. 233]. 

У подальших дослідженнях ми будемо враховувати також 

напрацювання Ю. Б. Бандури, яка розглядає модель розвитку професійної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ як цілісну систему цілей, 

змісту, методів, засобів і форм, спрямованих на розвиток професійної 

компетентності викладача іноземної мови ВВНЗ та містить цільову, 

структурну, операційно-технологічну, умовну та діагностико-рефлексивну 

складові [8, с. 7–8]. 

На нашу думку, розвиток діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ, буде успішним за дотримання таких вимог: 

зміст і організація процесу її розвитку будуть розроблені з дотриманням 

вимог компетентнісного та контекстного підходів на модульній основі з 

урахуванням військово-професійних, фахових і суб’єктних вимог до 

викладачів як професіоналів педагогічної та військової справи; 

будуть використовуватися різні форми організації навчання викладачів 

відповідно до соціального замовлення держави та інформаційного 

суспільства, специфіки СПО, рівня діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ, доцільності використання ІКТ для її розвитку; 

процес навчання буде відбуватися зі застосуванням сучасних ІКТ, 

зокрема спеціалізованих програмних продуктів, методів активного і практико-

орієнтованого навчання викладачів іноземних мов; 

у навчальному процесі будуть ураховані специфіка та особливості 

навчання дорослих; 

інформаційний простір має сприяти мотивуванню до діагностичної 

діяльності та професійного розвитку викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

На підставі проведеного нами теоретичного аналізу наукових доробок 

щодо педагогічного моделювання професійної підготовки фахівців і 

підвищення їх кваліфікації розробимо й охарактеризуємо модель розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі 

післядипломної освіти. 
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За своєю структурою професійно орієнтована модель має містити у 

собі такі головні аспекти: цілі, принципи, зміст, форми, методи, методики, 

технології, прийоми та засоби, що сприяють розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Стисло проаналізуємо 

призначення і зміст структурних компонентів професійно орієнтованої моделі 

її розвитку в СПО (рис. 2.1). 

Першим є цільово-методологічний блок, який містить мету як основу 

забезпечення цілеспрямованого розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі післядипломної освіти. Основна мета 

ґрунтується на вимогах інформатизації суспільства, концепції освіти особи 

впродовж життя з урахуванням основних ідей і провідних принципів системного, 

андрагогічного, компетентнісного, контекстного та суб’єктно-діяльнісного 

підходів до підготовки викладачів відповідно до освітньої сфери в Україні. 

Необхідно також зазначити, що в умовах швидких змін у суспільстві й 

зростання обсягів інформації актуальним є завдання перепідготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Поняття «Концепція навчання 

впродовж життя» було введено ЮНЕСКО як поняття глобальної перспективи 

у 1976 році [48, 282]. У 2000 році Європейська Комісія опублікувала 

Меморандум про неперервну освіту Європейського Союзу з метою 

визначення узгоджених стратегій і практичних заходів, спрямованих на 

заохочення навчальної діяльності дорослого населення, що продовжується все 

життя для всіх [183, 263, 266, 267, 283, 295]. 

Концепція навчання впродовж життя важлива для реформ, які 

здійснюються у всіх країнах з перехідною економікою, до яких належить й 

Україна. У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, в освітньому 

просторі України чинним є «Європейська рамка кваліфікацій для навчання 

впродовж життя» [65]. Зауважимо, що на сьогодні Національна рамка 

кваліфікацій [178] не повністю узгоджується з Європейською рамкою 

кваліфікацій навчання впродовж життя, оскільки у системі вищої освіти 

України практично відсутній досвід із запровадження та використання 

механізмів визначення результатів попереднього навчання на його основі. 
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Рис. 2.1 Професійно орієнтована модель розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов 
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Під навчанням упродовж життя вбачається вся навчальна діяльність 

особи, яка здійснюється протягом життя та спрямована на покращення, 

поглиблення та систематизацію знань, умінь і в цілому компетентностей в 

особистій, громадській, суспільній і професійній сферах [183, 266]. 

Крім того, у побудові моделі розвитку діагностичної компетентності ми 

будемо зважати на міжнародний досвід, який містится в Європейській рамці 

кваліфікацій [65] і Національній рамці кваліфікацій [178]. У цих документах 

діяльність науково-педагогічних працівників розглядається у межах 9-го рівня 

як здатність визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми 

у певній галузі діяльності, що є ключовими для забезпечення їхнього 

професійного розвитку і вимагає створення нових системостворювальних 

знань і прогресивних технологій. 

Водночас із зазначеною концепцією ми поділяємо думку науковців 

Дж. Равена [189], І. О. Зимньої [83], В. В. Ягупова [244, 246] та ін. і будемо 

розглядати проблему розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ у контекстах системного, компетентнісного, 

андрагогічного, контекстного та суб’єктно-діяльнісного підходів, оскільки 

саме ці сучасні методологічні підходи відображають специфіку розвитку 

їхньої діагностичної компетентності. 

По-перше, розробляти професійно орієнтовану модель розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов будемо з 

урахуванням основних вимог компетентнісного підходу до їхньої професійної 

підготовки. У працях Н. М. Бібік [64], О. А. Дубасенюк [188], В. І. Лугового 

[125], О. І. Локшиної [141], О. В. Овчарук [105], О. І. Пометун [171], 

Дж. Равена [189], В. І. Свистун [200], Л. Л. Хоружої [233], В. В. Ягупова [246] 

та ін. розглянуто цілі та особливості впровадження компетентнісного підходу 

в освітній процес різних навчальних закладів, у т.ч. і військових. Відповідно 

до цього підходу компетентності мають формуватися і розвиватися як головні 

психічні утворення особистості (ключові компетентності) та фахівця 

(професійна та фахова компетентність), що передбачає врахування вимог 
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компентністного підходу до підготовки фахівців у системі вищої професійної 

освіти. Це, насамперед, суб’єктна, діяльнісна, фахова та практична 

орієнтованість підготовки фахівців у системі професійної освіти як творчих 

суб’єктів професійної діяльності [239, 274]. Ці вимоги безпосередньо 

стосуються і викладачів іноземних мов, оскільки результат їхньої педагогічної 

діяльності мають практико та суб’єктно орієнтований характер. 

Таким чином, компетентнісний підхід зміщує акценти з процесу 

накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину 

розвитку у фахівців практичних здатностей, у тому числі й викладачів 

іноземних мов ВВНЗ, здатності успішно практично діяти і творчо 

застосовувати набуті знання і досвід у різних професійних і фахових ситуаціях 

взагалі та в діагностичній діяльності, зокрема. 

По-друге, для концептуального обґрунтування моделі розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ необхідно 

зважати на методологічні, теоретичні, практичні, психолого-педагогічні 

положення освіти дорослих, які висвітлені у межах андрагогічного підходу. 

Андрагогічний підхід В. М. Буренко трактує як процес стимулювання, 

виховання, навчання й удосконалення дорослої людини під час професійної 

підготовки та перепідготовки, який інтегрує надбання індивідуального, 

творчого, особистісно орієнтованого підходів [27]. 

Концептуальні положення щодо особливостей розвитку освіти дорослих 

обґрунтовували Л. В. Барановська [10], У. Бартеншлагер [251], В. М. Буренко 

[27], Н. І. Клокар [98], Л. Б. Лук’янова [127], М. Ш. Ноулз [278], О. І. Огієнко 

[155], Ю. С. Присяжнюк [174], Р. Е. Свенсон [278], С. О. Сисоєва [203], 

І. Ф. Холтон [278] та ін., багато наукових доробок яких нами враховані в 

процесі розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов. 

Науковці виділяють такі основні принципи навчання дорослих з позиції 

андрагогічного підходу: пріоритету самостійності в навчанні; спільної 

діяльності; опори на досвід того, хто вчиться; усвідомленості навчання; принцип 

діагностичності; рівневої диференційованості; індивідуалізації; системності; 
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актуалізації результатів; ефективності; розвитку освітніх потреб. Універсальний 

характер цього підходу відбиває пріоритети проблеми розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов. Згідно з принципами андрагогіки, 

викладачу як дорослій людині, яка проходить підвищення кваліфікації, належить 

провідна роль у процесі навчання [128, 278]. 

По-третє, для об’єктивного діагностування результатів як своєї 

діяльності, так і тих, кого він вчить, будь-який викладач повинен мати 

громадянську позицію, педагогічну культуру, тактовність психолога, 

професіоналізм, тобто бути справжнім суб’єктом педагогічної діяльності. 

Проблему суб’єктності та важливість суб’єктно-діяльнісного підходу у ході 

формування і розвитку різних складових професійної компетентності 

викладачів розкрито в наукових працях О. О. Лінник [122], В. В. Ягупова [244] 

та ін., зокрема фахівців ВВНЗ – О. В. Бойка [24], О. Л. Тракалюка [223] та ін. 

Суб’єктно-діяльнісний підхід у своєму суб’єктному компоненті 

передбачає, що у центрі навчання знаходиться той, кого вчать – його ставлення, 

мотиви, цілі, неповторний психічний склад. В. В. Ягупов визначає професійну 

суб’єктність викладача як інтегральну професійно важливу якість, яка 

ґрунтується на позитивному самоставленні, рефлексії, саморефлексії та 

визнанні у себе діяльних, активно-перетворювальних цілеспрямованих 

можливостей для самоактуалізації в професійній сфері, і визначає здатності до 

самодетермінації, самоорганізації та саморегулювання професійної активності 

згідно зі зовнішніми та внутрішніми критеріями ефективності й доцільності в 

ситуаціях, які передбачають, з одного боку, певну свободу вибору дій, а з 

іншого – безпосередню власну відповідальність за результати своєї діяльності. 

Суб’єктність в пізнавальній діяльності викладача як дорослого є закономірною, 

оскільки потреба в оновленні інформації та інформаційному пошуку є для нього 

однією з базових [244, c. 230]. 

Аналіз і узагальнення наукових доробок дозволили виокремити такі 

принципи суб’єктно-діяльнісного підходу: принцип внутрішнього спонукання 

фахівця до розвитку своєї фахової компетентності насамперед зосереджений 
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у системі цінностей і мотивів професійної діяльності; принцип стимулювання 

і підтримання активного суб’єктного ставлення фахівців до себе, інших осіб, 

навчальної і фахової діяльності; принцип врахування особливостей життєвого 

і професійного досвіду; принцип створення суб’єктного простору фахового 

розвитку та саморозвитку, самоменеджменту; принцип наявності в процесі 

розвитку фахової компетентності ролі значимого іншого в їх професійному 

становленні як суб’єктів діяльності; принцип культури фахового буття, 

розвитку культуру суб’єкт-суб’єктної поведінки в системі професійної 

діяльності. 

Для цього необхідно дотримуватися основних педагогічних вимог 

суб’єктно-діяльнісного підходу до розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов: визначення аксіологічного компонента його 

педагогічної діяльності, тобто систему цінностей цієї діяльності; 

стимулювання і підтримання його активного суб’єктного ставлення до себе, 

інших осіб, навчальної і педагогічної діяльності; створення суб’єктного 

простору їх професійного розвитку та саморозвитку в ВНЗ; наявність у процесі 

професійної підготовки ролі значимого іншого, насамперед науково-

педагогічного працівника в їх професійному розвитку як суб’єктів 

педагогічної діяльності; формування у педагогів культури суб’єктного буття 

як педагогічного експерта; розвиток професійної суб’єктності неможливо 

уявити поза аналізом співвідношень уявлень педагогів про сьогодення, минуле 

і майбутнє [245, с. 347–355]. 

Відповідно, ми будемо формулювати цілі, визначати зміст, розробляти 

технології та засоби розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов таким чином, щоб вони розвивали їх активне суб’єктне 

ставлення до навчальної та фахової діяльності. Це можливо зробити шляхом 

виявлення і використання їхнього суб’єктного досвіду, урахування 

особливостей їхнього життєвого та професійного досвіду. 

Отже, успішність реалізації мети розвитку діагностичної компетентності 

залежить від самих викладачів, які мають усвідомлювати та сприйняти цю 
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мету, дотримуватися в її розвитку вимог сучасних методологічних підходів і 

системно їх реалізовувати у педагогічній діагностиці. 

Другий блок моделі є змістовим і охоплює структурні компоненти 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ: ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний і рефлексивно-

корекційний. Зміст цих компонентів має бути основним змістом розвитку 

їхньої діагностичної компетентності. 

На нашу думку, зміст діагностичної підготовки викладачів іноземних 

мов має бути спрямований на розвиток їхньої діагностичної компетентності, а 

саме на розвиток її складових – ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного і рефлексивно-корекційного. Отже, теоретичні 

засади, практичну і самостійну їх роботу необхідно враховувати при розробці 

змісту розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ, у т.ч. і зміст технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

Третій блок – технологічний, основною умовою реалізації змісту якого 

є наявність технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців, яка ґрунтується на застосуванні сучасних математично-

статистичних методів опрацювання результатів екзамену з іноземної мови та 

реалізована за допомогою ІКТ. Ця технологія складає методичну основу 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

У процесі їх навчання технології інтегрального оцінювання 

передбачається розв’язання таких завдань: 

розвиток цілісного уявлення про інтегральне оцінювання, роль 

математично-статистичних методів опрацювання результатів екзамену та ІКТ 

в отриманні точних і вірогідних оцінок ІКК зокрема й у педагогічній 

професійній діяльності у цілому; 

поглиблення знань викладачів щодо традиційних, сучасних і 

перспективних методів і технологій опрацювання результатів екзамену з 

іноземної мови; 
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набуття викладачами досвіду технологічної діяльності та партнерської 

взаємодії зі слухачами та колегами; 

розвиток технологічних умінь та навичок викладачів; 

усвідомлення значущості ролі технології оцінювання як галузі 

практичного втілення знань з основ наук; 

реалізація здатностей та інтересів викладачів у сфері діагностичної та 

технологічної діяльностей; 

розвиток їх ціннісно-мотиваційного ставлення до діагностичної 

діяльності; 

створення умов для самореалізації та професійного самовизначення 

кожного викладача іноземних мов; 

оцінювання ними власних результатів діагностичної діяльності, рівнів 

розвиненості діагностичної та професійної компетентності. 

Оскільки навчання розраховано на дорослих, то необхідно зважати на 

специфіку викладання саме для цієї вікової аудиторії. Так, групове навчання і 

практична діяльність визначаються як більш ефективні [26, 127]. 

Технологічний блок грунтується на формах (індивідуальна та групова), 

методах (візуалізована лекція-дискусія, ділова гра) і засобах навчання (ІКТ, 

зокрема спеціалізовані програмні продукти AtteStat, Opinion, VERDICT і 

Deductor Studio Academic), що відповідають віковій категорії викладачів 

іноземних мов ВВНЗ. 

Четвертий блок моделі – діагностико-результативний. Він включає в 

себе методи оцінювання діагностичної компетентності: тестування й 

анкетування для визначення її рівнів розвиненості: базового, професійно-

функціонального і творчо-професійного. Цей компонент охоплює 

інструменти, що виконують інформаційну, прогностичну, освітню та 

супровідну функції й дозволяють здійснювати самоконтроль, а також 

корекцію процесу розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов. 
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Результатом розвитку діагностичної компетентності викладачів ВВНЗ є 

підвищення рівня її розвиненості, що дозволяє здійснювати діагностичну 

діяльність з використанням технології інтегрального оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців. Зокрема, вона заснована на математично-

статистичних методах, реалізується за допомогою засобів ІКТ на професійно-

функціональному та творчо-професійному рівнях. Такий результат свідчить 

про досягнення поставленої мети. 

У разі успішного досягнення результату – підвищення рівня 

розвиненості діагностичної компетентності, що дозволяє викладачам 

іноземних мов ВВНЗ здійснювати діагностичну діяльність з використанням 

технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців 

на професійно-функціональному/творчо-професійному рівні та з огляду на те, 

що з’являються нові засоби ІКТ, переглядаються цілі та завдання щодо 

подальшого розвитку їхньої діагностичної компетентності. 

Для реалізації окреслених завдань дослідження та побудови моделі 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ було 

розроблено технологію інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців, яка заснована на математично-статистичних методах, 

реалізованих за допомогою засобів ІКТ. При цьому важливим є не тільки 

визначення стану діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ, а й їхня мотивація щодо застосовування сучасного діагностичного 

інструментарію. Ця технологія дає можливість визначити ефективність всієї 

моделі за результативним компонентом. 

Необхідно зауважити, що успішна реалізація цієї моделі залежить від 

індивідуальних можливостей і рівнів професійної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ, зокрема їхньої здатності та внутрішньої мотивації 

впроваджувати в навчальний процес сучасні діагностичні технології, ІКТ 

засоби, методи, прийоми оцінювання, що сприяють розвитку їхньої 

діагностичної компетентності. 
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Отже, завдяки педагогічному моделюванню ми відтворили основні 

характеристики розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ на штучному об’єкті – професійно орієнтованій моделі, яка 

обґрунтована на засадах педагогіки для вирішення завдань дослідження. 

Метод моделювання дозволив подати етапи, напрями, форми й методи її 

розвитку. У процесі розроблення цієї моделі ми виходили з особливостей 

предмету дослідження – процесу розвитку зазначеної компетентності у СПО, 

враховували принципи андрагогіки та професійно-педагогічний досвід 

викладачів. 

Таким чином, у професійно орієнтованій моделі розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ було виокремлено чотири 

блоки. Цільово-методологічний блок визначає мету й завдання розвитку 

діагностичної компетентності, відображає основні методологічні підходи та 

педагогічні принципи її розвитку, які обумовлюють зміст моделювання її 

розвитку. Змістовний блок включає в себе компоненти діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов. Технологічний блок містить 

форми, методи, методики, технології та засоби її розвитку. Діагностико-

результативний блок охоплює критерії та показники діагностування її 

розвиненості за трьома рівнями. Всі компоненти цієї моделі є 

взаємозумовленими й лише в системі забезпечують розвиток діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

 

2.4. Технологія інтегрального оцінювання розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців  

Одним з найскладніших і суперечливих проблемних питань у 

педагогічній діагностиці є забезпечення її об’єктивності, тобто уникнення 

суб'єктивізму педагогів. Так, аналіз та узагальнення проблемних питань щодо 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців виявив низку проблемних 

ситуацій, які негативно впливають на точність і вірогідність оцінок, а також 

свідчать про недостатній рівень діагностичної компетентності викладачів 
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іноземних мов ВВНЗ. Водночас аналіз методів математично-статистичного 

опрацювання результатів оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців 

вказує на необхідність вирішення одного з основних завдань цього 

дослідження – розроблення технології інтегрального оцінювання її 

розвиненості, яка, як можна меншою мірою була б залежною від вхідних даних 

і характеристик груп викладачів-експертів. Сучасним таким засобом 

забезпечення об’єктивності й оперативності педагогічного діагностування, у 

т. ч. й ІКК військовослужбовців можуть стати ІКТ. 

Актуальність упровадження в освітній процес ІКТ ні в кого не викликає 

сумніву, але в педагогічній практиці ця проблема залишається не вирішеною, 

хоча значний внесок у висвітлення ролі ІКТ в освіті, розроблення теоретичних 

засад і формулювання педагогічних завдань, які можуть бути вирішені за 

їхньою допомогою, зробили В. Ю. Биков [89], Р. С. Гуревич [55], М. І. Жалдак 

[67], Ю. А. Жук [69], С. М. Іванова [88], М. Ю Кадемія [90], А. А. Каленський 

[91], А. О. Кучерявий [113], В. В. Стасюк [209] та ін. Наявні також наукові 

дослідження щодо застосування ІКТ до вимірювання якості навчання й 

оцінювання його результатів (В. В. Жуйков [68], Ю. О. Жук [69], 

І. С. Катеринчук [94], О. І. Комарницька [94], О. М. Пєхота [160], О. Г. Хмельов 

[231] та ін.). 

У науковій літературі існують різні тлумачення ІКТ. Наприклад, 

М. І. Жалдак визначає ІКТ як технології розроблення інформатичних систем і 

побудови комунікаційних мереж, а також технології формалізації і 

розв’язування завдань у певних предметних галузях зі використанням таких 

систем і мереж [67, с. 1–2], а А. С. Сіцінський – як сукупність принципово 

нових засобів і методів опрацювання даних, які вбудовуються в педагогічні 

системи та є цілісними технологічними системами [205, с. 10]. 

В. В. Стасюк зазначає, що використання сучасних ІКТ, нарощування 

дослідницького, експериментального потенціалу педагогів мають 

розглядатися як основа підготовки військових фахівців і основний 

інструментарій покращення якості вищої військової освіти [209, с. 145]. 
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К. Барт і М. Хенінгер пропонують розвивати діагностичну 

компетентність викладачів за допомогою мультимедійних засобів, а саме 

програми-симулятора CaiMan means «Computer-Aided Management 

Applications» реальних ситуацій педагогічної діагностики [252, с. 49–66]. 

Для оптимізації процесу опрацювання викладачами результатів 

екзамену з іноземної мови слушним є застосування ІКТ, а саме 

спеціалізованих програмних продуктів, у яких реалізовано математично-

статистичні методи. Проте ще недостатньо глибоко досліджені теоретичні та 

практичні аспекти їх використання викладачами іноземних мов. Аналіз 

наукових джерел з проблеми підвищення якості педагогічної діагностики 

(Г. Еверсон [265], й А. Касіллас [270], Е. Каскаллар [284], М. Муссо [284], 

Р. Стивенс [270], К. Хурст [270] та ін.) показує, що необхідно впроваджувати 

сучасні ІКТ опрацювання її результатів, які грунтуються на теорії штучного 

інтелекту. Так, для коректного визначення інтегральних оцінок розвиненості 

ІКК військовослужбовців необхідно враховувати взаємозалежність її 

складових, лскільки їх складно формалізувати, результатом чого є нелінійний 

характер цільової функції. У цьому випадку допоможуть гнучкі інформаційно-

аналітичні інструменти, одним з яких є штучні нейронні мережі (ШНМ). 

Незважаючи на те, що вони не мають універсальної структури для всіх галузей 

застосування, але вони є інструментом для успішного розв’язання широкого 

кола завдань, ут.ч. і межах нашої дисертації. 

ШНМ – це математичні моделі, а також їхня програмна й апаратна 

реалізація, які побудовані за принципом функціонування біологічних 

нейронних мереж. Ключовим елементом цих систем є штучний нейрон [162, 

230, 249]. Багато науковців працювали над розробленням ШНМ 

(А. Б. Барський [12], В. Є. Бахрушин [14], С. М. Бішоп [256], B. B. Борисов 

[26], О. М. Горбань [14], Р. Калан [93], В. І. Комашинський [103], B. B. Круглов 

[26], B. C. Медведєв [134], А. О. Мицель [139], Р. Осовський [162], К. Тузе 

[309], С. Хайкин [230], Ф. Чирхарт [310] та ін.). 
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Для нас цікавою є думка М. Муссо й Е. Каскаллара [284], які 

обґрунтували застосування методологію та технологію оцінювання в освіті зі 

застосуванням ШНМ. Нам імпонує думка цих науковців, що педагогічне 

оцінювання може зазнати радикальних змін, концептуально уніфікувати 

ділянку підсумкового оцінювання, завдяки застосуванню гібридної моделі. 

У. Сарле досліджував моделі опрацювання інформації за допомогою 

класичних статистичних методів і за допомогою ШНМ. Зважаємо на його 

думку, що ШНМ і статистика не конкурують у методиці аналізу даних, а 

мають багато спільного [300]. 

Г. Еверсон у процесі порівняння традиційних лінійних методів зі 

відносно новітніми нейромережними моделями, які евентуально можуть 

використовуватися в галузі навчальних вимірювань, дійшов до важливого 

висновку, що нові нейронні обчислювальні методи можуть бути використані 

в поєднанні з традиційними статистичними підходами для поліпшення 

точності оцінювання навчальних досягнень тих, хто вчиться [265]. 

К. Хурст, А. Касіллас, Р. Стивенс досліджували, як на практиці за 

допомогою ШНМ оцінити навчальні досягнення студентів, оскільки ці мережі 

здатні точно відображати тонкі зв’язки між поняттями, які потрібні для 

вирішення окресленої проблеми. Вагомим для нашого дослідження є їхній 

висновок про те, що пропонована ними методика дозволяє опрацьовувати 

велику кількість даних у процесі оцінювання навчальних досягнень студентів і 

може бути застосований у багатьох предметних галузях [270]. 

Достатньо корисною для нас є математична модель системи оцінювання 

якості знань студентів на основі ШНМ В. В. Жуйкова, яка складається з таких 

підсистем: оцінювання результатів тестування, налаштування вагових 

коефіцієнтів, вводу тестових завдань, побудови портрета студента, 

моніторингу якості знань, підсистеми генерації тестів [68]. 

Можна також творчо використовувати ідєю В. А. Солодова щодо 

застосування ШНМ для автоматизації аналізу рівнів знань, розроблення 

моделі та алгоритму, які можуть бути використані для вирішення завдань 
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кваліметрії якості, пошукових завдань, завдань кластеризації у процесі 

педагогічного контролю знань [207]. 

В Україні дослідження в галузі ШНМ проводили О. О. Арсірій [3], 

Є. В. Бодянський [195], О. П. Виродов [33], І. С. Катеринчук [94], 

О. І. Комарницька [102], О. Г. Хмельов [231] О. Г. Руденко [195] та ін. Зокрема 

О. П. Виродов запропонував рішення наукового завдання щодо розроблення 

гіпермедійних і нейромережних методів і моделей комп’ютерно орієнтованих 

дидактичних систем [33]. О. Г. Хмельов розглядав можливість застосування 

ШНМ в автоматизованому тестуванні знань студентів [231]. 

Отже, такий навіть стислий аналіз наукових праць показує, що в Україні 

нині дослідження в галузі впровадження технології ШНМ в освіту достатньо 

інтенсивно розвиваються. Її застосування для оцінювання якості навчальних 

досягнень створює перспективи вдосконалення і реструктурування контрольно-

оцінних заходів. Водночас застосування сучасних математично-статистичних 

методів, зокрема, на основі ШНМ, у ході експертного оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців потребує додаткового наукового дослідження. З 

огляду на зазначене з метою забезпечення об’єктивності та оперативності 

опрацювання результатів діагностування розвиненості ІКК 

військовослужбовців та отримання точних і вірогідних інтегральних оцінок її 

розвиненості вважаємо за доцільне розроблення технології її оцінювання, 

оскільки «технологія відрізняється від методик своєю відтворюваністю, 

стійкістю результатів, відсутністю багатьох «якщо» (Г. К. Сєлєвко [201, с. 16]). 

У наукових працях М. В. Артюшиної [193], В. П. Беспалька [15], 

А. О. Вітченка [35], В. І. Євдокимова [187], Н. М. Заячківської [190], 

А. С. Нісімчука [151], В. В. Пікан [166], В. О. Сластьоніна [206], О. М. Пєхоти 

[160], Г. М. Романової [193], О. С. Падалки [151], І. Ф. Прокопенка [187], 

Г. П. П’ятакової [190] та ін. наявні декілька різних поглядів щодо поняття 

«технологія» в педагогічному контексті. 
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Ми погоджуємося з думкою Д. Д. Данилова [57], В. В. Пікан [166] і 

В. О. Сластьоніна [206] щодо того, що технологія оцінювання навчальних 

досягнень є органічною частиною педагогічної технології та передбачає 

діагностичні процедури, які містять критерії, показники й інструментарій 

вимірювання результатів навчальної діяльності. Ми визначаємо структурними 

компонентами технології оцінювання ІКК військовослужбовців мету, зміст, 

форми організації оцінювання та відповідні методи і засоби, суб’єкти та 

результати оцінювання. 

Особливостями технології оцінювання навчальних досягнень є: 

проектування результатів оцінювання на підставі науково узагальненої 

педагогічної практики; стійке досягнення результатів оцінювання незалежно 

від особливостей його умов у певному середовищі; орієнтація на заздалегідь 

відомий і чітко визначений кінцевий результат [166, 206]. 

Технологія оцінювання навчальних досягнень тих, хто вчиться, 

забезпечує успішне досягнення заздалегідь визначених педагогічний цілей за 

допомогою комп’ютерного обладнання і ІКТ у поєднанні з нормативно-

технічним і організаційно-інструкційним забезпеченням. У зв’язку з цим 

важливою її складовою є програмні продукти, які забезпечують статистичне 

опрацювання даних на різних її кроках. Це можуть бути стандартні 

статистичні методи, які входять до складу популярних електронних таблиць 

(наприклад, Excel), а також у математичні пакети загального призначення 

(Mathcad, Maple тощо). Але набагато більші можливості має спеціалізоване 

програмне забезпечення. Міжнародний ринок нараховує понад декілька 

сотень пакетів, що розв’язують задачі статистичного аналізу даних у 

середовищі різноманітних операційних систем. 

Спеціалізоване програмне забезпечення поділяються на універсальні 

(пропонують широкий діапазон статистичних методів; вони не мають певної 

орієнтації на конкретну предметну галузь) і спеціалізовані (зазвичай 

реалізують кілька статистичних методів або методи, які застосовуються в 
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певній предметній галузі; це системи, які орієнтовані на аналіз тимчасових 

рядів, кореляційно-регресивний, факторний і кластерний аналізи) пакети та 

сучасне спеціалізоване програмне забезпечення (виконує такі системні 

завдання: допомагає у виборі способу опрацювання даних; автоматизує процес 

опрацювання даних; забезпечує діалоговий режим роботи користувача з 

програмою; ведення баз даних; автоматизує складання звіту про виконану 

користувачем роботу тощо) [45]. 

Для нашої технології діагностування ІКК військовослужбовців і 

статистичного опрацювання його результатів суттєвий інтерес представляє 

спеціалізоване програмне забезпечення, яке, як правило, має чітку структуру. 

1. Блок описової статистики й аналізу вихідних даних: виділення значень 

досліджуваної ознаки, відновлення пропущених значень, частотна 

опрацювання вихідних даних, перевірка статистичних гіпотез про 

однорідність досліджуваних сукупностей, оцінювання критеріїв згоди, 

візуалізація розподілу статистичних даних тощо. 2. Блок статистичного 

дослідження динаміки та залежностей: дисперсійний і коваріаційний аналізи, 

кореляційно-регресивний аналіз, аналіз тимчасових рядів та ін. 3. Блок 

класифікації та зниження розмірності: дискримінантний аналіз, статистичний 

аналіз сумішей розподілів, кластерний аналіз та ін. 4. Блок методів 

статистичного аналізу нечислових даних і експертних оцінок: аналіз таблиць 

спряженості, рангові методи та ін. 5. Блок планування експерименту і 

вибіркових досліджень. 6. Блок допоміжних програм. 

Таке програмне забезпечення має бути універсальним, що у той чи 

інший спосіб охоплює більшість основних розділів прикладної статистики, 

ділової і наукової графіки. Програма містить ті статистичні методи, які 

найчастіше застосовуються у досліджуваній предметній галузі, а також 

вивчається у ВНЗ і міститься у підручниках [156]. 
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Наприклад, у нашій технології інтегрального оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців такий стандартний пакет статистичних методів має 

вирішувати певні технологічні завдання, а саме:  

1. Введення даних: ці дані зазвичай мають вигляд електронної таблиці 

або матриці даних, де рядки – це різні альтернативи, а стовпці – вимір значень 

цих альтернатив. Приклад введення даних експертного оцінювання виконання 

військовослужбовцями екзаменаційного завдання наведено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Приклад введення балів, що отримали військовослужбовці від 

експертів за виконання екзаменаційного завдання 

 Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 Експерт 4 Експерт 5 Експерт 6 

Військовослужбовець 
№ 1 80 60 75 45 80 90 

Військовослужбовець 
№ 2 50 55 65 60 45 30 

Військовослужбовець 
№ 3 40 50 55 80 80 75 

Військовослужбовець 
№ 4 50 55 60 40 40 35 

2. Перетворення даних. Дані в електронній таблиці можна переглянути 

і скоригувати методами ручного редагування або напівавтоматичного 

перетворення до вигляду, відповідно обраному методу аналізу. Тут може бути 

використаний широкий набір алгебраїчних, матричних і структурних 

перетворень, а також комбінування цих операцій у необхідній послідовності. 

Іноді також вимагається видалити з введених даних «викидів» і замінити 

видалені, пропущені (невиміряні) значення. 

3. Візуалізація даних. Необхідно зробити так, щоб подивившись на дані, 

можна було скласти загальне (у т.ч. й інтуїтивне) уявлення про характер їх 

змін, закономірності прояву, певні тенденції та особливості, що важливо при 

виборі стратегії й тактики подальшого статистичного аналізу. Для цього 

використовують як вхідний кількісний вираз, так і різні форми графічного 

зображення (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Екранне вікно меню спеціалізованого програмного забезпечення 

щодо вибору візуалізації даних 

4. Статистичний аналіз – це власне вибір методу, аналіз даних та 

інтерпретація результатів (рис. 2.3). 

Рис. 2.3 Екранне вікно меню спеціалізованого програмного забезпечення 

щодо вибору статистичного методу  

Як можна бачити на рис. 2.4, за результатами використання 

спеціалізованого програмного забезпечення, варіантом вибору є альтернатива 

х13. Проте на практиці результати використання окремих методів і стандартних 

статистичних програм показують, що різноманіття методів не дає однозначної 

відповіді, якій метод потрібно застосовувати у першу чергу, а якій у другу. 

Таким чином, слід застосувати таку методику вибору альтернатив, яка б 

відповідала вимогам раціонального вибору. 

Для вибору найбільш раціональної альтернативи необхідно провести їх 

оцінювання за показниками (кількісних  й якісних ), які 

характеризують кожну розглянуту альтернативу з різних аспектів 

. Наприклад, задача вибору найвищої оцінки є багато-

кілкX


якісX


,кілк якісX X X=
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критеріальною. Найпоширенішим евристичним прийомом розв’язання 

конкретної багатокритеріальної задачі є її зведення до розв’язання деякої 

скалярної (однокритеріальної) задачі, цільова функція якої є певною 

комбінацією критеріїв f1, f2 ..., fm. Такий прийом має назву скалярізації 

багатокритеріальної задачі. Залежно від способу комбінування декількох 

критеріїв в єдиний скалярний одержуємо тип скалярізації, який обраний, 

виходячи з сутності вирішуваної задачі та наявності додаткової інформації про 

переваги. 

 
Рис. 2.4 Екранне вікно спеціалізованого програмного забезпечення з 

результатом вибору альтернатив 

У методиці скалярізації запропоновано визначення розв’язання 

векторної задачі вибору альтернатив за якісними показниками  у вигляді 

чисельного значення (головного вектору) та використання його при виборі 

альтернативи за кількісними показниками . Для чого зі всієї сукупності 

кількісних показників альтернатив методом парето-оптимізації відсіваються 

альтернативи, які мають найменше переваг. Завдяки чому досягається 

зведення векторної задачі вибору до скалярної. 

Вибір певної згортки  здійснюють на основі наявної 

інформації про вирішувану задачу та/або, виходячи з міркувань простоти 

рішення задачі. 

Розглянемо призначення, можливості та основні структурні елементи 

спеціалізованого програмного забезпечення, які складають програмну основу 

технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців, 

що використовується для статистичного опрацювання даних від групи 

якісX


кілкX


( )( )ff P X 
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викладачів-екзаменаторів з метою отримання інтегральних оцінок її 

розвиненості за результатами кваліфікаційного екзамену з іноземної мови 

(рис. 2.5). 

КУРС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Банк 
екзаменаційних 

завдань

Інтегральна оцінка розвиненості 
ІКК

Математичне-статистичне 
опрацювання результатів 

виконання ЕЗ

Військово-
службовець

Екзаменаційні 
завдання

Результати 
виконання ЕЗ

 

Рис. 2.5 Процес екзамену військовослужбовців з іноземної мови 

Після опрацювання тематичних матеріалів з іноземної мови 

військовослужбовці виконують добірку екзаменаційних завдань, які 

знаходяться у банку екзаменаційних завдань. Результати тестування 

опрацьовуються відповідно до визначеного алгоритму, у результаті чого 

обчислюються інтегральні оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Пропонуємо розглянути структуру інтегральної оцінки розвиненості 

ІКК військовослужбовця з урахуванням наукового доробку з проблеми 

інтегрального оцінювання М. В. Грязєва [136], К. Редекера [296], Дж. Рісбі 

[297] та ін. Компетентність у будь-якому виді, у тому числі й іноземній мові, 

можна розглядати як інтегральну сукупність окремих компонентів, кожен з 

яких може бути виміряний за допомогою добірки відповідних екзаменаційних 

завдань: 



106 

,                                              (2.1) 

де  – ІКК військовослужбовця; 

 – складові ІКК. 

У загальному варіанті рівні розвиненості окремих складових ІКК 

можуть бути повністю незалежними одна від однієї або рівні розвиненості є 

взаємозалежними. У такому випадку структура інтегральної оцінки 

розвиненості ІКК набуває такого вигляду: 

,                         (2.2) 

де  – добірка екзаменаційних завдань, яка використовується під час 

кваліфікаційного екзамену з іноземної мови для визначення рівня 

розвиненості певної складової ІКК. 

У графічній інтерпретації інтегральна оцінка розвиненості ІКК 

військовослужбовця може бути представлена точкою на інтегральній 

площині, яка утворена векторами її складових (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6 Наочний вираз інтегральної оцінки розвиненості ІКК 

військовослужбовця 

Зважаючи на існування взаємозв’язку між окремими екзаменаційними 

завданнями, коли складові ІКК проявляються взаємозалежно в процесі 

екзамену, що цілком підтверджується педагогічною практикою, отримуємо 

нелінійний характер згортки для обчислення інтегральної оцінки (рис. 2.7). 

1 2( , , , )nK f k k kΣ = 

KΣ

1 2, , , nk k k
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Розвиненість ІКК військовослужбовців необхідна для успішного 

виконання ними професійних завдань, що оцінюються за чотирьохбальною 

шкалою та співвідноситься з рівнями, які визначені Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти [70, 260]. А саме такі рівні: 

5 (відмінно): високий рівень розвиненості ІКК відповідає рівню В2 і 

вище володіння іноземною мовою; 

4 (добре): достатній – рівнь В2 володіння іноземною мовою; 

3 (задовільно): середній – рівнь А2 володіння іноземною мовою; 

2 (незадовільно): низький – рівнь А1 володіння іноземною мовою. 

 
Рис. 2.7 Залежність інтегральної оцінки від відсутності (а) або наявності 

(б) взаємозв’язку між результатами виконання екзаменаційних завдань 

В якості прикладу були проаналізовані критерії оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців, за якими екзаменатори виставляють 

бали під час кваліфікаційного екзамену з іноземної мови (додаток Ж). Як 

показує аналіз табл. Ж.1–2, військовослужбовці виконують добірку 

екзаменаційних завдань, спрямованих на визначення складових їх ІКК, а група 

викладачів-екзаменаторів мають виставити інтегральні оцінки її розвиненості 

з огляду на важливість того чи іншого аспекту військово-професійної 

діяльності військовослужбовців.  

Таким чином, з урахуванням складності коректного обчислення 

інтегральних оцінок ІКК військовослужбовців, у процесі обґрунтування нашої 

технології необхідно використовувати спеціалізоване програмне 
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забезпечення. Вибір програмних продуктів VERDICT та OPINION для 

врахування впливу шкали вимірювання, впливу різних типів згорток і впливу 

методів експертного оцінювання було зумовлено такими чинниками: 

програми є спеціалізованою авторською розробкою для вирішення зазначених 

завдань; програми є безкоштовними та вільно поширюваними для навчальних 

і наукових установ, наявний повний опис програм, можливість задіяння 

розробників для супроводу програм (встановлення, налаштування, навчання, 

подальше розширення можливостей). 

Технологія інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців включає в себе чотири блоки. 

Блок 1 – відбір типу шкали вимірювання та згортки множини 

обраних оцінок за кожним екзаменаційним завданням за допомогою 

статистичного програмного продукту VERDICT. Під час узагальнення 

результатів екзамену, коли бали за виконання екзаменаційних завдань 

необхідно перетворювати у традиційні оцінки, тобто у форму, придатну для 

подальшого математичного опрацювання, виникає проблема впливу обраного 

типу шкали вимірювання результатів екзамену на оцінки 

військовослужбовців. Для підвищення точності оцінок розвиненості ІКК 

військовослужбовців із застосуванням найбільш поширених методів 

шкалювання виникає перше часткове завдання – необхідність розроблення 

такого підходу, який би зменшив вплив типу використаної шкали на оцінки. 

Статистичний програмний продукт VERDICT реалізує на засадах 

багатомірного аналізу уніфікованій підхід до побудови моделі якості 

досліджуваного об’єкта. VERDICT здійснює статистичне опрацювання даних 

за такими основними напрямами: оцінювання й упорядкування характеристик 

досліджуваних об’єктів на основі показників більшості відомих методів 

вибору (обчислення згортки) і оригінального алгоритму розв’язання проблеми 

вибору згортки; класифікація досліджуваних об’єктів на основі таких 

показників: визначення кількості класів розбиття; виділення груп подібних 

об’єктів.  
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Цей статистичний програмний продукт дозволяє формувати та 

завантажувати у двох режимах вхідні дані у вигляді файлу текстового формату 

(ASC II): 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 // 

1 3 5 3 2 3 4 5 1 // stud_1 

3 3 2 3 2 1 2 2 4 // stud_2 

.................................... 

3 3 4 4 3 3 2 2 1 // stud_10 

Цей формат у подальшому можна змінювати засобами вбудованого чи 

зовнішнього редактора, зберігати, переглядати та, за необхідності, відновити 

(рис. 2.8).  

 
Рис. 2.8 Вхідне екранне вікно програми VERDICT 

Налаштування програми передбачає декілька варіантів візуалізації 

(графіки) отриманих результатів, опрацювання вхідних даних, 

комплектування та розміщення файлу результату. У запропонованому 

статистичному програмному продукті викладачі-екзаменатори можуть 

надаватися (за необхідності) вагові коефіцієнти кількісним показникам  

альтернатив (stud_) (рис. 2.9).  

Рис. 2.9 Варіант надання показникам вагових коефіцієнтів у програмі 

VERDICT 

кілкX
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Таким чином, може здійснюватися первинне ранжування множини 

векторів, що обираються в просторі певних критеріїв. 

Формально данні представлено матрицею  (альтернативи на 

характеристики, назви яких можна оперативно змінювати), а її елементами є 

дійсні числа. Змістовно елементи матриці – це метричні характеристики, що 

відображають певні властивості альтернатив. 

Надалі первинна матриця нормується  за обраним 

показником згідно з табл. 2.2 у залежності від вхідних кількісних показників, 

з подальшим виводом результатів на екран або у файл (рис. 2.10).  

Таблиця 2.2 

Формули нормувань, які використовуються у програмі VERDICT 
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Проведений аналіз методів експертного оцінювання за 

порядковою/ранговою шкалою виявив, що на точність обчислення 

інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців значною мірою 

впливають шкали вимірювання результатів екзамену за однаковою 

комплексною згорткою, а також математичні методи опрацювання даних від 

експертів. 

 
Рис. 2.10 Екранне вікно програми VERDICT з результатами нормування 

первинної матриці 

Для підвищення точності інтегральних оцінок пропонується 

використовувати різні типи шкал вимірювання, представлені у програмі 

VERDICT, яка враховує 10 типів шкал і дає змогу отримати вірогідні 

результати, незалежні від методу шкалювання. Блок-схема цього методу 

наведена на рис. 2.11. а на рис. 2.12–2.14 відображено бали, які отримали 

військовослужбовці за різними типами шкал – логарифмічною, відносно 

середнього, ненормованою, а також результати інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців, що здійснено за допомогою програми 

VERDICT. 

Якщо результати екзамену вимірювати за логарифмічною шкалою, то 

найвищу інтегральну оцінку отримує військовослужбовець № 7 (рис. 2.12), 

якщо – за шкали відносно середнього, то найвищу інтегральну оцінку – 

військовослужбовець № 2 (рис. 2.13), а якщо – за ненормованою шкалою, то – 

військовослужбовець № 8 (рис. 2.14).  
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Оцінка розвиненості ІКК

VERDICT

Військово-
службовець

Результати 
виконання ЕЗ

Екзаменаційні 
завдання

Згортка
РанжуванняРанжуванняРанжування

 
Рис. 2.11 Блок-схема застосування різних методів шкалювання 

результатів екзамену 
До вимірювання результатів екзамену військовослужбовців нами 

пропонується використовувати розгорнутий перелік типів шкал програми 

VERDICT, що дозволяє більш точно враховувати специфіку різних 

екзаменаційних завдань. За її допомогою також можливо вимірювати види 

екзаменаційних завдань за різними типами шкал як у сукупності, так і окремо, 

залежно від доцільності типу шкали.  

Викладачі-екзаменатори також стикаються з необхідністю виставлення 

інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців за результатами 

екзамену з іноземної мови, що складається з декількох екзаменаційних завдань 

у різній формі. Для обчислення результатів виконання цих екзаменаційних 

завдань застосовують різні типи математичних згорток (середньозважене 

арифметичне,  середньозважене  геометричне, середньозважене квадратичне 

та ін.). 
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Рис. 2.12 Результати екзамену, визначені за логарифмічною шкалою та з 

використанням програми VERDICT 

 

Рис. 2.13 Результати екзамену, виміряні за шкалою відносно середнього 

та з використанням програми VERDICT 

 

Рис. 2.14 Результати екзамену, виміряні за ненормованою шкалою та з 

використанням програми VERDICT 
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Проте за результатами аналізу їхнього впливу на інтегральні оцінки 

встановлено, що застосування різних типів згорток призводить до розбіжних 

результатів екзаменування. Для вирішення другого часткового завдання 

доцільно розробити такий методичний підхід, який дозволив би зменшити 

вплив типу згортки на результати екзамену й отримати більш вірогідні 

інтегральні оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців.  

Для розв’язання задачі вибору альтернатив обчислюються згортки 

множини обраних рішень за кожним показником (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Форми згорток, які використовуються у програмі VERDICT 

Назва згортки Вид розрахункової формули 

Середньозважена арифметична 
 

Середньозважена геометрична 
 

Середньозважена гармонійна 
 

Середньозважена квадратична 
 

Середньозважена з степеневою функцією 
 

Евклідова відстань 
 

L1-норма 
 

Lp-норма 
 

Cюпремум-норма  

Результатом обчислення кожної згортки є власна її вага (рис. 2.15). 

Надалі вагові коефіцієнти порівнюються та приймається рішення щодо 

вибору раціональної альтернативи. 
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Рис. 2.15 Екранне вікно програми VERDICT з результатами визначення 

згорток 

Проведений попередній аналіз впливу шкали вимірювання результатів 

екзамену на інтегральні оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців виявив, 

що залежно від обраного типу згортки ми отримуємо розбіжні результати. Для 

уникнення залежності результатів екзамену від виду шкали вимірювання і для 

підвищення точності інтегральних оцінок, необхідно у подальшому 

розглянути питання щодо комплексного застосування різних типів згорток під 

час визначення результатів екзамену.  

На рис. 2.16 наведено інтегральні оцінки розвиненості ІКК 

військовослужбовців за результатами екзамену з іноземної мови, які визначені 

за допомогою згорток із задіянням програми VERDICT. Так, найвищу 

інтегральну оцінку отримує військовослужбовець № 8, а найнижчу – № 3. 

Рис. 2.16 Інтегральні оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців, які 

визначені зі застосуванням програми VERDICT 
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Можливості програми VERDICT з кластерного аналізу об’єктів, що 

досліджуються, передбачають вибір декількох методів розподілу на визначену 

кількість груп подібних об’єктів (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17 Екранне вікно програми VERDICT з результатами кластерізації 

альтернатив 

Блок 2 – визначення узгодженості групи експертів та узагальнення 

експертних оцінок за допомогою статистичного програмного продукту 

AtteStat. Під час опрацювання даних від викладачів-екзаменаторів окрім 

проблеми вибору різновиду методу ранжування (метод медіани Кемені, метод 

більшості, принцип Кондорсе, метод Борда) виникають також проблеми, 

пов’язані з об'єктивністю кожного з експертів. Одним із найсучасніших і 

обґрунтовано вірогідних методів ранжування є метод медіани Кемені, який 

дозволяє достатньо точно обчислити результати експертизи й оцінити 

об'єктивність кожного з експертів. Проведений аналіз вказує на те, що 

результати експертизи є розбіжними, оскільки залежать від різновиду методу 

ранжування. Для підвищення вірогідності інтегральних оцінок розвиненості 

ІКК військовослужбовців, необхідно вирішити третє часткове завдання – 

розробити такий методичний підхід, який дозволив би комплексно 

застосовувати методи опрацювання результатів експертизи. 

У ході статистичного опрацювання даних від викладачів-екзаменаторів 

також необхідно виконати перевірку узгодженості даних від експертів (або 

класифікація експертів, якщо немає узгодженості) і усереднення даних від 
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експертів всередині погодженої групи. Аналіз ступеня узгодженості групи 

експертів допомагає у вирішенні проблеми визначення результату 

експертного оцінювання, тобто у визначенні вірогідності інтегральних оцінок 

розвиненості ІКК військовослужбовців. У зв'язку з цим треба вирішити 

четверте часткове завдання – обрати такий метод обчислення показника 

узгодженості даних від експертів, який би відповідав певним критеріям 

класифікації: кількість об’єктів (екзаменаційних завдань або 

військовослужбовців) експертизи та кількість експертів у групі. Згідно з 

вимогами до екзамену з іноземної мови й аналізом відповідних методів 

обчислення показника узгодженості даних від експертів, доречно 

використовувати коефіцієнт конкордації Кендала для підвищення вірогідності 

інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Програма аналізу даних AtteStat призначена для професійного 

статистичного опрацювання даних в різних галузях діяльності. Вона виконана 

у вигляді надбудови до популярних електронних таблиць Microsoft Excel під 

управлінням операційної системи Microsoft Windows. Програма складається з 

функціонально незалежних модулів, об'єднаних загальним інтегратором. 

Програма коректно інтегрується в інтерфейс електронних таблиць, не 

уповільнює швидкодію комп'ютерної системи в процесі роботи, не вимагає 

ніяких налаштувань і не конфліктує з іншими встановленими програмами [38]. 

У програмному забезпеченні застосовуються різні методи опрацювання 

експертних оцінок: методи оцінювання (метод парних порівнянь, метод 

групового оцінювання), методи дослідження узгодженості думок експертів 

(коефіцієнт конкордації, альфа Кронбаха), методи отримання колективної 

думки (метод середніх рангів, метод медіани Кемені, середнє Кемені). Ці 

методи відображають різні підходи до вирішення однотипних завдань і за 

певних умов можуть давати однакові результати. 

Специфічні для кожного методу алгоритми вимагають, щоб вихідні дані 

мали певну структуру. Вихідні дані, що містять експертні оцінки, можуть 

набувати різних видів. Методи, які застосовують у цьому програмному 
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забезпеченні, розраховані на опрацювання вихідної матриці певної структури. 

Під час опрацювання певних вихідних даних слід переконатися, що 

застосовуються відповідні методи. Конкретні вимоги до вихідних даних 

представлені у описі методів обчислення. Основні матриці вихідних даних, 

допустимі в пропонованому програмному забезпеченні розглянуті у 

додатку К. Вхідні дані формуються безпосередньо у програмному 

забезпеченні Excel і після виклику надбудови AtteStat та вибору групи 

відповідних методів опрацьовуються з поданням результатів у вікні програми. 

Блок 3 – комплексне застосування методів експертного оцінювання 

за допомогою статистичного програмного продукту OPINION. Постає 

також проблема вибору метода експертного оцінювання, який обумовлений 

типом шкали вимірювання. Для підвищення точності оцінок розвиненості ІКК 

військовослужбовців, необхідно вирішити п'яте часткове завдання – обрати 

такий метод експертного оцінювання, який дозволяє відобразити оцінки, 

відповідні рівню розвиненості ІКК кожного з військовослужбовців на 

порядковій (ранговій) шкалі, а саме: ранжування, парне порівняння, 

безпосереднє оцінювання. Відповідно до вимог до екзаменування з іноземної 

мови, нині широко використовують метод експертного оцінювання з 

подальшим ранжуванням результатів. 

Статистичний програмний продукт OPINION реалізує математично-

статистичні методи експертного оцінювання. Це дає можливість 

формалізувати думки експертів щодо досліджуваного об’єкта. Основними 

напрямами, за якими здійснюється статистичне опрацювання продуктом 

OPINION (рис. 2.18 ), є такі: 

опрацювання думок експертів на основі наявних методів вибору 

(обчислення згортки) й оригінального алгоритму комплексного використання 

експертних методів; 

аналіз узгодженості експертних оцінок на основі статистичних 

характеристик (конкордації), коефіцієнтів асоціації та рангової кореляції.  
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Рис. 2.18 Статистичні методи опрацювання експертних оцінок 

програмою Opinion 

Опрацювання думок експертів у програмі OPINION здійснюється 

аналогічно статистичному програмному продукту VERDICT за виключеним 

того, що набір методів обчислення згортки представлено такими методами 

(рис. 2.19): парних порівнянь, ранжування, безпосереднього оцінювання, 

ітераційної зваженої згортки. 

 

Рис. 2.19 Екранне вікно програми Opinion за результатами опрацювання 

експертних оцінок 
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Якщо застосувати різні методи експертного оцінювання, наприклад, 

метод ранжування, метод безпосереднього оцінювання, метод парних 

порівнянь, тоді за сукупності всіх М методів можна досягти підвищення 

вірогідності рішень, які приймаються, і розв’язати задачу оцінювання на більш 

якісному рівні. 

Використання методу експертного оцінювання дозволяє ввести на 

множині альтернатив, що розглядаються,  та їхніх 

показників якості  і  нову числову оцінку за 

сукупністю всіх методів. Таким чином оцінювання відбувається за 

ітераційною процедурою (додаток А.2). 

Особливим для цього методу є акцентування уваги на знаходженні 

необхідної інформації, що міститься не стільки в окремих альтернативах, 

скільки саме в їх сукупності, що і визначає інтегрувальні властивості методу. 

Для такої імплементації запропонований і реалізований спеціальний алгоритм 

багатоетапного аналізу вихідного матеріалу експертного опитування. У цьому 

алгоритмі оцінювання альтернатив  за їх показниками 

складається з послідовних спеціальних перерахунків, значення і мета яких 

полягає в тому, що вони дають особливі числові оцінки альтернативам, які 

характеризують деякий показник якості об’єктів за їхніми різними 

параметрами. Головною межею таких оцінок є їх взаємоузгодженість і, як 

результат – збіжність до деякої межі, тобто узагальненого показника якості 

об’єктів .  

Для зменшення ступеня суб’єктивізму під час вибору експертного методу 

ми пропонуємо ітераційну процедуру  на кінцевій множині 

методів М використовуються всі М методи, а вибір здійснюється за 

результатами всіх методів, тобто власні результати методів розглядаються як 

альтернативи при комплексному підході (рис. 2.20). 

{ }1 2, , , r додA A A A A= ∈

1 11 12 1, , , gX x x x=  2 21 22 2, , , gX x x x= 

{ }1 2, , , rA A A A= 

0 01 02 0, , , gX x x x= 

1 2, , ,i h hm M m m m∈ = 
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Рис. 2.20 Процедура визначення інтегральних оцінок розвиненості ІКК 

військовослужбовців за результатами екзамену зі застосуванням методів, 

реалізованих у програмі Opinion 

Вхідними даними є результати екзамену K військовослужбовців за 

виконання кожним з них N екзаменаційного завдання, які оцінювались M 

експертами.  

Блок-схему комплексного застосування різних методів статистичного 

опрацювання результатів екзамену з іноземної мови наведено на рис. 2.21.  

Ми пропонуємо використовувати ітераційну процедуру статистичного 

опрацювання групових експертних оцінок, яка розпочинається з опрацювання 

вхідних даних, надання однакового значення вагових коефіцієнтів методам, 

що використовуються, визначення середньозваженої оцінки ІКК 

військовослужбовця. 
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Рис. 2.21 Блок-схема методичного підходу до комплексного 

застосування різних методів статистичного опрацювання результатів 

екзаменування 
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Ітераційна процедура складається з таких етапів: 

1-й етап: визначення групової експертної оцінки розвиненості ІКК 

кожного військовослужбовця на основі його індивідуальних оцінок, які 

отримані від експертів за результатами екзамену та з урахуванням ваг методів, 

що використовувалися на попередньому підетапі. 

2-й етап: визначення коефіцієнта нормування для поточного підетапу на 

основі значень групових та індивідуальних оцінок кожного 

військовослужбовця. 

3-й етап: оновлення вагових коефіцієнтів кожного методу, який 

планується використовувати на наступному підетапі ітераційного процесу. 

4-й етап: визначення похибки (розходження) значень групових оцінок 

кожного зі військовослужбовців для поточного та попереднього під етапів; на 

основі її порівняння з визначеним порогом формується висновок щодо 

можливості закінчення ітераційної процедури й оголошення інтегральної 

оцінки розвиненості ІКК військовослужбовця за результатами екзамену з 

іноземної мови. 

Можливості спеціалізованого програмного забезпечення OPINION 

щодо оцінювання ступеня узгодженості думок групи експертів описано у 

додатку Л.  

Блок 4 – визначення результатів екзамену з іноземної мови з 

використанням штучних нейронних мереж за допомогою програмного 

середовища Deductor Studio Academic. На сучасному етапі розвитку ІКТ для 

коректного визначення результатів екзамену постає шосте часткове завдання 

– використання методів, в основу яких було би покладено той самий принцип 

опрацювання даних, що відбувається у мозку людини, наприклад, методи 

добування інформації (Data Mining). Цей метод уможливлює виконання 

автоматичного аналізу даних шляхом застосування методів математичної 

статистики та ШНМ.  
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Над теоретичними аспектами сучасних технологій добування даних і 

аналізу структурованої інформації, їх практичним застосуванням працювали 

зарубіжні й вітчизняні фахівці А. А. Баргесян [11], А. Б. Барський [12], 

Є. В. Бодянський [195], Д. К. Монтгомері [142], Р. Осовський [162], 

О. Г. Руденко [195], І. Б. Фоміних [150], С. Хайкин [230] та ін. 

Проте комплексне застосування математично-статистичних методів з 

їхніми програмними можливостями для опрацювання групових експертних 

оцінок за результатами екзамену з іноземної мови ще недостатньо досліджено. 

Розглянемо ще один метод визначення результатів екзамену з іноземної мови, 

що ґрунтується на машинному навчанні, – ШНМ. В основі їхнього 

функціонування покладено принцип опрацювання інформації мозком людини. 

Прийнятним є те, що вони можуть моделювати практично будь-які залежності, 

зокрема і нелінійні. 

Властивість абстрагування дозволяє створювати за допомогою нейронної 

мережі нову сутність на основі аналізу вхідної інформації. Особливо ця 

властивість проявляється щодо завдань, які стосуються розпізнавання образів, 

що у межах досліджуваної предметної сфери відповідає ранжуванню за 

результатами екзамену. Завдяки абстрагуванню нейромережа може створювати 

деякий ідеальний образ на основі керування вхідною інформацією, яка має деякі 

властивості цього образу. Отже, така система має виконувати паралельне 

опрацювання даних. Образ сприймається системою одночасно та цілісно. Будь-

який образ формально описується низкою ознак, якими у цьому завданні є 

результати, отримані під час виконання військовослужбовцями окремих 

екзаменаційних завдань (рис. 2.22).  

Для формування образу потрібно ввести в систему сукупність (вектор) 

значень, що відповідає певним ознакам. У теорії нейронних мереж вхідний 

вектор називають образом зовнішнього середовища, а на виході система має 

сформувати значення, що однозначно визначає, у нашому випадку – інтегральні 

оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців. 
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Рис. 2.22 Визначення рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців за 

низкою ознак 

Для вирішення визначеного завдання за допомогою нейромережних 

методів опрацювання даних використовують програми-нейросимулятори – 

програми моделювання нейронної мережі, що вміщують програмну оболонку, 

яка стимулює для користувача необхідне середовище. Нині такі мережі 

широко використовуються як універсальний засіб для вирішення завдань 

моделювання, прогнозування, класифікації та ідентифікації. 

Більшість нейропакетів включають таку послідовність дій: створення 

мережі (вибір користувачем параметрів або схвалення встановлених за 

замовчуванням параметрів); навчання мережі; пропозиція варіанту (-ів) 

рішення користувачеві. Існує велика кількість нейропакетів, можливість 

використання нейромереж включена практично у всі відомі статистичні 

пакети. Деякі нейронні обчислювачі орієнтовані на вирішення завдань у 

заздалегідь визначених галузях, інші являються універсальними. Найбільш 

відомі на сьогодні програми-нейросимулятори розглянуто у додатку М.1. 

Усі наведені нейромережні симулятори мають низку загальних 

параметрів, що представлені в табл. 2.4. З метою забезпечення успішного 

функціонування технології оцінювання ІКК військовслужбовців, яка 

передбачає використання нейромереж, необхідно відібрати найбільш 

придатний нейропакет. Проведено огляд спеціалізованого програмного 

забезпечення [287], в якому реалізовано побудову та навчання нейронних 

мереж (додаток М.1). 
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Таблиця 2.4 

Перелік нейромережних симуляторів 

Назва 

Критерії порівяння нейромережних симуляторів 

Обмеження 
моделі 

Легкість 
застосування 
та розвитку 

Інтерфейс Наявність 
документації 

Метод 
розповсюдження 

Brain Maker немає так середня немає комерційний 
Deductor Studio 
Academic немає так висока немає для навчальння 

JavaNNS немає так висока немає безкоштовний 

Neural Works Predict немає так низька немає комерційний 

Neuro Office немає так середня немає комерційний 

Neuro Pro є так висока немає демо версія 

Neuro Shell немає ні низька немає комерційний 

NNC є так середня немає безкоштовний 

NNW немає ні висока немає для навчання 

Sim Brain немає так середня немає безкоштовний 

Після з’ясування їхніх властивостей і можливостей для подальшого 

розгляду нами були обрані програми Deductor Studio Academic, NNС, Neuro 

Pro, JavaNNS, Sim Brain. Відбір проводився зі застосуванням методу аналізу 

ієрархій з використанням програмного продукту MPRIORITY [285]. 

Наприклад, метод аналізу ієрархій Т. Л. Сааті грунтується на парних 

порівняннях альтернативних варіантів за різними критеріями з використанням 

дев’ятибальної шкали та подальшим ранжуванням наявних альтернатив за 

всіма критеріями та цілями. Зв’язок між критеріями встановлюється шляхом 

побудови ієрархії критеріїв і застосування парних порівнювань для виявлення 

важливості критеріїв і підкритеріїв. Метод відрізняється простотою 

застосування і має належну відповідність інтуїтивним уявленням [299]. 

В якості критеріїв розглядалися характеристики нейросимуляторів, які 

наведені в таблиці 2.4, а ієрархія критеріїв для вибору нейросимулятора 

відображена на рис. 2.23. 
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Рис. 2.23 Ієрархія критеріїв для вибору нейросимулятора за допомогою 

програмного продукту MPRIORITY 

За результатами парних порівнювань із урахуванням важливості 

кожного з критеріїв остаточний вибір був зроблений на користь програмного 

продукту Deductor Studio Academic (рис. 2.24). 

 
Рис. 2.24 Результат відбору нейросимулятора 

Основи побудові моделі ШНМ для опрацювання даних наведено у 

додатку М.2. 

Важливим питанням під час проведення низки експериментів з 

нейронною мережею певної конфігурації є процедура обрання кількості та 

умов проведення експерименту, що необхідна і достатня для розв’язання 

певного завдання з необхідною точністю. Найбільш правильним рішенням 

буде застосування теорії планування експерименту, яка передбачає: 

мінімізацію загальної кількості дослідів; 
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одночасне варіювання всіма змінними, які визначають процес, за 

спеціальними правилами – алгоритмами; 

обрання чіткої стратегії, яка дозволятиме приймати обґрунтовані 

рішення після кожної низки експериментів. 

Застосування методів планування експерименту дозволяє визначити 

похибку моделі, яка представлена нейронною мережею, та зробити висновок 

щодо її адекватності. Якщо точність моделі виявляється недостатньою, то 

застосування методів планування експерименту дозволяє модернізувати 

модель із проведенням додаткових дослідів без втрати попередньої інформації 

та з мінімальними витратами [46]. 

У табл. 2.5 наведено приклад послідовності закодованих результатів 

виконання військовослужбовцем трьох екзаменаційних завдань з іноземної 

мови, які вводяться на вхідний шар нейронної мережі для визначення 

інтегральних оцінок у цій низці експериментів. 

Таблиця 2.5 

План обчислюваного експерименту для трьох екзаменаційних завдань 

№ 
експерименту 

Результати ЕЗ 
α1 α2 α3 

1 -1 +1 -1 
2 -1 +1 +1 
3 -1 0 0 
4 +1 -1 0 
5 -1 -1 -1 
6 0 0 +1 
7 -1 -1 +1 
8 +1 0 -1 
9 +1 +1 +1 
10 0 +1 0 

Існує досить велика кількість спеціалізованого програмного 

забезпечення, яка дозволяє створювати моделі за допомогою ШНМ. Проте для 

розв’язання зазначених завдань потрібні комплексні рішення в галузі 

інформаційно-аналітичних технологій, які можливо застосовувати у сфері 

освіти, сучасним представником яких є Deductor Studio Academic. 
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Deductor Studio Academic – це аналітична платформа, що є основою для 
створення завершених прикладних рішень і сфери аналізу даних [104]. Її 
технології дозволяють на підґрунті єдиної архітектури пройти всі етапи 
побудови аналітичної системи: від консолідації даних до побудови моделей і 
візуалізації отриманих результатів. Ця програма може застосовуватися для 
аналізу інформації, побудови моделей процесів і прогнозування. Для роботи зі 
системою необхідно здійснити такі операції: зібрати статистику щодо процесу; 
навчити нейромережу на наведених даних і перевірити отримані результати. 
Під час навчання нейромережа самостійно підбирає вагові коефіцієнти і будує 
таку модель, що найточніше відбиває процес дослідження. Загальна 
послідовність кроків, яка необхідна для побудови та навчання моделі у 
середовище Deductor Studio Academic, наведена у додатку М.3.  

Якщо результати перевірки моделі влаштовують, то засобами програми 
зберігаються всі параметри та налаштування проекту у файлі. У подальшому 
успішний проект можна використовувати для визначення інтегральних оцінок 
за результатами екзамену для значних масивів групових експертних оцінок (із 
врахуванням кількості екзаменаційних завдань, членів екзаменаційних комісій 
і кількості військовослужбовців). При цьому зазначена процедура носить 
максимально об’єктивний характер без задіяння висококваліфікованого 
ресурсу, використовується попередній досвід, який реалізований у моделі на 
основі ШНМ. 

Необхідно зробити акцент на одному аспекти: всі попередні викладки 
ґрунтувалися на умові, за якої опрацювання результатів екзамену з іноземної 
мови проводилось лише одним експертом. В більшості випадків екзаменаційні 
комісії складаються з 3 – 5 викладачів-екзаменаторів (експертів). У зв’язку з 
цим виникає необхідність у попередньому опрацюванні думок експертів. Для 
цього слід застосовувати метод медіани Кемені разом із визначенням 
коефіцієнта конкордації групи експертів, що дозволить зменшити розмірність 
вектора вхідних даних до прийнятної величини для подальшого опрацювання 
за допомогою ШНМ. 

Загальна структура технології інтегрального оцінювання розвиненості 
ІКК військовослужбовців представлена на рис. 2.25. 
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Рис. 2.25 Технологія інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців 



131 

Військовослужбовці під час екзамену демонструють свій рівень ІКК, що 

оцінюється групою експертів із виставленням кожним із них оцінки за певною 

шкалою вимірювання. За допомогою програмної надбудови AtteStat, на основі 

матриць результатів по кожному з екзаменаційних завдань визначається 

коефіцієнт конкордації групи експертів та за його значенням робиться 

висновок щодо узгодженості їхніх оцінок. У разі необхідності приймаються 

рішення щодо проведення коректування складу групи. Ці матриці результатів 

також використовуються в якості вхідних даних для визначення за допомогою 

метода медіани Кемені експерта зі складу групи, оцінки якого будуть 

вважатися остаточними за відповідне екзаменаційне завдання. 

Вихідний масив оцінок цього етапу опрацювання вводиться на вхід 

моделі, реалізованої за допомогою штучної нейромережевої технології у 

середовище Deductor Studio Academic. З цією моделлю завчасно проводилось 

навчання та тестування на основі відповідних вибірок еталонних прикладів 

результатів екзамену з іноземної мови, що дозволяє наголошувати про 

достатньо об’єктивну процедуру інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовці.  

Отже, підсумуємо зазначене та стисло визначимо основні блоки 

технології оцінювання рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців.  

Блок 1 передбачає можливість вибору шкали вимірювання та 
інтегральної агрегаційної функції/згортки, яка об'єднує результати декількох 
екзаменаційних завдань з іноземної мови за допомогою статистичного 
програмного продукту VERDICT. 

Блок 2 передбачає процедуру обчислення результатів виконання 

військовослужбовцями екзаменаційних завдань з іноземної мови за 

сукупністю оцінок від групи експертів із застосуванням методу ранжування й 

опрацювання даних за методом медіани Кемені, знаходження коефіцієнта 

конкордації (узгодженості групи експертів) і визначення об’єктивності 

кожного з експертів за допомогою статистичного програмного продукту 

AtteStat. 
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Блок 3 передбачає застосування ітераційних процедур взаємодії різних 

методів експертного оцінювання, коли результати опрацювання даних одними 

методами використовується в якості вхідних даних для інших методів, завдяки 

чому зменшується статистична помилка кожного методу окремо, що 

виконується за допомогою статистичного програмного продукту OPINION. 

Блок 4 передбачає використання ШНМ, що дозволяє вдосконалити 

опрацювання даних під час експертного оцінювання результатів екзамену з 

іноземної мови та обчислити інтегральні оцінки розвиненості ІКК 

військовослужбовців з урахуванням вагових коефіцієнтів окремих 

екзаменаційих завдань за допомогою аналітичного середовища Deductor 

Studio Academic. Принципи нелінійного узагальнення, які покладені в основу 

ШНМ, також дозволяють у подальшому ефективно використовувати 

накопичений у моделі досвід компетентних експертів. 

Таким чином, пропонована технологія інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців дає нам можливість вирішення 

мінімум двох пріоритетних завдань: об’єктивно оцінювати рівні розвиненості 

ІКК військовослужбовців і максимально уникнути суб'єктивізму в її 

діагностуванні, а також сприяти розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов за допомогою сучасних ІКТ і математично-

статистичних методів опрацювання результатів педагогічного діагностування 

ІКК військовослужбовців. 

Для підтвердження правильності прийнятих рішень і забезпечення 

вірогідності результатів отриманих інтегральних оцінок розвиненості ІКК 

військовослужбовців необхідно вирішити шосте часткове завдання – 

провести експеримент на прикладі експертного оцінювання розвиненості ІКК 

групи військовослужбовців. 

З метою успішного впровадження отриманих результатів дослідження у 

педагогічну практику необхідно вирішити сьоме часткове завдання – з метою 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ 
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розробити методичні рекомендації (додаток Т), створити навчальний 

відеокурс і у рамках корпоративного навчання провести тренінг і 

консультацію щодо застосування розробленого методичного апарату. 
 

2.5. Критерії та показники оцінювання діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних 

закладів 

Для визначення ефективності педагогічних умов розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ необхідно визначити 

об’єктивні критерії та показники оцінювання її розвиненості. Представлена 

(розділі 1, п. 1.2) структура діагностичної компетентності викладача іноземних 

мов ВВНЗ є основою для визначення критеріїв і показників її розвиненості на 

основі використання рівневого підходу. Ці критерії та показники мають бути 

об’єктивними і поєднувати найсуттєвіші ознаки досліджуваного явища; 

охоплювати типові сторони процесу чи явища, бути сформульованими чітко, 

лаконічно, точно; включати в себе ті характеристики, які не вступають у 

протиріччя між собою та складають у результаті цілісну картину щодо 

досліджуваного явища. 

Для вимірювання діагностичної компетентності викладача іноземних 

мов ВВНЗ необхідно знати визначення власне поняття «критерій», що 

представляє собою: 

«мірило для визначення, оцінки предмета чи явища; ознака, взята за 

основу класифікацій» [224]; 

«підстава для оцінки чогось» [217]. 

Ми під критеріями розуміємо ті якості, прояви, ставлення викладача, що 

відображають суттєві характеристики його діагностичної компетентності та 

які підлягають оцінюванню. У зв’язку з цим критерій – це важлива й 

визначальна ознака, яка характеризує різні якісні аспекти явища та процесів, 

їхню сутність, а показник представляє собою кількісну характеристику явищ і 

процесів, які дають змогу зробити висновок про їхній стан у динаміці. У межах 
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дослідження критеріями називаємо такі характеристики об’єкта дослідження, 

які дають можливість спостерігати його стан, рівень функціонування і 

розвитку та вимірюються певними показниками, які передбачають 

кваліметричний вияв. 

Показники, за таких умов, визначаємо як якісні та кількісні 

характеристики розвиненості кожної властивості, ознаки об’єкта, який 

вивчається, тобто ступінь розвитку (сформованості) того або іншого явища, 

що підлягає вимірюванню. 

Таким чином, поняття критерій ширше, ніж показник, а отже, можлива 

ситуація, коли при одному критерії існує ціла система показників. Разом із 

тим, критерій і показник тісно взаємопов’язані: науково обґрунтований вибір 

критерію значною мірою зумовлює правильний вибір системи показників і, 

навпаки, якість показника залежить від того, наскільки він повно й об’єктивно 

характеризує прийнятий критерій. 

Відповідно до структурних компонентів діагностичної компетентності 

викладача іноземних мов ВВНЗ визначено такі критерії оцінювання її 

розвиненості:  

ціннісно-мотиваційний (позитивне ставлення викладача до 

діагностичної діяльності із використанням математично-статистичні методів 

опрацювання отриманих у ході діагностики даних; спрямованість на 

застосування новітніх ІКТ у діагностичній діяльності); 

змістовно-організаційний (наявність знань із фахової дисципліни, 

знання вимог щодо організації діагностичної діяльності, знання про 

математично-статистичні методи опрацювання отриманих у ході діагностики 

даних, знання про новітні ІКТ; знання методики діагностичної діяльності);  

праксиологічий (наявність педагогічних здатностей щодо організації та 

реалізації діагностичної функції, здатність обирати відповідно до завдань 

діагностики математично-статистичні методи опрацювання отриманих у ході 

діагностики даних із застосуванням ІКТ); 
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результативно-корекційний (здатність оцінювати ефективність 

математично-статистичних методів опрацювання отриманих у ході 

діагностики даних із застосуванням ІКТ; вміння здійснювати самоаналіз 

проведеного діагностування, вміння обирати власні поведінкові стратегії; 

здатність до професійного вдосконалення в напрямі застосування сучасних 

діагностичних методів/методик/технологій; здатність до самоосвіти й 

об’єктивного самооцінювання власних можливостей і результатів 

діагностичної діяльності).  

Безумовно, процес розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ містить у собі значну кількість аспектів, кожен з яких 

вимагає спеціального розгляду, але в межах окремого дослідження неможливо 

осягнути і розглянути всі критерії цього складного явища. Зауважимо на 

твердженні О. М. Новикова, згідно з яким «велика кількість критеріїв створює 

нездоланні утруднення в користуванні ними» [152], обмежимося тими, які 

відображають окреслене коло проблем, визначених дослідницькими 

завданнями, та зумовлюють можливість їх розв’язання у площині підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів. 

Показниками ціннісно-мотиваційного критерію визначено: 

позитивне ставлення викладача іноземних мов до діагностичної 

діяльності; 

переконаність у доцільності використання математично-статистичних 

методів у ході опрацювання результатів екзамену з іноземної мови; 

переконаність у доцільності використання ІКТ, у яких реалізовані 

математично-статистичні методи опрацювання результатів екзамену з 

іноземної мови; 

Показниками змістовно-організаційного критерію визначено: 

знання теоретичних основ діагностичної діяльності; 

знання алгоритму здійснення діагностичних досліджень та 

інструментарію, що може бути використаний; 

знання процедур проведення діагностики. 
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Показниками праксиологічного критерію визначено:  

уміння викладачами формулювати ціль, гіпотезу, планувати і 

організовувати діагностичний процес; 

уміння викладачами застосовувати математично-статистичні методи 

опрацювання результатів екзамену з іноземної мови,  

уміння викладачами використовувати ІКТ, у яких реалізовані 

математично-статистичні методи опрацювання результатів екзамену з 

іноземної мови. 

Показниками результативно-корекційного критерію визначено:  

усвідомлення викладачами значущості діагностичної діяльності та 

бажання її реалізовувати;  

здатність оцінювати математично-статистичні методи опрацювання 

результатів екзамену з іноземної мови, реалізовані за допомогою ІКТ, щодо 

доцільності до використання у діагностичній діяльності; 

уміння організовувати діагностичну діяльність колег з використанням 

ІКТ, у яких реалізовані математично-статистичні методи опрацювання 

результатів екзамену з іноземної мови; 

здатність до самонавчання та об’єктивної самооцінки своїх можливостей 

і результатів діагностичної діяльності; 

уміння здійснювати самоаналіз проведеної діагностичної діяльності; 

здатність викладачів на основі здобутих знань, умінь і навичок 

підбирати та створювати власні діагностичні засоби відповідно до 

діагностичних завдань. 

Виділені нами критерії та показники розвиненості діагностичної 

компетентності викладача іноземних мов ВВНЗ потребують розроблення 

діагностичного інструментарію для оцінювання їх якісних і кількісних 

характеристик. Для проведення такого аналізу необхідним є застосування 

підходу з визначенням поняття «рівень». 
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У «Словнику іншомовних слів» поняття «рівень» визначено як ступінь 

досягнення у чому-небудь [20, с.128]. У нашому дослідженні рівень – це 

ступінь розвиненості діаностичних умінь, знань і здатностей. Під рівнем 

розвиненості діагностичної компетентності викладача іноземних мов ВВНЗ 

будемо розуміти стан досягнутих викладачами результатів щодо оволодіння 

знаннями, уміннями та навичками коректного застосування математично-

статистичних методів опрацювання результатів екзамену з іноземної мови, 

реалізованих за допомогою ІКТ, під час діагностичної діяльності. 

На основі розроблених вище критеріїв та показників було визначено три 

рівні розвиненості діагностичної компетентності викладача іноземних мов 

ВВНЗ: 

базовий (знаннєво-репродуктивний рівень); 

професійно-функціональний (теоретико-орієнтувальний рівень); 

творчо-професійний (творчий, аналітико-продуктивний рівень). 

Ці рівні характеризують готовність викладачів іноземних мов ВВНЗ до 

застосування математично-статистичних методів опрацювання результатів 

екзамену з іноземної мови, реалізованих за допомогою ІКТ, під час 

діагностичної діяльності й визначають ступінь, величину цієї якості. 

Структура діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ та відповідні критерії її оцінювання й рівні відображені у таблиці 2.6. 

Базовий рівень характеризується неглибокими знаннями про засоби, 

інструменти та способи реалізації діагностичної діяльності; інертним 

ставленням викладачів ВВНЗ до математично-статистичних методів 

опрацювання результатів екзамену з іноземної мови, реалізованих за 

допомогою ІКТ, під час діагностичної діяльності; відсутністю ціннісного 

ставлення до розширення знань з теорії й методики організації діагностичної 

діяльності засобами ІКТ; недостатнім знанням науково-теоретичних основ 

застосування математично-статистичні методів опрацювання результатів 

екзамену з іноземної мови; байдужим ставленням до самовдосконалення. 
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Таблиця 2.6 

Структура діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ 
К

ом
по

не
н-

ти
 

К
ри

те
рі

ї 

Показники Рівні Характеристика рівнів 

Ц
ін

ні
сн

о-
мо

ти
ва

ці
йн

ий
 

Ц
ін

ні
сн

о-
мо

ти
ва

ці
йн

ий
 

позитивне ставлення до 
діагностичної діяльності; 
переконаність у доцільності 
використання математично-
статистичних методів у ході 
опрацювання результатів 
екзамену з іноземної мови; 
переконаність у доцільності 
використання ІКТ, у яких 
реалізовані математично-
статистичні методи 
опрацювання результатів 
екзамену з іноземної мови; 

ба
зо

ви
й Стан тривожності і невпевненості у собі 

в діагностичній діяльності, нерозуміння 
сутності діагностичної діяльності. 

пр
оф

ес
ій

но
-

фу
нк

ці
он

ал
ьн

ий
 

Розуміння сутності діагностичної 
діяльності, але недостатня мотивація до 
вдосконалення своєї діагностичної 
діяльності. 

тв
ор

чо
-

пр
оф

ес
ій

ни
й Високий рівень пізнавальної мотивації, 

адекватна уява про роль і сутність 
діагностичної діяльності на підставі 
останніх наукових досягнень, потреба в 
удосконаленні своїх діагностичних 
умінь. 

К
ог

ні
ти

вн
ий

 

Зм
іс

то
вн

о-
ор

га
ні

за
ці

йн
ий

 

знання теоретичних основ 
діагностичної діяльності; 
знання алгоритму здійснення 
діагностичних досліджень та 
інструментарію, що може бути 
використаний; 
знання процедур проведення 
діагностики. 

 

ба
зо

ви
й 

Слабкі знання у галузі педагогічної 
діагностики. 

пр
оф

ес
ій

но
-

фу
нк

ці
он

ал
ьн

ий
 Правильна, але недостатньо повна і 

чітка уява про педагогічну діагностику. 

тв
ор

чо
-

пр
оф

ес
ій

ни
й Системні знання про педагогічну 

діагностику, діагностичні 
методики/технології, практичні знання 
про організацію діагностичної 
діяльності. 

О
пе

ра
ці

йн
о-

ді
ял

ьн
іс

ни
й 

П
ра

кс
ио

ло
гі

чн
ий

 

уміння викладачами 
формулювати ціль, гіпотезу, 
планувати і організовувати 
діагностичний процес; 
уміння викладачами 
застосовувати ІКТ у яких 
реалізовані математично-
статистичні методи 
опрацювання результатів 
екзамену з іноземної мови. 

ба
зо

ви
й 

Відсутність умінь планувати 
діагностування, аналізувати результати 
діагностики; не володіє основними 
діагностичними методами та 
інструментарієм. 
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Продовження табл. 2.6 

К
ом

по
не

н-
ти

 
К

ри
те

рі
ї 

Показники Рівні Характеристика рівнів 

  

 

пр
оф

ес
ій

но
-

фу
нк

ці
он

ал
ь

ни
й 

Уміння здійснювати педагогічне 
діагностування; самостійно 
планувати діагностування; уміння 
добирати діагностичні методи, 
методики/технології. 

тв
ор

чо
-п

ро
фе

сі
йн

ий
 Уміння чітко, послідовно 

здійснювати педагогічне 
діагностування, спираючись на 
наукові досягнення в цій галузі; 
самостійно і правильно добирати і 
використовувати діагностичні 
методи, методики/технології та ІКТ 
засоби для педагогічного 
діагностування. 

Ре
фл

ек
си

вн
о-

ко
ре

кц
ій

ни
й 

Ре
зу

ль
та

ти
вн

о-
ко

ре
кц

ій
ни

й 

усвідомлення викладачами 
значущості діагностичної 
діяльності та бажання її 
реалізовувати;  
здатність оцінювати 
марематикно-статистичні 
методи опрацювання 
результатів екзамену з іноземної 
мови, реалізовані за допомогою 
ІКТ, щодо доцільності до 
використання у діагностичній 
діяльності; 
уміння організовувати 
діагностичну діяльність колег з 
використанням ІКТ, у яких 
реалізовані математично-
статистичні методи 
опрацювання результатів 
екзамену з іноземної мови; 
здатність до самонавчання та 
об’єктивної самооцінки своїх 
можливостей і результатів 
діагностичної діяльності; 
уміння здійснювати самоаналіз 
проведеної діагностичної 
діяльності; 
здатність викладачів на основі 
здобутих знань, умінь і навичок 
підбирати та створювати власні 
діагностичні засоби відповідно 
до діагностичних завдань. 

ба
зо

ви
й 

Відсутність умінь об’єктивно 
оцінювати результати своєї 
діагностичної діяльності, 
нездатність оцінювати успішність 
застосованих діагностичних 
методик/технологій та ІКТ засобів, у 
яких вони реалізовані. 

пр
оф

ес
ій

но
-

фу
нк

ці
он

ал
ьн

ий
 

Здатність здійснювати аналіз 
проведеного діагностування, 
ефективності застосованих 
діагностичних методик/технологій 
та ІКТ засобів, у яких вони 
реалізовані.  

тв
ор

чо
-п

ро
фе

сі
йн

ий
 Уміння здійснювати аналіз 

проведеного діагностування, 
ефективності застосованих 
діагностичних методик/технологій 
та ІКТ засобів, у яких вони 
реалізовані, на підставі останніх 
наукових досягнень в цій галузі, 
самостійність у діагностичних діях. 
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Професійно-функціональний рівень визначається ситуативним 

ставленням викладачів до застосування математично-статистичних методів 

опрацювання результатів екзамену з іноземної мови, реалізованих за 

допомогою ІКТ, у діагностичній діяльності; позитивно-активним ставленням 

до діагностичної діяльності; прагненням розширювати свої знання в галузі 

ІКТ; умінням використовувати готові спеціалізовані програмні продукти, у 

яких реалізовані математично-статистичні методи опрацювання результатів 

екзамену з іноземної мови, ситуативним вибором необхідних математично-

статистичних методів та ІКТ для діагностичного процесу; здатністю 

оцінювати рівень розвиненості власної діагностичної компетентності.  

Творчо-професійний рівень характеризується глибоким усвідомленням 

необхідності застосування математично-статистичних методів опрацювання 

результатів екзамену з іноземної мови, реалізованих за допомогою ІКТ, для 

розв’язання діагностичних завдань; здатністю доводити оточуючим необхідність 

їх застосування у діагностичній діяльності; позитивним ставленням до 

діагностичної діяльності та оволодіння теорією й методикою математично-

статистичного опрацювання результатів екзамену з іноземної мови; знанням 

науково-теоретичних передумов застосування ІКТ у діагностичній діяльності; 

здатністю відбирати й застосовувати на практиці оптимальні для конкретного 

діагностичного завдання математично-статистичні методи опрацювання 

результатів екзамену з іноземної мови; адекватністю самооцінки щодо рівня 

розвиненості власної діагностичної компетентності. 

Усі проаналізовані структурні компоненти, критерії та показники 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ щільно 

пов’язані між собою і лише в цілісності забезпечують результативність 

поставлених цілей. Таким чином, у підрозділі обґрунтовано критерії (ціннісно-

мотиваційний, змістовно-організаційний, праксиологічий, результативно-

корекційний), показники і рівні (базовий, професійно-функціональний, 

творчо-професійний) розвиненості діагностичної компетентності викладача 

іноземних мов ВВНЗ, а також виявлено й охарактеризовано зв’язки між ними.  
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Висновки до другого розділу 

1. Описано методику дослідження щодо розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Здійснено теоретико-

методичний опис основних етапів педагогічного дослідження (теоретико-

пошуковий, аналітико-діагностатувальний, дослідно-експериментальний, 

узагальнювальний). Основні завдання визначено відповідно до мети, об’єкта і 

предмета дослідження. Конкретизовано методи дослідження (теоретичні, 

емпіричні, статистичні). Сформульована робоча гіпотеза дає змогу 

прогнозувати наукові результати дослідження. 

2. Визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ, а саме: 

педагогічне моделювання розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ, упровадження технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців, використання об’єктивних критеріїв і 

показників оцінювання розвиненості діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі післядипломної освіти.  

3. Спроектовано модель розвитку діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ на основі вимог інформатизації суспільства, 

концепції освіти особи впродовж життя, системного, андрагогічного, 

компетентнісного, контекстного та суб’єктно-діяльнісного підходів.  

Професійно орієнтовна модель поєднує основні етапи, зміст, форми, 

методи і засоби та сприяє реалізації окресленої мети. Модель складається з 

чотирьох блоків, які взаємозумовлені й лише в системі забезпечують розвиток 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов. Цільово-

методологічний блок визначає мету й завдання розвитку діагностичної 

компетентності, відображає основні методологічні підходи та педагогічні 

принципи її розвитку, які обумовлюють зміст моделювання її розвитку. 

Змістовий блок включає в себе компоненти діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов. Технологічний блок містить форми, методи, 

методики, технології та засоби її розвитку. Діагностико-результативний блок 
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містить критерії та показники діагностування розвиненості діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ за трьома рівнями (базовий, 

професійно-функціональний, творчо-професійний).  

4. Розроблено технологію інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців, яка передбачає: застосування методичного підходу з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення VERDICT, який 

надає можливість вибору шкали вимірювання та інтегральної агрегаційної 

функції/згортки, котра об’єднує результати декількох екзаменаційних завдань; 

застосування методичного підходу з використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення OPINION, що засновується на ітераційних 

процедурах взаємодії різних методів, коли результати опрацювання одними 

методами використовується в якості вхідних даних для інших методів, завдяки 

чому нівелюється статистична помилка кожного методу окремо; застосування 

інтегрованого підходу з використанням програмної надбудови AtteStat та 

аналітичного середовища Deductor Sudio Academic, який дозволяє 

вдосконалити опрацювання даних під час групового експертного оцінювання 

результатів екзамену з іноземної мови та обчислити інтегральні оцінки з 

урахуванням вагових коефіцієнтів окремих екзаменаційних завдань.  

Пропонована технологія є методичною основою розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ і засобом підвищення 

точності та вірогідності інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

Підготовлено методичні рекомендації для викладачів іноземних мов ВВНЗ 

щодо застосування технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців, які є методичним супроводом корпоративного навчання 

викладачів користуватися цією технологією, що проводиться у три етапи 

(інформаційно-збагачувальний, інструментально-репродуктивний і 

діяльнісно-адаптивний) за допомогою тренінгу, консультації, самостійної 

роботи. 
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5. Виокремлено й науково обґрунтовано критерії (ціннісно-

мотиваційний, змістовно-організаційний, праксиологічий і результативно-

корекційний) показники та рівні (базовий, професійно-функціональний, 

творчо-професійний) у якості напрямів аналізу й оцінювання розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Основні положення, висвітлені у другому розділі, знайшли своє 

відображення у таких публікаціях автора [71], [72], [73], [74], [74], [77], [78], 

[79], [80]. 
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РОЗДІЛ 3  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ  
 

3.1. Організація експериментальної роботи  

Педагогічний експеримент та його структура визначається взаємодією 

та взаємозумовленістю його складників. Організація, розробка анкет, 

проведення педагогічного експерименту, аналіз його результатів 

здійснювалися відповідно до запропонованих ЮНЕСКО питань [213], які 

складені, враховуючи важливу роль ІКТ в освіті та науці, основних положень 

математичної статистики, що наведені у працях І. Д. Беха [16], А. Киверялга 

[114], Г. П. Лаврентьєвої [115], О. І. Мухіна [144], О. І. Орлова [158], 

О. І. Субетто [215], С. П. Хабарова [229], Є. М. Хрикова [137], Р. А. Фішера 

[226] та ін. Під час проведення педагогічного експерименту були дотримані 

вимоги дослідників щодо забезпечення його науковості, ефективності та 

результативності [16]. 

Етапи експериментального дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження перевірялися у ході дослідно-

експериментальної роботи протягом 2013 – 2018 рр. З метою перевірки 

гіпотези дослідження було розроблено програму експериментального 

дослідження, що включала в себе констатувальний (2013 – 2014 рр.) та 

формувальний (2015 – 2018 рр.) етапи (табл. 3.1.): 

Констатувальний етап експерименту передбачав: 
а) виявлення рівнів розвиненості діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ, зокрема використання ними сучасних методів експертного 

оцінювання і математично-статистичних методів обчислення інтегральних 

оцінок ІКК військовослужбовців за результатами екзамену, реалізованих за 

допомогою спеціалізованих програмних продуктів;  

б) визначення, шляхом проведення анкетування серед викладачів 

іноземних мов ВНЗ, вагових коефіцієнтів екзаменаційних завдань та 

опрацювання результатів методом парних порівнянь. 
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Таблиця 3.1 

Етапи проведення педагогічного експерименту  

Назва етапу Кількість 
респондентів 

Основні експериментальні 
зрізи Методи 

Констатувальний
2014 – 2015 рр. 

126 
викладачів 

Виявлення рівнів 
розвиненості діагностичної 
компетентності викладачів 
іноземних мов ВВНЗ, зокрема 
використання ними сучасних 
методів ЕО і математично-
статистичних методів 
обчислення ІО ІКК 
військовослужбовців за 
результатами екзамену, 
реалізованих за допомогою 
спеціалізованих програмних 
продуктів 
Визначення вагових 
коефіцієнтів ЕЗ. 

Анкетування 
Статистичний 
аналіз 

Формувальний 
(перша частина) 
2015 – 2017 рр. 

30 викладачів Підготовка плану дробово-
факторного експерименту 
щодо визначення ІО рівнів 
розвиненості ІКК 
військовослужбовців 

Анкетування 
Статистичний 
аналіз  

Удосконалення і 
налаштування задіяних у 
технології програмних 
продуктів, зокрема 
створення моделі та 
проведення її навчання і 
тестування 

Моделювання 

390 
в/службовців 
КГ 195, ЕГ 

195 

Кваліфікаційний екзамен з 
ІМ щодо визначення ІО 
рівнів розвиненості ІКК 
військовослужбовців 

Тестування 

30 
викладачів 

Опрацювання результатів 
екзамену 
військовослужбовців  

Статистичний 
аналіз 
Порівняльний 
аналіз динаміки 
змін 

 Аналіз результатів першої 
частини формувального етапу 
експериментального 
дослідження 

Систематизація 
Узагальнення 
Інтерпретація 
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Продовження табл. 3.1 

Назва етапу Кількість 
респондентів 

Основні експериментальні 
зрізи Методи 

Формувальний 
(друга частина) 
2016 – 2018 рр. 

126 
викладачів 

КГ 62,  
ЕГ 64 

Визначення рівнів 
розвиненості діагностичної 
компетентності викладачів 
іноземних мов ВВНЗ 
Методика навчання 
викладачів технології 
інтегрального оцінювання 

Анкетування 
Тестові завдання  
Відеокурс Самостійна 
робота 
Статистичний аналіз 
Порівняльний аналіз 
динаміки змін 

Аналіз результатів другої 
частини формувального 
етапу експериментального 
дослідження 

Систематизація 
Узагальнення 
Інтерпретація 
 

Аналіз результатів експериментального дослідження 
Систематизація 
Узагальнення 
Інтерпретація 

З огляду на багатоаспектність досліджуваної проблеми формувальний 

етап експерименту включав дві частини: 

експериментальну перевірку технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК у СПО військовослужбовців; 

експериментальну перевірку педагогічних умов розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Головною метою проведення педагогічного експерименту стала 

експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ і розробленої 

технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Було висунуто гіпотезу: якщо процес розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ здійснювати відповідно до 

визначених педагогічних умов, за спеціально розробленою методикою, що 

базується на використанні розробленої технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців, яка заснована на використанні 

математично-статистичних методів, реалізованих за допомогою 

спеціалізованих програмних продуктів, то це підвищить рівень діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ і позитивно вплине на 

показники точності та вірогідності інтегральних оцінок ІКК 

військовослужбовців. 
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Завдання експериментального дослідження. Процес проведення 

експерименту передбачав такі завдання: 

виявити рівні розвиненості діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВНЗ щодо використання математично-статистичних методів, 

реалізованих за допомогою спеціалізованих програмних продуктів, у 

діагностичній діяльності шляхом проведенням анкетування у 2014 – 2015 рр. 

з’ясувати стан застосування математично-статистичних методів, 

реалізованих за допомогою спеціалізованих програмних продуктів, для 

обчислення інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців і визначити вагові коефіцієнти екзаменаційних завдань 

шляхом анкетування у 2014 – 2015 рр. 

провести перевірку ефективності розробленої технології інтегрального 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців з огляду на підвищення 

точності та вірогідності інтегральних оцінок, а також як засобу розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

провести перевірку ефективності пропонованих педагогічних умов 

розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

провести аналіз отриманих результатів педагогічного експерименту 

шляхом використання математично-статистичних методів обчислення. 

Констатувальний етап. Констатувальний етап експерименту 

проводився протягом 2014 – 2015 рр. Мета констатувального етапу 

експерименту полягала у виявленні рівнів розвиненості діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ щодо використання 

математично-статистичних методів, реалізованих за допомогою 

спеціалізованих програмних продуктів, та з’ясуванні динаміки змін без 

практичного втручання у процес діагностичної діяльності. Основна увага 

приділялася аналізу стану розвиненості діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ з огляду на те, що вона є важливою складовою 

їхньої професійної діяльності. 
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Експериментальною базою дослідження на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту були науково-педагогічні працівники Інституту 

Служби зовнішньої розвідки України, Воєнно-дипломатичної академії імені 

Євгенія Березняка, Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ 

України «КПІ» імені Ігоря Сікорського, Центрального науково-дослідного 

інституту Збройних сил України, з яких в експерименті взяли участь 126 осіб у 

2013  – 2014 рр., склад групи респондентів представлено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 
Склад групи респондентів 

 
Категорії опитуваних Абсолютні значення Відносні значення 

Д. пед. н., д. т. н. 26 20,7 % 

К. пед. н., к. філол. н, к. політ. н., к. т. н. 56 44,4 % 

Без наукового ступеня 44 34,9 % 

Усього 126 100,0 % 

Завдання констатувального етапу експерименту: 

розробка анкет і тестів для виявлення рівнів розвиненості діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ; 

проведення у 2014 – 2015 рр. анкетування і тестування викладачів 

іноземних мов ВВНЗ; 

визначення вагових коефіцієнтів екзаменаційних завдань шляхом 

анкетування у 2014 – 2015 рр.; 

аналіз результатів анкетування і тестування викладачів іноземних мов 

ВВНЗ. 

Під час організації педагогічного експерименту на констатувальному 

етапі було проведено опитування (анкетування) викладачів іноземних мов 

ВВНЗ щодо використання математично-статистичних методів опрацювання 

результатів екзамену, реалізованих за допомогою ІКТ, в діагностичній 

діяльності. Кожному з респондентів пропонувалося відповісти на запитання 

анкети. Результати анкетування на констатувальному етапі представлені у 

розділі 1 п. 1.4.  
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Доцільно зазначити, щодо мотивації респондентів до використання 

математично-статистичних методів у діагностичній діяльності, то більшість 

респондентів надають перевагу оцінюванню ІКК за «класичним» підходом. 

Їхня мотивація не є високою відносно переходу до більш технологічних та 

сучасних форм роботи з даними. Проте майже всі викладачі вважають за потрібне 

необхідності розробки спеціалізованих програмних продуктів, у яких 

реалізовано математично-статистичні методи обчислення інтегральної оцінки 

ІКК. В цілому, діаграма свідчить про позитивне ставлення викладачів до 

використання математично-статистичних методів, реалізованих за допомогою 

спеціалізованих програмних продуктів, у діагностичній діяльності.  

Водночас було проведено опитування викладачів іноземних мов ВВНЗ 

щодо визначення вагових коефіцієнтів екзаменаційних завдань, які 

застосовуються під час екзамену для оцінювання рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців. Кожному з респондентів пропонувалося відповісти на 

запитання анкети № 2, структура якої наведена у додатку Ж, табл. Ж.3. 

Результати опитування за анкетою № 2 «Вагові коефіцієнти екзаменаційних 

завдань, застосованих під час екзамену» наведені у додатку Ж. Результати 

опитування на констатувальному етапі 2-х експертів за анкетою № 2 

важливості вміння вести бесіду відносно інших екзаменаційних завдань, 

представлені на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1 Результати опитування за анкетою № 2 «Вагові коефіцієнти 

екзаменаційних завдань» у 2014–2015 рр. 
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Аналіз результатів важливості екзаменаційних завдань за оцінками усіх 

експертів вказує на деякі розбіжності у думках респондентів, що примушує 

замислиться про механізм формування групової оцінки вагових коефіцієнтів 

екзаменаційних завдань. 

Отримані результати опрацьовувалися за допомогою метода парних 

порівнянь з використанням спеціалізованого програмного продукту Saaty 

(рис. Ж.1). Ця програма призначена для автоматизованого опрацювання 

інформації, отриманої від експертів на підставі шкали важливості 

екзаменаційних завдань з урахуванням таких рангів важливості (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Ранг Важливість екзаменаційних завдань 

0 Екзаменаційні завдання непорівнянні 

1 Екзаменаційні завдання однаково важливі 

3 Одне екзаменаційне завдання трохи важливіше за інше (слабка перевага) 

5 Одне екзаменаційне завдання істотно важливіше за інше (значна перевага) 

7 Одне екзаменаційне завдання явно важливіше за інше 

9 Одне екзаменаційне завдання абсолютно важливіше за інше 

2, 4, 6, 8 Проміжні судження 
 

Джерелом суджень є опитування експертів, знайомих з порівнюваними 

екзаменаційними завданнями, з цілями та їх взаємозв’язком. Ці судження 

вказують на відносну важливість одного екзаменаційного завдання порівняно 

з іншим з точки зору досягнення кожної з зазначених цілей. Результати 

експертного оцінювання варіантів записуються в матриці попарних порівнянь: 

                                                       (3.1) 

Матриця попарних порівнянь є обернено симетричною, тобто для всіх її 

елементів  .  

Матриця потрібної розмірності заповнюється значеннями відносної 

важливості екзаменаційних завдань. Природно, що можливе деяке порушення 
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транзитивності відносини переваги, тоді вважають, що матриця не є спроможною. 

Обчислюємо переваги кожного об’єкту/екзаменаційного завдання стосовно 

іншого в процентному відношенні, а також обчислюємо відносне значення 

суб’єктивності вхідних даних (тобто порушення транзитивності). 

Нульове значення суб’єктивності відповідає спроможній матриці, при 

збільшенні неспроможності матриці значення суб’єктивності асимптотично 

прагне до одиниці. Приклад обчислення вагових коефіцієнтів 4-х 

екзаменаційних завдань на підставі опитування одного експерта наведений на 

рис. 3.2. Після обчислення даних від усієї групи експертів узагальнення результату 

проводилося за допомогою методів усереднення. 

Рис. 3.2 Приклад обчислення експертних оцінок за методом Сааті 

Результати визначення групової думки експертів щодо вагових 

коефіцієнтів екзаменаційних завдань, застосованих під час екзамену 

(табл. Ж.3), наведено на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3 Результати визначення групової думки експертів відносно 

вагових коефіцієнтів екзаменаційних завдань 
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Аналіз коефіцієнтів важливості екзаменаційних завдань за оцінками 

експертів у сукупності з низьким значенням суб’єктивності (0,01) вказує на 

достатньо якісний підхід експертів до оцінювання співвідношень 

екзаменаційних завдань під час анкетування. 

Результати анкетування довели необхідність врахування під час 

проведення експерименту та екзамену показника узгодженості групи 

експертів. Важливим аспектом залишається механізм формування вагових 

коефіцієнтів екзаменаційних завдань, які входять у склад екзамену, та, з 

огляду на суттєвий вплив цього чинника на інтегральні оцінки рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців, у подальшому необхідно знаходити 

більш гнучкі підходи до моделювання зазначеного питання. 

Результати дослідження стану питання на констатувальному етапі 

експерименту дозволили виокремити важливість і необхідність створення 

умов для підвищення якості контрольно-оцінного процесу у ВВНЗ і 

впровадження розробленої технології інтегрального оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців у діагностичну діяльність викладачів іноземних мов 

ВВНЗ. 

На підставі аналізу результатів констатувального етапу експерименту нами 

була побудована послідовність етапів перевірки ефективності розробленої 

технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців і 

педагогічних умов розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ на формувальному етапі експерименту. 
 

3.2. Статистичний аналіз результатів експериментального 

дослідження щодо розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов вищих військових навчальних закладів 

Формувальний етап експерименту 

Першою частиною формувального етапу педагогічного експерименту 
була експериментальна перевірка технології інтегрального оцінювання 
розвиненості ІКК військовослужбовців, яка передбачала: 
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а) проведення опитування експертів для підготовки плану дробово-

факторного експерименту для визначення інтегральних оцінок за 

результатами екзамену та опрацювання результатів опитування; 

б) удосконалення і налаштування задіяних у розробленій технології 

програмних продуктів, зокрема створення моделі та проведення її навчання і 

тестування; 

в) проведення констатувальних зрізів у групах військовослужбовців 

щодо визначення інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК; 

г) опрацювання результатів екзамену військовослужбовців на підставі 

«класичних» підходів та розробленої технології; 

д) здійснення порівняння, аналізу й опрацювання одержаних результатів 

експериментальної роботи та їх узагальнення. 

Головною метою проведення першої частини формувального етапу 

педагогічного експерименту є експериментальна перевірка ефективності 

пропонованої технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

Було висунуто гіпотезу: якщо процес педагогічної контрольно-оцінної 

діяльності здійснювати за спеціально розробленою технологією, що базується 

на сучасних математично-статистичних методах, реалізованих у 

спеціалізованих програмних продуктів, то це підвищить вірогідність і точність 

інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців. 

У ході проведення першої частини формувального етапу експерименту: 

налаштовані задіяні у технології програмні продукти (створення, 

навчання та тестування моделі) на підставі проведеного дробово-факторного 

експерименту щодо визначення інтегральних оцінок ІКК 

військовослужбовців; 

проведено екзамену з іноземної мови у групах військовослужбовців 

щодо визначення їхніх рівнів розвиненості ІКК з подальшим опрацюванням 

результатів екзамену за допомогою різних методичних підходів; 

здійснено аналіз отриманих результатів експериментального 

дослідження. 
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Важливим моментом першої частини формувального етапу 

педагогічного експерименту є отримання групових експертних оцінок за 

результатами екзамену. Дослідження проводилися упродовж 2015 – 2017 рр. 

у групах військовослужбовців загальною кількістю 390 осіб. Отримані 

результати узагальнювалися у вигляді зведених таблиць (додаток Н) за своєю 

структурою подібних до матриці опитування експертів та призначених у 

якості вхідних даних. 

Для аналізу отриманих результатів екзамену груп військовослужбовців 
використовувалися такі статистичні методи оцінювання вірогідності: метод 
оцінювання викидів даних для подальшого опрацювання відповідно до 
розробленої технології («ящик з вусами») і метод оцінювання узгодженості 
групи експертів (коефіцієнт конкордації Кендала). Оцінювання зазначеними 
методами проводилося з застосуванням ресурсів програмного продукту 
StatPlus та програмної надбудови AtteStat, результати наведені на рис. 3.4 і 
рис. 3.5 відповідно.  

Рис. 3.4 Результати оцінювання викидів із застосуванням програмного 

продукту StatPlus  

Як можна бачити на рис. 3.4 і рис. 3.5, за результатами групового 
експертного оцінювання рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців у 
2015 р. спостерігалися відсутність аномальних вимірів (експертних оцінок), 
яким не можливо надати пояснення, і високий рівень (W = 0,925) 
узгодженості групи експертів (екзаменаторів), коли у 2016 р. наявні викиди 
серед експертних оцінок, котрі потребують ретельної уваги і, як наслідок, 
більш низькій рівень узгодженості (W = 0,875) експертної групи. 

 

Зріз рівнів ІКК військовослужбовця 
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Рис. 3.5 Результати оцінювання узгодженості групи експертів із 

застосуванням програмної надбудови AtteStat 

В останньому випадку виникає питання щодо корегування експертної 
групи та виведення з її складу експертів з низьким коефіцієнтом об’єктивності 
(рис. 3.6) 

 
Рис. 3.6 Результати аналізу об’єктивності експертів 

На наступному кроці першої частини формувального етапу педагогічного 

експерименту необхідно вирішити завдання узагальнення отриманих від усіх 

експертів у групі оцінок по кожному військовослужбовцю за результатами 

екзамену. Обчислення думки групи експертів проводилося за методом 

арифметичного усереднення і методом медіани Кемені (додаток П). Результати 

опрацювання експертних оцінок для одного військовослужбовця за 

зазначеними методами наведено на рис. 3.7.  

Таким чином, в результаті опрацювання експертних оцінок за методом 

арифметичного усереднення і методом медіани Кемені військовослужбовець 

отримав за екзаменаційне завдання № 1 – 12 балів і 13 балів (різниця у 1 бал), 

за екзаменаційне завдання № 2 – 12 балів і 11 балів (різниця у 1 бал), за 
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екзаменаційне завдання № 3 – 8 балів і 8 балів (різниці немає), за ЕЗ № 4 – 8 

балів і 8 балів (різниці немає), за екзаменаційне завдання № 5 – 7 балів і 6 балів 

(різниця у 1 бал), за екзаменаційне завдання № 6 – 14 балів і 13 балів (різниця 

у 1 бал), за екзаменаційне завдання № 7 – 15 балів і 14 балів (різниця у 1 бал) 

відповідно.  

 
Рис. 3.7 Результати обчислення думки групи експертів 

Тобто різниця у балах за кожне екзаменаційне завдання становить або 

1 бал, або зовсім відсутня, що свідчить про рівнозначність застосування обох 

методів для визначення групової думки, за умови відсутності викидів серед 

експертних оцінок за екзаменаційне завдання. Однак, за наявності викидів 

необхідно вирішувати питання щодо виключення експерта з низькім 

коефіцієнтом об’єктивності зі складу групи, або обчислювати експертні 

оцінки за допомогою метода медіани Кемені з огляду на його робастність 

щодо викидів. 

Також важливим є статистичне опрацювання результатів групового 

експертного оцінювання з метою обчислення інтегральних оцінок рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців як за традиційним методом, так і за 

методичними підходами, що є складовими пропонованої технології. 

У якості традиційного методу обчислення інтегральних оцінок за 

результатами екзамену була застосована арифметична сума оцінок за окремі 

екзаменаційні завдання з урахуванням їхніх вагових коефіцієнтів: 

,                                (3.2) 

де –  підсумкова оцінка рівнів розвиненості ІКК військовослужбовця,  

1 1 i i n nЕЗ k ЕЗ k ЕЗ k ЕЗΣ = ⋅ + ⋅ + + ⋅

ЕЗΣ
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   – оцінка за i-е екзаменаційне завдання, 

   – ваговий коефіцієнт i- екзаменаційного завдання.  

Ваговий коефіцієнт для кожного екзаменаційного завдання, який 

відображає його важливість у певній ситуації, визначається методом 

експертного оцінювання з подальшим опрацюванням даних за методом 

парних порівнянь, що було розглянуто вище відповідно до результатів, 

наведених у додатку Б. 

Результати обчислення інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців (вибірка 10 осіб) за традіційним методом і методом 

медіани Кемені наведені на рис. 3.8. 

 
Рис. 3.8 Результати обчислення інтегральних оцінок за традіційним 

методом та методом медіани Кемені 

Таким чином обчислені інтегральні оцінки за традіційним методом і 

методом медіани Кемені становлять для військовослужбовця № 1 – 71 бал і 70 

балів, для військовослужбовця № 2 – 88 балів і 88 балів, для 

військовослужбовця № 3 – 50 балів і 47 балів, для військовослужбовця №4 – 94 

бали і 94 бали, для військовослужбовця № 5 – 73 бали і 71 бал, для 

військовослужбовця № 6 – 58 балів і 59 балів, для військовослужбовця № 7 – 79 

балів і 82 бали, для військовослужбовця № 8 – 74 бали і 76 балів, для 

військовослужбовця № 9 – 42 бали і 43 бали, для військовослужбовця № 10 – 

82 бали і 78 балів відповідно. Як можна бачити, наявні розбіжності в 

результатах, які були обчислені за традіційним методом і методом медіани 

iЕЗ

ik
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Кемені, що свідчить про необхідність використання більш вірогідного методу 

медіани Кемені для обчислення інтегральних оцінок ІКК військовослужбовців. 

У якості першої альтернативи для традиційних методів у експерименті 

розглянуто методичний підхід, що передбачає використання розгорнутого 

переліку типів шкал спеціалізованого програмного продукту VERDICT і 

дозволяє більш точно урахувати специфіку різних екзаменаційних завдань. 

Програма VERDICT має можливість вимірювати різні види екзаменаційних 

завдань за 10-ма різними типами шкал як у сукупності, так і окремо, залежно від 

доцільності певного типу шкали. Другою особливістю задіяного програмного 

продукту є використання розгорнутого переліку згорток для обчислення 

інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Приклад інтегрального оцінювання за пропорційною шкалою та 

середньозваженою арифметичною згорткою наведено на рис. 3.9, на якому 

відображено, що найвищу оцінку отримали військовослужбовці № 7 і № 8, а 

найнижчу – військовослужбовець № 3. Розгорнуті результати експерименту, 

які були отримані на підставі використання зазначеного методичного підходу 

з задіянням програмного продукту VERDICT, наведені у додатку Р.1 

(рис. Р.1.1 – Р.1.8).  

 

Рис. 3.9 Приклад інтегральних оцінок, обчислених програмою 

VERDICT  

Отримані результати підтверджують наявність виявленої раніше 

залежності інтегральних оцінок від обраної шкали вимірювання і згортки, що 

визначає важливість використання на практиці адаптаційних можливостей 



159 

програми VERDICT відповідно до параметрів екзаменаційних завдань, з яких 

складається екзамен. 

Наступним рішенням, що використовується у першій частині 

формувального етапу педагогічного експерименту для обчислення 

інтегральних оцінок за результатами екзамену є методичний підхід на підставі 

комплексування методів опрацювання експертних оцінок за допомогою 

програмного продукту OPINION. Основою цього підходу є ітераційна 

процедура математично-статистичного опрацювання групових експертних 

оцінок, коли власні результати методів експертного оцінювання розглядаються 

як альтернативи у комплексному підході. 

Приклад обчислення інтегральних оцінок з використанням 3-х методів 

опрацювання інформації від експертів окремо та за згорткою на підставі 

запропонованого комплексування наведено на рис. 3.10.  

Рис. 3.10 Приклад інтегральних оцінок, обчисленої програмою OPINION 

На рис. 3.10 можна побачити, що після опрацювання інформації від 

експертів за згорткою на підставі запропонованого комплексування найвищу 

оцінку отримали військовослужбовці № 3 і № 9, а найнижчу – 

військовослужбовець № 4. Розгорнуті результати експерименту, отримані з 

використанням зазначеного методичного підходу, реалізованого у 

програмному продукті OPINION, наведені у додатку Р.2 (рис. Р.2.9 – Р.2.13). 

У якості додаткової можливості представлені результати визначення 

узгодженості групи експертів на основі сучасних математичних методів. 
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Аналіз результатів цього кроку першої частини формувального етапу 
педагогічного експерименту підтвердив окреслену раніше суб’єктивну 
невизначеність під час вибору певного методу експертного оцінювання для 
розв’язання задачі оцінювання. У разі виникнення подібних питань у 
педагогічній практиці, доцільно застосовувати ідею комплексування для 
підвищення вірогідності результатів. Додатковими можливостями програми 
OPINION є аналіз узгодженості оцінок експертів, що може бути доречним під 
час формування експертних груп (Р.2.14 – Р.2.16). 

Моделювання процесу мислення екзаменатора під час формування 
інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців за 
результатами екзамену, складає основу ще одного методичного підходу, що 
був експериментально перевірений. Цей підхід передбачає створення ШНМ-
моделі, її налаштування, тестування і безпосереднє використання на 
заключному етапі оцінювання рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Всі зазначені кроки були виконані з ШНМ-моделлю відповідно до плану 
дробово-факторного експерименту [142]. Опитування експертів для складання 
плану дробово-факторного експерименту проводилося з використанням анкети 
№ 3, структура якої наведена у додатку С. Результати опитування за анкетою 
№ 3 «План дробово-факторного експерименту» наведені у табл. С.1. Після 
обчислення даних від усієї групи експертів узагальнення результату 
проводилося на підставі методів усереднення. 

З урахуванням результатів проведеного дробово-факторного 
експерименту в інформаційно-аналітичному середовищі Deductor Studio 
Academic була створена ШНМ-модель обчислення інтегральних оцінок рівнів 
розвиненості ІКК військовослужбовців за результатами екзамену та проведено 
її навчання і тестування. Декілька проведених експериментів ШНМ-моделлю 
дозволили виробити мнемонічне правило щодо визначення кількості нейронів 
Nвн у внутрішніх шарах ШНМ-моделі: 

,                                                   (3.3) 

де Nексп – кількість експериментів відповідно до дробово-факторного 

експерименту; 

експ
вн вх3

NN N= −
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Nвх – кількість нейронів вхідного шару відповідно до кількості складових 

(ЕЗ), які враховуються для визначення інтегральних оцінок рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Результати роботи налаштованого спеціалізованого програмного 

продукту під час опрацювання результатів групового експертного оцінювання 

наведені на рис. 3.11.  

 
Рис. 3.11 Результати налаштування Deductor Studio Academic 

Результати обчислення підсумкової оцінки екзамену для вибіркових 

комбінацій оцінок за окремі екзаменаційні завдання наведені у додатку С 

(табл. С.2). 

Аналіз результатів розглянутої частини експерименту підтверджує 

спроможність ідеї перенесення педагогічного досвіду експертів у параметри 

ШНМ-моделі, адаптивної до екзаменаційних завдань екзамену з іноземної 

мови, яку у подальшому можна використовувати в якості алгоритмічної 

згортки для визначення інтегральних оцінок з достатньо високими значеннями 

вірогідності та точності. 

Для обґрунтування зроблених висновків та перевірки статистичних 

відмінностей результатів екзамену за контрольною (еталонною) таблицею, 

складеною групою експертів та результатів експериментальних груп, 

обчислених за допомогою традиційного методу і розробленої технології було 

обрано критерій Пірсона – хі-квадрат (χ2). У нашій вибірці дотримано вимог 

щодо застосування критерію для опрацювання результатів педагогічного 
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експерименту: у групах було більше 50 військовослужбовців, кількість, що 

потрапили у кожен з рівнів не менше 5 військовослужбовців [202]. 

Ураховуючи завдання дослідження, нульова гіпотеза H0 формулюється 

так: розподіл рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців в 

експериментальній групі, оцінених за розробленою технологією, співпадає з 

розподілом, отриманим від контрольної групи, а можливі відхилення є 

наслідком використання методів опрацювання результатів екзамену з різними 

характеристиками точності. Альтернативна гіпотеза експерименту H1: – 

різниця між розподілами є наслідком використання для опрацювання 

результатів екзамену методів з низьким рівнем вірогідності та точності. 

Результати розподілу інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців, обчислені за традиційним методом і за розробленою 

технологією, наведені в таблиці 3.4 і на рис. 3.12. 

Таблиця 3.4 

Розподіл інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців 

Кількість 
балів 

Шкала 
оцінювання 

Еталонні 
результати 

Результати від 
контрольної групи 

(за традиційним 
методом) 

Результати від 
експериментальної 

групи 
(за технологією) 

чол. % чол. % чол. % 

1 – 59 низький 39 20 47 24 31 16 

60 – 79 середній 88 45 82 42 86 44 

80 – 100 високий 68 35 66 34 78 40 

Еталонні результати обчислення інтегральних оцінок рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців були отримані шляхом експертного 

оцінювання досвідченими викладачами-екзаменаторами. Традиційний метод 

передбачав обчислення викладачами-екзаменаторами інтегральних оцінок 

рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців за арифметичним усередненням. 

Також інтегральні оцінки рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців були 

обчислені за допомогою розробленої технології. 
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Рис. 3.12 Розподіл інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців 

Порівняльний аналіз цих даних розподілу інтегральних оцінок рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців, обчислених за традиційним методом і 

за розробленою технологією (табл. 3.4 і рис. 3.12) дозволи виявити наявні 

розбіжності, а саме:  

низький рівень розвиненості ІКК виявлено у 47 військовослужбовців 

(24 %) (різниця на 8 осіб 4 % з еталонним результатом 39 військовослужбовців 

20%) і 31 військовослужбовця (16 %) (різниця на 8 осіб 4 % з еталонним 

результатом 39 військовослужбовців 20%) відповідно;  

середній рівень розвиненості ІКК виявлено у 82 військовослужбовців 

(42 %) (різниця на 6 осіб 3 % з еталонним результатом 88 військовослужбовців 

45 %) і 86 військовослужбовців (44 %) (різниця на 2 особи 1 % з еталонним 

результатом 88 військовослужбовців 45 %) відповідно; 

високий рівень розвиненості ІКК виявлено у 66 військовослужбовців 

(34 %) (різниця на 2 особи 1 % з еталонним результатом 68 

військовослужбовців 35 %) і 78 військовослужбовців (40 %) (різниця на 10 осіб 

5 % з еталонним результатом 68 військовослужбовців 35 %) відповідно. 

Статистичне опрацювання цих розбіжних результатів екзамену й 

обчислення інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК, отриманих в КГ та 

ЕГ військовослужбовців, проводилося за допомогою статистичного 

програмного пакету STADIA (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13 Результати статистичного опрацювання за допомогою пакету 

STADIA 

Після обчислення значення критерію хі-квадрат для усіх розподілів, 

можемо стверджувати, що вибірки для контрольних результатів та результатів 

після опрацювання за вибраними методами не мають статистично значущі 

відмінності. Оскільки розподіл рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців 

є однаковим, отже, прийнято нульову гіпотезу. При цьому порівняльний аналіз 

отриманих значень критерію хі-квадрат (0,3915 < 0,4307) дозволяє додатково 

зробити важливий висновок – точність результатів інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців з використанням розробленої 

технології вище, ніж з задіянням традиційних методів. Таким чином, 

підвищення ефективності контрольно-оцінного процесу складає 9,1 %.  

Узагальнюючи, зазначимо, що за результатами першої частини 

формувального етапу експерименту, коли тривало екзамену з іноземної мови 

у 2015 – 2017 рр. з метою визначення інтегральних оцінок рівнів розвиненості 

ІКК військовослужбовців, постала необхідність попереднього аналізу щодо 

наявності аномальних вимірів серед експертних оцінок перед їх подальшим 

опрацюванням. Це дозволило правильно використовувати рекомендації щодо 

застосування певних методичних підходів та раціонального задіяння ресурсів 
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інформаційно-аналітичних систем для опрацювання результатів експертного 

оцінювання. 

Результати опрацювання групових експертних оцінок за методом 

медіани Кемені підтвердили задовільну роботу запропонованого методу в 

умовах викидів, коли прості методи усереднення спотворюють результати. 

Супутнім результатом є підтвердження необхідності постійного відстеження 

параметрів узгодженості групи експертів та їхньої об’єктивності. 

Технологічними за характером, але досить важливими за наслідками є 

результати опитування експертів у ході підготовки до складання плану 

проведення дробово-факторного експерименту. Класично вони 

використовуються для навчання та тестування ШНМ-моделі, яка 

досліджується під час експерименту, але у цьому експерименті їхня вибіркова 

версія є опорною (еталонною) оціночною таблицею, котра застосовувалась 

для порівняння результатів опрацювання групової експертної думки за 

традиційними методами та за розробленою технологією. 

Результати опрацювання групових експертних оцінок на підставі 

запропонованих методичних підходів за допомогою ресурсів розглянутих 

програмних засобів свідчать про правильність припущень щодо впливу 

обраної шкали вимірювання, обраної інтегруючої згортки та процедури 

комплексування методів опрацювання експертної інформації на інтегральні 

оцінки рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців. Позитивним 

результатом вважаємо успішне задіяння можливостей нейротехнологій щодо 

адаптивного створення алгоритмічної згортки у процесі «передачі» досвіду 

експертів у пам’ять (параметри) ШНМ-моделі, що імітує контрольно-оцінну 

діяльність екзаменатора під час визначення рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

Враховуючи, що похибка інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців відносно еталонних результатів менше, коли 

опрацювання здійснювалось за розробленою технологією, можна 

стверджувати, що саме це сприяло досягненню більш точних результатів.  
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Підходимо до висновку, що перша частина формувального етапу 

педагогічного експерименту, у ході якої перевірялася ефективність 

розробленої технології інтегрально оцінювання, підтвердив висунути гіпотезу. 

Аналіз його результатів свідчить про підвищення точності та вірогідності 

інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців за умови 

використанні розробленої технології на 9,1 %, а, отже, і про її ефективність. 

Другою частиною формувального етапу педагогічного експерименту 
була експериментальна перевірка педагогічних умов розвитку діагностичної 
компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ, яка передбачала: 

а) проведення констатувальних зрізів у контрольних (КГ) та 
експериментальних (ЕГ) групах щодо визначення рівнів розвиненості 
діагностичної компетентності викладачів; 

б) проведення навчання викладачів іноземних мов ВНЗ технології 
інтегрального оцінювання ІКК військовослужбовців з використанням 
математично-статистичних методів, реалізованих за допомогою 
спеціалізованих програмних продуктів як засобу розвитку діагностичної 
компетентності; 

в) проведення контрольних зрізів у КГ та ЕГ щодо визначення динаміки 

змін у рівнях розвиненості діагностичної компетентності викладачів; 

д) здійснення аналізу, математично-статистичного опрацювання 

одержаних результатів експериментальної роботи та їх узагальнення. 

Головною метою проведення другої частини формувального етапу 

педагогічного експерименту стала експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ. 

Було висунуто гіпотезу: якщо процес розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ здійснювати відповідно до 

визначених педагогічних умов, за спеціально розробленою технологією 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців, яка 

заснована на використанні математично-статистичних методів, реалізованих 

за допомогою спеціалізованих програмних продуктів, то це підвищить рівень 
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діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ і позитивно 

вплине на показники точності та вірогідності інтегральних оцінок ІКК 

військовослужбовців. 

Процес проведення другої частини формувального етапу педагогічного 

експерименту передбачав такі завдання: 

визначити рівень розвиненості діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВНЗ у КГ та ЕГ на початок і кінець експерименту за чотирма 

критеріальними компонентами – ціннісно-мотиваційним, операційно-

діяльнісним, когнітивним, рефлексивно-корекційним та трьома рівнями: 

базовим, професійно-функціональним і творчо-професійним; 

провести аналіз отриманих результатів педагогічного експерименту 

шляхом використання математично-статистичних методів обчислення. 

Відповідно до першого завдання другої частини формувального етапу 

педагогічного експерименту (на початок та кінець) оцінювались рівні 

розвиненості визначених компонентів діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ КГ і ЕГ. З цією метою застосовувались 

методи анкетування та тестування. Експериментальна група проходила 

навчання протягом 2016 – 2018 рр. Анкетуванням і тестуванням визначалися 

рівні розвиненості складових діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ: знань, умінь, навичок, ціннісного ставлення. 

Оцінювання розвиненості діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ відбувалося за базовим, професійно-функціональним і творчо-

професійним рівнями. 

Навчання викладачів іноземних мов ВВНЗ технології інтегрального 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців включала в себе мету, 

завдання, групові та індивідуальні форми навчання (тренінг, консультація), 

«Методичні рекомендації для викладачів іноземних мов ВВНЗ щодо 

застосування технології інтегрального оцінювання розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців», методи (анкетування, 

тестування, самостійна робота та ін.), засоби ІКТ. 
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Мета навчання – розвиток діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ. У межах цієї підготовки забезпечуються: 

технологічні умови, до яких належать необхідна матеріальна база для 

проведення навчання; 

форми та методи діагностичної діяльності, що базуються на 

компетентнісному, андрагогічному і суб’єктно-діяльнісному підходах та 

відповідних цим підходам принципах; 

психологічні умови, що полягають у готовності та внутрішній мотивації 

викладачів іноземних мов до використання математично-статистичних 

методів, реалізованих за допомогою ІКТ у діагностичній діяльності; 

сформовані з практичного досвіду діагностичні ситуації. 

До ЕГ увійшли 64 респонденти із ВВНЗ, а саме: Інституту Служби 

зовнішньої розвідки України, Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія 

Березняка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ України «КПІ» імені 

Ігоря Сікорського, Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил 

України. Викладачі, які виявили бажання проходити навчання самостійно, 

увійшли до КГ. Таким чином, у експерименті взяли участь 126 викладачів, з 

них 64 увійшли в ЕГ та 62 – у КГ (таблиця 3.5). 

Таблиця 3.5 

Склад експериментальної групи 

Склад експериментальної групи Абсолютні значення Відносні значення 

Д. пед. н., д. т. н. 15 23,4 % 

К. пед. н., к. філол. н., к.політ н., к. т. н 27 42,2 % 

Без ступеня 22 34,4 % 

Усього 64 100,0 % 

У ході другої частини формувального етапу педагогічного 

експерименту проводилося опрацювання даних, співставлення результатів 

дослідження, їх аналіз; опис ходу та результатів дослідження на основі методів 
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статистичної обробки даних; оформлення результатів. Змістом цього 

підрозділу є порівняння та узагальнення результатів, отриманих на початок та 

кінець другої частини формувального етапу експерименту в КГ і ЕГ. 

На основі аналізу структури діагностичної компетентності викладачів 

(розділ 2) були визначені критерії для оцінювання діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ: ціннісно-мотиваційний, 

змістовно-організаційний, праксиологічий і результативно-корекційний. 

Для оцінювання когнітивного компонента діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов було розроблено тестове завдання, що включало в 

себе 20 запитань (правильна відповідь дорівнює одному балу) і визначало стан 

когнітивного критерію діагностичної компетентності (додаток Е.2). За 

допомогою тестових завдань перевірялися знання щодо основних 

математично-статистичних методів опрацювання результатів екзамену та 

спеціалізованих програмних продуктів; обізнаність щодо основних термінів і 

понять їх використання в ході діагностичної діяльності. 

Результати другої частини формувального етапу педагогічного 

експерименту. Значення на початок та кінець формувального експерименту у 

КГ та ЕГ отримано як середнє арифметичне значення усіх завдань (X) за 

формулою: 

  ,                                                    (3.4) 

де  – середнє значення ознаки; 

Xi  – окремі варіанти ознаки; 

n – кількість завдань. 

Значення змін на початок та кінець другої частини формувального етапу 

педагогічного експерименту у КГ і ЕГ усіх чотирьох компонентів отримано 

шляхом порівняння їх відносних значень за формулою: 

 ,                                            (3.5) 

де  – значення змін і-го показника на кінець експерименту; 
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 – значення і-го показника на кінець експерименту; 

 – значення і-го показника на початок експерименту. 

Для визначення рівнів розвиненості чотирьох компонентів 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов у ході другої частини 

формувального етапу експерименту здійснено порівняння отриманих даних з 

загальними оцінками рівнів розвиненості компонентів діагностичної 

компетентності, що наведено у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Рівні розвиненості компонентів діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ 

Рівень Показник 

Базовий 0 – 50% 

Професійно-функціональний 50 – 75% 

Творчо-професійний 75 – 100% 

Для виявлення рівня ціннісно-мотиваційного компонента було 

проведено анкетування (додаток Е.1). Дані щодо результатів опрацювання 

експериментального дослідження ціннісно-мотиваційного компонента на 

початок та кінець другої частини формувального етапу експерименту 

наведено в таблиці Е.1.1. 

Аналіз результатів дозволив дійти висновку: на початок експерименту 

ціннісно-мотиваційний компонент діагностичної компетентності у КГ становив 

17,3 %, у ЕГ 20,1 % і знаходився на базовому рівні, а на кінець експерименту у 

КГ групи рівень ціннісно-мотиваційного компоненту діагностичної 

компетентності зріс до 30,3 % базового рівня, а у ЕГ – до 57,2 % професійно-

функціонального рівня. Динаміка змін між рівнями ціннісно-мотиваційного 

компонента на 24,1 % вище у ЕГ, ніж у КГ, що відображено на рис. 3.14. 

кін
iX

поч
iX
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Рис. 3.14 Динаміка змін ціннісно-мотиваційного компонента на початок 

та кінець другої частини формувального етапу експерименту між КГ та ЕГ 

Здійснення педагогічних впливів у процесі цілеспрямованого навчання 

на розвиток ціннісно-мотиваційного компонента діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов стимулює зростання зацікавленості 

щодо використання математично-статистичних методів, реалізованих за 

допомогою спеціалізованих програмних продуктів, у професійній діяльності, 

створює емоційну готовність до використання засобів ІКТ для вирішення 

професійних завдань діагностичної діяльності, формує позитивне ставлення 

викладачів до інноваційних нововведень. Зазначений компонент сприяє 

формуванню ціннісного ставлення складової діагностичної компетентності 

викладачів щодо використання технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців. Методика навчання викладачів 

іноземних мов ВВНЗ технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців як засобу, що сприяє діагностичній діяльності, підвищує 

рівень ціннісно-мотиваційного компонента у ЕГ. 

Для діагностування операційно-діяльнісного компонента діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов використовувались тестові 

завдання (додаток Е.3), (правильна відповідь на тестове завдання дорівнює 

одному балу). В результаті тестування перевірялося набуття викладачами 
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вмінь та навичок роботи з технологією інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Дані щодо результатів опрацювання експериментального дослідження 

операційно-діяльнісного компонента у ЕГ і КГ на початок та кінець другої 

частини формувального етапу експерименту наведено в таблиці Е.3.1. 

Аналіз результатів дозволив зробити висновок: на початок 

експерименту рівень операційно-діяльнісного компонента діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов у КГ становив 21,7 %, у ЕГ 27,8 %, 

тобто базовий рівень, а на кінець експерименту у КГ групи рівень операційно-

діяльнісного компонента діагностичної компетентності зріс до 44,2 % на 

базовому рівні, а у ЕГ – до 81,9 % на творчо-професійному рівні. Динаміка 

змін між рівнями операційно-діяльнісного компонента на 32,4 % вище в ЕГ, 

ніж у КГ. Операційно-діяльнісний компонент діагностичної компетентності 

формується безпосередньо під час цілеспрямованого навчання викладачів і 

практичної роботи з використання технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців.  

Динаміку змін операційно-діяльнісного компонента на початок та кінець 

другої частини формувального етапу експерименту в КГ та ЕГ представлено 

на рис. 3.15.  

 

Рис. 3.15 Динаміка змін операційно-діяльнісного компонента на початок та 

кінець другої частини формувального етапу експерименту в КГ та ЕГ 
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Дані щодо результатів опрацювання експериментального дослідження 

когнітивного компонента на початок та кінець другої частини формувального 

етапу експерименту наведено в таблиці Е.2.1. Динаміка змін когнітивного 

компонента на початок та кінець другої частини формувального етапу 

експерименту між КГ та ЕГ представлена на рис. 3.16.  

 

Рис. 3.16 Динаміка змін когнітивного компонента викладачів ІМ на початок 

та кінець другої частини формувального етапу експерименту у КГ та ЕГ 

Аналіз результатів дозволив дійти такого висновку: на початок 

експерименту рівень знань складової діагностичної компетентності у КГ 

становив 38,1 %, у ЕГ 42,9 % і знаходився на базовому рівні, а на кінець 

експерименту у КГ групи рівень знань діагностичної компетентності зріс до 

64,1 % професійно-функціонального рівня, а у ЕГ – до 89,5 % творчо-

професійного рівня. 

Динаміка змін між рівнями когнітивного компонента на 20,6 % вище у 

ЕГ, ніж у КГ. Підвищення рівня когнітивного компонента в ЕГ обумовлюється 

тим, що викладачі іноземних мов пройшли навчання за методикою, яка є 

експериментальною складовою. 

Для діагностування рефлексивно-корекційного компонента 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов використовувалось 

анкетування (додаток Е.4). Дані щодо результатів опрацювання 
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експериментального дослідження рефлексивно-корекційного компонента на 

початок та кінець другої частини формувального етапу експерименту 

наведено в таблиці Е.4.1. 

Аналіз результатів дозволив дійти такого висновку: на початок 

експерименту рівень рефлексивно-корекційного компонента діагностичної 

компетентності у КГ становив 19, 8 %, а у ЕГ 25,3 % на базовому рівні. На 

кінець експерименту у КГ групи рівень рефлексивно-корекційного 

компонента діагностичної компетентності становив 36,2 % і відповідав 

базовому рівню, а у ЕГ – 52,9 % та відповідав професійно-функціональному 

рівню. Різниця змін між рівнями рефлексивно-корекційного компонента на 

11 % вище у ЕГ, ніж у КГ. Динаміку змін рефлексивно-корекційного 

компонента на початок та кінець другої частини формувального етапу 

експерименту між КГ та ЕГ представлено на рис. 3.17. 

 
Рис. 3.17 Динаміка змін рефлексивно-корекційного компонента на початок 

та кінець другої частини формувального етапу експерименту між КГ та ЕГ 

Після опрацювання складових діагностичної компетентності (ціннісно-

мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивно-

корекційного компонентів) отримані дані було зведено в таблицю 

(додаток Е.5). Значення діагностичної компетентності визначалося як середнє 

арифметичне від відповідних значень її складових. 
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Аналіз результатів другої частини формувального етапу експерименту 

щодо всіх складових діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

дозволив зробити висновок: на початок експерименту рівень розвиненості 

діагностичної компетентності у КГ становив 24 % базовий рівень, а у ЕГ 29 % 

базовий рівень, а на кінець експерименту у КГ групи рівень діагностичної 

компетентності збільшився до 44 %, що відповідає базовому рівню, а у ЕГ – 

до 70 %, що відповідає професійно-функціональному рівню. Динаміка змін 

між рівнями діагностичної компетентності на 22 % вище у ЕГ, ніж у КГ. 

Динаміку змін діагностичної компетентності на початок та кінець другої 

частини формувального етапу експерименту між КГ та ЕГ представлено на 

рис. 3.18. 

 
Рис. 3.18 Динаміка змін діагностичної компетентності на початок та 

кінець другої частини формувального етапу експерименту між КГ та ЕГ 

Аналіз результатів дозволив виявити, що найменші показники рівня 
розвиненості діагностичної компетентності отримали ціннісно-мотиваційний 
та рефлексивно-корекційний компоненти; найвищі – операційно-діяльнісний 
та когнітивний компоненти діагностичної компетентності викладачів 
іноземних мов ВВНЗ. 
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Метод φ* Фішера [226] був обраний для того, щоб за допомогою 
критерію оцінити вірогідність відмінностей між відсотковими долями двох 
вибірок, у яких зареєстровано ефект, що досліджується. 

Зміст кутового перетворення Фішера полягає в переведенні відсоткових 
частин у величини центрального кута, який вимірюється в радіанах. Більшій 
відсотковій долі відповідатиме більший кут φ*, а меншій долі — менший кут, 

але співвідношення тут не лінійні: , де P — відсоткова доля, 

що виражена в долях одиниці. 
У разі збільшення розбіжності між кутами φ1 і φ2 і збільшення 

чисельності вибірок значення критерію зростає. Чим більша величина φ*, тим 

більша вірогідність відмінності. 

Емпіричне значення φ* визначається за формулою: 

 ,                                             (3.6) 

де φ1 – кут, що відповідає відсотковій долі ЕГ, 

φ2 – кут, що відповідає відсотковій долі КГ, 

n1 – кількість учасників у ЕГ, 

n2 – кількість учасників у КГ. 

За критерієм Фішера було визначено такі гіпотези: 

H0: До проходження навчання викладачі іноземних мов мають рівень 

діагностичної компетентності не більший, ніж викладачі, що навчалися 

самостійно. 

H1: Після проходження навчання викладачі іноземних мов мають рівень 

діагностичної компетентності більший, ніж викладачі, що навчалися 

самостійно. 

До та після проходження навчання за результатами анкетування було 

визначено кількість балів за кожним із зазначених рівнів компонентів 

діагностичної компетентності для кожного учасника експерименту й 

обчислено відсоток тих, хто показав позитивний ефект. 

2 arcsin( )Pϕ = ×

* 1 2( 1 2)
1 2

n n
n n

ϕ ϕ ϕ ×
= − ×

+
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Відповідно до [202, с. 330] визначено величину кута φ (у радіанах) для 

різних відсоткових значень: 

φ1(29,0 %) = 1,137 

φ2(24,2 %) = 1,029,  

де  φ1 – кут, що відповідає результатам у ЕГ до експерименту; 

      φ2 – кут, що відповідає результатам у КГ до експерименту; 

 

Значення кутів на початок експерименту у КГ та ЕГ представлено у 

таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Значення кутів для компонентів діагностичної компетентності на 

початок другої частини формувального етапу експерименту у КГ та ЕГ 

Ціннісно-мотиваційний 
компонент 

φ1(20,1 %) 0,930   

φ2(17,3 %) 0,858   

φ*emp  0,404 φ*emp  <  φ*кр(p ≤ 0,05) < 1,64   

Операційно-діяльнісний 
компонент 

φ1(27,8 %) 1,111   

φ2(21,7 %) 0,969   

φ*emp  0,797 φ*emp  <  φ*кр(p ≤ 0,05) < 1,64   

Когнітивний компонент 

φ1(42,9 %) 1,428   

φ2(38,1 %) 1,330   

φ*emp  0,549 φ*emp  <  φ*кр(p ≤ 0,05) < 1,64   

Рефлексивно-
корекційний компонент 

φ1(25,3 %) 1,054   

φ2(19,8 %) 0,922   

φ*emp  0,741 φ*emp  <  φ*кр(p ≤ 0,05) < 1,64   

Діагностична 
компетентність 

φ1(29,0 %) 1,137   

φ2(24,2 %) 1,029   

φ*emp  0,606 φ*emp  <  φ*кр(p ≤ 0,05) < 1,64   

Аналіз значень кутів у таблиці 3.7 довів, що емпіричні значення менше 

критичних, тобто не входять до зони значимості. Таким чином, гіпотеза Н0 

підтверджується, оскільки значних розбіжностей між показниками у КГ та ЕГ 

* 64 62(1,137 1,029) 0,108 5,612 0,606
64 62

ϕ ×
= − × = × =

+
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на початок експерименту немає. За результатами опрацювання анкетування 

учасників на кінець другої частини формувального етапу експерименту у КГ 

та ЕГ: 

φ3(70,4 %) = 1,991  

φ4(43,7 %) = 1,444 

де φ3 – кут, що відповідає результатам у ЕГ після другої частини 

формувального етапу педагогічного експерименту; 

φ4 – кут, що відповідає результатам у КГ після другої частини 

формувального етапу педагогічного експерименту. 

Значення кутів на кінець другої частини формувального етапу 

педагогічного експерименту у КГ та ЕГ наведено у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Значення кутів для компонентів діагностичної компетентності на кінець 

другої частини формувального етапу експерименту у КГ та ЕГ 

Ціннісно-мотиваційний 
компонент 

φ3(57,2 %) 1,715   

φ4(30,3 %) 1,166   

φ*emp  3,081 φ*emp  >  φ*кр(p ≤ 0,01) > 2,31   

Операційно-діяльнісний 
компонент 

φ3(81,9 %) 2,263   

φ4(44,2 %) 1,455   

φ*emp  4,534 φ*emp  >  φ*кр(p ≤ 0,01) > 2,31   

Когнітивний компонент 

φ3(89,5 %) 2,482   

φ4(64,1 %) 1,857   

φ*emp  3,508 φ*emp  >  φ*кр(p ≤ 0,01) > 2,31   

Рефлексивно-
корекційний компонент 

φ3(52,9 %) 1,762   

φ4(36,2 %) 1,291   

φ*emp  2,643 φ*emp  >  φ*кр(p ≤ 0,01) > 2,31   

Діагностична 
компетентність 

φ3(70,4 %) 1,991   

φ4(43,7 %) 1,444   

φ*emp  3,069 φ*emp  >  φ*кр(p ≤ 0,01) > 2,31   

Аналіз значень кутів у таблиці 3.8 показав, що емпіричні значення 

більше критичних, тобто входять до зони значимості. Таким чином, гіпотеза 

Н1 підтверджується, оскільки між показниками у КГ та ЕГ на кінець другої 
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частини формувального етапу педагогічного експерименту є значні 

розбіжності. Після аналізу приходимо до висновку, що на початку другої 

частини формувального етапу експерименту діагностична компетентність 

викладачів КГ і ЕГ була на середині базового рівня, а на кінець експерименту 

у КГ рівень діагностичної компетентності зріс до з професійно-

функціональним, а у ЕГ – до межі з творчо-професійним рівнем. 

Аналіз змін компонентів діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ показав таке: 

ціннісно-мотиваційний компонент на початок проведення експерименту 

у КГ і ЕГ знаходився нижче середини базового рівня, а на кінець експерименту 

у ЕГ збільшився до середини базового рівня, а у КГ підвищився до межі з 

професійно-функціональним рівнем; 

операційно-діяльнісний компонент у КГ і ЕГ на початок експерименту 

знаходилися на середині базового рівня; а на кінець експерименту у КГ досяг 

межі з професійно-функціональним рівнем, а у ЕГ – творчо-професійного 

рівня; 

когнітивний компонент на початок експерименту у КГ і ЕГ був ледь 

вище середині базового рівня, а на кінець експерименту у КГ досяг 

професійно-функціонального рівня, а у ЕГ – творчо-професійного рівня; 

рефлексивно-корекційний компонент на початок експерименту у КГ 

знаходився нижче середини базового рівня, а у ЕГ на середині базового рівня, 

а на кінець експерименту у КГ збільшився до середини базового рівня, а у ЕГ 

– до професійно-функціонального рівня. 

Таким чином, можна зробити висновок, що результати другої частини 

формувального етапу педагогічного експерименту підтвердили гіпотезу. 

Процес розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ здійснювався відповідно до визначених педагогічних умов, за 

спеціально розробленою технологією інтегрального оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців, яка заснована на використанні математично-

статистичних методів, реалізованих за допомогою спеціалізованих 
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програмних продуктів, і це підвищило рівень діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ і позитивно вплинуло на показники точності 

та вірогідності інтегральних оцінок ІКК військовослужбовців. 

З огляду на результати експериментального дослідження щодо 

ефективності впровадження розробленої технологія інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців можна стверджувати, що її 

використання позитивно впливає на розвиток діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ, а впровадження цієї технології у систему 

неперервного навчання викладачів іноземних мов вирішує такі основні 

проблеми: 

опанування викладачами іноземних мов знаннями щодо використання 

математично-статистичних методів і ІКТ у професійній діяльності; 

підвищенні точності та вірогідності інтегральних оцінок розвиненості 

ІКК військовослужбовців. 

Експериментальна перевірка педагогічних умов й отримані результати є 

підґрунтям для висновку: запропонована методика навчання викладачів 

іноземних мов технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців є ефективною та може бути впроваджена у процес 

професійного розвитку викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Для успішного розв’язання проблеми розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ ми пропонуємо 

дотримуватися таких пропозицій: 

Враховувати такі основні підходи під час навчання викладачів 

іноземних мов ВВНЗ технології інтегрального оцінювання рівнів ІКК 

військовослужбовців з використанням математично-статистичних методів, 

реалізованих за допомогою спеціалізованих програмних продуктів, як засобу 

розвитку діагностичної компетентності: пріоритетність самостійного 

навчання; співпраця між тими, хто бере участь у проходженні навчання; 

суб’єкт – суб’єктні відношення, що забезпечують спільну діяльність учасників 

процесу навчання з планування, оцінювання та корекції навчання з 
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урахуванням професійного досвіду учасників навчання; використання 

позитивного професійного досвіду, практичних знань, умінь, навичок того, 

хто вчиться, як бази навчання й джерела формалізації нових знань; 

коригування досвіду й особистісних установок, що перешкоджають освоєнню 

нових знань; врахування системного, андрагогічного, компетентнісного, 

контекстного та суб’єктно-діяльнісного у процесі навчання дорослих, що 

базуються на особистих потребах і враховують соціально-психологічні 

характеристики особистості; добровільність та вмотивованість навчання; 

практико орієнтоване навчання; принцип затребуваності результатів навчання 

у практичній діяльності того, хто вчиться; системність навчання, що полягає у 

відповідності цілей і змісту навчання його формам, методам, засобам й 

оцінюванню результатів; актуалізація результатів навчання, а саме, їх швидке 

використання на практиці; саморозвиток; елективне навчання, тобто надання 

свободи у виборі цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, 

місця, оцінювання результатів навчання та ін. 

Запровадити моніторинг рівнів основних складових діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ для діагностування рівнів 

їхньої розвиненості та можливості вдосконалювати моделі її розвитку. 

Під час планової атестації викладачів іноземних мов ВВНЗ ураховувати 

їхній рівень діагностичної компетентності. 

 

Висновки до третього розділу  

Експериментальна робота з дослідження розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у процесі реалізації 

педагогічних умов і технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців проводилася у два етапи (констатувальний і 

формувальний), за результатами яких зроблено такі висновки. 

1. Аналіз результатів констатувального етапу експерименту показав, що 

рівень розвиненості діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

не відповідає потребам та задачам діагностичної діяльності та потребує 
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детального аналізу можливостей забезпечення педагогічних умов для 

розвитку діагностичної компетентності викладачів і розробки навчально-

методичного інструментарію для її розвитку. Проте викладачі зацікавлені у 

використанні ІКТ для підтримки діагностичної діяльності. Водночас 

результати анкетування свідчать про достатньо узгоджену думку викладачів-

екзаменаторів щодо врахування вагових коефіцієнтів екзаменаційних завдань 

під час обчислення інтегральних оцінок розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

2. Аналіз результатів першої частини формувального етапу 

педагогічного експерименту засвідчив, що інтегральні оцінки розвиненості 

ІКК військовослужбовців, обчислені за допомогою розробленої технології 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців, є на 9,1 % 

більш вірогідними і точними порівняно з оцінками, обчисленими за 

допомогою традиційних методів, що свідчить про ефективність розробленої 

технології. 

3. Аналіз результатів другої частини формувального етапу педагогічного 

експерименту показав, що ціннісно-мотиваційний компонент на кінець 

експерименту у ЕГ збільшився до середнього (72 %), а у КГ підвищився до 

низького рівня (45 %); рефлексивно-корекційний компонент на кінець 

експерименту у КГ збільшився до середнього(65 %), а у ЕГ– до високого 

(91 %) рівня; операційно-діяльнісний компонент на кінець експерименту у КГ 

досяг низького (42 %), а у ЕГ високого (79 %) рівня; когнітивний компонент 

на кінець експерименту у КГ досяг середнього (74 %), а у ЕГ – високого (94 %) 

рівня. 

Аналіз результатів другої частини формувального етапу експерименту 

щодо всіх складових діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

дозволив зробити висновок: на початок експерименту рівень розвиненості 

діагностичної компетентності у КГ становив 24 % базовий рівень, а у ЕГ 29 % 

базовий рівень, а на кінець експерименту у КГ групи рівень діагностичної 

компетентності збільшився до 44 %, що відповідає базовому рівню, а у ЕГ – 
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до 70 %, що відповідає професійно-функціональному рівню. Динаміка змін 

між рівнями діагностичної компетентності на 22 % вище у ЕГ, ніж у КГ. 

Результати початкового і підсумкового зрізів із використанням методів 

статистичної обробки (кутового перетворення φ* Фішера) та порівняльного 

аналізу підтвердили позитивну динаміку розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ при впровадженні 

педагогічних умов її розвитку, що дозволяє зробити висновок про їх 

ефективність. Динаміка змін показників ЕГ і КГ засвідчила позитивні 

тенденції розвитку діагностичної компетентності викладачів за кількістю 

респондентів щодо рівнів діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ. 

4. Проведений педагогічний експеримент підтвердив гіпотезу 

дослідження. Отже, якщо здійснювати процес розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ відповідно до визначених 

педагогічних умов, за спеціально розробленою методикою, що базується на 

використанні розробленої технології інтегрального оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців, яка заснована на використанні математично-

статистичних методів, реалізованих за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення, то це позитивно впливає на показники точності та 

вірогідності інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців і 

підвищує рівень діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації розв’язано актуальне наукове завдання щодо розвитку 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі 

післядипломної освіти, що дало змогу сформулювати такі висновки: 

1. Результати аналізу та систематизації наукової літератури й 

педагогічної практики дають можливість наголошувати, що діагностична 

компетентність є невід’ємним та обов’язковим компонентом професійної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Проте поза увагою 

дослідників залишилися проблемні питання щодо її розвитку й підвищення 

точності визначення інтегральних оцінок розвиненості ІКК 

військовослужбовців, викликані потребами модернізації післядипломної 

освіти та міжнародного співробітництва ЗС України. 

Обґрунтовано та визначено в межах дослідження сутність основних 

понять:  

діагностична компетентність викладача іноземних мов ВВНЗ – це його 

діагностична підготовленість, інтелектуальна, діяльнісна та суб’єктна 

здатність, а також професійна, особистісна й психологічна готовність до 

реалізації діагностичної функції шляхом творчого дотримання педагогічних 

принципів і використання в педагогічній діяльності сучасних методів, 

методик, технологій та засобів педагогічного діагностування;  

інтегральна оцінка рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців – 

узагальнений показник рівня ІКК на основі функціональної залежності від 

часткових показників рівнів розвиненості її складових, скоригованих 

відповідно до їхньої вагомості. 

Уточнено поняття «технологія інтегрального оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців» як системи мети, методів, прийомів, способів, 

засобів і форм оцінювання, що забезпечує успішне досягнення заздалегідь 

визначених педагогічний цілей за допомогою ІКТ у поєднанні з нормативно-

технічним та організаційно-інструкційним забезпеченням.  



185 

Виокремлено структурні компоненти діагностичної компетентності 

викладачів іноземних мов ВВНЗ: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, рефлексивно-корекційний. 

2. Обґрунтовано педагогічні умови розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ, а саме: педагогічне 

моделювання розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ у системі післядипломної освіти; упровадження технології 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців; 

використання об'єктивних критеріїв і показників оцінювання розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ у системі 

післядипломної освіти. Ці умови перебувають у комплексному взаємозв’язку, 

сприяють цілеспрямованому розвитку діагностичної компетентності на основі 

концепції навчання впродовж життя та провідних методологічних підходів. 

3. Здійснено педагогічне моделювання розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ на основі провідних 

тенденцій інформатизації суспільства, вимог концепції освіти особи впродовж 

життя, основних принципів системного, андрагогічного, компетентнісного, 

контекстного та суб’єктно-діяльнісного підходів. Професійно орієнтовна 

модель поєднує основні етапи, зміст, форми, методи й засоби та сприяє 

реалізації окресленої мети. Ця модель складається з цільово-методологічного 

(визначає мету й завдання розвитку діагностичної компетентності, відображає 

основні методологічні підходи її розвитку, які, зі свого боку, зумовлюють 

зміст моделювання її розвитку), змістовного (містить у собі компоненти 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов), технологічного 

(форми, методи, методики, технології та засоби її розвитку), діагностико-

результативного (критерії та показники діагностування її розвиненості за 

трьома рівнями) блоків, які взаємозумовлені й лише в системі забезпечують 

розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов. 

4. Розроблено технологію інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців як методичну основу розвитку діагностичної 
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компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Вона передбачає можливість 

вибору шкали вимірювання та інтегральної агрегаційної функції/згортки, що 

об'єднує результати декількох екзаменаційних завдань (із використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення VERDICT); застосування 

ітераційних процедур взаємодії різних методів, коли результати опрацювання 

одними методами використовуються як вхідні дані для інших методів, завдяки 

чому нівелюється статистична помилка кожного методу окремо (з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення OPINION); 

опрацювання даних під час групового експертного оцінювання результатів 

екзамену з іноземної мови та обчислення інтегральних оцінок з урахуванням 

вагових коефіцієнтів окремих екзаменаційних завдань (із використанням 

програмних засобів AtteStat і Deductor). 

Підготовлено методичні рекомендації щодо її застосування для 

викладачів іноземних мов ВВНЗ, які є методичним супроводом їх 

корпоративного навчання користуватися цією технологією протягом трьох 

етапів (інформаційно-збагачувального, інструментально-репродуктивного й 

діяльнісно-адаптивного) за допомогою тренінгів, консультацій, самостійної 

роботи. 

Експериментальні дані першої частини формувального етапу 

експерименту підтвердили обґрунтованість теоретичної основи цієї 

технології, гіпотезу дослідження й засвідчили, що її впровадження підвищує 

вірогідність і точність визначення інтегральних оцінок рівнів розвиненості 

ІКК військовослужбовців на 9,1 %, що позитивно впливає на контрольно-

оцінний процес у ВВНЗ. 

5. Визначено критерії діагностування розвиненості діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ: ціннісно-мотиваційний 

(позитивне ставлення до діагностичної діяльності з використанням 

математично-статистичних методів опрацювання отриманих у процесі 

діагностики даних, спрямованість на застосування новітніх ІКТ у 

діагностичній діяльності), змістовно-організаційний (наявність знань із 
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фахової дисципліни, про математично-статистичні методи опрацювання 

отриманих у процесі діагностики даних, новітні ІКТ і вимоги щодо організації 

діагностичної діяльності та методик і засобів її реалізації), праксиологічий 

(наявність педагогічних здатностей щодо організації та реалізації 

діагностичної функції, здатність обирати відповідно до завдань діагностики 

математично-статистичні методи опрацювання отриманих у процесі 

діагностики даних із застосуванням ІКТ) і результативно-корекційний 

(здатність оцінювати ефективність математично-статистичних методів 

опрацювання отриманих у процесі діагностики даних із застосуванням ІКТ, 

уміння здійснювати самоаналіз проведеного діагностування, уміння обирати 

власні поведінкові стратегії, здатність до професійного вдосконалення в 

напрямі застосування сучасних діагностичних методів/методик/технологій, 

здатність до самоосвіти й об’єктивного оцінювання своїх можливостей і 

результатів діагностичної діяльності), а також конкретизовано їх показники. 

Визначено три рівні її розвиненості: базовий (знаннєво-

репродуктивний), професійно-функціональний (теоретико-орієнтувальний), 

творчо-професійний (творчий, аналітико-продуктивний).  

6. Експериментальна перевірка педагогічних умов довела їхню 

результативність, що позначилося на підвищенні рівнів розвиненості 

діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. За 

результатами другої частини формувального етапу експерименту 

спостерігалася позитивна динаміка її розвитку. На початку експерименту 

рівень розвиненості діагностичної компетентності в КГ становив 24,2 %, а в 

ЕГ – 29 % (базовий рівень). Наприкінці експерименту в КГ її рівень 

підвищився до 43,7 % (базовий рівень), а в ЕГ – до 70,4 % (професійно-

функціональний рівень). Динаміка змін між рівнями діагностичної 

компетентності на 21,9 % вище в ЕГ, ніж у КГ. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблемних питань, 

пов’язаних із розвитком діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ. Подальшого дослідження потребують методологічні, теоретичні й 
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методичні засади діагностичної діяльності викладачів у ВВНЗ; удосконалення 

системи відбору експертів; підвищення надійності характеристик групової 

думки; розширення спектру методів опрацювання експертних оцінок, задіяних 

у процесі комплексування цих методів; визначення параметрів моделі, 

покладеної в основу штучних нейронних мереж; розширення можливостей 

щодо опрацювання багатофакторних і багаторівневих статистичних вибірок 

для навчання штучних нейронних мереж. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Додаток А.1 

Методи експертного оцінювання за порядковою / ранговою шкалою 

Безпосереднє оцінювання передбачає безпосередню процедуру надання 

числових значень на заздалегідь визначеній шкалі інтервалів вимірюваним 

об’єктам. Обов’язковою умовою цього методу є надання еквівалентним 

об’єктам однакового числа. Вимірювання переваги на шкалі інтервалів матиме 

високий ступінь вірогідності лише за гарної інформованості експертів про 

якості об’єктів оцінювання та предметну сферу. У певних випадках замість 

безперервної числової осі застосовують п’яти-, десяти-, стобальні шкали. У 

процесі опрацювання результатів екзамену з іноземної мови експерт має 

відобразити рівні розвиненості ІКК військовослужбовців відповідною точкою 

на безперервній числовій осі, наприклад, на відрізку [0,1]. Цей метод є 

найбільш простим і тому широко застосовується під час оцінювання. 

Метод безпосереднього оцінювання застосовується у випадках, коли 

об’єкти експертизи можна безпосередньо порівняти, тому що вони мають 

спільний еталон для порівняння. Цей метод дозволяє враховувати ступінь 

переваги будь-якого показника порівняно з іншим. Але, якщо в ході 

визначення узагальненого показника ефективності експерт зробить похибку в 

оцінюванні менш вагомого показника, за правильного визначання його 

взаємного розташування відносно інших показників, то це може призвести до 

значного перекручення кінцевого результату.  

З метою ілюстрації методу розглянемо один з найпростіших підходів. 

Нехай m експертів оцінили n об’єктів по l показниками. Результати 

оцінювання представлені величинами xij, де i – номер об’єкта, j – номер 

експерта, h – номер показника. Величини xij, отримані методам 

безпосереднього оцінювання, – це числа з деякого відрізка числової осі, або 

бали. 
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В якості групової оцінки для кожного з об’єктів можна прийняти середнє 

зважене значення його оцінки: 

( )
1 1

, 1, 2, ,
l m

h
i h ij j

h j
x q x k i n

= =

= =∑∑   ,                                  (А.1.1) 

де qh – коефіцієнти ваги показників порівняння об’єктів, kj – коефіцієнти 

об’єктивності експертів. Величини qh і kj є нормованими, тобто 

1 1
1, 1

l m

h j
h j

q k
= =

= =∑ ∑                                               (А.1.2) 

Коефіцієнти qh можуть бути визначені експертним шляхом, як середній 

коефіцієнт ваги h-ого показника по всім експертам за такою формулою: 

1

m

h hi j
j

q q k
=

=∑                                                   (А.1.3) 

Коефіцієнти об’єктивності експертів можна обчислити за результатами 

оцінювання об’єктів. Основною ідеєю цього обчислення є припущення про те, 

що компетентність експерта повинна оцінюватися за ступенем узгодженості 

його оцінок з груповою оцінкою об’єктів. 

Для спрощення подальшого викладу, обмежимося розглядом випадку 

h=1, тобто коли групове оцінювання об’єктів проводиться на підставі тільки 

одного показника.  

Алгоритм обчислення групових оцінок і коефіцієнтів об’єктивності 

експертів 

а) початкові умови при t = 0 

( )0 1 1, ,jk j m
m

= =                                         (А.1.4) 

тобто початкове значення коефіцієнтів об’єктивності для всіх експертів 

вважається однаковим і рівним. 

б) рекурентні співвідношення (А.1.5) для t = 1,2,3 … наведені нижче: 

),1(,
1

1 nikxx
m

j

t
jij

t
i ==∑

=

−   – групова оцінка для i-ого об’єкта на t-му кроці на 

підставі індивідуальних оцінок xij. 
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λ   – нормувальний коефіцієнт 

)1,1(,1
1

−== ∑
=

mjxxk
n

i

t
iijt

t
j λ

 
 – коефіцієнти об’єктивності j-ого експерта на t-му 

кроці 

∑
−

=

−=
1

1
1

m

j

t
j

t
m kk  

 – коефіцієнти об’єктивності m-ого експерта з умови 

нормування. 

в) ознака закінчення ітераційного процесу 

( )1max t t
i ix x E−− <                                               (А.1.6) 

Збіжність даної ітераційної процедури доведена в науковій літературі для 
випадку, коли індивідуальні оцінки невід’ємні, а експерти та об’єкти не 
розпадаються на окремі групи (тобто коли кожна група експертів не оцінює 
об’єкти своєї групи). У більшості практичних завдань ці умови виконуються, 
що доводить збіжність алгоритму. 

Приклад: Три експерта (m = 3) оцінили значення двох екзаменаційних 
завдань (n = 2) за ступенем їх впливу на інтегральне оцінювання рівнів 
розвиненості ІКК військовослужбовців (h = 1). Результатами експертизи є 
нормовані оцінки екзаменаційних завдань x1j + x2j = 1, j = 1,2,3 (табл. А.1.1). 

 

Таблиця А.1.1 

xij Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 

ЕЗ 1 0,3 0,5 0,2 

ЕЗ 2 0,7 0,5 0,8 

 

Обчислимо групові оцінки за екзаменаційні завдання та коефіцієнти 

об’єктивності кожного з експертів. Для цього скористаємося наведеним вище 

алгоритмом, визначивши точність обчислення Е = 0,001. 

Середні оцінки об’єктів першого наближення (при t = 1) будуть такі: 

333,0)2,05,03,0(
3
11

1 =++=x  667,0)8,05,07,0(
3
11

2 =++=x    x1 = (0,333; 0,667) 
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Обчислимо нормувальний коефіцієнт: 

665,12667,01333,0)8,05,07,0()2,05,03,0( 1
2

1
1

2

1

3

1

11 =⋅+⋅=+++++==∑∑
= =

xxxx
i j

ijiλ  

Значення коефіцієнтів об’єктивності першого наближення матимуть 

значення: 

34,0)667,07,0333,03,0(
665,1
11

1 =⋅+⋅=k  

30,0)667,05,0333,05,0(
665,1
11

2 =⋅+⋅=k  

36,0)30,034,0(11
3 =+−=k  

і тоді   )36,0;30,0;34,0(1 =k  

Обчислюючи групові оцінки другого і т. ін. наближення, отримаємо: 

x2  = (0,324;0,676)    x3  = (0,3235;0,6765) 

л2 = 1,676     л3 = 1,6765 

k2 = (0,341;0,298;0,361)   k3 = (0,341;0,298;0,361) 

Результат третього кроку задовольняє умові закінчення ітераційного 

процесу, і за значення групової оцінки приймається x ≈ x3 = (0,3235; 0,6765). 

Ранжування – це процедура розташування об’єктів (рівнів розвиненості 

ІКК військовослужбовців) у порядку зростання або зменшення якої-небудь 

притаманної їм властивості. Її виконує експерт під час виявлення рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців у певному випадку. Порівнявши в 

суворому порядку всі об’єкти, експерт складає упорядковану послідовність: 

1 2 nO O O> > >                                                   (А.1.7) 

Ознаки, що порівнюються, можна ранжувати в будь-якому напрямі: як у 

бік погіршення якості (ранг 1 надають найкращому), так і навпаки. Важливо, 

щоб обидві змінні було проаранжировано в однаковий спосіб. 

Зручність використання зв’язних рангів полягає в тому, що сума рангів 

n об’єктів дорівнює сумі натуральних чисел від 1 до n та будь-яка комбінація 
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зв’язних рангів не змінює цієї суми, що значно спрощує опрацювання 

результатів ранжування під час групового експертного оцінювання. 

Метод ранжування та його різновиди застосовуються у таких випадках: 

коли виникає необхідність упорядкувати будь-які об’єкти чи явища в 

часі або у просторі. Ця ситуація виникає коли необхідно визначити не ступінь 

наявності будь-якої їх якості, а лише взаємне розташування цих об’єктів у 

просторі або у часі; 

за необхідності упорядкувати ці об’єкти відповідно до будь-якої якості, 

але при цьому треба провести їх точне вимірювання; 

якщо будь-яка якість вимірювана, але зараз не може бути виміряна через 

причини практичного чи теоретичного характеру. 

Під час застосування метода ранжування правильний вибір його 

різновиду для конкретної ситуації впливає на отримання кінцевого результату. 

Точність та надійність процедури ранжування залежить значною мірою від 

кількості об’єктів. Чим більше цих об’єктів, тим нижче їх розрізняльність з 

точки зору експерта, тобто ранг об’єкта встановлюється менш надійно, що є 

суттєвим недоліком цього методу. 

До основних недоліків методу ранжування можна також віднести втрату 

інформації про об’єкти, що оцінюються, внаслідок їх впорядкування лише за 

взаємним розташуванням без врахування наявності будь-якої їх якості, тому 

метод ранжування практично не використовується в чистому вигляді. 

Найчастіше він поєднується з іншими методами, які забезпечують більш чітке 

розрізнення об’єктів. Одним із них є метод безпосереднього оцінювання та 

деякі його різновиди, наприклад, ранжування за порівняльною шкалою. 

У процесі групового експертного оцінювання кожному i-ому об’єкту 

кожен з j-их експертів присвоює rij. У результаті отримуємо матрицю рангів 

||rij|| розмірності n m× , де n – число об’єктів ( )1,i n= , а m – число експертів 

( )1,j m= . 
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Найпростіший спосіб отримання узагальненого ранжування полягає в 

ранжуванні об’єктів за величиною сум рангів, отриманих кожним об’єктом від 

усіх експертів. У цьому випадку для матриці ранжувань ||rij|| обчислюються 

суми: 

( )
1

1, 2,
m

i ij
j

r r i n
=

= =∑                                            (А.1.8) 

Далі об’єкти упорядковуються за ланцюжком нерівностей k l qr r r< < < , 

де ( ) ( ) ( )
,

min , min , , maxk i l i q ii i i k i
r r r r r r

≠
= = =K . Звідси отримуємо узагальнене 

ранжування об’єктів: 

k l qΟ Ο Ο                                            (А.1.9) 

Для врахування об’єктивності експертів досить помножити i-оє 

ранжування на коефіцієнти компетентності j-го експерта 0 ≤ kj ≤ 1. У цьому 

випадку обчислення суми рангів для i-ого об’єкта здійснюється за такою 

формулою: 

1

m

i j ij
j

r k r
=

=∑                                                      (А.1.10) 

Це дозволяє впорядкувати об’єкти за ланцюжком нерівностей. Слід 

зазначити, що побудова таких узагальнених ранжувань є коректною 

процедурою тільки в тому випадку, якщо ранги призначаються як місця 

об’єктів в вигляді натуральних чисел 1, 2, ..., n. 

Однак, ранги об’єктів визначають лише порядок розташування об’єктів 

за показниками порівняння. Ранги як числа не дають можливість зробити 

висновок про те, на скільки або в скільки разів один об’єкт краще в порівнянні 

з іншим. Якщо ранг 3, то звідси не слід робити висновок про те, що об’єкт, з 

рангом 1, в три рази краще, ніж об’єкт, що має ранг 3. 

Разом з тим для використання в експертних системах інформації, 

отриманої від експертів, необхідно не тільки упорядкування або ранжування 

об’єктів за ступенем їх впливу на результат, але й визначення кількісної оцінки 

ступеня впливу кожного з об’єктів на результат. 
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Найпростішим методом для реалізації цього завдання є підхід, 

заснований на побудові узагальненого ранжування шляхом переходу від 

матриці ранжувань до матриці парних порівнянь. Для цього на підставі 

матриці ||rij|| будується m матриць парних порівнянь Rj (j = 1,2, ..., m), де m – 

число експертів. Елементи цих матриць визначаються таким чином: 

1, ,
0,5, ,
0, ,

j j
i k ij kj

j j j
j ik i k ij kj

j j
i k ij kj

якщо тобто r r
R r якщо тобто r r

якщо тобто r r

 Ο Ο <
= = Ο Ο =
 Ο Ο >







                          (А.1.11) 

де j – номер експерта, i і k – номери порівнюваних об’єктів. 

Потім розглянутий раніше метод опрацювання парних порівнянь 

застосовується до отриманих матриць парних порівнянь всіх експертів. Ця 

ітераційна процедура дозволяє отримати коефіцієнти відносної важливості 

об’єктів за ступенем їх впливу на результат. Розглянемо на прикладі 

застосування цього підходу. 

Приклад: Нехай три експерта (m = 3) проранжирували три об’єкта (n = 3) 

за ступенем їх впливу на результат, і таблиця ранжувань має вигляд 

(табл. А.1.2): 

Таблиця А.1.2 

Об’єкт Оi Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 

О1 1 1 2 

О2 2 3 1 

О3 3 2 3 

За цією таблицею матриця парних порівнянь для першого експерта 

матиме вигляд: 

1 2 3

11
1

2

3

0,5 1 1
0 0,5 1
0 0 0,5

kjR R

Ο Ο Ο

Ο
= =

Ο
Ο

 

Аналогічні матриці парних порівнянь для другого і третього експерта 

будуть мати вигляд: 
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2

0,5 1 1
0 0,5 0
0 1 0,5

R =   3

0,5 0 1
1 0,5 1
0 0 0,5

R =  

Використовуючи метод опрацювання парних порівнянь, отримаємо 

послідовність векторів коефіцієнтів відносної важливості об’єктів (табл. А.1.3). 

Таблиця А.1.3 

Крок К1 К2 К3 
0 1,0 1,0 1,0 
1 0,481 0,330 0,185 
2 0,489 0,346 0,156 
3 0,5 0,348 0,152 
4 0,5 0,349 0,151 

Ітераційна процедура з заданою точністю (Е = 0,001) є збіжною на 

четвертому кроці до значень: 

[ ]0,500 0,349 0,151 TK =  

Це дозволяє кількісно оцінити ступінь впливу кожного об’єкта на 

результат, отриманий за вихідного ранжування експертів. 

Усі розглянуті методи групових оцінок дозволяють отримати вірогідні 

результати у випадку, коли група експертів є добре підібраною та їх думки 

узгоджені. Якщо це не так, то постає завдання визначення кількісної оцінки 

узгодженості експертів. Отримання кількісної міри дозволяє більш 

обґрунтовано інтерпретувати причини в розходженні думок. 

Для оцінювання ступеня узгодженості думок групи експертів 

використовують, зокрема, дисперсійний і ентропійний коефіцієнти 

конкордації. Крім цього, при опрацюванні результатів ранжування можуть 

виникати завдання: 

визначення залежності між ранжуваннями двох експертів; 

визначення зв’язків між досягненням двох різних цілей при вирішенні 

однієї сукупності проблем; 

визначення взаємозв’язку між ознаками (об’єктами). 
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У цих випадках мірою взаємозв’язку може бути коефіцієнт рангової 

кореляції. Характеристикою взаємозв’язку безлічі ранжувань буде матриця 

коефіцієнтів рангової кореляції. Відомі коефіцієнти рангової кореляції 

Спірмена і Кендала. На рис. А.1.1 наведено результати обчислення 

коефіцієнта рангової кореляції Спірмена за даними з табл. А.1.4. 

Таблиця А.1.4 

Бали військовослужбовця, виставлені експертами 
за виконання ЕЗ 

 ЕЗ1 ЕЗ2 ЕЗ3 ЕЗ4 

Експерт 1 4 4 3 4 

Експерт 2 3 5 4 4 

Експерт 3 5 4 3 4 

Експерт 4 2 3 4 3 

Метод парних порівнянь застосовують, коли треба з’ясувати переваги 

для великої кількості об’єктів (військовослужбовців) і у випадках, коли 

відмінності між об’єктами такі малі, що безпосереднє оцінювання або 

ранжування не забезпечать їхнього належного впорядкування. Цей метод без 

додаткового опрацювання та низки обмежень не забезпечує остаточного 

впорядкування об’єктів, що є його суттєвим недоліком. 

 
Рис. А.1.1 Результати обчислення коефіцієнта рангової кореляції 

Спірмена 

Разом з тим, експерти достатньо легко вирішують завдання парного 

порівняння. Це завдання полягає в тому, що експерт встановлює переваги 

об’єктів при порівнянні всіх можливих пар. Тобто експерт розглядає всі 
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можливі пари об’єктів і в кожній з них встановлює ту причину, яка на його 

думку має великий вплив на наслідок. Отже, необхідно отримати оцінку всієї 

сукупності об’єктів на підставі результатів парного порівняння, виконаного 

групою експертів. 

Нехай кожен з m експертів оцінює вплив на результат всіх пар об’єктів, 

і надає числову оцінку  

1, ' , ,
0,5, '
0, ' , ,

i j
h

ij i j

i j

якщооб єктO більш значущ ніж O
r об єкти O і O рівнозначні

якщооб єктO менш значущ ніж O


= 



,                       (А.1.12) 

де h = 1,2, ... m – номер експерта, i, j = 1,2, ... n – номери об’єктів, досліджуваних 

під час експертизи. Тобто за результатами експертизи отримуємо m-таблиць 

(матриць) виду (рис. А.1.2):  

Рис. А.1.2 Послідовність опрацювання парних порівнянь 

Як наведено на рис. А.1.2, послідовність опрацювання парних порівнянь 

полягає в тому, що на підставі таблиць парних порівнянь m-експертів 

будується матриця математичних очікувань оцінок всіх пар об’єктів. Потім за 

цією матрицею обчислюється вектор коефіцієнтів відносної важливості / ваги 

об’єктів.  
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Додаток А.2 

Ітераційний алгоритм для отримання вектора відносної 

важливості об’єктів 

Якщо при оцінюванні пари Oij із загальної кількості експертів mi 

висловилися за перевагу Oi, mj експертів, за перевагу Oj, а mp вважає ці об’єкти 

рівнозначними, то оцінка математичного очікування дискретної випадкової 

величини rij дорівнюватиме: 

                    (А.2.13) 

Оскільки загальна кількість експертів m = mi+ mp+ mj, то визначаючи 

звідси mp і підставляючи його в вищенаведений вираз, отримаємо 

                     (А.2.14) 

Очевидно, що хij + хji = 1. Сукупність величин хij утворюють матрицю 

Х=||хij|| розмірності , на підставі якої можна побудувати ранжування всіх 

об’єктів і визначити коефіцієнти відносної важливості об’єктів, тобто вектор: 

                                             (А.2.15) 

Одним із способів визначення значень елементів вектора К є ітераційний 

алгоритм такого вигляду: 

а) початкова умова t = 0 

                                               (А.2.16) 

б) рекурентні співвідношення 

                                                 (А.2.17) 

,                                (А.2.18) 

де Х – матриця математичних очікувань оцінок пар об’єктів, kt – вектор 

коефіцієнтів відносної важливості об’єктів порядку t. 
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 – умова нормування. 

в) ознака закінчення   

Приклад: Припустимо, що в результаті опитування трьох (m = 3) 

експертів про ступінь впливу на результат трьох (n = 3) різних чинників 

(об’єктів) отримані такі матриці парних порівнянь: 

Експерт 1 (R1) Експерт 2 (R2) Експерт 3 (R3) 
 

 О1 О2 О3 

О1 0,5 1 1 

О2 0 0,5 0 

О3 0 1 0,5 

 

 О1 О2 О3 

О1 0,5 0,5 0,5 

О2 0,5 0,5 0,5 

О3 0,5 0,5 0,5 

 

 О1 О2 О3 

О1 0,5 1 0,5 

О2 0 0,5 0 

О3 0,5 1 0,5 

Для отримання групової оцінки ступеня впливу кожного з об’єктів на 

результат, побудуємо матрицю математичних очікувань оцінок кожної з пар 

об’єктів, яка для розглянутого прикладу матиме вигляд: 

 О1 О2 О3 

О1 3/6 5/6 4/6 

О2 1/6 3/6 1/6 

О3 2/6 5/6 3/6 

Значення елементів цієї матриці отримані з таких виразів: 

 

 

Скористаємося вищезазначеним алгоритмом для отримання вектора 

відносної важливості об’єктів. Для унаочнення кожен з кроків представимо у 

вигляді: 

крок 0: 
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крок 1: 

 

 

 

крок 2: 

 

 

 

 

Ітераційний процес триває, допоки норма оцінки не буде менше заданої 

 отримаємо: 

 

 

На четвертому кроці виконується умова виходу, що дозволяє за групову 
оцінку ступеня впливу на результат прийняти вектор коефіцієнтів відносної 
важливості / ваги об’єктів такого вигляду: 
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ДОДАТОК Б 

Порівняння результатів опрацювання даних за методами 

безпосереднього оцінювання, ранжування, парного порівняння 

Наприклад, 4 військовослужбовця виконали однакове екзаменаційне 

завдання, і кожний із шести експертів виставив військовослужбовцю бали з за 

100-бальною шкалою, що відображено в таблиці Б.1. 

Таблиця Б.1 

Бали, отримані військовослужбовцями від експертів за виконання 
екзаменаційного завдання 

 Експерт 
1 

Експерт 
2 

Експерт 
3 

Експерт 
4 

Експерт 
5 

Експерт 
6 

Військовослужбовець 1 80 60 75 45 80 90 

Військовослужбовець 2 50 55 65 60 45 30 

Військовослужбовець 3 40 50 55 80 80 75 

Військовослужбовець 4 50 55 60 40 40 35 

Наведені у таблиці Б.1 бали, які отримали військовослужбовці за 

виконання екзаменаційне завдання, опрацьовують, застосовуючи математичні 

методи опрацювання даних від експертів під час експертного оцінювання з 

ранжуванням результатів екзамену (найгіршому об’єкту надають ранг 1, 

передостанньому – ранг 2 і далі відповідно). 

Результати експертизи, отримані під час обчислення балів (табл. Б.1) за 

методом безпосереднього оцінювання, наведено в табл. Б.2 і відображено на 

рис. Б.1, тобто найвищий ранг має військовослужбовець 1, а найнижчий – 

військовослужбовець 2. 

Таблиця Б.2 

Узагальнені бали і ранги військовослужбовців, обчислені за методом 
безпосереднього оцінювання 

 Узагальнений 
бал 

Ранг 
військовослужбовця 

Військовослужбовець 1 42,5 4 

Військовослужбовець 2 15,6 1 

Військовослужбовець 3 20,4 2 

Військовослужбовець 4 21,5 3 
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Рис. Б.1 Результати експертизи за методом безпосереднього оцінювання 

Результати експертизи, отримані під час обчислення балів (табл. Б.1) за 

методом ранжування, наведено в табл. Б.3 і відображено на рис. Б.2, тобто 

найвищий ранг має військовослужбовець 3, а найнижчий – 

військовослужбовець 1. 

Таблиця Б.3 

Узагальнені бали і ранги військовослужбовців, обчислені за 
методом ранжування 

 Узагальнений 
бал 

Ранг 
військовослужбовецьа 

Військовослужбовець 1 67,5 1 

Військовослужбовець 2 78 3 

Військовослужбовець 3 79 4 

Військовослужбовець 4 76 2 
 

 
Рис. Б.2 Результати експертизи за методом ранжування 
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Результати експертизи, отримані під час обчислення балів (табл. Б.1) за 

методом парних порівнянь, наведено в табл. Б.4 і відображено на рис. Б.3, 

тобто найвищий ранг має військовослужбовець 3, найнижчий – 

військовослужбовець 1, а військовослужбовець 2 і військовослужбовець 4 

отримали однаковий ранг. 

Таблиця Б.4 

Узагальнені бали і ранги військовослужбовців, які визначені 
методом парних порівнянь 

 Узагальнений 
бал 

Ранг 
військовослужбовця 

Військовослужбовець 1 24,6 1 

Військовослужбовець 2 25,1 2 

Військовослужбовець 3 25,3 3 

Військовослужбовець 4 25,1 2 
 

 
Рис. Б.3 Результати експертизи за методом парних порівнянь 
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ДОДАТОК В 

Опрацювання даних від експертів за найбільш поширеними методами 

ранжування 

Через те, що думки експертів відображені на порядковій/ранговій шкалі, 

доцільним є опрацювання даних від експертів за найбільш поширеними серед 

існуючих методів ранжування, а саме: метод медіани Кемені, метод більшості, 

альтернатива Кондорсе, принцип Борда. 

Застосування цих найбільш поширених методів ранжування 

розглядається на прикладі, типовому для екзамену з іноземної мови, коли 

чотири експерти розташовують результати виконання окремим 

військовослужбовцем декількох екзаменаційних завдань (ЕЗ) за рангами 

(оцінками), як наведено у таблиці В.1. Оцінки виставлено за чотирибальною 

шкалою, що найчастіше використовується у ВНЗ, де 5 балів – «відмінно» – 4-

й ранг, 4 бали – «добре» – 3-й ранг, 3 бали – «задовільно» – 2-й ранг, 2 бали – 

«незадовільно» – 1-й ранг відповідно. 

Таблиця В.1 

Бали військовослужбовця, виставлені експертами 

за виконання екзаменаційних завдань 
 ЕЗ1 ЕЗ2 ЕЗ3 ЕЗ4 

Експерт 1 4 4 3 4 

Експерт 2 3 5 4 4 

Експерт 3 5 4 3 4 

Експерт 4 2 3 4 3 

Розглянемо ранжування за методом медіани Кемені [95]. Медіаною 

називається значення досліджуваної ознаки, праворуч і ліворуч від якого 

знаходиться однакове число елементів вибірки. Медіаною Кемені для вибірки, 

що складається з бінарних відносин, називається емпіричне середнє, 

побудоване за допомогою відстані Кемені. Бінарні відносини, зокрема, 

впорядкування, часто використовуються для відображення даних від 

експертів. Тоді відстань Кемені вимірює близькість даних від експертів, а 
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медіана Кемені дозволяє знаходити підсумкову усереднену думку комісії 

експертів. 

Застосовуючи метод медіани Кемені, обчислити значення rij – відстань 

(норму) між двома векторами (думками i-го та j-го експертів) можна за 

допомогою найбільш уживаної манхетенської норми. Отже, відстань даних від 

двох експертів за манхетенською нормою є сума різниць (за абсолютною 

величиною) даних від двох експертів щодо результатів екзамену стосовно 

кожного військовослужбовця. Так, у матриці (табл. В.1) відстань між думками 

1-го та 2-го експертів становитиме: 

r12 = |4 – 3| + |4 – 5| + |3 – 4| + |4 – 4| = 1 + 1 + 1 + 0 = 3. 

Ці величини відображено у таблиці (матриці відстаней). Обчислюються 

значення R − результат експертизи, Ri – відстань від i-го експерта до всіх інших 

експертів, що є сумою відстаней між думкою цього експерта і решти експертів 

(табл. В.2) 

Таблиця В.2 

Визначення відстаней між думками експертів 

 Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 Експерт 4 Ri 

Експерт 1 0 r12 r13 r14 0 + r12 + r13 + r14 = R1 

Експерт 2 r21 0 r23 r24 r21 + 0 + r23 + r24 = R2 

Експерт 3 r31 r32 0 r34 r31 + r32 + 0 + r34 = R3 

Експерт 4 r41 r42 r43 0 r41 + r42 + r43 + 0 = R4 

     min(R1, R2, R3, R4) 

Серед визначених сумарних відстаней знаходиться мінімум з-поміж Ri. 

Думка відповідного i-го експерта є середнім і оголошується результатом 

експертизи. Результат обчислення відстані Кемені для оцінювання чотирма 

експертами виконання чотирьох екзаменаційних завдань одним 

військовослужбовцем наведено у таблиці В.3. 
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Таблиця В.3 

Результат обчислення значень відстаней між думками експертів 

 Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 Експерт 4 Ri 

Експерт 1 0 3 1 5 9 

Експерт 2 3 0 4 4 11 

Експерт 3 1 4 0 6 11 

Експерт 4 5 4 6 0 15 

Як можна бачити, у 1-го експерта найменша відстань від даних від інших, 

тому його думка оголошується результатом експертизи. Таким чином, за 

результатами (табл. В.4) виконання екзаменаційного завдання 1, 2 і 4 

військовослужбовець отримав 3-й ранг, а за результатами виконання 

екзаменаційного завдання 3 – 2-й ранг. 

Таблиця В.4 

Ранги виконання екзаменаційних завдань, обчислені за методом 
медіани Кемені 

Номер екзаменаційних завдань Метод медіани Кемені 

ЕЗ 1 3 

ЕЗ 2 3 

ЕЗ 3 2 

ЕЗ 4 3 

Якщо геометрично відобразити наведені результати, то можна побачити, 

що думка цього експерта знаходиться майже у центрі багатогранника, який 

утворюється вершинами, що відображають думку певного експерта, а ребра 

відображають відстані між думками експертів. Для цього будується 

багатогранник (рис. В.1), система координат утворюється результатами 

екзамену, тобто результати виконання військовослужбовцем 4 екзаменаційних 

завдань утворюють 4-х мірний простір. Вершини цього багатогранника 

відображають думку певного експерта, а ребра відображають відстані між 

думками експертів. На осях координат відмічені бали, які певний експерт 
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надав відповіді військовослужбовця. Отже думка експерта – це точка у 

просторі результатів екзамену. Таким чином геометричне відображення думки 

1-ого експерта, що оголошено результатом експертизи, знаходиться майже у 

центрі багатогранника. Найвіддаленіша від центру вершина вказує на 

найбільш ненадійну думку і таким чином характеризує відповідного експерта. 

 
Рис. В.1 Багатогранник даних від експертів у 4–х мірному просторі 

експертних оцінок 

Розглянемо ранжування за методом більшості. Згідно цього методу 

перший ранг надається за виконання екзаменаційного завдання тому 

військовослужбовцю, котрому більшість експертів надали останнє місце. 

Другий ранг надається тому військовослужбовцю, котрому більшість 

експертів надали передостаннє місце, і так надалі.  

Тоді, відповідно до балів, виставлених експертами за виконання 

кожного екзаменаційного завдання за методом більшості у прикладі, що 

розглядається (табл. В.1), найкращі бали військовослужбовець отримав за 

виконання екзаменаційного завдання 2, отже він має 4-й ранг; за виконання 

екзаменаційного завдання 4 – 3-й ранг, за виконання екзаменаційного завдання 

3 і за виконання екзаменаційного завдання 1 – 2-й ранг (табл. В.5).  

 



Продовження додатку В           243 

Таблиця В.5 

Ранги виконання екзаменаційних завдань, обчислені за методом 
більшості 

Номер екзаменаційних завдань Метод більшості 

ЕЗ 1 2 

ЕЗ 2 4 

ЕЗ 3 2 

ЕЗ 4 3 

Розглянемо ранжування за методом «альтернатива де Кондорсе». 

Згідно методу де Кондорсе, для визначення дійсного волевиявлення більшості, 

необхідно, щоб кожен експерт проранжирував всі об’єкти у порядку їх 

переваги. Для кожної пари екзаменаційних завдань (i та j) обчислюється, яка 

кількість Sij експертів вважає, що i-е екзаменаційне завдання виконано краще 

ніж, j-е, та яка кількість Sji експертів вважає навпаки. На прикладі табл. В.6 

виконується обчислення відносин «краще – гірше». Ранжування виконується за 

методом де Кондорсе: найкращою є альтернатива ai, якщо Sij ≥ Sji  для всіх i, що 

не дорівнюють j, тобто правилу де Кондорсе відповідає лише альтернатива a1. 

Таблиця В.6 

Обчислення відносин «краще-гірше» між результатами 
виконання екзаменаційних завдань  

Sij Відношення Sji 

S12 = 1 < S21 = 3 

S13 = 2 = S31 = 2 

S14 = 2 = S41 = 2 

S23 = 3 > S32 = 1 

S24 = 4 > S42 = 0 

S34 = 3 < S43 = 1 

Тоді, згідно зі балами, які виставлені експертами військовослужбовцю 

за виконання кожного екзаменаційного завдання за методом «альтернатива 

де Кондорсе» у прикладі, що розглядається (табл. В.7), найкращий результат у 

військовослужбовця за виконання екзаменаційного завдання 2 (3-й ранг), 



Продовження додатку В           244 

другий результат за виконання екзаменаційного завдання 1 і 3 одночасно (2-й 

ранг), і третій результат за виконання екзаменаційного завдання 4 (1-й ранг ) 

(рис. В.2).  

 

Рис. В.2 Граф розподілення голосів за методом де Кондорсе 

Таблиця В.7 

Ранги виконання екзаменаційних завдань,  

обчислені за методом Кондорсе 

Номер екзаменаційних завдань Метод Кондорсе 

ЕЗ 1 2 

ЕЗ 2 3 

ЕЗ 3 2 

ЕЗ 4 1 

Розглянемо ранжування за методом Борда. За цим методом експертні 

оцінки представлені у вигляді числа балів, що отримано військовослужбовцем 

за кожний тест. Кожен експерт виконує ранжування результатів виконання 

військовослужбовцем всіх екзаменаційних завдань суворо за зменшенням 

уподобання. Якщо кількість виконаних екзаменаційних завдань – n, тоді за 

найкраще виконане екзаменаційні завдання військовослужбовцю надається n 

балів, за друге – n - 1, за останнє – один бал. Надалі обчислюється, скільки 

балів отримано за екзаменаційні завдання разом. Найкращий 

результат/найвищий ранг буде у військовослужбовця за тест, за який отримано 

1

4

32
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найбільшу кількість балів, інші розподіляються шляхом сортування наданих 

балів.  

Отже, на прикладі табл. В.8, за методом Борда експерти надали 

військовослужбовцю такі бали за виконані ним екзаменаційних завдань: 

Таблиця В.8 

Бали військовослужбовця, виставлені експертами за методом Борда  

 ЕЗ1 ЕЗ2 ЕЗ3 ЕЗ4 

Експерт 1 3 3 2 3 

Експерт 2 2 4 3 3 

Експерт 3 4 3 2 3 

Експерт 4 1 2 3 2 

Усього 10 12 10 11 

Як можна бачити із табл. В.9, найкращий результат у 

військовослужбовця за тест 2 (3-й ранг ), другий результат за тест 4 (2-й ранг ), 

і третій результат за тести 1 і 3 одночасно (1-й ранг ). 

Таблиця В.9 

Ранги виконання екзаменаційних завдань, обчислені за методом Борда 

Номер екзаменаційних завдань Метод Борда 

ЕЗ 1 1 

ЕЗ 2 3 

ЕЗ 3 1 

ЕЗ 4 2 

Метод Кондорсе і метод Борда часто не призводять до інтуїтивно 

очікуваних результатів при обчисленні. Походження недоліків цих методів 

обумовлено, насамперед, тим, що до об’єктів нечислової природи (рангам) 

застосовуються арифметичні операції. 
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ДОДАТОК Г 

Методи визначення узгодженості ранжувань групи експертів 
 

Після опитування i експертів і отримання від них даних  ri, обчислюють 

результати експертизи R і оцінюють об’єктивність кожного члена експертної 

групи за такою формулою: 

  ,                                                  (Г.1) 

де αi − коефіцієнт об’єктивності експерта;  

ri − думка i-го експерта;  

R − результат експертизи (середня думка), обчислений у вищезазначені 

способи;  

d(ri, R) − відстань від думки i-го експерта до середньої думки R;  

n − кількість експертів;  

 − сума відстаней від всіх даних від експертів до середньої думки 

R.  

Об’єктивність кожного експерта обчислюється на прикладі наведеної 

табл. Г.1, з урахуванням результатів експертизи (табл. Б.1). Така таблиця 

заповнюється за результатами екзамену для кожного військовослужбовця. 

Таблиця Г.1 

Матриця даних від експертів і результат експертизи 
 ЕЗ1 ЕЗ2 ЕЗ3 ЕЗ4 
Експерт 1 4 4 3 4 
Експерт 2 3 5 4 4 
Експерт 3 5 4 3 4 
Експерт 4 2 3 4 3 
Результат експертизи 4 4 3 4 

Відстань d(ri, R) від думки i-го експерта до результату (середньої думки R):  

d(r1, R) = |4 – 4| + |4 – 4| + |3 – 3| + |4 – 4| = 0;  

d(r2, R) = |4 – 3| + |4 – 5| + |3 – 4| + |4 – 4| = 3;  

( )

( )
1

,
1

,

i
i n

i
i

d r R

d r R
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=

= −

∑
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1
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∑
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d(r3, R) = |4 – 5| + |4 – 4| + |3 – 3| + |4 – 4| = 1;  

d(r4, R) = |4 – 2| + |4 – 3| + |3 – 4| + |4 – 3| = 5.  

 

α1 = 1 – 0/9 = 1;  

α2 = 1 – 3/9 = 0.67;  

α3 = 1 – 1/9 = 0.89;  

α4 = 1 – 5/9 = 0.44.  

Отже, найбільш об’єктивним виявився експерт 1, а найменш 

компетентним – експерт 4. Так само,  як і за методом медіани Кемені думку 1-

го експерта було обрано за результат експертизи, тоді як думку четвертого 

експерта було відображено найвіддаленішою від центра багатогранника даних 

від експертів (рис. Г.1). 

 
Рис. Г.1 Діаграма об’єктивності експертів 

Рекомендується відкинути думки експертів з малим значенням α і 

обчислити результат без їх урахування. Якщо ж певний експерт 

систематично виявляється необ’єктивним, слід виключити його зі складу 

експертної групи.  

Для цього необхідно розглянути ранжування, які уклав кожний з 

експертів у групі: ρi1, ρi2, …, ρin. Кожна з двох сукупностей балів, що виставили 

експерти, розташовується у вигляді варіаційного ряду з наданням кожному 

( )
4

1
, 0 3 1 5 9i

i
d r R

=

= + + + =∑
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члену ряду відповідного порядкового номера (рангу), вираженого 

натуральним числом. Порівнювані ознаки можна ранжувати в будь-якому 

напрямку: як у бік погіршення якості (ранг 1 отримує військовослужбовець, 

який під час екзамену найкраще виконав завдання), так і навпаки. Головне, 

щоб обидві змінні було проранжовано у однаковий спосіб.  

Наприклад, 4 експерти проранжували результати виконання одним 

військовослужбовцем 5-ти різних екзаменаційних завдань, що відображено в 

табличній формі (табл. Г.2):  

Таблиця Г.2 

Приклад ранжування групою експертів результатів виконання  
одним військовослужбовцем 5-ти різних екзаменаційних завдань 

ЕЗ 
Експерти 

ЕЗ 1 ЕЗ 2 ЕЗ 3 ЕЗ 4 ЕЗ 5 

Експерт 1 1 2 3 4 5 
Експерт 2 3 4 2 1 5 
Експерт 3 2 1 3 5 4 
Експерт 4 4 3 2 1 5 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена обчислюється за формулою:  

 ,                                         (Г.2) 

де  – рангова оцінка першого і другого експерта з i-ою альтернативою; 

n – кількість порівнюваних об’єктів. 

У табл. Г.3 наведено результати обчислення коефіцієнта рангової 

кореляції Спірмена за балами, що отримав військовослужбовець від експертів 

1 і 2 за виконання 5 різних екзаменаційних завдань. 

Таблиця Г.3 

Приклад визначення у коефіцієнта кореляції Спірмена 

 ЕЗ 1 ЕЗ 2 ЕЗ 3 ЕЗ 4 ЕЗ 5 Ʃ 

Експерт 1 1 2 3 4 5  

Експерт 2 3 4 2 1 5  

 -2 -2 1 3 0  

 
4 4 1 9 0 18 
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Підставивши дані з табл. Г.3 у формулу (Г.2), отримаємо коефіцієнт 

рангової кореляції ρ = 0,1. Оскільки коефіцієнт рангової кореляції Спірмена 

змінюється від -1 до +1, то таке значення ρ = 0,1 свідчить про низьку 

узгодженість даних від експертів 1 і 2.  

У такий спосіб обчислюють узгодженість даних від будь-яких двох 

експертів з цієї групи. На рис. Г.2 наведено результати обчислення коефіцієнта 

рангової кореляції Спірмена за даними з табл.Г.3.  

 
Рис. Г.2 Результати обчислення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена 

У практиці педагогічного оцінювання часто трапляються випадки, коли 

експерти виставляють військовослужбовцям за виконання певних 

екзаменаційних завдань однакові бали, і, відповідно, тоді їм треба 

приписувати однакові ранги. Кілька однакових балів поспіль утворюють 

зв’язку і називаються зв’язними. Кожен зі зв’язних балів отримує ранг, рівний 

середньому арифметичному рангів, які мали б елементи зв’язки, якби вони 

були різні. Однакові ранги називаються зв’язними рангами. 

Зв’язні ранги вводяться в тих випадках, коли в ранжируваній сукупності 

військовослужбовець отримав однакові бали за виконання деяких 

екзаменаційних завдань. Тоді кожному з цих екзаменаційних завдань 

надається середня величина порядкових номерів, що обчислюється за такою 

формулою: 

 ,                                          (Г.3) 
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де ρ – оцінка коефіцієнта рангової кореляції, а величини Т1  і  Т2  обчислюються 

за формулами: 

                                            (Г.4) 

,                                            (Г.5) 

де k1i, k2i – кількість повторювальних рангів у і-й послідовності відповідних 

ранжувань, отриманих від експертів 1 і 2. 

Дані для обчислення скорегованого коефіцієнта рангової кореляції 

наведено у табл. Г.4. Підставивши дані з таблиці Г.2 у формули (Г.2), (Г.3), 

(Г.4) і (Г.5) відповідно, ми отримуємо такі результати: ρ = 0,7; T1 = 0,05; 

T2 = 0,15;  = 1. 

Таблиця Г.4 

Скорегований коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для зв’язних 
рангів 

 ЕЗ 1 ЕЗ 2 ЕЗ 3 ЕЗ 4 ЕЗ 5 Ʃ 
Експерт 1 2 2 3 4 5  
Експерт 2 3 4 3 3 5  

 -1 -2 0 1 0  

 
1 4 0 1 0 6 

Значення рангового коефіцієнта кореляції Спірмена для зв’язних рангів 

дорівнює 1 у розглянутому прикладі. На підставі цього значення можна 

стверджувати, що існує щільна узгодженість у послідовності ранжувань 

експертів 1 і 2. 

Коефіцієнт конкордації визначається як відношення D, що описує 

розкид між ранжуваннями до величини Dmax, що є максимально можливим 

розкидом. Формула обчислення є такою: 

,                                         (Г.6) 

де m – кількість експертів, 

n – кількість військовослужбовців. 
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Для обчислення суми квадратів відхилень рангів від середнього 

значення S, яка входить у співвідношення (Г.6), додатково будують спеціальну 

обчислювальну таблицю. Потрібні для обчислення коефіцієнта конкордації 

дані подано у табл. Г.5: 

Таблиця Г.5 

Обчислення квадратів відхилень рангів за кожне екзаменаційне 
завдання від середньої суми рангів 

Експерти 
 

ЕЗ 
Eксперт 1 Eксперт 2 Eксперт 3 Eксперт 4 S di di

2 

ЕЗ 1 1 2 3 4 10 2 4 

ЕЗ 2 2 4 1 3 10 2 4 

ЕЗ 3 3 2 3 2 10 2 4 

ЕЗ 4 4 1 5 1 11 1 1 

ЕЗ 5 5 5 4 5 19 -7 49 

Σ       62 

де S – сумарний ранг об’єкта;  

di – відхилення суми рангів для і-го об’єкта від середньої суми рангів; 

di
2 – квадрат відхилення; 

Σ – сума квадратів відхилень.  

Коефіцієнт W вимірюється в діапазоні від 0 до 1 та групова оцінка 

вважається достатньо надійною, коли W ≥ 0,7. Підставивши S у формулу (Г.6), 

отримаємо W = 0,3875 – коефіцієнт конкордації (узгодженості даних від 

експертів). Така величина коефіцієнта свідчить про наявні розбіжності в даних 

від експертів, але не дозволяє жодним чином охарактеризувати суть цих 

розбіжностей.  
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ДОДАТОК Д 

Додаток Д.1 

Вплив згортки результатів екзамену на інтегральну оцінку рівнів 

розвиненості ІКК 

У кваліметрії освіти теорія оцінювання обмежується сепарабельними і 

адитивними згортками. У табл. Д.1.1 наведено найбільш поширені типи 

згорток і формули їх обчислення. 

Таблиця Д.1.1 

Типи згорток для визначення результатів екзамену 

№ 
з/п Комплексний показник Обчислювальна формула 

1 Середньозважене арифметичне  

2 Середньозважене геометричне  

3 Середньозважене гармонічне  

4 Середньозважене квадратичне  

5 Середньозважене зі ступеневою функцією 
 

6 Евклідова відстань 
 

7 -норма  

8 -норма 
 

9 Сюпремум-норма  

Найчастіше у якості інтегральної оцінки рівня розвиненості ІКК 

військовослужбовця розглядають арифметичну суму оцінок за окремі 

екзаменаційні завдання (ЕЗ): 

,                                             (Д.1.1) 

де  – інтегральна оцінка рівня розвиненості ІКК військовослужбовця,  
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Однією з проблем інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців є необхідність враховувати неоднакову важливість 

окремих екзаменаційних завдань. Зазвичай, цю проблему вирішують 

введенням коефіцієнтів вагомості. Кожному екзаменаційному завданню 

методом експертного оцінювання надається вагомий коефіцієнт, який 

відображає його важливість у певній ситуації. Тоді формула (Д.1) для 

обчислення  інтегральної оцінки рівня розвиненості ІКК набуває вигляду: 

,                               (Д.1.2) 

де  – вагомий коефіцієнт (важливість) i-го ЕЗ.  

У деяких випадках застосовується перемноження оцінок за окремі ЕЗ: 

                                             (Д.1.3) 

Порівнюючи декілька результатів екзамену з іноземної мови з обчисленням 

інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців за формулою 

(Д.3) коефіцієнти важливості можна не вводити, що, на перший погляд, вказує на 

перевагу цього методу обчислення. 

Окрім арифметичної суми або перемноження оцінок за окремі 

екзаменаційні завдання для визначення результатів екзамену з іноземної мови 

можливе застосування інших способів обчислення інтегральних оцінок рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців, наприклад, підсумовування квадратів 

оцінок за окремі екзаменаційні завдання:  

                                 (Д.1.4) 

Щоб визначити, чи ці різні за якостями типи згорток дають близькі 

результати, необхідно дослідити, як вони впливають на вірогідність 

інтегральних оцінок рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Наприклад, у ході порівняння результатів екзамену військовослужбовця 1 

(РЕВ1) та результатів екзамену військовослужбовця 2 (РЕВ2) оцінки за окремі 

екзаменаційні завдання варіюють від 1 до 5, а оцінки коефіцієнтів важливості 

варіюють від 1 до 3. Бали підібрані таким чином, що інтегральні оцінки, які 
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обчислені за формулою (Д.1.2), співпадають. Результати обчислення інтегральної 

оцінки подано у табл. Д.1.2. 

Таблиця Д.1.2 
Порівняння інтегральної оцінки рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців 

РЕВ k1 k2 k3 k4 ЕЗ1 ЕЗ2 ЕЗ3 ЕЗ4 
 

(ф Д.2) 
 

(ф Д.3) 
 

(ф Д.4) 

РЕВ1 1 1 1 3 1 5 5 3 20 75 11,49 

РЕВ2 1 1 1 3 2 5 5 2 20 200 10,1 

Як можна бачити із даних, наведених у табл. Д.1.2, при обчисленні за 

формулою (Д.1.2) перший та другий військовослужбовці за результатами 

екзамену (РЕВ1 і РЕВ2) мають однакові ранги (20 = 20). А при обчисленні за 

формулами (Д.1.3) і (Д.1.4) ранг у військовослужбовця 1 (В1) менше (75 < 200) 

і більше (11,49 > 10,1), ніж у військовослужбовця 2 (В2) відповідно.  

На рис. Д.1.1 і рис. Д.1.2 наведено результати оцінювання рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців, обчислені із застосуванням 

середньозваженої арифметичної згортки та середньозваженої квадратичної 

згортки.  

 
Рис. Д.1.1 Результати оцінювання рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців, обчислені із застосуванням середньозваженої 

арифметичної згортки 

ЕЗΣ tЕЗ
y

ЕЗΣ
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Рис. Д.1.2 Результати оцінювання рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців, обчислені із застосуванням середньозваженої 

геометричної згортки 

Зокрема, обчисливши результати за середньозваженою арифметичною 

згорткою, найкращий рівень розвиненості ІКК продемонстрував 

військовослужбовець 7, а за середньозваженою геометричною згорткою – 

військовослужбовці 7 і 8. Таким чином, що залежно від обраного типу згортки 

наявні розбіжності у результатах екзамену з іноземної мови.  

Додаток Д.2 

Вплив шкали вимірювання на підсумкові результати екзамену 

С. Стивенс [307] розглядав чотири шкали вимірювання. 

1. Шкала найменувань – найпростіша шкала вимірювання. Вона 

відображає ті відношення, завдяки яким об’єкти групують в окремі 

неперетинні класи. За шкалою найменувань не можна визначити, чи є об’єкт 

більше або менше ніж інший, на скільки одиниць чи у скільки разів, можлива 

лише одна операція – класифікація. 

2. Порядкова (рангова) шкала – це відображення відношень порядку. 

Єдино можливі відношення між об’єктами вимірювання – це більше/менше, 

краще/гірше. Виконавши вимірювання за порядковій шкалі, не можна 

дізнатися, на скільки одиниць чи у скільки разів відрізняються об’єкти. 
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3. Інтервальна шкала – це відображення відношень, зазначених не лише 

для шкал найменування та порядку (рангу), а також для різниці між об’єктами. 

За інтервальною шкалою можна визначити, на скільки одиниць один об’єкт 

більше/менше, краще/гірше іншого. 

4. Шкала відношень – це відображення відношень того, у скільки разів 

один об’єкт більше/менше, краще/гірше іншого. 

Отже, будь-яке вимірювання виконується за допомогою шкали 

вимірювання. Результати вимірювання можуть бути різної якості, тобто їх 

можна відобразити за допомогою однієї з чотирьох шкал вимірювання. Кожна 

шкала обмежує застосування певних методів опрацювання результатів 

екзамену. 

Перші два типи шкал (найменувань та порядку) належать до «слабких» 

шкал, оскільки присвоєння числових показників об’єктам пов’язано з 

мінімальними обмеженнями щодо якостей, які відображаються за допомогою 

шкали. Замість числових систем у цих шкалах можуть бути використані 

словесні системи, наприклад, під час оцінювання знань у ВНЗ (порядкова 

шкала: незадовільно, задовільно, добре, відмінно). Ці два типи шкал 

залишаються інваріантними лише за загальних математичних перетворень 

групової структури шкал та передбачають лише прості статистики. 

Два інші типи шкал (інтервалів і відношень) належать до «сильних». 

Вони залишаються інваріантними за загальних лінійних перетворень (шкала 

інтервалів) та за перетворень подібності (шкала відношень). Відповідно, вони 

передбачають застосування більш складних статистик (середнє арифметичне, 

дисперсія, лінійна кореляція, середнє геометричне, коефіцієнт варіації тощо). 

Шкала – це інструмент (прийнята система правил) оцінювання (вимірювання) 

будь-яких об’єктів чи явищ [60]. 

Першими методами шкалювання, які почали застосовувати для 

вимірювання результатів екзамену, були прості лінійні методи. Варто 

розглянути одну з таких таблиць відповідності та адекватний метод 

шкалювання. Наприклад, у праці З. В. Дубас [62] пропонується така таблиця: 
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Таблиця Д.2.3 

Відповідність позначок на шкалі обсягу знань бальним оцінкам 

«2» «3» «4» «5» 

 
  

 

де V – відносний обсяг знань. 

За цією таблицею З. В. Дубас [62] пропонує номограму (рис. Д.2.3), яка 

дозволяє швидко здійснювати процедуру лінійного перетворення балів у 

оцінки, де N – максимальна кількість балів, X – індивідуальний бал. 

 
Рис. Д.2.3 Номограма для визначення оцінки 

Незважаючи на широке застосування обчислювальної техніки у 

навчальному процесі, такі методи обчислення виявляються досить слушними. 

Одним із найбільш зручних способів переведення балів у оцінки є 

узагальнююча функція бажаності Харингтона [269], яка є нелінійною шкалою. 

В основі побудови цієї інтегральної функції покладено ідею перетворення 

натуральних значень окремих відкликів/позначок у безрозмірну шкалу 

бажаності та пріоритетності, яка належить до психофізичних шкал. Вона 

виникла у результаті спостережень за реальними діями тестологів. 

Узагальнююча функція бажаності Харингтона задана рівнівнням такого 

вигляду: 

 ,                                       (Д.2.5) 

де exp – прийняте значення експоненти; 

0,1 0, 4V≤ < 0,4 0,7V≤ < 0,7 0,9V≤ < 0,9 1V≤ =

( )exp expi id y= − −  
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di – окрема бажаність, тобто значення i-го окремого показника, переведене 

в безрозмірну шкалу бажаності Харингтона, 0 < di < 1; 

yі – значення і-го показника у безрозмірному вигляді, yі > 0. 

Стандартні оцінки на шкалі бажаності наведено у табл. Д.4. 

Таблиця Д.2.4 

Шкала бажаності Харингтона з проміжними значеннями 

Бажаність / 
Лінгвістичні оцінки Бальні оцінки Позначка на шкалі 

бажаності 

Відмінно/Дуже добре 5 1,00 – 0,80 

Добре 4 0,80 – 0,63 

Задовільно 3 0,63 – 0,37 

Незадовільно/Погано 2 0,37 – 0,20 

Дуже погано 1 0,20 – 0,00 

Графік бажаності Харингтона (рис. Д.2.4) характеризується 

безперервністю, монотонністю і гладкістю. До того ж, ця крива добре 

відображає те, що у областях бажаності, близьких до 0 та 1, чуттєвість її значно 

нижче, ніж у середній області.  

Рис. Д.2.4 Графік бажаності Харингтона 

Вітчизняні автори також використовують нелінійні типи шкал 

вимірювання. У своїй праці О. Г. Молибог [140] пропонує наближене нелінійне 

співвідношення такого вигляду: 

,          (Д.2.6) 

де Y – оцінка в балах (Y = 2, 3, 4, 5); 

( )( )3,3lg 1 1Y V= −
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V – обсяг знань матеріалу в долях від 1, V. 

Криву, що відповідає вищезазначеній залежності, подано на рис. Д.2.5. 

Рис. Д.2.5 Крива для визначення оцінки за надлінійною залежністю 

Наявна нелінійна залежність величини оцінки від відносного обсягу 

знань, а також високий рівень вимог до знань. Зокрема, оцінці «3» відповідає 

значення V = 0,89, що забагато. 

За іншими таблицями тестування для перетворення тестових балів у 

оцінки значення V = 0,75 відповідає оцінці «5». Тобто, такі таблиці є 

суб’єктивними та відображають багато прихованих чинників. Варто 

простежити закономірності розроблення процедури перетворення тестових 

балів у оцінки. Відомо, що табульовані функції можна визначити простими 

рівняннями. Тому слід проаналізувати не таблиці відповідності, а поведінку 

функцій, що описують ці таблиці. Надалі передбачається, що оцінка y 

пов’язана з індивідуальним балом X слухача нелінійною залежністю такого 

вигляду: 

 ,                                                   (Д.2.7) 

де a, b, n – коефіцієнти, які треба визначити. Серед цих коефіцієнтів 

розглянемо коефіцієнт n, який визначає тип залежності (рис. Д.2.6). 

ny aX b= +

V

Y
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Рис. Д.2.6 Криві для визначення оцінки за сублінійною, лінійною та 

надлінійною залежностями 

Якщо n = 1, то отримуємо лінійну залежність В. 

Крива А відповідає випадку n < 1 і характеризує сублінійну залежність. 

Крива С відповідає випадку n > 1 і характеризує надлінійну залежність.  

У випадку лінійної залежності (n = 1) спостерігається пряма пропорційна 

залежність між оцінками та індивідуальними балами. Це найпростіша 

залежність, але на практиці вона нечасто застосовується. 

Нині найвідомішими є такі 10 різних типів шкал вимірювання 

(табл. Д.2.5).  

Таблиця Д.2.5 
№ 
з/п Типи шкал вимірювання 

1 Ненормована шкала  

2 Пропорційна шкала 

3 Пропорційно-ступенева шкала 

4 Логарифмічна шкала 

5 Логарифмічно-ступенева шкала 

6 Шкала відносно середнього 

7 Шкала відносно екстремуму 

8 Шкала до одиниці 

9 Рівнева шкала 

10 Вибіркова шкала 
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Варто розглянути, чи різні типи шкал вимірювання впливають на 

підсумкові результати екзамену з іноземної мови. 

Значення n < 1 (сублінійна залежність), застосовуються, коли у першу 

чергу важливо підвищити диференціюючою здатністю використаної шкали в 

області низьких оцінок. Надлінійні залежності, де n > 1, застосовуються, коли 

прагнуть підвищити диференціюючу здатність шкали вимірювання в області 

високих оцінок. 

Отже, сублінійні залежності слід застосовувати для тестів, які містять 

завдання підвищеної складності. Тоді переважна кількість іспитників 

отримуватиме відносно низькі індивідуальні бали. Відповідно, для тестів, які 

містять легкі завдання, слід використовувати надлінійні залежності. Таким 

чином, під час розроблення процедури переведення тестових балів у оцінки 

слід використовувати сублінійні або надлінійні залежності, зважаючи на 

характеристики тесту та іспитників.  

На рис. Д.2.7, Д.2.8 і Д.2.9 відображено бали, які отримали 

військовослужбовці за різними типами шкал (логарифмічною, відносно 

середнього, ненормованою), та результати комплексного оцінювання рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців, обчислені за відповідними 

формулами. 

 
Рис. Д.2.7 Результат екзамену з використанням логарифмічної шкали 

вимірювання 
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Рис. Д.2.8 Результат екзамену з використанням шкали вимірювання 

відносно середнього 

 
Рис. Д.2.9 Результат екзамену з використанням ненормованої шкали 

вимірювання 

Як можна бачити на рис. Д.2.7, за логарифмічною шкалою вимірювання 
найвища оцінка у військовослужбовця 7. На рис. Д.2.8 відображено, що 
найвищий результат екзамену з використанням шкали вимірювання відносно 
середнього у військовослужбовця 2. На рис. Д.2.9 продемонстровано, що за 
ненормованою шкалою вимірювання найвищий результат екзамену у 
військовослужбовця 8. 
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ДОДАТОК Е 

Додаток Е.1 

Анкета  

Ціннісно-мотиваційний компонент 

Інструкція: Висловіть Вашу позицію щодо поданих нижче тверджень: 

позначте ті відповіді, з якими Ви погоджуєтесь 

Твердження ТАК НІ 

1. Я вважаю, що діагностична компетентність викладача викладачів 
іноземних мов ВВНЗ є невід’ємним та обов’язковим компонентом його 
професійної компетентності. 

  

2. Мені важливо, щоб з інтегральна оцінка ІКК військовослужбовців була 
більш точної та вірогідною як результат моєї діагностичної діяльності.   

3. Я використовую методи математично-статистичного опрацювання 
результатів кваліфікаційного екзамену з іноземної мови.   

4. Я зацікавлений у підвищенні моєї кваліфікації щодо обізнаності роботи з 
математично-статистичними методами експертного оцінювання.   

5. Я вбачаю за необхідне підвищувати точність і вірогідність інтегральних 
оцінок рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців шляхом застосування 
математично-статистичних методів експертного оцінювання. 

  

6. Я маю бажання використовувати сучасні спеціалізовані програмні 
продукти, за допомогою яких реалізовані математично-статистичні методи 
опрацювання результатів екзамену з іноземної мови. 

  

7. Я вважаю за потрібне розробляти програмне забезпечення з цього 
питання.    

 
Таблиця Е.1.1 

Розвиненість ціннісно-мотиваційного компоненту діагностичної 
компетентності 

№ п/п завдання Фаза експеріменту Контрольна 
група 

Експеріментальна 
група 

1 
Початок 11,9 % 12,8 % 
Кінець 18,2 % 58,0 % 
Зміни 6,3 % 45,1 % 

2 
Початок 23,3 % 24,8 % 
Кінець 52,7 % 74,4 % 
Зміни 29,4 % 49,6 % 

3 
Початок 13,4 % 15,4 % 
Кінець 28,6 % 36,2 % 
Зміни 15,2 % 20,8 % 
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№ п/п завдання Фаза експеріменту Контрольна 
група 

Експеріментальна 
група 

4 
Початок 15,6 % 18,0 % 
Кінець 17,5 % 39,0 % 
Зміни 1,9 % 21,0 % 

5 
Початок 22,2 % 29,5 % 
Кінець 34,7 % 78,7 % 
Зміни 12,5 % 49,2 % 

6 
Початок 15,4 % 18,3 % 
Кінець 17,3 % 39,3 % 
Зміни 1,9 % 21,0 % 

7 
Початок 23,5 % 24,6 % 
Кінець 52,9 % 74,2 % 
Зміни 29,4 % 49,6 % 

Ціннісно-
мотиваційний 

компонент 

Початок 17,3 % 20,1 % 
Кінець 30,3 % 57,2 % 
Зміни 13,0 % 37,1 % 

Різниця змін між КГ та ЕГ 24,1 % 
 

Додаток Е.2 

Тестове завдання  

Когнітивний компонент 
Шановні колеги, пропоноване тестове завдання стосується знань щодо 

використання математично-статистичних методів обчислення результатів екзамену 

військовослужбовців з іноземної мови, реалізованих за допомогою ІКТ, у 

професійній(діагностичній) діяльності. 

Дякуємо за відповіді! 

1. Поняття «компетентність» визначається як: 

а) динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти; 

б) здатність застосовувати знання й уміння, що забезпечує активне 

застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях ; 
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в) поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, застосовних у 

повсякденній діяльності; 

г) здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, 

діяти й виконувати поставлені завдання.  

2. Поняття «іншомовна комунікативна компетентність» 

тлумачиться як:  

а) така, що забезпечує людині можливість діяти, застосовуючи 

специфічні лінгвістичні засоби; 

б) знання мови, високий рівень практичного володіння як вербальними, 

так і невербальними її засобами, а також досвід володіння мовою на 

варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації; 

в) професійна важлива риса особистості фахівця і виокремлює чотири 

головні компоненти: лінгвістичний, соціокультурний, стратегічний, 

професійний; 

г) інтегральне, інтелектуальне, фахове та особистісне утворення, що 

зумовлює здатність і готовність особистості здійснювати усне та письмове 

спілкування у всіх видах мовленнєвої діяльності. 

3. Виокремлюють такі складові ІКК 

а) лінгвістична, соціально-лінгвістична, дискурсивна і стратегічна;  

б) дискурсивна, соціолінгвістична, стратегічна і лінгвістична; 

в) лінгвістична, соціолінгвістична та прагматична; 

г) лінгвістична, соціокультурна, стратегічна, професійна; 

д) немає єдиної структури ІКК. 

4. Поняття «діагностична компетентність викладача іноземних 

мов» визначається як: 

а) сукупність здібностей, знань, умінь і навичок, пов’язаних з 

визначенням рівнів ІКК тих, хто складав екзамен; 

б) сукупність навичок використання прикладного програмного 

забезпечення для вирішення інформаційних потреб; 

в) сукупність знань, умінь і навичок, пов’язаних зі знанням основних 

видів програмного забезпечення і з користувацькими навичками; 
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г) сукупність знань, умінь і навичок, пов’язаних з розумінням 

закономірностей інформаційних процесів у природі, суспільстві і техніці, зі 

здатністю і умінням використовувати засоби ІКТ при розв’язування завдань 

своєї практичної діяльності. 

5. Як на Вашу думку, точність і вірогідність інтегральної оцінки 

рівнів розвиненості ІКК військовослужбовців залежать від: 

а) типу шкали вимірювання результатів екзамену з іноземної мови 

(правило, за яким тестові бали перетворюють у звичні оцінки); 

б) методу експертного оцінювання, який дозволяє відобразити оцінки, 

відповідні рівню розвиненості ІКК кожного із військовослужбовців на 

порядковій (ранговій) шкалі, а саме: ранжирування, парне порівняння, 

безпосереднє оцінювання; 

в) методу ранжування; 

г) методу визначення об’єктивності кожного з експертів і ступеня 

узгодженості думки групи експертів; 

д) типу застосованої згортки. 

6. Складовою педагогічної кваліметрії є педагогічна експертиза – це… 

а) сукупність процедур, необхідних для одержання колективної думки у 

формі експертного судження про педагогічний об’єкт; 

б) методи експертних оцінок і методи соціологічних досліджень 

анкетування і тестування; 

в) статистичні методи у педагогічних дослідженнях; 

г) теорія та практика експертного оцінювання, пов’язані з типовими 

стадіями експертного опитування, методами підбору експертів, розробленням 

регламентів проведення збору й аналізу експертних думок. 

7. Коефіцієнт конкордації Кендала – загальний коефіцієнт рангової 

кореляції для групи, що складається з m експертів 

а) відображає узгодженість усієї групи експертів в цілому; 

б) відображає узгодженість лише двох експертів; 

в) визначає об’єктивність експертів; 



Продовження додатку Е.2           267 

г) визначає кваліфікацію групи експертів. 

8. Згортка – це… 

а) складна функція, яка здійснює багатовимірне перетворення вектору 

вхідних параметрів у вектор вихідних параметрів; 

б) паралельно-розподілена система процесорних елементів, які 

виконують найпростіше опрацювання даних; 

в) математична операція, застосована до двох функцій, яка породжує 

третю функцію, котру іноді розглядають у якості модифікованої версії однієї 

з першоджерельних функцій; 

г) відрізок, який з’єднує вершину трикутника з серединою протилежної 

сторони. 

9. Коефіцієнт вагомості – це… 

а) кількісна характеристика значимості даного показника серед інших 

показників; 

б) частковий вклад кожного показника в комплексний показник; 

в) показник конкурентоспроможності порівнюваних об’єктів, що 

базується на парному порівнянні показників. 

10. Поняття «інтегральна оцінка» визначається як: 

а) узагальнений показник якості перехідного процесу, при цьому якість 

системи оцінюється за допомогою числа, що є інтегралом деякої функції; 

б) показник, у якому відтворюються значення інших показників, 

скоригованих у відповідності до їх вагомості та інших чинників; 

в) в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, 

вагомістю та іншими характеристиками чинників. 

11. Точність вимірювань – це одна з головних характеристик якості 

вимірювання, що відображає… 

а) стійкість результатів до впливу випадкових факторів, зовнішніх і 

внутрішніх; 

б) придатність вимірювати ту властивість, для вимірювання якої він 

призначений; 
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в) близькість результату вимірювання до істинного значення 

вимірюваної фізичної величини. 

12. Вірогідність вимірювань – це  

а) у логічних та математичних теоріях установлюються загальнозначущі 

(об’єктивні) критерії, на основі яких оцінюють ступінь можливості певної 

події чи стану речей; 

б) числова характеристика міри можливості появи якої-небудь певної 

події в тих або інших визначених, таких, що можуть повторюватися 

необмежене число разів умовах; 

в) категорія наукового пізнання, яка відображає особливого типу 

зав’язків між явищами, характерних для масових процесів; 

г) властивість, що характеризує дані на точність, повноту та 

змістовність. 

13. Остаточну думку експертів знаходять за допомогою методу  

а) медіани Кемені 
б) коефіцієнта конкордації Кендала 

в) коефіцієнта рангової кореляції Спірмена 

г) Евклідової відстані 

14. Педагогічна технологія – це… 

а) сукупність методів і засобів реалізації людьми конкретного складного 

процесу шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов’язаних 

процедур і операцій, які виконуються більш або менш однозначно і мають на 

меті досягнення високої ефективності певного виду діяльності; 

б) системний метод створення, застосування і визначення всього 

процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських 

ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти; 

в) технологічний ланцюжок педагогічних дій, операцій і комунікацій 

строго відповідно до цільових установками у формі конкретного очікуваного 

результату, органічною частиною якої є діагностичні процедури, що містять 

критерії, показники та інструментарій вимірювання результатів діяльності. 
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15. Інформаційно-комунікаційні технології включають в себе 

а) сукупність методів, засобів і прийомів, які використовуються для 

збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, передавання, подання 

повідомлень і даних; 

б) технології опису та передавання даних; 

в) знання, набір відомостей та даних про систему або об’єкти; 

г) персональний комп’ютер, програмні засоби, аналітичні системи. 

16. Комплексне застосування згорток експертних оцінок реалізоване 

у статистичному програмному продукті… 

а) STATISTICA 

б) MathCAD 

в) RATS 

г) VERDICT 

17. Узагальнення експертних оцінок здійснюється за допомогою 

статистичного програмного продукту… 

а) AtteStat  

б) MS Excel 

в) STADIA 

г) PRISM 

18. Штучна нейронна мережа – це … 

а) машинне навчання як метод розпізнавання образів; 

б) математичні моделі, що працюють за принципом мереж нервових 

клітин тваринного організму; 

в) основна складова для моделювання природного інтелекту з 

допомогою обчислювальних алгоритмів. 

19. Основною перевагою нейромереж над звичайними алгоритмами 

обчислення є  

а) здатність до навчання, знаходженні правильних коефіцієнтів зв’язку 

між нейронами, а також в узагальненні даних та виявленні складних 

залежностей між вхідними і вихідними сигналами; 
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б) паралельна обробка інформації одночасно великою кількістю нейронів. 

завдяки цьому досягається значне пришвидшення обробки інформації; 

в) здатність розв’язувати задачі передбачення та прогнозування часових 

рядів, серед яких виділяються завдання з набором певних специфічних ознак. 

20. Сутність методу експертних оцінок полягає в ... 

а) логіко-інтуїтивному аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища 

організації, розробці альтернатив і кількісній оцінці їх якості, узагальнена 

думка експертів служить підставою для здійснення вибору; 

б) комплексному використанні інтуїтивного і логічного мислення, а 

також формальної обробки кількісно виражених суджень експертів, що 

дозволяє отримати показники якості альтернатив при вирішенні 

слабоформалізуемих задач вибору; 

в) наданні об’єктивної характеристики про якісні і кількісні сторони 

об’єкта прогнозування на основі обробки та аналізу сукупності 

індивідуальних думок експертів. 

Ключ до тесту: 

Номер 
завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильний 
варіант 

відповіді 
а г д г а – д а а в а б 

Номер 
завдання 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильний 
варіант 

відповіді 
в г а в а г а б а б 
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Таблиця Е.2.2 

Розвиненість когнітивного компоненту діагностичної 
компетентності 

№ завдання Фаза експеріменту Контрольна 
група 

Експеріментальна 
група 

1 
Початок 43,4 % 57,7 % 
Кінець 55,4 % 85,9 % 
Зміни 12,0 % 28,2 % 

2 
Початок 46,9 % 55,1 % 
Кінець 73,7 % 92,3 % 
Зміни 26,8 % 37,2 % 

3 
Початок 38,5 % 39,7 % 
Кінець 70,3 % 94,9 % 
Зміни 31,7 % 55,1 % 

4 
Початок 55,5 % 65,4 % 
Кінець 75,2 % 98,7 % 
Зміни 19,7 % 33,3 % 

5 
Початок 59,1 % 70,5 % 
Кінець 74,0 % 97,4 % 
Зміни 14,8 % 26,9 % 

6 
Початок 40,2% 52,6% 
Кінець 65,3% 94,9% 
Зміни 25,2 % 42,3 % 

7 
Початок 44,4 % 48,7 % 
Кінець 67,8 % 96,2 % 
Зміни 23,3 % 47,4 % 

8 
Початок 39,4 % 42,6 % 
Кінець 49,6 % 63,6 % 
Зміни 10,2 % 21,0 % 

9 
Початок 45,7 % 50,0 % 
Кінець 65,2 % 83,6 % 
Зміни 19,5 % 33,6 % 

10 
Початок 35,8 % 35,9 % 
Кінець 67,8 % 86,2 % 
Зміни 32,0 % 50,3 % 

11 
Початок 33,3 % 34,6 % 
Кінець 56,7 % 82,3 % 
Зміни 23,3 % 47,7 % 
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№ завдання Фаза експеріменту Контрольна 
група 

Експеріментальна 
група 

12 
Початок 40,7 % 44,9 % 
Кінець 63,0 % 79,5 % 
Зміни 22,2 % 34,6 % 

13 
Початок 25,2 % 28,8 % 
Кінець 51,7 % 87,4 % 
Зміни 26,6 % 58,7 % 

14 
Початок 30,9 % 33,3 % 
Кінець 62,2 % 92,9 % 
Зміни 33,3 % 61,5 % 

15 
Початок 25,9 % 30,8 % 
Кінець 60,5 % 85,9 % 
Зміни 34,6 % 55,1 % 

16 
Початок 17,3 % 19,2 % 
Кінець 61,1 % 89,7 % 
Зміни 43,9 % 70,5 % 

17 
Початок 62,7 % 64,6 % 
Кінець 77,5 % 96,0 % 
Зміни 14,8 % 31,4 % 

18 
Початок 18,5 % 20,5 % 
Кінець 60,4 % 97,4 % 
Зміни 41,9 % 76,9 % 

19 
Початок 19,8 % 21,8 % 
Кінець 56,8 % 94,9 % 
Зміни 37,0 % 73,1 % 

20 
Початок 39,5 % 41,0 % 
Кінець 67,8 % 91,0 % 
Зміни 28,3 % 50,0 % 

Когнітивний 
компонент 

Початок 38,1 % 42,9 % 
Кінець 64,1 % 89,5 % 
Зміни 26,0 % 46,6 % 

Різниця змін між КГ та ЕГ 20,7 % 
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Додаток Е.3 

Тестове завдання  

Операційно-діяльнісний компонент 
Шановні колеги, пропоноване тестове завдання стосується знань щодо 

використання програмних засобів обчислення результатів екзамену військовослужбовців з 

іноземної мови, реалізованих за допомогою ІКТ, у професійній(діагностичній) діяльності. 

Дякуємо за відповіді! 

№ 

з/п 
Питання 

Варіанти 

відповіді 

1  Оберіть пункт меню в екранному вікні програми «VERDICT» для 
визначення типу нормування первинної матриці опитування експертів 

 

1. червоний 

2. зелений 

3. синій 

4. жовтий 

2  Який інтервал даних необхідно обрати в екранному вікні програми 
AtteStat для обчислення експертних оцінок за медіаною Кемені? 

1. червоний 

2. зелений 

3. синій 
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3  Визначить результати визначення вагових коефіцієнтів екзаменаційних 

завдань методом парних порівнянь з використанням статистичного 
програмного продукту Saaty 

 

1. червоний 

2. зелений 

3. синій 

 

4  Оберіть пункт меню в екранному вікні програми «Opinion» для 
визначення узгодженості групи експертів 

1. червоний 

2. зелений 

3. синій 

4. жовтий 
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5  Оберіть пункт меню в екранному вікні програми «VERDICT» для 

визначення форми згортки оцінок експертів 

 

1. червоний 

2. зелений 

3. синій 

4. жовтий 

6  Вкажіть нейрон прихованого шару багатошарової нейронної мережі 
прямого поширення 

1. червоний 

2. зелений 

3. синій 
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7  Який пункт меню запускає «майстер обробки» при створенні нейронної 

мережі у середовищі Deductor Studio Academic 

 

1. червоний 

2. жовтий  

3. синій 

4. зелений 

8  Який параметр визначає призначення поля даних при навчанні нейронної 
мережі у середовищі Deductor Studio Academic? 

1. червоний 

2. жовтий  

3. синій 

4. зелений 

5. сірий 
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9  Який сегмент дає уявлення про оцінки ступені близькості результуючих 

точок? 

 

1. червоний 

2. зелений 

3. синій 

 

10  Яка  модель нейронної мережі створена у цьому проекті? 

 

1. червоний 

2. жовтий  

3. синій 

4. зелений 
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Таблиця Е.3.3 

Розвиненість операційно-діяльнісного компоненту діагностичної 

компетентності 

№ завдання Фаза експеріменту Контрольна 
група 

Експеріментальна 
група 

1 
Початок 32,1 % 44,7 % 
Кінець 45,7 % 77,2 % 
Зміни 13,6 % 32,5 % 

2 
Початок 28,4 % 34,6 % 
Кінець 55,4 % 81,0 % 
Зміни 27,0 % 46,4 % 

3 
Початок 22,2 % 32,1 % 
Кінець 51,6 % 91,2 % 
Зміни 29,4 % 59,1 % 

4 
Початок 24,7 % 30,8 % 
Кінець 55,3 % 93,6 % 
Зміни 30,6 % 62,8 % 

5 
Початок 17,3 % 21,8 % 
Кінець 42,8 % 81,0 % 
Зміни 25,6 % 59,2 % 

6 
Початок 23,5 % 29,5 % 
Кінець 38,0 % 82,2 % 
Зміни 14,6 % 52,7 % 

7 
Початок 15,8 % 20,5 % 
Кінець 51,3 % 74,4 % 
Зміни 35,5 % 53,9 % 
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№ завдання Фаза експеріменту Контрольна 
група 

Експеріментальна 
група 

8 
Початок 12,1 % 15,4 % 
Кінець 31,3 % 71,8 % 
Зміни 19,2 % 56,4 % 

9 
Початок 20,5 % 24,4 % 
Кінець 37,6 % 87,2 % 
Зміни 17,1 % 62,8 % 

10 
Початок 20,5 % 24,4 % 
Кінець 33,3 % 79,5 % 
Зміни 12,8 % 55,1 % 

Операційно-
діяльнісний 
компонент 

Початок 21,7 % 27,8 % 
Кінець 44,2 % 81,9 % 
Зміни 22,5 % 54,1 % 

Різниця змін між КГ та ЕГ 31,6 % 

Додаток Е.4 

Анкета 

Рефлексивно-корекційний компонент 
Просимо Вас відповісти на запитання анкети, основною метою якої є перевірка 

моделі діагностичної компетентності для викладачів іноземних мов 

Інструкція: Анкета складається з 6-ти питань, що стосуються дослідницького 

компоненту моделі діагностичної компетентності 

Оскільки дані анкети є анонімною, просимо Вас надати відверті відповіді. 

Висловіть Вашу позицію щодо поданих нижче питань: позначте ті відповіді, з 

якими Ви погоджуєтесь. 

Твердження ТАК НІ 

1. Математично-статистичні методи опрацювання даних екзамену з
іноземної мови надають мені можливість коректно обчислювати 
інтегральні оцінки ІКК військовослужбовців.  

2. Спеціалізовані програмні продукти, за допомогою яких реалізовані
математично-статистичні методи опрацювання даних екзамену з іноземної 
мови надають мені можливості швидко і якісно порівнювати, 
класифікувати, обчислювати інтегральні оцінки ІКК військовослужбовців. 

3. Нейромережна технологія надає можливість створення архівів наукових
ресурсів щодо аналізу питань з проблеми дослідження 
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4. Ресурси штучних нейронних мереж дозволяють опрацьовувати великі
масиви даних, прискорюють і підвищують якість процесу діагностичної 
діяльності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

5. Завдяки використанню розробленої технології інтегрального оцінювання
розвиненості ІКК військовослужбовців можливо застосовувати широкий 
спектр методів дослідження (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та 
ін.). 
6. Впровадження технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК
військовослужбовців дозволяють підвищити точність і вірогідність 
інтегральних оцінок розвиненості ІКК військовослужбовців, а також 
спрямовує увагу на інноваційні розробки та ідеї. 

Таблиця Е.4.4 

Розвиненість рефлексивно-корекційного компоненту діагностичної 

компетентності 

№ завдання Фаза експеріменту Контрольна 
група 

Експеріментальна 
група 

1 
Початок 16,3 % 18,8 % 
Кінець 32,6 % 44,4 % 
Зміни 16,3 % 25,6 % 

2 
Початок 18,3 % 21,8 % 
Кінець 36,7 % 48,4 % 
Зміни 18,4 % 26,6 % 

3 
Початок 8,4 % 11,5 % 
Кінець 33,2 % 55,9 % 
Зміни 24,8 % 44,4 % 

4 
Початок 22,0 % 28,2 % 
Кінець 37,6 % 50,8 % 
Зміни 15,6 % 22,6 % 

5 
Початок 6,9 % 10,3 % 
Кінець 21,5 % 41,5 % 
Зміни 14,5 % 31,3 % 

6 
Початок 46,7 % 61,0 % 
Кінець 55,7 % 76,3 % 
Зміни 9,0 % 15,3 % 

Рефлексивно-
корекційний 
компонент 

Початок 19,8 % 25,3 % 
Кінець 36,2 % 52,9 % 
Зміни 16,4 % 27,6 % 

Різниця змін між КГ та ЕГ 11,2 % 
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Таблиця Е.5 

Розвиненість діагностичної компетентності 

Компонент 
Фаза 

експері-
менту 

Контрольна група Експериментальна група 

Б П-Ф П-Е Заг Б П-Ф П-Е Заг 

Ціннісно-
мотиваційний 
компонент 

Початок 17,3 % 20,1 % 

Кінець 79,4 % 13,1 % 7,5 % 30,3 % 45,2 % 36,5 % 18,3 % 56,3 % 

Зміни 13,0 % 36,2 % 

Операційно-
діяльнісний 
компонент 

Початок 21,7 % 27,8 % 

Кінець 58,2 % 26,2 % 15,6 % 44,2 % 24,4 % 43,3 % 32,3 % 81,9 % 

Зміни 22,5 % 54,1 % 

Когнітивний 
компонент 

Початок 38,1 % 42,9 % 

Кінець 39,7 % 38,0 % 22,3 % 64,1 % 15,7 % 47,5 % 36,8 % 89,5 % 

Зміни 26,0 % 46,6 % 

Рефлексивно-
корекційний 
компонент 

Початок 19,8 % 25,3 % 

Кінець 75,1 % 14,8 % 10,1 % 36,2 % 53,2 % 28,7 % 18,1 % 52,9 % 

Зміни 16,4 % 27,6 % 

Розвиненість 
діагностичної 
компетентності 

Початок 24,2 % 29,0 % 

Кінець 63,1 % 23,0 % 13,9 % 43,7 % 34,6 % 39,0 % 26,4 % 70,1 % 

Зміни 19,5 % 41,1 % 

Різниця змін між КГ та ЕГ 21,6 % 
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця Ж.1 

Робоча таблиця екзаменатора для оцінювання 

№ 
з/п 

Прізвище 
військовослужбовця 

Кількість балів 
Письмовий 

екзамен Усний екзамен Загальний 
бал 

Критерії оцінювання 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

3 

Таблиця Ж.2 

Критерії оцінювання результатів екзамену і максимальна кількість 

балів 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання 
результатів екзамену 

Максимальна кількість балів 

Вступний екзамен 
Кваліфікаційний 

екзамен 
(за 4-бальною шкалою) 

1 
Письмовий переклад з 
іноземної мови 
державною 

15 (за п’ятнадцяти бальною 
шкалою) 

5 

2 
Письмовий переклад з 
державної мови 
іноземною 

15 (за п’ятнадцяти бальною 
шкалою) 5 

3 Володіння лексичним 
матеріалом 

10 (за десяти бальною шкалою) 5 

4 Володіння граматичним 
матеріалом 10 (за десяти бальною шкалою) 5 

5 Розуміння мови 
співрозмовника 10 (за десяти бальною шкалою) 5 

6 Розуміння фонограми на 
слух 

20 (за двадцяти бальною 
шкалою) 5 

7 Вміння вести бесіду 20 (за двадцяти бальною 
шкалою) 5 
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Таблиця Ж.3 

Анкета № 2 

Експерт № __ 

Види діяльності для визначення рівня розвиненості ІКК 
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Письмовий переклад з іноземної мови державною        
Письмовий переклад з державної мови іноземною        
Володіння лексичним матеріалом        
Володіння граматичним матеріалом        
Розуміння мови співрозмовника        
Розуміння фонограми на слух        
Вміння вести бесіду        

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

за темою «Визначення вагових коефіцієнтів екзаменаційних завдань, які 
застосовуються під час кваліфікаційного екзамену для оцінювання рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців» 
Експерт № 1 

Види діяльності для визначення рівня розвиненості ІКК 
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Письмовий переклад з іноземної мови державною 1 1 2 2 2   
Письмовий переклад з державної мови іноземною 2 1 2 2 2   
Володіння лексичним матеріалом   1 1 1   
Володіння граматичним матеріалом   1 1 1   
Розуміння мови співрозмовника   1 1 1   
Розуміння фонограми на слух 2 2 3 3 4 1 1 
Вміння вести бесіду 2 2 3 3 4 1 1 
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Експерт № 2 

Види діяльності для визначення рівня розвиненості ІКК 
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Письмовий переклад з іноземної мови державною 1 1 2 2 2   
Письмовий переклад з державної мови іноземною 2 1 3 3 3   
Володіння лексичним матеріалом   1 1 1   
Володіння граматичним матеріалом   1 1 1   
Розуміння мови співрозмовника   1 1 1   
Розуміння фонограми на слух 2 2 4 4 4 1 1 
Вміння вести бесіду 2 2 4 4 4 1 1 

 

Експерт № 3 

Види діяльності для визначення рівня розвиненості ІКК 
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Письмовий переклад з іноземної мови державною 1 1 2 2 2   
Письмовий переклад з державної мови іноземною 1 1 2 2 2   
Володіння лексичним матеріалом   1 1 1   
Володіння граматичним матеріалом   1 1 1   
Розуміння мови співрозмовника   1 1 1   
Розуміння фонограми на слух 2 2 3 3 3 1 1 
Вміння вести бесіду 2 2 3 3 3 2 1 
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Експерт № 4 

Види діяльності для визначення рівня розвиненості ІКК 
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Письмовий переклад з іноземної мови державною 1 1 3 3 2   
Письмовий переклад з державної мови іноземною 1 1 3 3 2   
Володіння лексичним матеріалом   1 1 1   
Володіння граматичним матеріалом   1 1 1   
Розуміння мови співрозмовника   1 1 1   
Розуміння фонограми на слух 2 2 5 5 4 1 1 
Вміння вести бесіду 2 2 5 5 4 1 1 
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Види діяльності для визначення рівня розвиненості ІКК 
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Письмовий переклад з іноземної мови державною 1 1 2 2 2   
Письмовий переклад з державної мови іноземною 2 1 2 2 2   
Володіння лексичним матеріалом   1 1 1   
Володіння граматичним матеріалом   1 1 1   
Розуміння мови співрозмовника   1 1 1   
Розуміння фонограми на слух 2 2 3 3 3 1 1 
Вміння вести бесіду 2 2 3 3 3 2 1 
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Експерт № 6 

Види діяльності для визначення рівня розвиненості ІКК 
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Письмовий переклад з іноземної мови державною 1 1 2 2 3   
Письмовий переклад з державної мови іноземною 2 1 2 2 3   
Володіння лексичним матеріалом   1 1 1   
Володіння граматичним матеріалом   1 1 1   
Розуміння мови співрозмовника   1 1 1   
Розуміння фонограми на слух 2 2 3 3 3 1 1 
Вміння вести бесіду 2 2 3 3 3 1 1 

 

Результати визначення вагових коефіцієнтів екзаменаційних завдань 
методом парних порівнянь з використанням статистичного програмного 

продукту Saaty 

Експерт № 1 
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Експерт № 2 

 

Експерт № 3 

 

Експерт № 4 
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Експерт № 5 

 

Експерт № 6 

 

Рис. Ж.1 Результати визначення вагових коефіцієнтів ЕЗ методом парних 

порівнянь з використанням статистичного програмного продукту Saaty 

Таблиця Ж.5 

Результати визначення думки експертів 
відносно вагових коефіцієнтів екзаменаційних завдань 

 ЕЗ 1 ЕЗ 2 ЕЗ 3 ЕЗ 4 ЕЗ 5 ЕЗ 6 ЕЗ 7 Коеф. 
суб’єкт. 

Експерт № 1 0,126 0,154 0,074 0,074 0,068 0,252 0,252 0,009 
Експерт № 2 0,119 0,174 0,061 0,061 0,061 0,262 0,262 0,006 
Експерт № 3 0,138 0,138 0,075 0,075 0,075 0,224 0,276 0,008 
Експерт № 4 0,143 0,143 0,053 0,053 0,064 0,271 0,271 0,003 
Експерт № 5 0,126 0,155 0,074 0,074 0,074 0,223 0,274 0,016 
Експерт № 6 0,134 0,165 0,074 0,074 0,067 0,243 0,243 0,015 

Груповий 
коефіцієнт 0,131 0,155 0,069 0,069 0,068 0,246 0,263 0,010 
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ДОДАТОК К 

Основні матриці вихідних даних, допустимі в  AtteStat, і приклади 

визначення за реалізованими методами 

Медіана Кемені 

Медіана Кемені – це вибір узгодженої думки експертів, коли матриця 

опитування експертів є ранжуваннями. 

Нехай матриця опитування має розміри n строк на m стовбців, де n – 

кількість об’єктів, m – кількість експертів. Запишемо задану множину 

ранжувань у вигляді { }1 2, , , nP P P  Нехай d(P, Pi ) – відстань між довільним 

ранжуванням P і ранжуванням Pi ,i=1,2,..., m. Тоді ранжування P, що належить 

до множини заданих ранжувань і задовольняє вираз:  

{ } ( )1 2
1

, , , arg min ,
m

m iP i
M P P P d P P

=

= ∑                             (К.1) 

називається медіана Кемені.  

Відстань між ранжуваннями k и l визначається за такою формулою:  

 ,                                      (К.2) 

де ( ) , 1, 2, , , 1, 2, ,ijp i n j n= =   – елементи матриць відносин часткового 

порядку ранжувань k и l, відповідно, які автоматично обчислюються 

програмою на підставі матриці опитування експертів. 

За визначенням медіана Кемені знаходиться лише серед ранжувань, 

заданих матрицею опитування, що аналізується. Розв’язанням, таким чином, 

буде ранжування, зроблене одним з експертів, при цьому програма додатково 

вказує номер цього експерта. 

Приклад результатів обчислення експертних оцінок за медіаною 

Кемені, наведено на рис. К.1. 

( ) ( ) ( )

1 1
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n n
k l

k l ij ij
i j

d P P p p
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= −∑∑
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Рис. К.1 Екранне вікно програми AtteStat результатів обчислення 

експертних оцінок за медіаною Кемені 

Коефіцієнт конкордації 

Коефіцієнт конкордації (узгодженості) Кендала призначений для 

дослідження, чи добре узгоджуються один з одним представлені експертами 

ранжування. Обчислення коефіцієнта конкордації здійснюється за такою 

формулою: 

                                       (К.3) 

де xij ,i=1,2,..., n; j=1,2,..., k – масив рангових оцінок, 

n – число екзаменаційних завдань, 

k – число експертів, 

Bj , j=1,2,..., k – поправки на об’єднані ранги в оцінках експертів, що 

обчислюються за такою формулою: 

 ,                                             (К.4) 

де m – кількість груп об’єднаних рангів у цьому експертному оцінювані, 

ni , i=1,2,..., k – кількість рангів в i-й групі. 
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Програма обчислення коефіцієнта конкордації дозволяє вводити 

вихідні дані у вигляді масиву рангових оцінок або у вигляді масиву 

кількісних експертних оцінок за наявності. В останньому випадку 

ранжування буде виконане автоматично. 

Програмою оцінюється значимість обчисленого показника на підставі 

того, що величина  k(n-1)W  розподілена як    с числом ступенів свободи 

(n-1). Мала величина обчисленого програмою p – значення означає, що 

надані експертами ранжування добре узгоджені. В протилежному випадку 

можна припустити, що ранжування неоднорідні. Тоді рекомендується 

застосувати методи кластерного аналізу з використанням відповідної міри 

відмінності для визначення узгоджених груп експертів. 

Приклад результатів обчислення коефіцієнта конкордації наведено на 

рис. К.2. 

 
Рис. К.2 Екранне вікно програми AtteStat за результатами обчислення 

коефіцієнта конкордації. 

Середнє Кемені 

Середнє значення Кемені – це вибір узгодженої думки групи 

експертів, матриця опитування яких є ранжуванням. 

Нехай матриця опитування має розміри n рядків на m стовпців, де n – 

кількість об’єктів, m – кількість експертів. Запишемо задану множину 

2χ
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ранжувань у вигляді { }1 2, , , nP P P . Нехай d(P, Pi ) – відстань між довільним 

ранжуванням P і ранжуванням Pi ,i=1,2,…, m. Тоді ранжування P, що 

належить до множини заданих ранжувань і задовольняє вираз: 

{ } ( )1 2
1

, , , arg min ,
m

m iP i
M P P P d P P

=

= ∑                        (К.5) 

становитиме середнє Кемені.  

Відстань між ранжуваннями k і l визначається за формулою: 

,                                  (К.6) 

де ( ) , 1, 2, , , 1, 2, ,ijp i n j n= =   – елементи матриць відносин часткового 

порядку ранжувань k і l, відповідно, які автоматично обчислюються 

програмою на основі матриці опитування. 

За визначенням, середнє Кемені знаходиться серед усіх n! можливих 

ранжувань достатньо неефективним методом повного перебору, тому, 

зважаючи трудомісткості обчислень, кількість варіант штучно обмежена в 

програмі величиною 8 (це обмеження може бути зняте просунутим 

користувачем шляхом редагування відповідного відкритого коду). Це 

обмеження граничне для діалогової системи з використанням методу генерації 

перестановок стандартним антилексікографічним методом і для сучасного 

рівнів розвитку обчислювальної техніки. Хоча такої величини цілком 

достатньо для багатьох практичних застосувань. 

Для ранжувань без зв’язків середнє Кемені, як правило, збігається з 

медіаною Кемені, для якої програмою не вводиться ніяких обмежень на 

чисельність вибірки. Принципова відмінність між даними показниками буде 

спостерігатися в разі опрацювання ранжувань зі зв’язками, тому застосування 

середнього Кемені рекомендується в подібних задачах. 
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ДОДАТОК Л 

Можливості спеціалізованого програмного забезпечення OPINION щодо 

оцінювання ступеня узгодженості думок групи експертів 

Оскільки оцінки експертів можуть розглядатися як випадкові величини, 

то для аналізу розкиду й узгодженості оцінок у практиці, як правило, 

використовують узагальнені статистичні характеристики: 

1. Середнє значення оцінок, що характеризує узагальнену думку 

експертів: 

                                                     (Л.1) 

2. Середньоквадратичне відхилення, що характеризує розкид думки 

експертів, від середнього значення , де  – дисперсія 

оцінок експертів. 

Дисперсія – це одна з характеристик розподілу ймовірностей випадкової 

величини, міра розкиду її значень. Вона чисельно дорівнює математичному 

сподіванню квадрата відхилення X від її математичного сподівання:  

                                      (Л.2) 

3. Коефіцієнт варіації, що характеризує варіабельність оцінок, 

розраховується у вигляді відносини СКО до середньоарифметичного значення 

оцінок: 

                                                     (Л.3) 

4. Показники суперечливості думки експертів. 

У математичній статистиці результати статистики оцінки Yi , що 

віддалені від середніх значень Y0 , можуть вважатися випадковими. Уведемо 

поняття суперечливості думки експертів стосовно узагальненої думки всіх 

експертів. Припустимо, що думка Yi-го експерта є крайнім серед m експертів. 

Аналіз суперечливості думки експертів проведемо з використанням 
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аномальності результатів при невідомій генеральної дисперсії. Для цього 

обчислимо імовірність того, що величина  

                                            (Л.4) 

перевершить деяку задану величину . 

Якщо ця величина досить велика (0,05 – 0,1), то гіпотеза про 

аномальність Yк  може бути відкинута, у противному випадку – прийнята. 

У зв’язку з цим, суперечливою будемо вважати думку експерта Yк, при 

цьому виконується нерівність  

                                             (Л.5) 

з імовірністю, меншою заданій межі α (звичайно має значення α ≤ 0,05). Якщо 

нерівність не виконується, то це означає, що оцінка експерта не суперечлива. 

Для оцінювання узгодженості отриманих результатів у програмі 

OPINION застосовуються такі статистичні показники: 

коефіцієнт конкордації; 

коефіцієнт згоди при парному порівнянні; 

дисперсійний коефіцієнт (для ранжируваних рядів). 

Коефіцієнт конкордації W дозволяє оцінити, наскільки узгоджені між 

собою ранжування n об’єктів побудовані групою m експертів  (j=1,…,m; 

i=1,…,n), де  – ранг, що надається j-м експертом i-му об’єкту. Він 

визначається за формулою:  

,                                                (Л.6) 

де 

                                             (Л.7) 

Коефіцієнт конкордації дорівнює 1, якщо всі ранжування експертів 

однакові. Коефіцієнт конкордації дорівнює нулю, якщо всі ранжування різні, 

тобто зовсім немає збігу. Практично вірогідність вважається високою, якщо 

W= 0,7...0,8. 
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За наявності неузгодженості думок експертів доцільно продовжити 

аналіз для виявлення причин їхньої неоднорідності, для чого проводиться 

перевірка на несуперечність думок, у ході якої виявляються експерти, думки 

яких істотно відрізняються від загальної думки групи. 

Найбільш грубий підхід засновано на обчисленні коефіцієнтів асоціації 

за Устюжаніновим, за допомогою яких враховуються лише кількість збіжних 

і незбіжних відповідей, але не враховуються їхня послідовність. Коефіцієнти 

асоціації за Устюжаніновим використовуються для оцінювання міри схожості 

думок кожної пари експертів. Інформаційна міра схожості відповідей двох 

експертів визначаються за формулою: 

,                             (Л.8) 

де mij – кількість ознак однаково оцінених i-м та j-м експертом; 

ti – кількість ознак, оцінених i-м експертом; 

tj – кількість ознак, оцінених j-м експертом. 

На рис. Л.1 наведено вікно програми Opinion з результатами оцінювання 

коефіцієнтів асоціації за Устюжаніновим при опрацюванні думок 10 експертів. 

Рис. Л.1 Екранне вікно програми OPINION з результатами оцінювання 

коефіцієнтів асоціації за Устюжаніновим 
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Більш точну перевірку узгодженості за трьома методами експертного 

оцінювання можна провести за допомогою методів рангової кореляції Кендала 

і Спірмена.  

Коефіцієнт рангової кореляції Кендала за відсутності пов’язаних рангів 

визначається за формулою: 

,                               (Л.9) 

де n – кількість об’єктів,  – ранги об’єктів, sign x – функція, що дорівнює 

                                           (Л.10) 

На рис. Л.2 наведено вікно програми Opinion з результатами оцінювання 

коефіцієнтів рангової кореляції Кендала при опрацюванні думок 10 експертів. 

Рис. Л.2 Екранне вікно програми OPINION з результатами оцінювання 

коефіцієнтів рангової кореляції Кендала 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена визначається за формулою: 

,                                                 (Л.11) 

де  – взаємний кореляційний момент першого та другого ранжувань. 
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Коефіцієнт кореляції Спірмена змінюється від –1 до +1. Коефіцієнт 

дорівнює одиниці при однакових ранжуваннях, тобто коли  Значення 

 має місце при протилежних ранжуваннях (пряме і зворотне 

ранжування). Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, ранжування 

вважаються лінійно незалежними.  

На рис. Л.3 наведено вікно програми OPINION з результатами 

оцінювання коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена при опрацюванні думок 

10 експертів. 

Рис. Л.3 Екранне вікно програми OPINION з результатами оцінювання 

коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена 
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ДОДАТОК М 

Додаток М.1 

Огляд найбільш поширених програм-нейроемуляторів 

BrainMaker [257] – в пакеті цієї програми на професійному рівні 

реалізована традиційна багатошарова ШНМ. BrainMaker в більшості випадків 

використовується не як самостійна програма, а як надбудова до програми 

TradeStation для аналізу економічних характеристик в режимі реального часу. 

NeuroShell [247] хоча і не є універсальною програмою, але, завдяки 

тому, що вона була першою русифікованою нейромережевою програмою з 

комфортним інтерфейсом, ця програма набула поширення на російському 

ринку. Вона застосовується для вирішення грошових завдань. NeuroShell має 

модуль ринкових індикаторів, що дозволяє використовувати більше 

20 індикаторів технічного аналізу під час роботи з нейромережею. 

Програма NeuroScalp [290] побудована за модульним принципом. 

Базисним модулем є модуль традиційного технічного аналізу, в який 

інтегруються додаткові модулі, що реалізують різні способи аналізу грошових 

ринків. У поточний час доступні такі додаткові модулі: NeuroScalp 

Експертний модуль для ринку акцій; NeuroScalp Модуль Нейронних мереж – 

емулятор традиційних багатошарових нейронних мереж із впровадженням 

генетичних алгоритмів; NeuroScalp Модуль Карти Кохонена – модуль, який 

реалізує карти Кохонена в додатку до грошових ринків; NeuroScalp Модуль 

Статистика – модуль статистичного опрацювання фінансової інформації та 

аналізу ринку. NeuroScalp має вдалий інтерфейс і реалізує багато способів, 

необхідних для реалізації різних задумів користувача. 

Java Neural Network Simulator (JNNS) [311] – емулятор для штучних 

нейронних мереж, розроблений у Німеччині. Крім нового інтерфейсу 

користувача, величезна перевага JavaNNS полягає у його збільшеній 

незалежності платформи. NeuralWorks Predict – об’єднаний, сучасний 

інструмент для швидкого створення і дослідження завдання систематизації та 

прогнозування. Predict комбінує ШНМ технологію з генетичними методами, 
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статистикою і нечіткою логікою, щоб автоматично знайти оптимальні або 

практично раціональні рішення до широкого спектру проблем. Predict 

охоплює роки моделювання та досвіду аналізу, отриманого в ході роботи з 

широким колом проблем інтерпретації та аналізу. Основний процес 

формування моделі на сто відсотків автоматизований. Три рівнів інтерфейсу 

задовольняють різні потреби недосвідчених користувачів чи прикладних 

інженерів. Режими Advanced і Expert збільшують рівні доступу до всіх деталей 

внутрішніх алгоритмів. 

SimBrain [305] – вільний інструмент для формування, виконання та 

аналізу ШНМ, який був створений з філософією невимушеності використання 

та інтуїтивного проекту. SimBrain прагне бути комфортним у роботі як це 

може бути, тому величезну увагу приділено візуалізації. SimBrain розроблений 

на мові Java і працює на операційних системах Windows, Mac OS X, і Linux. 

SimBrain має відкриті початкові коди і ліцензію GNU. 

Програма NeuroPro [289] розповсюджується вільно, є бета-версією 

програмного продукту для роботи з нейронними мережами, була розроблена в 

Росії. Програма дозволяє: створювати нейропроекти; підключатися до 

нейропроекту файлу (бази) даних; редагувати файли даних; додавати в 

нейропроект архітектуру з числом шарів нейронів від 1 до 10, числом нейронів 

у шарі – до 100 (число нейронів для кожного шару мережі може задаватися 

окремо); навчати нейронну мережу рішенням завдань систематизації; 

тестувати нейронну мережу на файлі даних; обчислювати характеристики 

значущості кожного з вхідних сигналів для вирішення завдань, зберігати 

обчислені характеристики значущості у файлі на диску; спрощувати нейронну 

мережу; генералізувати і візуалізувати вербальний опис нейронної мережі, 

редагувати і зберігати вербального опису нейронної мережі у файлі на диску. 

Пакет Neuro Office [288] призначений для проектування розумових 

програмних модулів, побудованих на базі нейронних мереж з ядерною 

організацією. Результатом проектування є навчена нейронна мережа з 

програмним інтерфейсом, відповідним моделі багатокомпонентних об’єктів. 
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Нейронні мережі можуть бути застосовані для завдання прогнозування 

грошової та соціальної політики, для побудови експертних систем, для 

визначення образів у завданнях цифрового опрацювання сигналів. 

Neural Network Constructor (NNC) [286] – це програма побудови, опції 

та експлуатації нейронних мереж. Вона написана на мові високого рівнів 

Delphi і працює під управлінням операційної системи Microsoft Windows. 

Створення нейронної мережі може виконуватися за допомогою маніпулятора 

миша. Можна створювати і видаляти нейрони і зв’язки між ними, пересувати 

нейрони по полю і задавати типи нейронів, від яких залежить функція 

активації нейрона. Можна створювати довільні нейронні мережі. Також 

передбачена можливість збереження і завантаження раніше зроблених 

нейронних мереж. Після створення макета нейронної мережі потрібно 

наповнити його матрицею спостережень і (за бажанням) текстовим описом 

нейронів. Для заповнення файлу текстовим описом нейронів і для дослідження 

ваг зв’язків нейронної мережі програмою передбачено уявлення графа 

нейронної мережі у вигляді матриці інцидентності. Експорт та імпорт даних 

програмою не передбачений. 

Neural Network Wizard (NNW) [254] – програмна реалізація 

багатошарової нейронної мережі оборотного розповсюдження. Метод 

розповсюдження – безкоштовно для некомерційного впровадження. Розвиток 

системи припинено. Закладені в ній ідеї отримали продовження в аналітичній 

платформі Deductor Sudio Academic. Можливості системи: отримання даних 

для навчання з текстового файлу; різні методи нормування даних; створення 

багатошарових нейронних мереж різної конфігурації; налаштування 

характеристик навчання нейросистеми; можливість зберегти результати 

навчання; автоматизація навчання системи. 

Deductor Sudio Academic [253] є аналітичною платформою – основою 

для створення закінчених прикладних рішень в області аналізу даних. 

Реалізовані в Deductor Sudio Academic технології дозволяють на базі єдиної 

архітектури пройти всі етапи побудови аналітичної системи від створення 
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сховища даних до автоматичного підбору моделей і візуалізації отриманих 

результатів.  

Deductor Sudio Academic складається з 5 компонентів: аналітичного 

додатка Deductor Studio, багатовимірного сховища даних Deductor Warehouse, 

засобів тиражування пізнань Deductor Viewer, аналітичного сервера Deductor 

Server і клієнта для доступу до сервера Deductor Client. Deductor Studio 

Academic 5.1 є некомерційною реалізацією проекту Deductor з 1995 – 2008 рр., 

BaseGroup Labs. Він призначений виключно для освітніх цілей. Впровадження 

програми в комерційних цілях заборонено. До складу Deductor Studio 

Academic 5.1 входять дві реалізації ШНМ – метод зворотного поширення 

помилки (Back Propagation) і градієнтний метод (Recilient Propagation). 
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Додаток М.2 

Основи побудові моделі ШНМ для опрацювання інформації 

ШНМ є паралельно-розподіленою системою процесорних елементів 

(нейронів), які виконують найпростіше опрацювання даних. Ця система здатна 

налаштовувати власні параметри під час навчання на емпіричних даних. 

Модель цього елемента, яка зображена на рис. М.2.1, отримала назву 

формального нейрона. Накопичені знання нейронної мережі зосереджені у 

вагах міжелементних зв’язків.  

 

Рис. М.2.1 Формальний нейрон 

Моделювання зв’язків між нейронами відбувається шляхом 

масштабування вхідних сигналів (x0,x1,...xn) за допомогою вагових 

коефіцієнтів (w0,w1,...,wn). Одержані сигнали подаються на вхід суматора, який 

виконує їх опрацювання за формулою: 

                                                        (М.2.1) 

Змінна ν є аргументом порогової активаційної функції: 

                                                 (М.2.2) 

Прикладом найпростішої активаційної функції є функція: 

                                               (М.2.3) 

x1w1

...

x0w0

xnwn

x1

...

xn

x0

∑ 
ν y

f(ν) 

ν 

0

n

i i
i

w xν
=

=∑

( )y f ν=

1при
0 при

a
y

a
ν
ν
≤

=  >



Продовження додатку М.2           303 

Якщо величина збудження v нейрона з активаційною функцією не 

перевищує значення параметра a, то нейрон залишається пасивним, а при 

перевищенні порога видає фіксоване значення, що приймається за логічну «1». 

Одношарова нейронна мережа прямого поширення зображена на 

рис. М.2.2. Вона складається з m нейронів, які одночасно здатні прийняти 

вхідний вектор сигналів X = (x1,...,xi,...,xn). Для розмноження елементів xi цього 

вектора використовують спеціальні пристрої, які показані зліва від нейронів. 

Ці пристрої не виконують опрацювання інформації, тому не вважаються 

шаром нейронної мережі. Згідно з моделлю формального нейрона, кожен з 

його вхідних сигналів помножують на ваговий коефіцієнт wij , де i – поточний 

номер елемента вектора X, а j – поточний номер нейрона.  

 
Рис. М.2.2 Одношарова нейронна мережа 

На цьому рисунку зображений загальний випадок одношарової нейронної 

мережі, у якій кожен нейрон бере участь в опрацюванні всіх елементів вхідного 

вектора даних. Такий підхід не завжди є економічно та технічно виправданим, 

тому для вирішення конкретних завдань використовують архітектури зі 

структурою зв’язків, яка є підмножиною повної зв’язності. 

Під час застосування одношарових нейронних мереж для розв’язування 

широкого кола завдань виникли певні труднощі, пов’язані з проблемою лінійної 

роздільності. Природним вирішенням цієї проблеми стало застосування 

багатошарових ШНМ, що нагадують багатошарові структури мозку.  

Розглянемо ієрархічну структуру, в якій нейрони структуровані за шарами. 

Вона складається з m нейронів першого (прихованого) шару, які одночасно здатні 
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прийняти вхідний вектор сигналів X = (x1,...,xi,...,xn), та k нейронів другого 

(вихідного) шару. Така структура зображена на рис. М.2.3 і є узагальненою 

структурою багатошарової нейронної мережі прямого поширення.  

 

Рис. М.2.3 Багатошарова нейронна мережа прямого поширення 

У нейронних мережах прямого поширення зв’язки організовані таким 
чином, що кожний нейрон даного рівнів ієрархії сприймає інформацію тільки від 
деякої непустої множини нейронів, які розташовані на більш низькому рівні. 
Назва мереж вказує на те, що у них існує виділений напрям поширення сигналів, 
які рухаються, починаючи з входу, через один або декілька прихованих шарів до 
вихідного шару. Таким чином, отрмуємо багатошарову нейронну мережу 
шляхом каскадного об’єднання одношарових мереж. 

Проте стосовно питання щодо конфігурації нейронної мережі, що 
проектується, існує одна жорстка вимога, розмірність вектора вхідного 
впливу має відповідати кількості входів нейронної мережі та розмірності 
векторів відгуку кількості вихідних нейронів. 

Під час вибору конфігурації нейронної мережі для вирішення певного 
завдання важливо правильно визначити оптимальну кількість нейронів. Хоча 
не існує суворих співвідношень, які дозволяли б точно розрахувати цю 
оптимальну кількість нейронів, але фахівці наводять низку рекомендацій 
частково емпіричних, завдяки яким можна оцінити прийнятну кількість 
нейронів для розв’язання певного завдання. Важливим є кількість зв’язків між 
нейронами мережі, аніж кількість нейронів мережі, оскільки саме 
настроювання ваг зв’язків визначає функціональне перетворення, що 
виконується мережею [12, 162, 230]. 
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Задля уникнення необхідності перенавчання нейронної мережі 

необхідно дотримуватися таких рекомендацій [150]: 

кількість нейронів у вхідних та вихідних шарах жорстко визначається 

кількістю вхідних та вихідних змінних моделі відповідно. 

кількість нейронів у прихованих шарах та кількість прихованих шарів 

обираються таким чином, щоб кількість утворюваних ними зв’язків було менше 

кількості навчальних прикладів щонайменше у два-три рази.  

Таким чином, після визначення конфігурації мережі необхідно виконати 

відповідне настроювання ваг зв’язків, тобто провести навчання нейронної 

мережі, щоб вона змогла виконувати очікуване опрацювання даних. 

Наприклад, F – множина всіх функцій, які можна реалізувати за 
допомогою нейронної мережі з цією конфігурацією. (рис. М.2.4). Тоді ця 

множина буде охоплювати , яку має виконувати нейронна мережа 
після навчання. Для навчання ШНМ цільова функція g має бути завдана у 
вигляді таблиці парами значень «відомий вхід – відомий вихід». Кожна пара 
(Х;Y) утворює навчальний приклад. Очевидно, що зв’язок між вхідним і 
цільовим вектором у кожному прикладі навчальної множини має визначатися 
функцією g. 

 

Рис. М.2.4 Навчання нейронної мережі як задача оптимізації 

: ( )g Y g X=

f1
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Отже, процес навчання нейронної мережі передбачає настроювання 

вагових коефіцієнтів зв’язків таким чином, щоб із усіх можливих функцій 

нейронна мережа виконувала функцію , максимально близьку до 

функції g. Ступінь близькості функції , яку виконує нейронна мережа з 

настроєними вагами, і цільовою функцією g визначається похибкою . 

Відповідно, для навчання нейронної мережі, необхідно налаштувати ваги її 

нейронів таким чином, щоб для всіх пар (Х;Y) функція похибки Е мала 

мінімальне значення. 

Додаток М.3 

Процедура побудови та навчання моделі у середовище  

Deductor Studio Academic 

Дані для навчання мережі мають бути сформовані в текстовому файлі 

(рис. М.3.5) з розділювачами (Tab чи пробіл). Кількість прикладів повинна 

бути досить великою, і вибірка має бути репрезентативною. Крім того, 

потрібно забезпечити, щоб дані були не суперечливі.  

 
Рис. М.3.5 Формат даних для навчання та тестування мережі 

Вся інформація повинна бути представлена в числовому вигляді. Якщо 

інформація представлена в текстовому вигляді, то необхідно застосувати 

певний метод, щоб перевести текстову інформацію у числову. Висока якість 

отриманих результатів досягається за умови проведення попереднього 

опрацювання даних. Якщо текстову інформацію можна ранжувати певним 

чином, то необхідно це враховувати. Наприклад, якщо закодувати інформацію 

про тести, то їх можна ранжувати за їхньою важливістю (вагою) і задати 

f F∈ f ′

f ′

E f g′= −
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відповідне кодування: Тест 2 = 1, Тест 1 = 2,  і т. ін. Якщо ж дані не можливо 

впорядкувати, то можливо задати їм довільні номери. Взагалі, краще при 

кодуванні вхідної інформації збільшувати відстань між об'єктами і визначати 

результат за відстанню між значенням, отриманим з нейромережі та кодом 

об'єкта.  

Для програми вказується формат файлу з навчальною вибіркою, шлях до 

нього та визначається місцезнаходження заголовка (рис. М.3.6). Інформація, що 

міститься в цьому файлі, використовується для навчання нейромережі. 

 
Рис. М.3.6 Визначення вхідних даних 

Коректність зчитування програмою полів вхідного файлу з даними 

навчання забезпечується правильним налаштуванням параметрів імпорту 

цього файлу (рис. М.3.7).  

 
Рис. М.3.7 Налаштування параметрів імпорту файлу 
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Нейронна мережа складається з вхідного, вихідного і прихованого 

шарів. Кількість нейронів у першому та останньому шарі залежить від того, 

які поля позначаються як вхідні та вихідні. Поля, що відзначено позначкою 

«не використовувати» у навчанні та тестуванні нейромережі, застосовуватися 

не будуть. На вхід нейромережі повинна подаватися інформація в 

нормалізованому вигляді. Тобто це числа в діапазоні від 0 до 1. Можливо 

вибрати такі методи нормалізації: лінійна нормалізація, експонентна 

нормалізація, авто-нормалізація, що заснована на статистичних 

характеристиках вибірки, без нормалізації. Задання значення, що 

використовуються у формулах нормалізації, та параметри кожного поля у 

списку вказуються програмі в якості його властивостей (рис. М.3.8).  

 
Рис. М.3.8 Поле та його властивості 

В аналітичному середовищі Deductor Studio Academic можуть бути 

реалізовані різноманітні варіанти статистичного опрацювання даних, зокрема 

методами інтелектуального опрацювання даних Data Mining, до складу яких 

входить нейромережа (рис. М.3.9), що дозволяє особам навіть без спеціальної 

математичної освіти проводити аналіз великих масивів даних (групові 

експертні оцінки) з їх обчисленням та візуалізацією результатів (інтегрального 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців за результатами екзамену 

з іноземної мови). 
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Рис. М.3.9 Створення нейронної мережі 

Всі приклади, що подаються на вхід нейромережі, поділяються на дві 

множини – навчальну та тестову (рис. М.3.10). У програмі визначається 

скільки відсотків прикладів буде використано в навчальній вибірці. Записи, 

що використовуються для тестування нейромережі, вибираються випадково, 

але пропорції зберігаються. 

 
Рис. М.3.10 Визначення вибірок налаштування нейромережі 

Оскільки нейронна мережа обов'язково має вхідний та вихідний шари, 

то необхідно вказати кількість прихованих шарів (рис. М.3.11). Загального 

правила, скільки повинно бути таких шарів, немає, зазвичай обирається 1–3 

прихованих шарів. Чим більш нелінійною є задача, тим більше прихованих 

шарів повинно бути. 
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Рис. М.3.11 Параметри нейромережі 

У Deductor Studio Academic за замовчуванням всі елементи 

попереднього шару зв'язані з усіма елементами наступного. Кількість нейронів 

у першому та останньому шарах залежить від того, скільки полів вказано як 

вхідні та вихідні. Кількість нейронів в кожному прихованому шарі необхідно 

задавати. Загальних правил визначення кількості нейронів немає, але 

необхідно, щоб число зв'язків між нейронами було меншим за кількість 

прикладів в навчальній вибірці. Інакше нейромережа втратить здатність до 

узагальнення, а просто «запам'ятає» всі приклади з навчальної вибірки. Тоді 

під час тестування на прикладах, наявних у навчальній вибірці, вона буде 

демонструвати чудові результати, а на реальних даних – погані/хибні. 

Під час проведення навчання нейромережі потрібно врахувати ще кілька 

чинників: 

якщо вводити суперечливі дані, то мережа взагалі ніколи нічому не 

навчиться. Вона не зможе зрозуміти, чому в одному випадку за результатами 

екзаменування з ІМ, наприклад (5, 3, 5) визначити інтегральну оцінку 4, а в 

іншому – 3. Тому слід позбутися суперечливих даних у навчальній і тестовій 

вибірках. 

якщо занадто довго навчати мережу, то вона може «перенавчитися». 

Тому необхідно визначати момент, коли процес буде вважатися завершеним. 
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Сигмоїда застосовується для забезпечення нелінійного перетворення 

даних. У протилежному випадку, нейромережа може виділяти лише лінійно 

розмежовані множини. Чим вище параметр, тим більше перехідна функція є 

подібною до порогової. Параметр сигмоїди підбирається емпірично. 

Інтерфейс користувача програми дозволяє здійснювати вибір алгоритма 

та параметрів навчання (рис. М.3.12), завдяки чому визначаються: 

послідовність аналізу вхідних даних для навчання (on-line або off-line); 

амплітуда корекції ваг на кожному кроці навчання (параметр визначає 

швидкість навчання); 

ступінь впливу i-ої корекції ваг на i+1-шу (параметр визначає «імпульс» 

корекції). 

 
Рис. М.3.12 Вибір алгоритма та параметрів навчання 

Важливим моментом у навчанні нейромережі є визначення, коли 

навчання буде закінчено, тобто визначення критерію зупинення навчання. Як 

правило у подібних задачах задіється механізм розпізнавання помилок за 

прикладами (рис. М.3.13). Якщо результат прогнозування відрізняється від 

значення з навчальної множини таким чином, що є меншим за вказану 

величину, тоді приклад вважається розпізнаним. 
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Рис. М.3.13 Параметри зупинення навчання 

Розпочинаючи процес навчання нейронної мережі (рис. М.3.14) 

можливо спостерігати, як змінюється помилка навчання у навчальній/тестовій 

вибірці та інші важливі параметри, від яких залежить тривалість цього 

процесу. 

Рис. М.3.14 Процес навчання 

На цих графіках розподілу прикладів у навчальній/тестовій вибірці 

можливо відслідковувати, наскільки результати, що прогнозовані нейронною 

мережею, збігаються зі значеннями в навчальній (ліворуч) і тестовій 

(праворуч) вибірках.  
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Кожен приклад позначено на графіку точкою. Якщо точка знаходиться 

на виділеній лінії (діагональ), то нейромережа передбачила результат з досить 

високою точністю. Якщо точка знаходиться вище діагоналі, це означає, що 

нейромережа недооцінила результат, якщо нижче – переоцінила. Необхідно 

прагнути, щоб точки розташовувалися якнайближче до діагоналі. 

Як зазначалось, методи інтелектуального аналізу даних 

супроводжуються значними можливостями щодо візуалізації отриманих 

результатів. Використаний програмний продукт дозволяє вибирати 

різноманітні способи відображення даних (рис. М.3.15). 

 
Рис. М.3.15 Визначення способів відображення результатів 

Структура ШНМ, яка створена у цьому проекті, зображена у виді графа 

(рис. М.3.16). 

 
Рис. М.3.16 Граф нейронної мережі 



Продовження додатку М.3           314 

У діаграмі розсіяння відображається розподіл помилки прогнозованих 

значень (рис. М.3.17). Червоні стовпці – помилка на навчальній вибірці, зелені 

– на тестовій вибірці. Чим правіше стовпець, тим вище значення помилки. Чим 

вище стовпець, тим більше прикладів із зазначеною помилкою. 

 
Рис. М.3.17 Діаграма розсіяння помилки на навчальній вибірці 

Програмне середовище дозволяє обчислювати кінцевий результат у 

режимі реального часу: у вкладці «що-якщо» набором вхідних параметрів слід 

ввести числа, запустити модель у режим розрахунку і отримати результат 

(рис. М.3.18). Не варто перевіряти нейромережу на числах, що виходять за 

межі навчальної та тестової вибірок. Якщо нейромережа навчена додавати 

числа в діапазоні від 0 до 10, то і тестувати нейромережу необхідно в тому ж 

діапазоні.  

 
Рис. М.3.18 Обчислення кінцевих результатів
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ДОДАТОК Н 

Матриці опитування експертів (екзаменаторів) за результатами 

екзамену з іноземної мови 2015 – 2017 рр. для визначення рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців 

2016 р. 

Член комісії: Екзаменатор № 1 

№ 
з/п Прізвище та ініціали Оцінка за екзаменаційне завдання 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Військовослужбовець № 1 10 8 6 7 6 15 16 

2 Військовослужбовець № 2 14 13 8 8 10 18 17 

3 Військовослужбовець № 3 7 6 5 4 6 12 10 

4 Військовослужбовець № 4 15 14 10 9 10 19 20 

5 Військовослужбовець № 5 13 11 8 8 6 13 14 

6 Військовослужбовець № 6 10 8 7 6 7 12 12 

7 Військовослужбовець № 7 13 11 9 8 8 16 17 

8 Військовослужбовець № 8 11 10 8 8 7 14 15 

9 Військовослужбовець № 9 7 5 4 4 5 10 8 

10 Військовослужбовець № 10 12 10 8 9 8 16 16 

Член комісії: Екзаменатор № 2 

№ 
з/п Прізвище та ініціали Оцінка за екзаменаційне завдання 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Військовослужбовець № 1 9 7 7 6 6 14 16 

2 Військовослужбовець № 2 14 12 9 8 9 17 17 

3 Військовослужбовець № 3 6 4 5 5 7 11 12 

4 Військовослужбовець № 4 14 14 9 9 8 18 18 

5 Військовослужбовець № 5 12 12 7 8 7 14 15 

6 Військовослужбовець № 6 9 7 8 8 6 10 11 

7 Військовослужбовець № 7 11 10 8 8 9 15 16 

8 Військовослужбовець № 8 10 9 7 7 8 16 17 

9 Військовослужбовець № 9 6 5 3 4 6 9 8 

10 Військовослужбовець № 10 12 11 7 8 7 16 17 
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 Член комісії: Екзаменатор № 3     

         

№ 
з/п Прізвище та ініціали Оцінка за екзаменаційне завдання 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Військовослужбовець № 1 11 8 7 7 7 15 15 

2 Військовослужбовець № 2 13 12 8 9 10 19 18 

3 Військовослужбовець № 3 6 5 4 4 5 10 11 

4 Військовослужбовець № 4 14 13 10 9 9 19 18 

5 Військовослужбовець № 5 13 12 7 7 6 14 14 

6 Військовослужбовець № 6 10 9 7 8 6 10 10 

7 Військовослужбовець № 7 13 11 9 9 8 16 17 

8 Військовослужбовець № 8 10 10 7 8 7 15 16 

9 Військовослужбовець № 9 6 4 4 3 4 9 9 

10 Військовослужбовець № 10 12 11 8 9 9 17 18 
 

 

 Член комісії: Екзаменатор № 4     

         

№ 
з/п Прізвище та ініціали Оцінка за екзаменаційне завдання 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Військовослужбовець № 1 11 9 6 7 7 14 15 

2 Військовослужбовець № 2 14 13 8 9 9 17 18 

3 Військовослужбовець № 3 7 6 4 5 6 11 12 

4 Військовослужбовець № 4 14 15 9 10 10 18 19 

5 Військовослужбовець № 5 12 11 7 8 7 13 15 

6 Військовослужбовець № 6 9 8 8 7 7 11 12 

7 Військовослужбовець № 7 12 10 9 9 9 16 16 

8 Військовослужбовець № 8 10 10 8 8 7 15 16 

9 Військовослужбовець № 9 6 5 4 5 4 10 9 

10 Військовослужбовець № 10 11 11 9 8 8 17 17 
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 Член комісії: Екзаменатор № 5     

         

№ 
з/п Прізвище та ініціали Оцінка за екзаменаційне завдання 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Військовослужбовець № 1 11 10 6 6 7 14 16 

2 Військовослужбовець № 2 13 13 9 8 9 18 18 

3 Військовослужбовець № 3 6 4 5 5 6 12 11 

4 Військовослужбовець № 4 14 14 9 9 10 19 19 

5 Військовослужбовець № 5 12 12 8 7 7 14 15 

6 Військовослужбовець № 6 10 8 7 6 7 12 12 

7 Військовослужбовець № 7 12 12 8 9 8 16 15 

8 Військовослужбовець № 8 11 9 7 7 8 15 15 

9 Військовослужбовець № 9 5 6 4 4 4 8 10 

10 Військовослужбовець № 10 13 12 8 9 9 18 17 
 

 

 Член комісії: Екзаменатор № 6     
         

№ 
з/п Прізвище та ініціали Оцінка за екзаменаційне завдання 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Військовослужбовець № 1 11 9 6 7 6 15 15 

2 Військовослужбовець № 2 13 12 8 9 8 17 18 

3 Військовослужбовець № 3 6 5 5 4 6 11 10 

4 Військовослужбовець № 4 14 14 9 9 9 18 20 

5 Військовослужбовець № 5 12 11 8 7 8 13 15 

6 Військовослужбовець № 6 9 8 7 7 8 11 12 

7 Військовослужбовець № 7 12 11 8 8 8 15 16 

8 Військовослужбовець № 8 10 11 7 8 8 15 16 

9 Військовослужбовець № 9 5 5 4 4 5 9 10 

10 Військовослужбовець № 10 13 11 8 8 9 17 16 
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ДОДАТОК П 

Визначення думки групи експертів за методом арифметичного 

усереднення і методом медіани Кемені  

2015 рік 
Військовослужбовець 

№ 1 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ №7 

Екзаменатор № 1 10 8 6 7 6 15 16 
Екзаменатор № 2 9 7 7 6 6 14 16 
Екзаменатор № 3 11 8 7 7 7 15 15 
Екзаменатор № 4 11 9 6 7 7 14 15 
Екзаменатор № 5 11 10 6 6 7 14 16 
Екзаменатор № 6 11 9 6 7 6 15 15 
Середній бал 11 9 6 7 7 15 16 

Медіана Кемені       
Номер експерта в матриці опитування: 4      

Медіана: 11 6 7 7 14 15 
Коефіцієнт конкордації: 0,945 
 

Військовослужбовець 
№ 2 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 14 13 8 8 10 18 17 
Екзаменатор №2 14 12 9 8 9 17 17 
Екзаменатор № 3 13 12 8 9 10 19 18 
Екзаменатор № 4 14 13 8 9 9 17 18 
Екзаменатор № 5 13 13 9 8 9 18 18 
Екзаменатор № 6 13 12 8 9 8 17 18 
Середній бал 14 13 8 9 9 18 18 

Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 1       

Медіана: 14 13 8 8 10 18 17 
Коефіцієнт конкордації: 0,941 
 

Військовослужбовець 
№ 3 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 7 6 5 4 6 12 10 
Екзаменатор № 2 6 4 5 5 7 11 12 
Екзаменатор № 3 6 5 4 4 5 10 11 
Екзаменатор № 4 7 6 4 5 6 11 12 
Екзаменатор № 5 6 4 5 5 6 12 11 
Екзаменатор № 6 6 5 5 4 6 11 10 
Середній бал 6 5 5 5 6 11 11 

Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 3       

Медіана: 6 5 4 4 5 10 11 
Коефіцієнт конкордації: 0,89 
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Військовослужбовець 
№ 4 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 15 14 10 9 10 19 20 
Екзаменатор № 2 14 14 9 9 8 18 18 
Екзаменатор № 3 14 13 10 9 9 19 18 
Екзаменатор № 4 14 15 9 10 10 18 19 
Екзаменатор № 5 14 14 9 9 10 19 19 
Екзаменатор № 6 14 14 9 9 9 18 20 
Середній бал 14 14 9 9 9 19 19 

Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 4       

Медіана: 14 15 9 10 10 18 19 
Коефіцієнт конкордації: 0,936 

 
Військовослужбовець 

№ 5 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 13 11 8 8 6 13 14 
Екзаменатор № 2 12 12 7 8 7 14 15 
Екзаменатор № 3 13 12 7 7 6 14 14 
Екзаменатор № 4 12 11 7 8 7 13 15 
Екзаменатор № 5 12 12 8 7 7 14 15 
Екзаменатор № 6 12 11 8 7 8 13 15 
Середній бал 12 12 8 8 7 14 15 

Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 1       

Медіана: 13 11 8 8 6 13 14 
Коефіцієнт конкордації: 0,949 

 
Військовослужбовець 

№ 6 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 10 8 7 6 7 12 12 
Екзаменатор № 2 9 7 8 8 6 10 11 
Екзаменатор № 3 10 9 7 8 6 10 10 
Екзаменатор № 4 9 8 8 7 7 11 12 
Екзаменатор № 5 10 8 7 6 7 12 12 
Екзаменатор № 6 9 8 7 7 8 11 12 
Середній бал 10 8 7 7 7 11 12 

Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 4       

Медіана: 9 8 8 7 7 11 12 
Коефіцієнт конкордації: 0,883 
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Військовослужбовець 
№ 7 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 13 11 9 8 8 16 17 
Екзаменатор № 2 11 10 8 8 9 15 16 
Екзаменатор № 3 13 11 9 9 8 16 17 
Екзаменатор № 4 12 10 9 9 9 16 16 
Екзаменатор № 5 12 12 8 9 8 16 15 
Екзаменатор № 6 12 11 8 8 8 15 16 
Середній бал 12 11 9 9 8 16 16 

Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 3       

Медіана: 13 11 9 9 8 16 17 
Коефіцієнт конкордації: 0,951 

 
Військовослужбовець 

№ 8 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 11 10 8 8 7 14 15 
Екзаменатор № 2 10 9 7 7 8 16 17 
Екзаменатор № 3 10 10 7 8 7 15 16 
Екзаменатор № 4 10 10 8 8 7 15 16 
Екзаменатор № 5 11 9 7 7 8 15 15 
Екзаменатор № 6 10 11 7 8 8 15 16 
Середній бал 10 10 7 8 8 15 16 

Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 2       

Медіана: 10 9 7 7 8 16 17 
Коефіцієнт конкордації: 0,937 

 
Військовослужбовець 

№ 9 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 7 5 4 4 5 10 8 
Екзаменатор № 2 6 5 3 4 6 9 8 
Екзаменатор № 3 6 4 4 3 4 9 9 
Екзаменатор № 4 6 5 4 5 4 10 9 
Екзаменатор № 5 5 6 4 4 4 8 10 
Екзаменатор № 6 5 5 4 4 5 9 10 
Середній бал 6 5 4 4 5 9 9 

Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 1       

Медіана: 7 5 4 4 5 10 8 
Коефіцієнт конкордації: 0,879 
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Військовослужбовець 
№ 10 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 12 10 8 9 8 16 16 
Екзаменатор № 2 12 11 7 8 7 16 17 
Екзаменатор № 3 12 11 8 9 9 17 18 
Екзаменатор № 4 11 11 9 8 8 17 17 
Екзаменатор № 5 13 12 8 9 9 18 17 
Екзаменатор № 6 13 11 8 8 9 17 16 
Середній бал 12 11 8 9 8 17 17 
Медіана Кемені        
Номер експерта в матриці опитування: 1       

Медіана: 12 10 8 9 8 16 16 
Коефіцієнт конкордації: 0,941 

  

Аналіз викидів у результатах групового експертного оцінювання 
  

  

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 1 Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 2 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 3 Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 4 
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Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 5 Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 6 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 7 Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 8 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 9 Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 10 
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№ 
з/п Прізвище та ініціали 

Середній бал за екзаменаційне завдання 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Військовослужбовець 
№ 1 11 9 6 7 7 15 16 

2 Військовослужбовець 
№ 2 14 13 8 9 9 18 18 

3 Військовослужбовець 
№ 3 6 5 5 5 6 11 11 

4 Військовослужбовець 
№ 4 14 14 9 9 9 19 19 

5 Військовослужбовець 
№ 5 12 12 8 8 7 14 15 

6 Військовослужбовець 
№ 6 10 8 7 7 7 11 12 

7 Військовослужбовець 
№ 7 12 11 9 9 8 16 16 

8 Військовослужбовець 
№ 8 10 10 7 8 8 15 16 

9 Військовослужбовець 
№ 9 6 5 4 4 5 9 9 

10 Військовослужбовець 
№ 10 12 11 8 9 8 17 17 

Зведені дані щодо обчислення результатів комплексного екзамену 
за методом медіани Кемені 

№ 
з/п Прізвище та ініціали 

Підсумковий бал за екзаменаційне завдання 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Військовослужбовець 
№ 1 11 9 6 7 7 14 15 

2 Військовослужбовець 
№ 2 14 13 8 8 10 18 17 

3 Військовослужбовець 
№ 3 6 5 4 4 5 10 11 

4 Військовослужбовець 
№ 4 14 15 9 10 10 18 19 

5 Військовослужбовець 
№ 5 13 11 8 8 6 13 14 

6 Військовослужбовець 
№ 6 9 8 8 7 7 11 12 

7 Військовослужбовець 
№ 7 13 11 9 9 8 16 17 

8 Військовослужбовець 
№ 8 10 9 7 7 8 16 17 

9 Військовослужбовець 
№ 9 7 5 4 4 5 10 8 

10 Військовослужбовець 
№ 10 12 10 8 9 8 16 16 

Зведені дані щодо обчислення результатів комплексного екзамену 
за методом арифметичного усереднення  
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Військовослужбовець 
№ 1 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 13 14 8 9 10 18 19 
Екзаменатор № 2 14 15 9 10 10 18 19 
Екзаменатор № 3 15 13 10 8 10 18 20 
Екзаменатор № 4 12 12 7 7 7 16 18 
Екзаменатор № 5 14 13 10 9 9 19 18 
Екзаменатор № 6 13 14 9 8 8 18 17 
Середній бал 14 14 9 9 9 18 19 

Медіана Кемені 
Номер експерта в матриці опитування: 3 

Медіана: 15 13 10 8 10 18 20 
Коефіцієнт конкордації: 0,887 

Військовослужбовець 
№ 2 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 9 8 7 5 7 11 12 
Екзаменатор № 2 9 8 8 7 7 11 12 
Екзаменатор № 3 9 8 7 6 6 12 11 
Екзаменатор № 4 7 6 5 5 6 9 11 
Екзаменатор № 5 10 9 7 8 6 10 10 
Екзаменатор № 6 8 7 8 7 6 9 11 
Середній бал 9 8 7 6 6 10 11 

Медіана Кемені 
Номер експерта в матриці опитування: 1 

Медіана: 9 8 7 5 7 11 12 
Коефіцієнт конкордації: 0,845 

Військовослужбовець 
№ 3 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 13 12 8 8 7 15 15 
Екзаменатор № 2 12 11 7 8 7 13 15 
Екзаменатор № 3 12 11 8 7 6 12 14 
Екзаменатор № 4 10 9 6 5 6 11 13 
Екзаменатор № 5 13 12 7 7 6 14 14 
Екзаменатор № 6 12 11 7 8 6 13 15 
Середній бал 12 11 7 7 6 13 14 

Медіана Кемені 
Номер експерта в матриці опитування: 13 

Медіана: 13 12 8 8 7 15 15 
Коефіцієнт конкордації: 0,915 

2016 рік 
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Екзаменатор № 1 14 10 8 8 9 16 16 
Екзаменатор № 2 12 11 7 7 8 16 17 
Екзаменатор № 3 12 11 8 9 9 17 17 
Екзаменатор № 4 11 12 9 8 6 17 12 
Екзаменатор № 5 13 12 9 9 8 18 17 
Екзаменатор № 6 10 11 8 9 8 17 16 
Середній бал 12 11 8 8 8 17 16 

Медіана Кемені 
Номер експерта в матриці опитування: 1 

Медіана: 14 10 8 8 9 16 16 
Коефіцієнт конкордації: 0,869 

Військовослужбовець 
№ 5 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 7 5 4 5 5 10 12 
Екзаменатор № 2 6 5 5 4 6 11 10 
Екзаменатор № 3 5 4 5 6 6 12 10 
Екзаменатор № 4 4 3 3 3 5 8 9 
Екзаменатор № 5 7 6 5 4 6 12 10 
Екзаменатор № 6 6 6 4 5 5 10 12 
Середній бал 6 5 4 5 6 11 11 

Медіана Кемені 
Номер експерта в матриці опитування: 2 

Медіана: 6 5 5 4 6 11 10 
Коефіцієнт конкордації: 0,768 

Військовослужбовець 
№ 6 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 12 12 8 9 9 19 17 
Екзаменатор № 2 13 12 8 9 8 17 18 
Екзаменатор № 3 14 13 9 8 10 18 19 
Екзаменатор № 4 12 10 7 6 7 15 15 
Екзаменатор № 5 14 13 8 8 10 18 17 
Екзаменатор № 6 14 14 8 9 10 17 19 
Середній бал 13 12 8 8 9 17 18 

Медіана Кемені 
Номер експерта в матриці опитування: 3 

Медіана: 14 13 9 8 10 18 19 
Коефіцієнт конкордації: 0,901 

Військовослужбовець 
№ 4 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 
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Екзаменатор № 1 10 9 7 8 6 14 16 
Екзаменатор № 2 10 11 7 8 8 15 16 
Екзаменатор № 3 11 10 7 8 8 15 16 
Екзаменатор № 4 8 7 5 5 6 14 15 
Екзаменатор № 5 11 10 8 8 7 14 15 
Екзаменатор № 6 11 10 8 9 7 15 17 
Середній бал 10 10 7 8 7 15 16 

Медіана Кемені 
Номер експерта в матриці опитування: 1 

Медіана: 10 9 7 8 6 14 16 
Коефіцієнт конкордації: 0,903 

Військовослужбовець 
№ 8 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 

Екзаменатор № 1 12 11 9 8 8 15 17 
Екзаменатор № 2 12 11 8 8 8 15 16 
Екзаменатор № 3 13 12 8 9 9 17 15 
Екзаменатор № 4 9 8 6 6 7 13 14 
Екзаменатор № 5 13 11 9 8 8 16 17 
Екзаменатор № 6 12 11 9 9 10 16 17 
Середній бал 12 11 8 8 8 15 16 

Медіана Кемені 
Номер експерта в матриці опитування: 5 

Медіана: 13 11 9 8 8 16 17 
Коефіцієнт конкордації: 0,908 

Аналіз викидів та об’єктивності експертів 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 1 

Військовослужбовець 
№ 7 ЕЗ № 1 ЕЗ № 2 ЕЗ № 3 ЕЗ № 4 ЕЗ № 5 ЕЗ № 6 ЕЗ № 7 
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Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 2 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 3 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 4 
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Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 5 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 6 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 7 
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Зведені дані щодо обчислення результатів комплексного екзамена 
за методом арифметичного усереднення  

№ 
з/п Прізвище та ініціали 

Середній бал за екзаменаційне завдання 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Військовослужбовець № 1 14 14 9 9 9 18 19 
2 Військовослужбовець № 2 9 8 7 6 6 10 11 
3 Військовослужбовець № 3 12 11 7 7 6 13 14 

4 Військовослужбовець № 4 12 11 8 8 8 17 16 

5 Військовослужбовець № 5 6 5 4 5 6 11 11 
6 Військовослужбовець № 6 13 12 8 8 9 17 18 
7 Військовослужбовець № 7 10 10 7 8 7 15 16 
8 Військовослужбовець № 8 12 11 8 8 8 15 16 

Зведені дані щодо обчислення результатів комплексного екзамена 
за методом медіани Кемені 

№ 
з/п Прізвище та ініціали 

Підсумковий бал за екзаменаційне завдання 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Військовослужбовець № 1 15 13 10 8 10 18 20 
2 Військовослужбовець № 2 9 8 7 5 7 11 12 
3 Військовослужбовець № 3 13 12 8 8 7 15 15 

4 Військовослужбовець № 4 14 10 8 8 9 16 16 

5 Військовослужбовець № 5 6 5 5 4 6 11 10 
6 Військовослужбовець № 6 14 13 9 8 10 18 19 
7 Військовослужбовець № 7 10 9 7 8 6 14 16 
8 Військовослужбовець № 8 13 11 9 8 8 16 17 

Зріз рівня ІКК військовослужбовця № 8 
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ДОДАТОК Р 

Додаток Р.1 

Результати, які отримані на підставі використання програмного продукту 

VERDICT 

 
 

Рис. Р.1.1 Вхідні дані за 

результатами екзамену після 

попереднього опрацювання 

даних за методом медіани 

Кемені 
 

Рис. Р.1.2 Результати 

опрацювання даних за не 

нормованою шкалою та 

середньозваженою 

арифметич-ною згорткою 

 

Рис. Р.1.3 Результати 

опрацю-вання за 

ненормованою шкалою та 

середньозваженою 

арифметичною згорткою 
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Рис. Р.1.4 Результати 

опрацювання за логарифміч-

ною шкалою та 

середньозваженою 

арифметичною згорткою 

 

Рис. Р.1.5 Результати 

опрацювання за шкалою до 

одиниці та середньозваженою 

арифметичною згорткою 

 

Рис. Р.1.6 Результати 

опрацювання даних за 

вибірковою (адаптованою під 

тест) шкалою та 

середньозваженою 

арифметичною згорткою 
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Рис. Р.1.7 Результати 

опрацю-вання даних за 

пропорційною шкалою та 

згорткою на основі Евклідової 

відстані 

 

Рис. Р.1.8 Результати 

опрацювання даних за 

пропорційною шкалою та 

середньозваженою геометрич-

ною згорткою 

Додаток Р.2. 

Результати, які отримані на підставі використання програмного продукту 

OPINION 

 

Рис. Р.2.9 Вхідні дані за 

результатами екзамену після 

попереднього опрацювання за 

методом медіани Кемені 
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Рис. Р.2.10 Результати 

опрацювання за пропорційною 

шкалою та методом 

безпосереднього оцінювання 

 

Рис. Р.2.11 Результати 

опрацювання за пропорційною 

шкалою та методом парних 

порівнянь 

 

Рис. Р.2.12 Результати 

опрацювання за пропорційною 

шкалою та методом 

ранжування 
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Рис. Р.2.13 Результати 

опрацювання за пропорційною 

шкалою та комплексуванням 

методів 

 

Рис. Р.2.14 Результати 

визначення узгодженості 

групи експертів на підставі 

обчислення коефіцієнтів 

асоціації за Устюжаниновим 

 

Рис. Р.2.15 Результати 

визначення узгодженості 

групи експертів на основі 

обчислення коефіцієнтів 

рангової кореляції Спірмена 

 

Рис. Р.2.16 Результати 

визначення узгодженості 

групи експертів на основі 

обчислення коефіцієнтів 

конкордації Кендала 
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ДОДАТОК С 
Анкета № 3 

 
Шановні колеги! Просимо заповнити оціночну таблицю як приклад оцінок за кожне 

окреме екзаменаційне завдання та інтегральну оцінку 
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Таблиця С.1 

Результати опитування за анкетою № 3 «План дробово-факторного 
експерименту» 

№
 е
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пе
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Параметри/екзаменаційні завдання Результат 
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1  5 3 5 3 5 5 5 4 
2  5 5 3 3 5 5 5 5 
3  5 5 5 5 5 3 5 5 
4  3 5 5 3 5 3 5 4 
5  3 3 5 5 3 3 5 3 
6  5 5 5 3 5 5 3 4 
7  5 3 5 5 3 5 3 4 
8  3 3 3 5 3 5 3 3 
9  5 3 5 5 5 3 3 4 
10  5 3 5 3 3 3 4 3 
11  4 5 5 3 3 5 5 4 
12  4 3 3 3 5 3 5 3 
13  4 5 3 5 3 3 5 4 
14  3 3 4 3 3 3 3 3 
15  5 4 3 5 3 5 5 4 
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№
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16  3 4 3 5 5 3 5 4 
17  3 4 5 5 5 5 3 4 
18  5 4 3 3 5 3 3 3 
19  5 5 5 5 3 3 3 4 
20  3 5 4 5 3 5 5 4 
21  5 5 4 3 3 3 5 4 
22  3 3 3 4 3 3 5 3 
23  5 3 3 4 5 5 3 4 
24  5 3 3 4 3 5 3 4 
25  3 5 3 4 5 3 3 3 
26  3 3 5 5 5 5 5 4 
27  5 3 3 3 3 5 5 4 
28  3 5 3 3 4 5 3 4 
29  3 3 3 5 4 3 3 3 
30  5 5 3 5 5 4 3 4 
31  3 3 3 3 5 4 3 3 
32  3 3 5 3 3 4 3 3 
33  3 3 5 3 3 5 4 4 
34  5 3 3 5 3 3 4 3 
35  3 5 3 3 3 3 4 3 
36  4 4 4 4 4 4 4 4 
37  5 3 3 3 3 4 3 3 
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Таблиця С.2 
Результати експерименту щодо визначення інтегральної оцінки в 

інформаційно-аналітичному середовищі Deductor Studio Academic 
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1  5 5 5 4 5 5 5 4,941 

2  4 3 4 3 4 4 4 3,776 

3  5 4 4 4 4 4 4 4,130 

4  5 4 4 4 5 4 4 4,199 

5  3 3 3 3 4 4 4 3,577 

6  5 4 5 4 5 5 5 4,776 

7  4 4 4 4 4 4 4 3,999 

8  5 4 5 4 4 4 5 4,462 

9  3 4 4 4 4 4 3 3,710 

10  5 5 4 4 5 5 5 4,876 

11  3 3 3 3 3 4 4 3,615 

12  5 5 5 5 5 5 5 4,985 

13  5 4 4 5 4 4 5 4,497 

14  4 3 4 4 4 4 4 3,856 

15  5 4 5 5 4 4 5 4,584 

16  4 4 4 4 4 4 5 4,377 

17  3 3 3 3 3 4 3 3,247 

18  4 4 4 5 4 4 4 4,083 

19  5 3 4 4 5 3 3 3,640 

20  4 5 3 4 4 5 5 4,629 
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ДОДАТОК Т 
Методичні рекомендації щодо навчання викладачів іноземних мов ВВНЗ 

технології інтегрального оцінювання розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців 

Для розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов 

ВВНЗ передбачається вирішення таких завдань:  

розширення теоретичних знань викладачів іноземних мов ВВНЗ з 

педагогічної діагностики, оволодіння ними алгоритмом її здійснення та 

інструментарієм, що може бути використаний під час інтегрального 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців у ході кваліфікаційного 

екзамену; 

сформованість вміння застосовувати пропоновану технологію 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців у 

професійній діяльності; 

підвищення рівня діагностичної компетентності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ, усвідомлення ними значущості діагностичної діяльності та 

бажання її реалізовувати. 

Навчання викладачів іноземних мов ВВНЗ користуватися технологією 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців включає у 

себе взаємопов’язані способи та прийоми з чітко визначеними цілями 

навчання, конкретними принципами, формами та засоби використання 

методів, за допомогою яких здійснюється розвиток їхньої діагностичної 

компетентності.  

Метою навчання є забезпечення діагностичної діяльності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ шляхом досягнення ними професійно-

функціонального/творчо-професійного рівня діагностичної компетентності та 

набуття ними здатності використовувати технологію інтегрального 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців у контексті їхнього 

професійного розвитку. 
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Завданнями навчання викладачів іноземних мов ВВНЗ технології 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців як 

методичної основи розвитку їхньої діагностичної компетентності є:  

надати викладачам теоретичні знання з питань використання 

математично-статистичних методів для опрацювання результатів екзамену з 

іноземної мови; використання спеціалізованого програмного забезпечення для 

цього; досвіду їх застосування у педагогічній діяльності; 

розвинути їхні вміння та навички використання математично-

статистичних методів, ІКТ та спеціалізованого програмного забезпечення під 

час застосування технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

Навчання викладачів іноземних мов ВВНЗ користуватися технологією 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців ґрунтується 

на положеннях концепції навчання впродовж життя, суб’єктно-діяльнісного 

підходів (розділ 2, п. 2.3), які застосовуються у навчанні дорослих. 

Ураховуючи специфіку організації навчального процесу у ВВНЗ, жорсткий 

регламент навчально-методичного навантаження викладачів іноземних мов, 

коли уведення додаткового спецкурсу є проблематичним, а аткож 

ґрунтуючись на доробках науковців О. В. Аніщенко [2], О. В. Василенко [30], 

Е. І. Гусейнової [56], Л. Б. Лук’янової [107], С. М. Прийми [2] та ін., навчання 

викладачів іноземних мов технології інтегрального оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців проводиметься в контексті неформальної освіти. 

Неформальна освіта не має вікових, професійних або інтелектуальних 

обмежень щодо учасників, часових рамок і зазвичай не супроводжується 

наданням документу. Саме у неформальній освіті найчастіше застосовують 

інноваційних підходи, апробують новітні методики та технології навчання [2]. 

Інноваційне навчання пов’язано з творчим пошуком на основі наявного 

досвіду, з відгуком на проблемні ситуації, що виникають як перед окремою 

людиною, так і організацією в цілому. Як свідчить практика, прикладом 

інноваційного за формою і змістом навчання дорослих в системі організації 
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підготовки є корпоративне навчання. Корпоративне навчання – це форма 

підвищення кваліфікації та розширення професійних знань і вмінь спеціалістів 

в рамках однієї організації для забезпечення успішного та ефективного 

виконання її стратегічних завдань та підвищення ефективності її діяльності 

(О. В. Баніт) [9, с. 95]. У нашому випадку це форма розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ, розширення їхніх 

діагностичних знань і вмінь для забезпечення якісного оцінювання ІКК 

військовослужбовців та підвищення ефективності контрольно-оцінного 

процесу ВВНЗ.  

Ми услід за фахівцями [9, 218], а також ураховуючи специфіку нашого 

дослідження, серед особливостей корпоративного навчання виокремлюємо 

такі:  

до системи корпоративного навчання залучаються викладачі і ВВНЗ, 

оскільки відсутність здатності вчитися у викладачів негативно впливає на 

освітній процес у ВВНЗ;  

корпоративне навчання має випереджувальний характер стосовно 

структурних змін й оновлення, оскільки стрімкий розвиток науки і техніки, 

накопичення знань призводять до невідповідності між потребами освіти та 

непідготовленістю викладачів до їх впровадження й ефективного 

використання; 

корпоративне навчання є мотивуючим і спрямоване на 

формування/розвиток потреби у викладачів щодо оволодіння новими 

знаннями, навичками, здібностями, на усвідомлення необхідності 

саморозвитку та самореалізації, а отже й отримання додаткової можливості 

для професійного розвитку, а також сприяє загальному інтелектуальному 

розвитку людини, зміцнює впевненість у собі.  

метою корпоративного навчання є результативне передавання знань, що 

передбачає максимальне їх використання у реальній професійній діяльності та 

позитивно впливає на її якісь, а отже й на підвищення ефективності діяльності 

ВВНЗ.  
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В основі такого інноваційного за формою і змістом корпоративного 

навчання є ідея командного підходу до процесу навчання: члени команди-

викладачі іноземних мов ВВНЗ орієнтовані на спільну мету або завдання; 

реалізація якого вимагає їхньої співпраці та взаємодії [9, с. 95]. 

До неформальної освіти належать індивідуальні заняття під 

керівництвом тренерів або викладачів, тренінги та короткотермінові курси, що 

мають практичні короткострокові цілі. Як зазначають науковці С. О. Сисоєва 

[203], Г. М. Романова[196], Л. Д. Тодорів [221] та ін., тренінгова форма роботи 

визнана ефективною в усьому світі, і підкреслюють актуальність її 

впровадження в освітній процес, що зумовлює реальні зміни у професійній 

діяльності викладачів.  

Тренінг – груповий активний метод навчання, побудований (повністю 

або значною мірою) на моделюванні професійної діяльності учасників 

тренінгу і спрямований на отримання ними успішних практичних умінь і 

навичок, необхідних їм у практичній роботі [196, с. 155]. Тренінги зорієнтовані 

на набуття практичних навичок, необхідних у повсякденній роботі, на обмін 

досвідом між учасниками, що має практичну цінність, економить час і 

ресурси. 

Нам імпонує думка Г. М. Романової, що тренінгова підготовка 

викладачів до запровадження особистісно-розвивальних педагогічних 

технологій в межах сучасного освітнього середовища має забезпечувати 

становлення їхньої суб’єктності, формування готовності до розроблення 

власних шляхів реалізації гуманістичної спрямованості освіти в реальному 

навчальному процесі та ґрунтуватися на закономірностях досягнення 

професійної зрілості [196]. 

Таким чином, тренінг для викладачів іноземних мов ВВНЗ має 

забезпечувати в учасників розвиток нових позитивних можливостей щодо 

професійної діяльності, розвиток професійної компетентності і діагностичної 

зокрема, мотивацію до самовдосконалення. Цей тренінг передбачає групові 

заняття з розкриття сутності технології інтегрального оцінювання 
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розвиненості ІКК військовослужбовців на основі математично-статистичних 

методів опрацювання результатів екзаменування, реалізованих у 

спеціалізованих програмних продуктах (спрямовано на розвиток ціннісно-

мотиваційного й когнітивного компонентів) і практичні заняття зі 

застосування пропонованої технології (спрямовано на розвиток операційно-

діяльнісного компоненту), а також самостійну роботу викладачів (спрямовано 

на розвиток рефлексивно-корекційного компоненту).  

Отже, впровадження тренінгових занять у процесі опанування 

викладачами іноземних мов ВВНЗ технологією інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців сприяє розвитку необхідних 

особистісних і професійно важливих якостей, а саме:  

забезпечення провідної ролі викладача в процесі інтегрального 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців;  

чіткого усвідомлення та вибору тих методів і засобів опрацювання 

результатів екзаменування, які підвищують точність і вірогідність 

інтегральної оцінки, – тобто розвитку діагностичної компетентності. 

Відповідно до зазначених форм навчання, доцільними вбачаються 

методи, що загалом використовуються у тренінгу, а саме ігрові методи (ділові, 

рольові ігри), дискусії, мозковий штурм тощо [218].  

Важливою формою організації навчання дорослих є консультація [128, 

155, 218, 278] у перекладі з латинської мови означає «допомога радою» (рада 

фахівця). Консультування розглядається як форма допомоги особі в 

проблемній ситуації і передбачає активну роботу, спрямовану на 

самопізнання. Вона проводиться з метою роз'яснення окремих теоретичних 

положень або аспектів їх практичного застосування. До методів 

консультування належать: питально-відповідальний, розгорнута бесіда, 

розгляд конкретних проблемних ситуацій тощо. Консультація є й формою 

організації самостійної роботи тих, хто вчиться. Проводились консультації 

індивідуально або з групами у разі потреби. 
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Навчання викладачів іноземних мов ВВНЗ технології інтегрального 

оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців охоплює три етапи: 

інформаційно-збагачувальний, інструментально-репродуктивний, діяльнісно-

адаптивний.  

Перший етап – інформаційно-збагачувальний. Метою першого етапу є 

узагальнення та систематизація знань викладачів іноземних мов ВВНЗ з 

теоретичних основ діагностичної діяльності та інструментарію, що може бути 

використаний, математично-статистичних методів експертного оцінювання, 

спеціалізованих програмних продуктів, формування психологічної настанови 

до усвідомлення викладачами необхідності підвищити точність інтегральних 

оцінок ІКК військовослужбовців, значущості діагностичної діяльності та 

бажання її реалізовувати. 

Важливим чинником мотивації викладачів іноземних мов до 

діагностичної діяльності є їхня зацікавленість та інтерес до розвитку таких 

знань і вмінь та оволодіння інструментарієм, що допоможуть їм більш точно 

оцінювати ІКК військовослужбовців.  

Другий етап – інструментально-репродуктивний. Метою другого етапу 

є оволодіння процедурами та інструментами діагностичної діяльності, 

передбаченими у розробленій технології інтегрального оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців, удосконалення вмінь застосовувати 

математично-статистичні методи та ІКТ. Під час навчання викладачі 

виконували завдання, що ґрунтуються на типових ситуаціях оцінювання 

розвиненості ІКК військовослужбовців у ході кваліфікаційного екзамену з 

іноземної мови. 

Третій етап – діяльнісно-адаптивний. Його метою є удосконалення 

діагностичних вмінь у професійних ситуаціях, набуття досвіду застосування 

розробленої технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців під час кваліфікаційного екзамену з іноземної мови в 

режимі реального часу. 
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Цей етап є важливим з методичної точки зору тому, що він передбачає 

надбання викладачами іноземних мов ВВНЗ діагностичних знань шляхом 

самостійного розв’язання завдань інтегрального оцінювання, а не пасивним 

вислуховуванням інформації. На цьому етапі відбувається розвиток 

абстрактного і критичного мислення, що сприяє підготовці та ухваленню 

рішень у складних ситуаціях оцінювання та розвитку умінь використання 

набутих теоретичних знань під час практичної діяльності. 

У межах запропонованих етапів передбачаєся, що викладачі ВВНЗ: 

самостійно ознайомлюються з укладеними «Методичними 

рекомендаціями для викладачів іноземних мов ВВНЗ щодо застосування 

технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців» 

[28]; 

переглядають відеокурс, який унаочнює кроки, описані у цих 

рекомендаціях; 

отримують консультацію у разі необхідності; 

беруть участь у тренінгу.  

Одним з ключових елементів є перевірка набутих умінь і навичок 

використання викладачами технології інтегрального оцінювання розвиненості 

ІКК військовослужбовців на практиці. 

Необхідно зауважити, що представлені методичні рекомендації 

враховують не тільки специфіку професійної діяльності викладачів іноземних 

мов ВВНЗ, а й особливості розвитку їхньої діагностичної компетентності. Так, 

оскільки викладач – вже сформована особистість, опанувавши технологію 

інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців, він 

отримує можливості свідомо керувати динамікою свого професійного життя й 

оптимально використовувати час і зусилля в ході діагностичної діяльності, 

підвищити рівень власної професійної компетентності. Мотивацією тут, 

наприклад, є отримання більш точної інтегральної оцінки ІКК 

військовослужбовців як результат власної діагностичної діяльності та 
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заощадження часу завдяки застосуванню спеціалізованих програмних 

продуктів та накопиченню попереднього досвіду фахівців.  

Результатами навчання викладачів іноземних мов ВВНЗ користуватися 

технологією інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військовослужбовців 

є: 

поглиблення теоретичних знань з питань використання математично-

статистичних методів для опрацювання результатів екзамену з іноземної мови; 

використання спеціалізованого програмного забезпечення для цього; досвіду 

їх застосування у професійній діяльності; 

розвиток вмінь та навичок використання математично-статистичних 

методів, ІКТ та спеціалізованого програмного забезпечення під час 

застосування технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців; 

підвищення рівня діагностичної компетентності викладачів до 

професійно-функціонального/творчо-професійного для забезпечення їхньої 

професійної діяльності. 

Отже, на підставі розглянутих аспектів реалізації методичних 

рекомендацій ми вбачаємо педагогічну доцільність вивчення етапів 

розробленої технології та їх застосування в СПО для розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

У будь-якому випадку експертне оцінювання розвиненості ІКК 

військовослужбовців – це процес вимірювання, або процедура порівняння цих 

рівнів за обраними показниками/ознаками (результатами екзамену). В цьому 

визначенні є три поняття: об’єкт (ІКК військовослужбовця), показник/ознака 

(результати екзамену) та процедура порівняння, яка передбачає визначення 

причинно-наслідкового зв’язку між об’єктами і встановлення ступеня впливу 

одних об’єктів на інші. З огляду на проблему, яка досліджується, найбільший 

інтерес становлять два етапи: отримання експертних оцінок та опрацювання 

отриманих даних. 
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Раціональне використання інформації, отриманої від членів 

екзаменаційної комісії, можливе за умови перетворення її у форму, зручну для 

подальшого аналізу. Експерт здатен порівняти й оцінити будь-які об’єкти, 

явища, чинники, варіанти дій, надавши кожному з них будь-яке число. В 

залежності від того, за якою шкалою задані ці преференції, експертні оцінки 

охоплюють більший чи менший обсяг інформації та мають різну придатність 

до математичної формалізації. 

Ефективність застосування технології оцінювання рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців за результатами екзамену визначається формуванням 

авторитетної групи експертів (членів екзаменаційної комісії) та отриманням від 

них об’єктивних оцінок, що є основою будь-якої методики. Організація 

проведення експертами інтуїтивно-логічного кількісного оцінювання 

результатів екзамену становить зміст процесу виявлення рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців. 

Критерії відбору методики визначення інтегральної оцінки рівнів 

розвиненості ІКК військовослужбовців. Визначимо критерії щодо вибору 

методики опрацювання експертних оцінок результатів екзамену з іноземної 

мови, які були обґрунтовано доведені у розділі 1, в залежності від основних 

параметрів процедури отримання інтегральної оцінки. 

До цих параметрів належать такі чинники: 

кількість військовослужбовців, які складають екзамен; 

кількість експертів у складі груп (екзаменаційних комісій), які оцінюють 

ІКК військовослужбовців за декількома показниками; 

кількість екзаменаційних завдань, за результатами виконання яких 

обчислюються інтегральні оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців. 

Перший чинник не впливає на необхідність застосування математично-

статистичних методів опрацювання результатів оцінювання, а за достатньо 

великої кількості військовослужбовців може бути лише стимулюючим 

чинником для задіяння спеціалізованого програмного забезпечення й 

автоматизації обчислення результатів екзамену. 
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Комбінації взаємодії другого та третього чинників (рис. Т.1) визначають 

варіанти застосування математично-статистичних методичних підходів до 

опрацювання результатів оцінювання, сутність яких розкривається у табл. Т.1. 

Рис. Т.1 Варіанти застосування методичних підходів 

Таблиця Т.1 

Варіанти ситуацій оцінювання 

№
  в

ар
іа

нт
у 

Ситуації оцінювання Опис варіанту 
Допоміжні 
програмні 

засобі 

1  Кількість 
екзаменаційних 
завдань: 1 – 3 
Кількість експертів: 
1 – 2 

Класичний приклад оцінювання знань одним чи 
двома екзаменаторами за незначною кількістю 
екзаменаційних завдань від одного до трьох.  
Як правило результатом вважається 
середньоарифметичне значення, що не потребує 
задіяння математично-статистичних методів. 

Калькулятор 

2  Кількість 
екзаменаційних 
завдань: 1 – 3 
Кількість експертів: 
більше 2-х 

Виникає необхідність формування об’єктивної 
групи експертів з достатньо високим 
коефіцієнтом конкордації та отримання 
узгодженої думки під час групового 
експертного оцінювання за методом медіани 
Кемені. 

AtteStat 

3  Кількість 
екзаменаційних 
завдань: більше 4-х 
Кількість експертів: 
1 – 2 

Точність обчислення інтегральної оцінки за 
результатами екзамену за малої кількості 
експертів досягається застосуванням 
переважно нелінійних згорток та 
використанням моделей, коли декілька методів 
виступають у ролі експертів. 

Verdict 
Opinion 

 
 
 

Варіант № 3

ЕЗ

Експерти1

Варіант № 4

Варіант № 1 Варіант № 2

2

3
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№  Ситуації оцінювання Опис варіанту 
Допоміжні 
програмні 

засобі 
4  Кількість 

екзаменаційних 
завдань: більше 4-х 
Кількість експертів: 
більше 2-х 

Необхідне застосування комплексного підходу, 
який вирішує завдання: 
формування об’єктивної групи експертів з 
достатньо високим коефіцієнтом конкордації та 
отримання узгодженої думки під час групового 
експертного оцінювання за методоммедіани 
Кемені; 
підвищення точності стабільної на тривалому 
періоді функції обчислення інтегральної оцінки 
за результатами екзамену на основі 
нейротехнологій. 

AtteStat 
Deductor 
Sudio 
Academic  

Дотримання запропонованих варіантів у поєднанні з визначеними 
програмними засобами гарантує достатній ступінь об’єктивності та точності 
процедури виявлення знань з відповідної предметної галузі у більшості 
поширених ситуацій групового експертного оцінювання. 

Використання програмної надбудови AtteStat в процесі оцінювання 
рівнів розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 
військовослужбовців. Метою застосування методів експертного оцінювання, 
реалізованих у програмній надбудові AtteStat, є об’єктивна інтегральна оцінка 
розвиненості ІКК військовослужбовці. Для цього застосовується метод 
ранжування й опрацювання результатів експертного оцінювання за методом 
медіани Кемені, знаходження коефіцієнта конкордації (узгодженості групи 
експертів) та визначення об’єктивності кожного з експертів. 

Розглянемо застосування розробленого методичного підходу на 
прикладі результатів екзамену військовослужбовців з англійської мови при 
кількості експертів (членів екзаменаційної комісії) m = 3 та кількості 
військовослужбовців n = 11. Відповідно до вимог щодо складання екзамену з 
іноземної мови кожний військовослужбовець виконував добірку 
екзаменаційних завдань k = 7. 

Всі процедури введення результатів експертного оцінювання по 
кожному екзаменаційному завданню щодо кожного військовослужбовця та їх 
подальше опрацювання здійснювалися у середовищі програмного продукту 
Microsoft Excel зі встановленою статистичною надбудовою AtteStat. 
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Перший етап 

Результати роботи експертів у вигляди даних, отриманих під час 
проведення екзамену з іноземної мови згідно зі встановленими критеріями 
оцінювання, з робочого аркуша екзаменатора переносяться в електрону 
таблицю (рис. Т.2), яка за структурою аналогічна табл. Ж.1, та є матрицею 
опитування експертів. 
 Член комісії: Експерт №1       

№ 
з/п Прізвище  

Кількість балів 
Письмовий 

екзамен Усний екзамен 

Критерії оцінювання 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Військовослужбовець 
№ 1 13 12 8 8 8 15 16 

2 Військовослужбовець 
№ 2 9 2 6 6 6 8 12 

… … … … … … … … … 

11 Військовослужбовець 
№ N 10 8 7 8 8 17 16 

 

 Член комісії: Експерт №2      

№ 
з/п Прізвище  

Кількість балів 
Письмовий 

екзамен Усний екзамен 

Критерії оцінювання 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Військовослужбовець 
№ 1 12 12 8 7 8 14 16 

2 Військовослужбовець 
№ 2 8 7 6 5 6 10 12 

… … … … … … … … … 

11 Військовослужбовець 
№ N 10 8 8 7 8 16 17 

 

 Член комісії: Експерт №3       

№ 
з/п 

Прізвище 
військовослужбовця 

Кількість балів 
Письмовий 

екзамен Усний екзамен 

Критерії оцінювання 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Військовослужбовець 
№ 1 13 12 8 8 8 15 16 

2 Військовослужбовець 
№ 2 9 8 6 6 6 10 13 

… … … … … … … … … 

11 Військовослужбовець 
№ N 10 8 8 7 8 17 18 

Рис. Т.2 Результати групового експертного оцінювання 
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Другий етап 

Формуються похідні таблиці (рис. Т.3), у яких містяться зведені дані усіх 

експертів по кожному військовослужбовцю за результатами відповідного 

екзаменаційного завдання. 
 

Військово-
службовець 

№ 1 

Експерт 
№ 1 

Експерт 
№ 2 

Експерт 
№ 3 

ЕЗ № 1 13 12 13 
ЕЗ № 2 12 12 12 
ЕЗ № 3 8 8 8 

… … …. … 
ЕЗ № 7 16 16 16 

 

Військово-
службовець 

№ 2 

Експерт 
№ 1 

Експерт 
№ 2 

Експерт 
№ 3 

ЕЗ № 1 9 8 9 
ЕЗ № 2 2 3 2 
ЕЗ № 3 6 6 6 

… … …. … 
ЕЗ № 7 12 12 13 

… … 
 

Військово-
службовець 

№ 6 

Експерт 
№ 1 

Експерт 
№ 2 

Експерт 
№ 3 

ЕЗ № 1 11 11 11 
ЕЗ № 2 10 10 10 
ЕЗ № 3 8 8 8 

… … …. … 
ЕЗ № 7 16 16 15 

 

Військово-
службовець 

№ 7 

Експерт 
№ 1 

Експерт 
№ 2 

Експерт 
№ 3 

ЕЗ № 1 10 10 11 
ЕЗ № 2 10 10 10 
ЕЗ № 3 7 7 7 

… … …. … 
ЕЗ № 7 16 15 16 

… … 
 

Військово-
службовець 

№ 10 

Експерт 
№ 1 

Експерт 
№ 2 

Експерт 
№ 3 

ЕЗ № 1 12 12 12 
ЕЗ № 2 8 9 8 
ЕЗ № 3 7 8 8 

… … …. … 
ЕЗ № 7 15 16 17 

 

Військово-
службовець 

№ N 

Експерт 
№ 1 

Експерт 
№ 2 

Експерт 
№ 3 

ЕЗ № 1 10 10 10 
ЕЗ № 2 8 8 8 
ЕЗ № 3 7 8 8 

… … …. … 
ЕЗ № 7 16 17 18 

Рис. Т.3. Вибірка результатів по кожному військовослужбовцю 

Третій етап 

Для кожного військовослужбовця за допомогою методу медіани Кемені 
визначається експерт, думка якого є найбільш близькою до думок інших 
експертів, тобто відстань між ранжуванням мінімальна. Програма називає 
номер визначеного експерта, і його бали вважаються кінцевими. Підсумки 
опрацювання результатів екзамену військовослужбовців за 7-ми тестами/ 
критеріями, оціненими 3-ма експертами (членами екзаменаційної комісії) за 
допомогою метода медіани Кемені (програма AtteStat) наведено у табл. Т.2. 
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Таблиця Т.2 
Результати опрацювання експертних оцінок у програмі AtteStat 

(метод медіани Кемені) 
Медіана Кемені 

Військово-службовець 
№ 1 

Військово-
службовець № 2 … Військово-

службовець № 10 … Військово-
службовець № N 

Номер експерта в матриці опитування 
3 1 … 2 … 3 

Медіана 
13 9 … 12 … 10 
12 2 … 9 … 8 
8 6 … 8 … 8 
8 6 … 7 … 7 
8 6 … 8 … 8 
15 8 … 12 … 17 
16 12 … 16 … 18 

Четвертий етап 

Узгодженість думок експертів, які входять в екзаменаційну комісію, 

обчислюється засобами програми AtteStat за допомогою коефіцієнта 

конкордації. Коефіцієнт оцінювання узгодженості групи експертів (табл. Т.3) 

дорівнює W=0,89, тобто експерти (члени екзаменаційної комісії) мають 

високий рівень узгодженості групової експертної оцінки. 

Таблиця Т.3 
Узгодженість групи експертів 

Коефіцієнт конкордації 
Військово-
службовець 

№ 1 

Військово-
службовець 

№ 2 
… 

Військово-
службовець 

№ 6 
… 

Військово-
службовець 

№ 10 

Військово-
службовець 

№ N 
0,92 0,9 0,87 0,91 0,84 0,93 0,89 

Якщо коефіцієнт узгодженості групи експертів є меншим за 0,7, 

можливо, виникне необхідність обчислення об’єктивності кожного члена 

експертної групи (див. п’ятий етап) з подальшим висновком про виключення 

з урахування оцінок найменш об’єктивного експерта. 

П’ятий етап 

Результат оцінювання об’єктивності кожного члена експертної групи 

щодо кожного військовослужбовця, а також загальна оцінка об’єктивності 

кожного члена комісії наведені у таблиці Т.4. 
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Таблиця Т.4 
Результат оцінювання об’єктивності експертів  

 
Об’єктивність експертів 

Експерт № 1 Експерт № 2 Експерт № 3 

Військовослужбовець № 1 0,50 0,50 1,00 
Військовослужбовець № 2 1,00 0,50 0,50 

… … … … 
Військовослужбовець № 6 0,67 0,33 1,00 

… … … … 
Військовослужбовець № 10 0,44 1,00 0,56 
Військовослужбовець № N 0,57 0,43 1,00 

Загальна  0,55 0,65 0,80 
 

Зведений результат оцінювання групою експертів розвиненості ІКК 

військовослужбовців із застосуванням методу медіани Кемені наведено у 

таблиці Т.5. 

Таблиця Т.5 

Результат оцінювання рівнів розвиненості ІКК 

№ військовослужбовця ЕЗ 
№1 

ЕЗ 
№2 

ЕЗ 
№3 

ЕЗ 
№4 

ЕЗ 
№5 

ЕЗ 
№6 

ЕЗ 
№7 

Військово-службовець № 1 13 12 8 8 8 15 16 
Військово-службовець № 2 9 2 6 6 6 8 12 
Військово-службовець № 3 9 2 7 6 7 10 13 

… … … … … … … … 
Військово-службовець № N 10 8 8 7 8 17 18 

 

За допомогою візуалізації результатів цих обчислень (рис. Т.4) 

попередньо можна визначити, що найвищу оцінку розвиненості ІКК отримав 

військовослужбовець № 4, а найнижчу – військовослужбовець № 2.  

Більш конкретні висновки щодо рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців можливо зробити на підставі інтегральних оцінок,які 

обчислюватимуться за допомогою методичних підходів, описаних у розділі 2 

з використанням спеціалізованого програмного забезпечення VERDICT, 

OPINION та інформаційно-аналітичного середовища Deductor Studio 

Academic. 
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Рис. Т.4 Гістограма результатів застосування методу медіани Кемені 

Використання інформаційно-аналітичного середовища Deductor 

Studio Academic в процесі оцінювання рівнів розвиненості ІКК 

військовослужбовців. Переважна кількість прикладних задач визначення 

інтегрального результату, які розв’язуються за допомогою методу 

математичного моделювання, зводяться до знаходження певної складної 

функції, яка здійснює багатовимірне перетворення вектора вхідних параметрів 

у вектор вихідних параметрів. Універсальним інструментом побудови цієї 

функції є нейромережні технології. Розглянемо вирішення завдання 

обчислення інтегральної оцінки по крокам на прикладі створення ШНМ-

моделі та проведення процесу навчання ШНМ на основі даних, отриманих у 

п. 3.2 за допомогою опрацювання групових експертних оцінок за методом 

медіани Кемені. 

Послідовність навчання нейронної мережі у середовищі Deductor Studio 

Academic розпочинаємо зі створення нового проекту (рис. Т.5) та зазначення 

деяких його властивостей, у тому числі порядку доступу до елементів з метою 

забезпечення захищеності проекту в цілому. 



Продовження додатку Т           354 

 
Рис. Т.5 Створення проекту 
 

Крок 1. База даних з інформацією для навчання нейромережі 

Обираємо формат файлу з навчальною вибіркою, шлях до нього та 

визначаємо, що перший рядок є заголовком (рис. Т.6). Кількість прикладів у 

файлі повинна узгоджуватися з кількістю експериментів у матриці, котру 

необхідно провести відповідно до плану дробового експерименту для заданого 

числа чинників (екзаменаційних завдань) і рівнів варіювання параметрів 

(оцінок, балів). Попередньо проглядаємо обраний файл та визначаємо порядок 

імпорту даних з файлу з першого рядка. 

 
Рис. Т.6 Налаштування параметрів імпорту 
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В табл. Т.6 наведено приклад послідовності закодованих результатів 

(«+1» – верхній, «0» – середній, «–1» – нижній рівні варіювання параметру) 

виконання військовослужбовцем семи екзаменаційних завдань з іноземної 

мови, які будуть використані у якості навчальних елементів сумісно з 

інтегральними оцінками в цій низці експериментів. 
Таблиця Т.6 

План обчислюваного експерименту для семи екзаменаційних завдань 

№ експерименту 
Параметри Результат 

ЕЗ1 ЕЗ2 ЕЗ3 ЕЗ4 ЕЗ5 ЕЗ6 ЕЗ7 R 
1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 0 
2 +1 +1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 –1 +1 +1 
4 –1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 
5 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 
… … … .. … … … … … 
34 +1 –1 –1 +1 –1 –1 0 –1 
35 –1 +1 –1 –1 –1 –1 0 –1 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 +1 –1 –1 –1 –1 0 –1 –1 

Надалі налаштовуємо параметри імпорту файлу з даними навчання 

(рис. Т.7) та перевіряємо коректність зчитування полів програмою. 

 
Рис. Т.7 Налаштування процедури зчитування даних 

Крок 2. Параметри полів у файлі даних 
Обираємо кожне поле в списку і вказуємо ідентифікаційні атрибути 

(назва, мітка) для полів з вхідними даними цілочисельний та безперервний тип 

даних, а також для вихідного поля – дійсний та безперервний тип даних 

(рис. Т.8). 
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Рис. Т.8 Поле та його властивості 

Якщо параметри імпорту налаштовано коректно, то ми отримаємо дані, 

які завантажені у програму у вигляді, зображеному на рис. Т.9. 

 
Рис. Т.9 Матриця даних для навчання та тестування моделі 

Крок 3. Параметри нейромережі 

Для опрацювання даних файлу, що був імпортований у попередньому 

кроці, переходимо в режим створення нейронної мережі (рис. Т.10). 

 
Рис. Т.10 Створення нейронної мережі 
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Для подання інформації в нормалізованому вигляді під час вирішення 

завдань подібного типу, обираємо лінійну нормалізацію з визначенням 

діапазону значень, що використовуються у формулах нормалізації, як 

зображено на рис. Т.11. 

 
Рис. Т.11 Налаштування нормалізації даних 

Із загальної кількості прикладів вхідної вибірки задаємо, скільки 

відсотків прикладів буде використано в навчальній та тестової вибірках 

(рис. Т.12). Обираємо випадковий, але зі збереженням пропорцій, режим 

вибору записів, що використовуються для навчання та тестування.  

 
Рис. Т.12 Визначення вибірок налаштування нейромережі 

Структуру нейронної мережі (рис. Т.13) створюємо з урахуванням таких 

положень. Кількість нейронів у першому та останньому шарах залежить від 
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того, скільки полів зазначено у якості вхідних і вихідних, та визначається 

програмою автоматично.  

 
Рис. Т.13 Параметри нейромережі 

Кількість прихованих шарів та кількість нейронів в кожному 

прихованому шарі будемо задавати за такими рекомендаціями: 

1. Чим більш нелінійною є задача, тим більше має бути прихованих 

шарів (зазвичай обирається 1 – 3 прихованих шарів). 

2. Число зв’язків між нейронами повинно бути меншим за кількість 

прикладів в навчальній вибірці, що будемо обчислювати за формулою 

(наслідок з теореми Арнольда – Колмогорова):  

 ,                  (Т.1) 

де Ny – розмірність вихідного сигналу; 

Q – число елементів множини навчаючих прикладів; 

Nw – необхідна кількість зв’язків; 

Nx – розмірність вхідного сигналу. 

Обчисливши за цією формулою необхідну кількість зв’язків Nw, 

розраховуємо необхідну кількість нейронів у прихованих шарах. Для 

структури нейронної мережі з одним прихованим шаром кількість нейронів 

прихованого шару дорівнюватиме: 

                                                         (Т.2) 

( )
2

1 1
1 log (Q)

y
w y x y y

x

N Q QN N N N N
N

 
≤ ≤ + + + + +  

w

x y

NN
N N

=
+



Продовження додатку Т           359 

3. Для забезпечення нелінійного перетворення даних для нейронів у 

прихованих шарах задаємо сигмоїдную активаційну функцію з параметром 

крутості (підбирається емпірично), коли перехідна функція є подібною до 

порогової. 

Крок 4. Параметри навчання 

Для задання випадкових початкових значень ваг нейронів (ініціалізація 

ваг) за стандартним законом розподілення під час налаштування процесу 

навчання нейронної мережі обираємо алгоритм зворотного розповсюдження 

помилки, з емпірично підібраною амплітудою корекції ваг на кожному кроці 

навчання (рис. Т.14). 

 
Рис. Т.14 Вибір алгоритму та параметрів навчання 

Надалі визначаємо момент, коли навчання буде закінчено (рис. Т.15): 

приклад вважається розпізнаним, якщо результат прогнозування 

відрізняється від значення з навчальної множини таким чином, що є меншим 

за задану величину; 

кількість пройдених епох (прохід алгоритму за усіма вхідними даними) 

перевищує заданий поріг; 

значення помилок щодо прогнозування результатів прикладів 

навчальної або тестової вибірок є меншим за задану величину. 
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Рис. Т.15 Параметри зупинення навчання 

Крок 5. Процес навчання, під час якого система побудує модель 

обчислення інтегральних оцінок 

Запускаємо систему на навчання нейронної мережі (рис. Т.16) і 

спостерігаємо, як змінюється помилка навчання у навчальній/тестовій вибірці 

та інші важливі параметри, від яких залежить тривалість цього процесу. 

 
Рис. Т.16 Процес навчання 

Для подальшого аналізу результатів, отриманих методом 

інтелектуального аналізу даних, вибираємо усі доступні у програмному 

продукті способи відображення даних (рис. Т.17). 
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Рис. Т.17 Визначення способів відображення результатів 

Структура ШНМ, яка створена у цьому проекті, відображена у вигляді 

графа (рис. Т.18). 

 

Рис. Т.18 Граф нейронної мережі 

У діаграмі розсіяння спостерігаємо розподіл помилки прогнозованих 

значень (рис. Т.19) та визначаємо кількість прикладів з відповідними 

значеннями помилок. 
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Рис. Т.19 Діаграма розсіяння помилки на навчальній вибірці 

Аналіз точності функції прогнозування моделі для навчальних і 

тестових прикладів проводимо на основі оцінки ступені близькості 

результуючих точок до діагоналі істинних значень (рис. Т.20). 

 
Рис. Т.20 «Трубка» прогнозу для навчальній вибірці 

Якщо результати перевірки моделі є задовільними, то засобами 

програми зберігаємо всі параметри і налаштування проекту у файлі. Якщо 

виникає необхідність коректування створеної моделі, проводимо аналіз 

проміжних результатів та на певному етапі змінюємо відповідні параметри 

стосовно навчання ШНМ. 



Продовження додатку Т           363 

Крок 6. Обчислення кінцевого результату 

На вкладці «що-якщо» набором вхідних параметрів вводимо експертні 

оцінки, які обчислені за допомогою методу медіани Кемені, запускаємо 

модель у режим обчислення і отримуємо результат – інтегральні оцінки 

розвиненості ІКК військовослужбовців (рис. Т.21). 

 
Рис. Т.21 Визначення кінцевих результатів 

Для обчислення оцінки рівнів розвиненості ІКК фахівців за допомогою 

навченої моделі нейромережі (табл. Т.7), результати екзамену яких 

представлені у п. 3.2, попередньо необхідно привести у відповідність шкали 

експертного оцінювання та вхідних даних моделі, а потім узгодити 

розмірність вхідного вектору даних (8 параметрів) з кількістю вхідних точок 

моделі (7 нейронів). 

Таблиця Т.7 

Інтегральні оцінки розвиненості ІКК військовослужбовців 
Прізвище 

військовослуж-
бовця 

ЕЗ 
№ 1 

ЕЗ 
№ 2 

ЕЗ 
№ 3 

ЕЗ 
№ 4 

ЕЗ 
№ 5 

ЕЗ 
№ 6 

ЕЗ 
№ 7 

Інтегральна 
оцінка ІКК 

Військовослуж
бовець № 1 5 4 4 4 5 4 4 4 

Військовослуж
бовець № 2 4 4 3 3 4 3 3 3 

Військовослуж
бовець № 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

… … … … … … … … … 
Військовослуж

бовець № N 4 3 4 4 5 5 5 4 
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ДОДАТОК У 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

1. Застело О. В. Аналіз методів визначення узгодженості думки групи 

експертів під час оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності слухачів. Комп’ютер у школі та сім’ї : наук.-метод. журнал. 

Київ, 2015. № 8 (128). C. 18–22.  

2. Застело О. В. Інтегрований підхід до оцінювання рівня сформованості 

іншомовної комунікативної компетентності за допомогою штучних 

нейронних мереж. Інформаційні технології і засоби навчання. Київ, 2015. Том 

48, № 4. С. 140–157. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue (дата 

звернення: 12.06.2018) (міжнародні наукометричні бази: Web of Science 

(ESCI), Google Академія, РІНЦ, Index Copernicus, ULRICHSWEBTM Global 

Serials Directory). 

3. Застело О. В. Комплексне застосування математичних методів у 

експертному оцінюванні рівня сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності слухачів. Наукові записки Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. ст. Педагогічні та історичні 

науки. Київ, 2015. Вип. CXXVI (126). C. 52–63.  

4. Застело О. В. Методичний підхід до врахування різних типів шкал 

вимірювання результатів тестування. Комп’ютер у школі та сім’ї : наук.-

метод. журнал. Київ, 2015. № 4 (124). C. 12–16.  

5. Застело О. В. Методичний підхід до групового експертного 

оцінювання рівня іншомовної комунікативної компетентності. Теоретичні 

питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. Київського 

національного лінгвістичного університету. Київ, 2015. Вип. 52. C. 91–96.  

6. Застело О. В. Метод комплексного оцінювання рівня сформованості 

іншомовної комунікативної компетентності фахівців. Теоретичні питання 
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культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. Київського національного 

лінгвістичного університету. Київ, 2015. Вип. 51. C. 47–50.  

7. Застело О. В. Педагогічні умови розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Проблеми освіти : зб. наук. 

пр. : у 2 ч. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Вінниця, 2018. 

Вип. 88, ч. 1. С. 163–173.  
 

Наукові праці, опубліковані в зарубіжних періодичних наукових 

виданнях: 

8. Застело О. В., Ягупов В. В. Критерії та показники оцінювання 

розвиненості діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. 

Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Košice, Slovakia, 

2018. Vol. 6, № 3. P. 159–164.  
 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Застело О. В. Нейромережні технології в оцінюванні іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців. Актуальні проблеми 

вищої професійної освіти України : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 20 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 68–69. 

10. Застело О. В. Педагогічні умови розвитку діагностичної 

компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів і сектору безпеки : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 37–38.  
 

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

11. Застело О. В., Бутвін Б. Л. Методичні рекомендації до застосування 

технології обчислення інтегральної оцінки показників якості за результатами 

групового експертного оцінювання. Київ, 2016. 32 с. 
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ДОДАТОК Ф 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Міжнародні наукові конференції 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

вищої професійної освіти» (Україна, Київ, Національний авіаційний 

університет, 20 березня 2018 року). Доповідь: «Нейромережні технології в 

оцінювання іншомовної комунікативної компетентності 

військовослужбовців». 

Міжнародна науково-практична конференція «Морально-патріотичне 

виховання студентської молоді в системі вищої освіти» (Україна, Бар, 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, 23 

квітня 2018 року). Форма участі – заочна, публікація статті в збірнику 

наукових праць. 

Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» (Україна, Київ, 

Національна академія прокуратури України, 24 квітня 2018 року). Доповідь: 

«Педагогічні умови розвитку діагностичної компетентності викладачів 

іноземних мов ВВНЗ». 

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка 

фахівців в умовах неперервної освіти» (Словаччина, Прешів, Прешовський 

університет, 18 травня 2018 року). Форма участі – заочна, публікація статті в 

науковому журналі. 

 

Всеукраїнські наукові конференції та семінари 

Всеукраїнський методологічний семінар «Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті та наукових дослідженнях» (Україна, Київ, Інститут 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 11 червня 

2015 року). Доповідь: «Методи інтегрального оцінювання результатів 

тестування сформованості іншомовної комунікативної компетентності». 
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Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Системи навчання і 

освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі» (Україна, Київ, Інститут 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 19 січня 

2016 року). Доповідь: «Комп'ютерно орієнтована технологія інтегрального 

оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності слухачів системи післядипломної професійної освіти». 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки»; (Україна, Київ, 

Національна академія прокуратури України, 21 квітня 2017 року). Доповідь: 

«Особливості оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності слухачів Інституту Служби зовнішньої розвідки України». 

 

Міжвідомчі наукові конференції та семінари 

Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» (Україна, Київ, 

Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, 23 квітня 2015 року). 

Доповідь: «Інтегрований підхід до оцінювання рівня сформованості 

іншомовної комунікативної компетентності за допомогою штучних 

нейронних мереж». 

Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» (Україна, Київ, 

Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, 24 квітня 2017 року). 

Допопвідь: «Використання нейромережних технологій в оцінюванні 

іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців». 

Міжвузівський методичний семінар «Викладання іноземних мов для 

працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» (Україна, Київ, 

Національна академія прокуратури України, 12 жовтня 2017 року). Доповідь: 

«Інтегральне оцінювання рівнів сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності військовослужбовців за результатами кваліфікаційного 

екзамену». 
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Відомчі наукові конференції 

Відомча науково-практична конференція «Актуальні питання 

підготовки кадрів у Інституті СЗР України в контексті оптимізації діяльності 

СЗР України» (Україна, Київ, Інститут СЗР України, 25 квітня 2013 року). 

Доповідь: «Метод визначення узгодженості групи експертів в оцінюванні 

рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності». 

Відомча науково-практична конференція «Актуальні питання 

підготовки кадрів у Інституті СЗР України в контексті оптимізації діяльності 

СЗР України» (Україна, Київ, Інститут СЗР України, 25 травня 2015 року). 

Доповідь: «Нейромережні технології в оцінюванні рівнів іншомовної 

комунікативної компетентності». 

Відомча науково-практична конференція «Актуальні питання 

підготовки кадрів у Інституті СЗР України в контексті оптимізації діяльності 

СЗР України» (Україна, Київ, Інститут СЗР України, 25 травня 2017 року). 

Доповідь: «Інтегральне оцінювання рівнів іншомовної комунікативної 

компетентності співробітників». 
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ДОДАТОК Х 
Довідки про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження 
Додаток Х.1 
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