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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Вътрешните университетски стандарти за тестване, контрол и оценяване на
знания за нуждите на дистанционното обучение в Университета по хранителни
технологии – Пловдив са изготвени като част от изпълнението на Договор
№BG051PO001-4.3.04-0008/Ser-2/09.05.2013 с
предмет „Разработване на
критерии за съдържание на учебните материали и разработване на вътрешни
университетски стандарти за тестване, контрол и оценяване на знания”, по
проект „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на
дистанционно обучение”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд и бюджета на Република България.
Дистанционното обучение по своята същност и организация се характеризира
с гъвкавост, достъпност, удобство, икономичност, лесно създаване и
преработка на учебното съдържание и бързо разпространение. Главната му
особеност е нарастващата значимост на учебно-методическото обезпечение
на дисциплините, наред с наличието на работеща информационнообразователна среда, възможностите за провеждането на мониторинг в
реална среда за напредъка на обучаващите се и обратната връзка със
студентите.
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Дистанционното обучение е форма на обучение, при която между студентите и
преподавателите се осъществява обмен на информация в електронен вид или
чрез мултимедия, или се извършва комуникация посредством компютри,
свързани в мрежа (интернет).
В основата на разработените Вътрешните университетски стандарти за
тестване, контрол и оценяване на знания за нуждите на дистанционното
обучение в Университета по хранителни технологии – Пловдив са:


Характеристиките на дистанционното обучение.



Определението, че висшето образование е обществено благо и
обществена отговорност.



Стратегията „Европа 2020” и нейната цел ЕС да се превърне в найконкурентноспособната икономика базирана на знанието в света до
2020 г.



Декларацията на ЕС за целите на образованието и вписаната в нея
идея за създаване на европейска зона на висше образование и
превръщането на Европа в световен лидер в качественото
образование до 2020 г.



Болонското споразумение и произтичащото от него желание за
задоволяване потребностите на европейската икономика от
специалисти в ключови сфери, осигуряването на повече работни
места за висшисти, разработването на съвместни системи за
образование и оценяване.



Възможностите на информационните и комуникационни технологии в
обучението.
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II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Вътрешните университетски стандарти за тестване, контрол и оценяване на
знания имат за цел да създадат правила, чрез които ще се проверява
количеството на усвоените знания, степента на формиранe на уменията и
равнището на придобитите компетенции на студентите в дистанционно
обучение в Университета по хранителни технологии – Пловдив.
Вътрешните стандарти регламентират конкретната дейност по оценяването на
знанията и уменията на студентите и се отнасят за всички образователноквалификационни степени (бакалавър и магистър) и дистанционна форма на
организация на учебния процес.
С разработването и приложението на правилата се цели:


Да се постигне по-висока ефективност и обективност на оценяването на
студентите.



Да се унифицират принципите и механизмите за оценяване.



Да се създадат условия за прилагане на системата за трансфер на
кредити.



Да се приложат
споразумение.



Да се повишаване
непрекъсната.



Да се стимулира ученето през целия живот.

на

практика

мотивацията

договореностите
на

студентите

по
за

Болонското
системна

и

По смисъла на този документ оценяване е процес на измерване на степента
на постигане на очакваните учебни резултати. Оценяването е систематичен
метод за събиране на информация за въздействието и ефективността на
наученото. Полученият резултат показва постигнати ли са предварително
поставените цели и може да помогне за подобряване процеса на обучение,
както и да даде представа за качествата му.
Средствата за оценяване на формите на знания се разделят на:


Оценка на репродуктивното знание чрез:
o

Тест;

o

Решаване на прости задачи и казуси;
Инвестира във вашето бъдеще!
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o




Писмено или устно възпроизвеждане на знания в дадена
област;

Оценка на продуктивното знание чрез:
o

Писане на научно есе;

o

Рецензия;

o

Критика;

o

Участие в дискусии и др.

Оценка на иновативното знание чрез:
o

Изследователски разработки;

o

Доклади;

o

Есета;

o

Решаване на сложни задачи и казуси, проекти;

o

Създаване на модел;

o

Планиране и провеждане на оригинално изследване;

o

Анализ на актуални проблеми;

o

Анализ на специализирана литература;

o

Участие в проблемни дискусии.

Оценяването се осъществява чрез бални системи и скали за оценяване, които
са:


Скала при субективно оценяване (оценяване от преподавателите) –
шестобална система;



Скали при обективното оценяване (тестове) - обективният тест е
съвкупност от тестови задачи, всяка от които дава 1 т. (когато е избран
верният отговор към нея) или 0 т. (когато е избран някои от
подвеждащите отговори или не е посочен никакъв отговор).
Резултатите от тестовата проверка на знанията се представят чрез два
вида скали: суров бал – брой на правилните отговори по всички
тестови задачи; процентилна скала – постижението на студента се
измерва с процента на тестираните, които имат по-нисък суров бал от
неговия.

Кредитна система за оценяване е придобиване на кредити след положително
оценена учебна натовареност.
Инвестира във вашето бъдеще!
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Методите за оценяване са:








Текущо оценяване:
o

Включва поне две различни форми на оценяване;

o

Провежда се поне два пъти през семестъра, в рамките на
курса.

Финално оценяване:
o

Включва поне две различни форми за оценяване;

o

Провежда се по време на сесиите или през семестъра;

o

Може да се провежда и като външно оценяване – от
оценителски институции или отделни експерти в съответната
област, които не преподават на оценяваните студенти.

Външно оценяване:
o

Прилага се към приравнителните изпити,;

o

Държавните изпити и защитите на дипломна работа.

Формиране на крайната оценка:
o

само от текущо оценяване;

o

От текущо и финално оценяване;

o

Само от финално оценяване от поне две различни форми
за оценяване.

Семестриалната оценка се формира на база текущо оценяване или финален
изпит. Издържаните успешно форми на текущо оценяване могат да се
използват като елементи от финалния изпит. Получаването на крайна оценка (от
текущо, смесено и финално оценяване) става присъствено в университета.
Формите на оценяване са:


Писмена работа:
o

Заданията за писмени работи се поставят по електронен път
и задължително съдържат изискванията и критериите при
оценяване.

o

Писмените работи се предават по електронен път и минават
автоматизирана проверка за подобие на съдържанието, ако
такава система е разработена за нуждите на университета.
Turnitin е комерсиален софтуерен продукт, който позволява
Инвестира във вашето бъдеще!
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на преподавателите да проверяват автоматизирано
студентските работи за неправомерно цитиране и
плагиатство. Той прави автоматизирано сравнение за
съвпадения с непрестанно обновяващи се бази данни,
актуализирани както чрез проверяваните текстове, така и
чрез сканиране на всички достъпни материали в интернет.
Представя резултатите като процент на съвпадение, с
възможност за директно сравнение на копие и оригинал и
много други удобства, свързани с това.





o

Поставените оценки трябва да са придружени с кратка
рецензия / обосновка, въведена в съответното поле.

o

При необходимост писмените работи се проверяват от
повече от един преподаватели, като подбора между тях се
извършва на случаен принцип.

Електронен тест:
o

Тестовете включват въпроси и задачи (с избор, отворени за
дописване, за подреждане и др.), които във взаимовръзка и
логическа последователност обхващат учебния материал.

o

В началото на теста се поставя инструкция за попълването
му с посочване на количеството и типа включени въпроси,
времето за решаването им, необходимостта от използване
на
помощни
средства
(например
калкулатори,
изчислителни таблици и др.).

o

Тестовете се решават от студентите за време.

o

Тестовете са достъпни за започване на работа по тях за
период 3 пъти по-голям, от времето за решаване на теста.

Устен изпит:
o

Прилага се по изключение, при съгласие на преподавателя.

По смисъла на този документ тест е инструмент за измерване и оценка на
знанията, уменията и компетенциите на студентите в дистанционна форма на
обучение.
Като научен метод, тестът има следните основни характеристики:
 Създава се според утвърдени изисквания.
 Има конкретна и научнообоснована цел.
Инвестира във вашето бъдеще!
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 Провежда се при спазване на определени условия.
 Резултатите се оценяват числово и се сравняват с предварително
създадени норми.
Трябва да се има предвид, че не всяко изпитване е тест, защото всеки тест е
свързан със спазване на определени изисквания за обективност, надеждност,
валидност, като при това има разработени специални процедури за проверка,
дали един тест има тези качества.
Тест рейтинг е измерване и е обобщение на доказателство за знанието на
изпитвания на база точките от теста. Тест резултатът се тълкува по отношение на
една норма или критерий, или понякога и двете. Нормата може да се установи
самостоятелно или чрез статистически анализ на голям брой студенти.
Тестова задача или тестов въпрос е инструмент за оценяване и измерване на
знанията, уменията и компетенциите на студентите, включена в система от
тестови задачи с конкретна образователна цел. Тестовата задача е част от
тестов вариант, чрез който се осъществява проверка на различни компоненти от
съответната учебна дисциплина. Чрез нея се проверява и оценява постигнатото
от студента определено познавателно равнище според спецификацията, част
от която е познавателната област, респективно равнище на анализ, на синтез,
на приложение и др., свързана с учебната дисциплина. Тестовият въпрос
задължително отговаря на изискванията към учебната дисциплина по която се
проверява и оценява. Задължително отговаря на определени тестологични
изисквания за надеждност, валидност и трудност. Разполага със скала за
измерване и подлежи на стандартизиране и на цифровизиране.
Оценяване на знанията на студентите е дейност, която се извършва от
преподавателски оценяващи екипи (титуляр на дисциплина и негов асистент)
или само от титуляра на дисциплината и чрез която се измерва нивото на
усвояемост на учебния материал от страна на студентите и качеството на
учебния процес.
Оценяването е процес на сравняване, съпоставяне на реални достижения на
студентите в обучението с предварително предявени към тях изисквания.
Оценката има следните основни функции:


Диагностична – Показва колко успешна е работата в отделните курсове,
както и функционирането на университетската система за контрол на
качеството.

Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Университет по хранителни технологии – Пловдив
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може
да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
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Информативна – От оценките потребителите на кадри научават за
степента на усвояване на знанията, уменията и компетенциите, които са
заявени в целите на курсовете, програмите и на целия университет.



Мотивационна – Резултатите от оценката мотивират студента за повисоки постижения.



Прогностична – Въз основа на оценките могат да се правят прогнози за
развитието на курсове и програми за дистанционно обучение.



Селективна – Въз основа на оценките може да се прави подбор на
персонал.

Дейностите по оценяване на знанията на студентите обхващат:
1. Разработване на учебни планове и програми за дистанционно обучение
по дисциплините в частта им за формите на контрол.
2. Разработване на съдържанието, изискванията и регламента за
осъществяване на семестриалните контролни задачи, изпитите по
отделните
дисциплини
и
контролните
процедури,
както
и
своевременното им оповестяване пред студентите.
3. Организацията, подготовката и провеждането на държавните изпитни
сесии.
4. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на оценяването.
Дейностите по оценяването следва да се основават на следните принципи:


Прозрачност, безпристрастност (обективност) и точност.



Екипност при оценяването.



Автономност и творчество.



Диференциран подход.



Системност и непрекъснатост.



Комплексност и балансираност.



Обратна връзка.



Приоритетност на сесийното оценяване.



Приемственост и отчитане спецификата на българската образователна
система.

Оценка е цифрово изразяване на независимо мнение относно количеството на
усвоените знания, степента на формиране на уменията и равнището на
Инвестира във вашето бъдеще!
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придобитите компетенции на студентите в дистанционно обучение в
Университета по хранителни технологии – Пловдив. Оценката е продукт на
оценяването.
Оценките се класифицират на:
 Според регулиращата й роля – прогностична, текуща, крайна и
диагностична.
 Според използвания начин на оценяване – холистична и аналитична.
Контролът на знанията е задължителен компонент на учебния процес и
възможностите за реализация на функциите на проверката на знанията и
уменията на студентите. Той е вид дейност, процедура в технологичния цикъл,
свързана с анализ на резултатите. Източник е на обективна и точна
информация за хода и резултатите от обучението.
Чрез контролът се осигуряват условия за проверка степента на усвояване на
знанията, установяват се пропуските и допуснатите грешки. Заедно с това
контролът подпомага формирането на възможности за по-точна самооценка и
намиране на пътища за преодоляване на допуснатите слабости в усвояването
на знанията.
За да изпълни очакванията си контролът следва да отговаря на изискванията за:


Всестранност - изразява се в проверка на пълнотата и точността на
усвояваните знания, умения за приложение на знанията, тяхната трайност.



Системност,
процес.



Обективност.



Разнообразие.



Индивидуален характер.

подпомагаща

постоянството

в

учебно-познавателния

Основни форми на контрол върху знанията, уменията и компетентностите на
студентите в дистанционната форма на обучение са семестриалното
(текущото) и сесийното (крайното) оценяване.
Контролът се осъществява на три етапа:
1. Планиране.
2. Провеждане.
3. Заключителна част.

Инвестира във вашето бъдеще!
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III. ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕСТА



Структура на текста

Независимо от съдържанието и типологията на въпросите и задачите в
тестовете, всички те имат еднаква вътрешна структура, съдържаща следните
три компонента:
1. Помощна информация за тестирания - Това е основата, върху която понататък се формулират самите въпроси. В нея се включват изходни
данни, необходима информация, сведения и т.н.
2. Въпрос или задача - Върху основата на дадената помощна
информация се задават въпроси или се формулират конкретни задачи.
3. Отговор – Определя се в зависимост от типа тестова задача. От студента
се изисква или сам да достигне до решение на задачата (търсения
резултат), или да подбере от представените му алтернативи (две или
повече) тази, която според него представлява верният отговор на
задачата.



Характеристики на теста

Тестът се характеризира с:


Обективност на теста - Обективността на един тест означава
степента на независимост на провеждането и на резултатите от
техния автор. Следователно един тест ще бъде напълно обективен,
ако различни изследователи стигнат до еднакви резултати по
отношение на дадено лице.



Надеждност на теста - Показва точността на създавания или на
използвания готов тест. Количественият израз на точността, на
надеждността на теста се представя с т.нар. коефициент на
надеждност, който всъщност е коефициент на корелация между
оценките на най-малко двама независими експерти.



Валидност на теста - Валидността на един тест показва степента
на точност, с която той измерва това, което трябва да измерва. За
целта конкретно измерените резултати се сравняват с
предварително определен вътрешен критерий, който може да
Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Университет по хранителни технологии – Пловдив
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може
да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката

12

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0008
„СТЪПКА КЪМ НОВО ОБРАЗОВАТЕЛНО БЪДЕЩЕ С
ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

бъде нормативно изискване, учебна програма, резултати от
изследване и т.н.


Съдържателна валидност, която показва в каква степен даден тест
проверява определено учебно или друго съдържание.



Критериалната валидност се отнася до съответствието с
определена цел (predictive validity). Съответствието може да се
търси по пътя на експертните оценки или пък, което е по-лесно,
чрез сравнение с предишни резултати или с оценките на
обучаемите.



Конструктната валидност (construct validity) дава възможност въз
основа на конкретен тестов резултат да се съди за определящите
фактори.



Сравнимост
на теста - Тази характеристика показва, че
резултатите от един тест, получени от различни зони, могат да се
сравняват помежду си и върху тази основа да се правят
съдържателни изводи, да се вземат управленски решения
(например корекции в учебния план или програма).



Икономичност на теста - Понятието икономичност се отнася
главно за възможностите с един вече готов тест да се провеждат
масови изследвания, да се тестуват значителен брой студенти и да
се правят изводи на рационално равнище. Могат да се посочат
следните аспекти на икономичността на един тест:
o

Разходи, необходими за размножаване (копиране) на
един тест;

o

Разход на време при провеждане на теста;

o

Времето, необходимо за
резултатите от тестирането.

проверка

и

оценка

на

Инвестира във вашето бъдеще!
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Релевантност на теста - Доколко тестът е конструиран така, че да
измерва именно желаните учебни резултати, а не нещо друго.
Релевантността на теста е в пряка зависимост от целеполагането.
Колкото по-добре, прецизно и детайлизирано са дефинирани
целите на обучението в съответния тест, колкото те са по-пълно
извършени, толкова тестът ще има по-голяма релевантност.



Балансираност на теста - Доколко е балансирано съотношението
между задачите в теста и различните аспекти на измерваното
поведение.



Специфичност на теста - Доколко за решаването на тестовите
задачи са необходими такива специфични знания, които не
притежава т.нар. “интелигентен новак”, т.е. човек, който не е
преминал съответния курс на обучение, но може да реши вярно
теста благодарение на общата си интелигентност.

Видове тестове




Според предназначението си тестовете биват:
o

Психологически – Психологическият тест е обективно и
стандартизирано измерване на част от поведението.
Психологическите тестове подобно на експериментите в
другите науки се провеждат върху малка, но старателно
подбрана извадка.

o

Дидактически - Дидактическият тест (achievement test) е
проектиран за измерване на студентското разбиране на
някаква част от знанието или нивото, на което той го е усвоил
(неговия професионализъм) в дадени умения. Всеки
дидактически тест се състои от серия въпроси и задачи. В
зависимост от целите на теста, характера на изследваната
област, възрастовите особености на обучаемите и вида на
използваните задачи техният брой за даден тест може да
варира в твърде широки граници (от 5-10 до 50-100, а в някои
случаи и повече).

Според структурираността си тестовете се разделят на:
o

Структурирани - При структурираните тестове към всички
въпроси и задачи има:
 Дадени няколко отговора, само един от които е верен;
Инвестира във вашето бъдеще!
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 Алтернативни отговори “Да” или “Не”;
 Множествени отговори;
 Отговори за съответствие, преобразуване и т.н.
o





Неструктурирани – При частично структурирани или
неструктурирани тестове към някои задачи има отговори,
към други не, като от тестирания се иска да формулира
сам своя отговор - писмено или по друг начин.

Според средствата биват:
o

Анкети.

o

Хартиени тестове.

o

Компютърни тестове.

Според начина на провеждане тестовете се разделят на:
o

Групов.

o

Индивидуален.



Общи тестове за постижения - Това са такива тестове, чрез които
се измерват постиженията на студентите за определено време. В
такъв тест се включват леки задачи и се пресмята колко от тях
решава всяко тестирано лице за предварително определено
време. Постиженията на тестирания се отчитат по броя на вярно
решените задачи, а в някои случаи и по броя на допуснатите
грешки.



Диагностични тестове - Те са по-висока степен в развитието на
тестовете, тъй като наред с диагностиката на постиженията дават
възможност да се установят грешките, които допускат обучаемите,
както и възможните причини за тях.



Предварителни - Този тип тестове се провеждат обикновено преди
началото на обучението, за да се установи входното равнище на
обучаемия. Целта им е да се отговори на въпросите: В каква
степен са развити предварителни умения и способности на
тестираните и дали и доколко някои от тях предварително са
постигнали планираните учебни цели.



Процесуални, формиращи тестове – Прилагат се след изучаване
на завършена част от учебното съдържание (раздел, методическа
единица, отделна лекция) и се провеждат обикновено в самия
Инвестира във вашето бъдеще!
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учебен процес. Въз основа на резултатите обикновено не се
поставят оценки, а се цели проверката на евентуални пропуски в
знанията на обучаемия, които в последствие да се попълнят.


Заключителни тестове - Това са тестове които се провеждат в края
на определен срок от обучението (например семестър).
Основните въпроси, на които се търси отговор с тях, се отнася до
това, каква е ефективността на учебната работа.



Нормативни и критериални тестове - Основната цел на
нормативните тестове е да установи индивидуалния статус на
тестирания в сравнение с постиженията на други тестирани. При
критериалните тестове се търси отговор на въпроса, дали са
постигнати поставените в съответните норми документи (най-често
учебни програми) цели и задачи на работа по отделни
дисциплини, а така и също и по отношение на някои общи умения.



Тестове според съдържанието им - В зависимост от особеностите
на учебното съдържание, което се проверява чрез тест, могат да
се направят разграничения между комбинирани тестове за
пригодност и постижения, за пригодност и интелигентност, за
внимание и концентрация, социални тестове и други. Всеки един от
тестовете може да бъде както нормативен така и критериален, да
се провежда с молив и хартия, с помощта на аудиовизуални
средства или компютър.



Тестове за диагностика на практически умения - Намират широко
приложение в системата на професионалното обучение. Целта е
да се диагностицира дали и в каква степен са овладени основни
умения, важни за професионалното формиране на бъдещия
специалист.



Тестове свързани с конкретен материал - В такива случаи има
тестове, които предполагат изучаването на конкретен материал, а
има и такива, които не поставят такова условие.



Адаптивни тестове - На тестирания се предлагат тестови въпроси
според неговата подготовка. Най-напред се предлагат въпроси с
диагностичен характер, след което в зависимост от показаните
резултатите се дават по-трудни или по-леки въпроси. Този тип тест
дава възможност да се съкрати самото тестиране, като вместо
пълният обем на теста се предлага само част от него, адаптирана
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към подготовката на тестирания. Реализацията му предполага
включване и компютър.
Тестовете за проверка и оценяване на знанията и уменията на студентите биват
още:
o

Тестове с отворени въпроси - При тях студентът съставя сам собствения
отговор. Те са най-творчески и не създават възможности за налучкване, и
не са подсказващи.

o

Тестове с избиране - Студентите получават въпроси и няколко отговора,
единият от които е верен. Студентът маркира верния отговор. В този
случай рискът за налучкване е толкова по-малък, колкото повече са
въпросите и зададените към тях отговори. Изборните тестове имат
недостатъци в сравнение с другите, защото на студентите се подават и
грешни отговори, които има опасност неволно да се възприемат.

o

Алтернативни тестове - При тях за всеки въпрос са възможни два отговора.
Един верен и един грешен. Студентът отговаря с „да" или „не" срещу
номера на въпроса. Тези тестове най-слабо отразяват достоверността на
знанията на студентите, защото при тях възможността за налучкване е 50%
и не следва да се употребяват.

o

Тестове с празни места за попълване - При тях студентът трябва да си
спомни и попълни в текста празните места на липсващите формули,
цифри, определения и др. Тези тестове се доближават до тестовете с
отворени въпроси. Практиката обаче показва, че същите затрудняват
повече студентите, тъй като те трудно намират точната дума, цифра и т.н.

o

Тестове със задачи - Включват предимно технически задачи от
изчислителен характер, но могат да имат и описателен характер.
Изискват по-голяма самостоятелност при работа със студентите.

o

Графични тестове - При тях студентът получава тест с няколко чертежа отговори на всеки въпрос - един от които е верен и трябва да се посочи
номерът на верния отговор. Тестът може да се състои и от чертежи с
липсващи елементи. Студентът трябва да ги открие и попълни.

o

Комбинирани тестове - Според изискванията на учебната дисциплина.
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IV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТЕСТОВЕ



Изисквания при съставянето на тестове

Съставянето е процес на формиране на съдържателната част на теста
(помощна информация, тестови задачи и отговори на въпросите) и скалата за
оценка. Това предполага спазването на определени правила и изисквания, поважни от които са:


При съставянето на тестовете трябва да се има предвид:
o

Точно формулирани цели на тестването.

o

Определението на междинно ниво на знания.

Определяне на резултатите от знания.
o Повторение на определени учебни материали.
o

Решаване на определен проблем.



Проблемът, върху който е фокусирана задачата, трябва да е
зададен в нейното условие. Включете в условието основната идея и
по-голямата част от фразите.



При увеличаване броят на задачите съдържащи се в теста се
увеличава неговата надеждност.



Отчитайте, че тестът трябва да включва по възможност задачи от
различен тип и вид, при което се повишава неговата надеждност.



Използвайте такъв формат на задачата, който да има само един
верен или най-добър (точен, пълен отговор).



Задачите трябва да са независими една от друга.



Формулирайте всяка задача максимално просто.



Търсете максимално кратките формулировки, като избягвате
многословието и готовите фрази от учебника. Не включвайте в
теста цитати от учебници и други източници.



Избягвайте негативните
условието на задачата.



Въпросителната форма при формулировка на условието е за
предпочитане пред недовършеното изречение.

фрази

и

отрицателните

съждения

в
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Избягвайте тривиалните задачи, т.е. въпроси, измерващи знания,
които не са от съществено значение при обучението.



Имайте предвид, че използване на отговори „да или не” намалява
надеждността на теста.



Не използвайте в теста провокационни въпроси.



Избягвайте въпроси, на които може да бъде отговорено на база
обща ерудиция без специални знания, получени при изучаване на
съответната дисциплина.



Не използвайте в теста задачи, касаещи незначителни детайли или
изключения.



Използвайте в теста диаграми, фигури, таблици
информационни обекти, поясняващи задачата.



Поставената задача да не дава възможност за много отговори.



Формулирайте всяка задача или въпрос на ясен език, разбираем
от изпитвания.



Тестовете трябва да измерват ясно дефинирани резултати, които
са в съответствие с поставените цели.



Тестовете трябва да измерват представителна извадка, достатъчна
за оформяне на обективен анализ.



Тестовете трябва да съдържат такива въпроси или типове тестови
задачи, които са най-подходящи за измерване и анализ на
съответния резултат.



Тестове трябва да се проектират така, че да съответстват на целите,
за които са предназначени.



Тестовете трябва да се направят толкова надеждни, колкото е
възможно и техните резултати да се интерпретират със съответната
предпазливост.



Тестове трябва да служат на справедлива клауза.



При наредбата на отговорите следвайте тяхната логическа
последователност. Например те могат да бъдат подредени в
хронологическа последователност или по азбучен ред. При
отговори, свързани с посочване на количество, да има възходящо
или низходящо подреждане.

и

други
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Отговорите трябва да имат приблизително еднаква дължина и да
са хомогенни по своя характер.
Неподходящ пример:
В състава на млякото:
а) няма вода;
б) има лактоза;
в) има два витамина.
Правилен вариант 1:
Колко витамина има в млякото?
а) два;
б) пет;
в) нито един
Правилен вариант 2:
Какво е съдържанието на лактоза в кравето мляко?
а) 10 %
б) 4.7 %;
в) 0.3 %.




Позицията на верния отговор трябва да варира на принципа на
случайността.
Избягвайте думи или фрази, които могат да играят ролята на ключ
при откриване на верния отговор.
Неподходящ пример:
Кои бактерии участват в млечнокиселата ферментация?
а) коки;
б) спирохети;
в) млечнокисели.
Тук „млечнокисела“
„млечнокисели“.

като

сродна

дума

е

ключ

към

Правилен вариант:
При
ферментацията
захарите
се
разграждат
до
получаването на специфична киселина и с участието на кои
бактерии?
а) коки;
Инвестира във вашето бъдеще!
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б) спирохети;
в) млечнокисели.


Използвайте атрактивни дистрактори - Един дистрактор е добър,
когато се избира от по-слабите студенти, привлича студентите с понестабилни знания. В тези връзка определете клас от неща, към
който всички алтернативи трябва да принадлежат. При
конструирането на дистракторите мислете за неща, които имат
пряка връзка с термините, използвани в условието на задачата.
Формулирайте условието така, че то да изисква отговор от вида
„да, защото...“ или „не, защото... „. Използвайте за алтернативи
различни комбинации от два или три елемента. По този начин от
два елемента можете да получите четири различни алтернативи: а)
само А; б) само Б; в) и двете; г) нито едно. При наличие на три
елемента възможностите нарастват на осем. Трябва да се има
предвид, че отговори от типа „нито едно от посочените погоре“ и „всички от посочените по-горе“ трябва да се използват
много предпазливо, защото не се считат за ефективни
дистрактори. Дистрактори от типа „не знам“ и „не мога да
преценя“ са абсолютно недопустими.



Използвайте задачите с множествен отговор само тогава, когато
другите видове задачи са по-неподходящи.
Неподходящ пример:
Кои от изброените артикули са колбаси?
а) наденица, кренвирш;
б) пушена сланина, пушена риба;
в) бабек, бахур.
Правилен вариант:
Маркирайте номера на артикулите, които могат да се
определят за колбаси:
1. бабек
2. наденица
3. бахур
4. пушена сланина
5. кренвирш
6. пушена риба.
Неподходящ пример:
В кой ред е посочена морфологията на месото?
а) мускулна, мастна, съединителна, костна;
Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд чрез Оперативна
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да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката

21

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0008
„СТЪПКА КЪМ НОВО ОБРАЗОВАТЕЛНО БЪДЕЩЕ С
ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

б) сланина, шарено месо, сухо месо;
г) белтъци, мазнини, въглехидрати.
Правилен вариант:
Маркирайте
номера
на
морфологията на месото.
1.белтъци
2. сухо месо
3. мастна
4. мазнини
5. съединителна
6. шарено месо
7. сланина
8. мускулна
9. въглехидрати
10. костна

термините,

определящи

При този пример е за предпочитане да се избере формата
вярно/невярно.




Визуалното оформление на задачата трябва да съдейства за нейното
по-бързо и лесно възприемане. Приложими са:
o

Маркиране като се използва получер шрифт, главни букви,
подчертаване и др.

o

При алтернативите се използват букви, а не цифри.

o

Списъкът от алтернативи се разполага вертикално, а не
хоризонтално.

o

Не бива задачата да се „разкъсва“ на две страници.

Изисквания при съставянето на тестови въпроси и задачи

След определянето на целите и задачите на създавания тест се преминава към
разработване на отделните въпроси и задачи. Като основен градивен елемент
те изпълняват важни функции, които трябва да се познават и спазват. Основната,
принципна по своя характер, постановка в тази насока е положението, според
което отделните въпроси и задачи в теста да бъдат разработени и прилагани
като система. Това означава, че простият набор от задачи още не може да
бъде обявен за тест. Необходимо е продължителна и висококомпетентна
работа, за да се стигне до тест.
Инвестира във вашето бъдеще!
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Поради това трябва да се имат предвид редица положения:


Разработването на тестовите задачи става въз основа на предварително
определени и конкретизирани цели и задачи, постигането на които ще се
диагностицира с тест.



Въпросите и задачите в тест трябва да съответстват по съдържание и по
форма на възрастовите психофизиологически особености на
тестираните лица, за които те са предназначени. Това изисква от
авторите на тестовите задачи не само отлично познаване на учебното
съдържание, висока езикова култура, но и вътрешен, дълбоко личностен
усет за начина на изразяване, за „тона" на задачата, за създавания
емоционален фон. Ето защо се казва, че създаването, писането на
тестови задачи е както творческа дейност, така и изкуство.



Необходимо е да се осигури възможно по-голямо разнообразие във
формата, структурата и езиковото представяне на отделните въпроси и
задачи, за да се преодолеят моменти на скука, нежелание за работа от
тестираните, както и тяхното недостатъчно сериозно и положително
отношение към теста като диагностичен метод. Точно поради това
значение на формата на тестовите задачи в теорията и практиката са
разработени различни възможности.



Въпросите и задачите трябва да покрият от съдържателна гледна точка
всички страни и равнища на учебното съдържание, за диагностиката на
което се създава тестът. Това изискване се удовлетворява сравнително
лесно, ако преди това определените за постигане цели се извършват с
помощта на съответни подходи и методи.



Формулирането на отделните въпроси и задачи трябва да бъде
безупречно от езикова, стилистична и съдържателна гледна точка, да
бъдат оформени технически и полиграфски възможно на най-високо
естетическо равнище, за да привличат и визуално.



По принцип се разработват до 50% повече въпроси и задачи в сравнение
с планирания обем на теста. Причините за това са най-различни, но
водещи сред тях са: не всички първоначално съставени въпроси и задачи
имат необходимите качества (трудност, дискриминационна сила),
отделните контингенти тестирани лица имат различни предпочитания към
отделни видове въпроси и задачи; различните учебни предмети, върху
съдържанието на които се съставят тестове, изискват различни по вид
задачи, които пък впоследствие се оказват неподходящи поради други
причини.
Инвестира във вашето бъдеще!
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Изисквания при оформянето на тестове

Оформянето е кореспондентска дейност, при която на документа се дава
точно определен вид, в съответствие с изискванията, каквито нормативните
изисквания, вътрешният ред и организацията на работа са установили.
При оформянето на тестовете, трябва да се имат предвид:


При съставянето и оформянето на тези изпитни тестове е
препоръчително да се прилагат утвърдилите се като положителни
принципи в съвременната правописна практика и БДС. За
граматическата коректност на учебните материали и ресурси на
български език задължително трябва да се прави проверка за наличие
на правописни и стилистични грешки (речници и електронни
редактори, част от възможностите на Word).



Тестовете, предназначени за дистанционно обучение се разработват
като уникални DOC (Word и Excel), PDF и HTML файлове.



Тестовете се създават от преподавателите, но въпросите могат да
бъдат импортирани и от външен източник. Преподавателите могат да
създадат база данни от въпроси, които да се използват многократно в
различни тестове. Те могат да се съхраняват в отделни категории и тези
категории могат да бъдат публикувани, за да са достъпни за всеки
курс на интернет базираната университетска система за
дистанционно обучение.



Система за оценка

Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се
поставя оценка с качествен и количествен показател.
Тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценени повторно, ако
въпросите бъдат променени. Могат да бъдат достъпни само за определен
период от време, след изтичането на което студентите вече нямат достъп до тях.
По преценка на преподавателя, тестовете могат да бъдат правени по повече от
веднъж, да бъдат с прогресираща трудност и към въпросите могат да се
изписват коментари или да се показват верните отговори.
Въпросите и отговорите всеки път могат да бъдат показвани в различен ред, за
да се избегне преписване. Видовете въпроси са следните:


Въпроси с няколко варианта за отговор (Multiple-choice questions) с един
или повече верни отговори.
Инвестира във вашето бъдеще!
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Въпроси, изискващи кратък отговор – дума или фраза (Short Answer
questions).



Въпроси за избор между вярно и грешно (True-False questions).



Въпроси за откриване на двойки верни отговори.



Въпроси с произволно разбъркани отговори (Random questions).



Въпроси, изискващи отговори с цифри (Numerical questions with allowable
ranges).



Въпроси, чиито отговори се съдържат в параграфи с текст (cloze style).

Оценките, които може да се поставят, са отличен 6, много добър 5, добър 4,
среден 3, слаб 2.
За да премине успешно изпита по съответна дисциплина, студентът трябва да е
получил определен процент от общия брой точки за целия тест,
регламентирано от съответния преподавател. Максималният брой точки, който
се получава от една задача в теста, е отбелязан под нея. Точките, които е
получил студента от теста, се преобръщат в шестобална оценка.
Системата за оценка следва да се съобрази с Европейската система за
трансфер на кредити (ЕСТS) и Правилата за прилагане на система за
натрупване и трансфер на кредити в Университета по хранителни технологии Пловдив:
ECTS ОЦЕНКА

Процент на студентите,
които обикновено
получават тази степен
на оценка

Определение

A

10

ОТЛИЧЕН – забележителни резултати
с незначителни грешки

B

25

МНОГО ДОБЪР – над средния
стандарт, но с някои грешки

C

30

ДОБЪР – доста работа, но с редица
явни грешки
Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд чрез Оперативна
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D

25

СРЕДЕН – средни резултати със
съществени пропуски

E

10

СРЕДЕН – резултати, отговарящи на
минималните критерии

FX

-

F

-

СЛАБ – необходима е допълнителна
подготовка, преди да се присъдят
критерии

СЛАБ – необходима е значителна
допълнителна подготовка

Кредитната система осигурява на студентите възможност за избор на
дисциплини и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни
периоди

на

обучение,

специалността.

С

които

кредити

се

отговарят
измерва

на

част

обемът

от

учебния

на

учебната

план

на

работа,

необходима на студентите да усвоят знанията и уменията, предвидени в
учебните планове и програми.
Кредити носи всеки учебен курс, включен в основната схема на учебния план. В
зависимост от индивидуалните си интереси, студентите могат да придобиват
кредити от допълнителни (факултативни) дисциплини или от изява във форми на
научноизследователска дейност.
Кредити се придобиват при положително оценена учебна работа.
Пример: Скала за оценяване на изпитни тестове при максимален брой точки за
целия тест от 87:
56,0 - 56,0 = 3,00
56,5 - 57,5 = 3,25
58,5 - 60,5 = 3,50
61,5 - 63,5 = 3,75
64,5 - 65,5 = 4,00
69,5 - 70,5 = 4,50
Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Университет по хранителни технологии – Пловдив
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може
да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката

26

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0008
„СТЪПКА КЪМ НОВО ОБРАЗОВАТЕЛНО БЪДЕЩЕ С
ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

71,5 - 73,5 = 4,75
74,5 - 76,5 = 5,00
77,5 - 78,5 = 5,25
79,5 - 81,5 = 5,50
82,5 - 83,5 = 5,75
84,5 - 87,0 = 6,00



За количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател
слаб;



За количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател
среден;



За количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател
добър;



За количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател
много добър;



За количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател
отличен.

Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите на
студентите със специални образователни потребности, които се обучават по
индивидуални образователни програми, но не постигат държавното
образователно изискване за учебното съдържание, се поставят оценки с
качествен и количествен показател за усвоените знания и компетентности
съгласно индивидуалните им образователни програми.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Стандарт за разработване на тестове за измерване на знанията и
компетенциите на студентите в дистанционна форма на обучение
Уточняване на целите

Представяне на целите чрез операционални термини.

Определяне на знанията, които ще се проверяват.

Съставяне на тестови задачи в съответствие с избрания
формат. Редакция на тестовите задачи.

Изпробване и анализ на задачите , относно трудност,
дискриминативна сила, ефективност на подвеждащите
отговори.

Окончателно оформяне на теста.

Изследване на качествата на теста, относно надеждност и
валидност.

Стандартизация. Начин на представяне. Изготвяне на
инструкции, тестов бал (точки) и тестови норми.

Тестът е готов за ползване.

Разработването на тестовете преминава през следните основни етапи:

Инвестира във вашето бъдеще!
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1. Планиране - На този етап се извършва избор на подхода за тестване и
целите на тестването:
1.1. Определяне на подходите за тестване, които могат да бъдат:


Критерийно ориентиран Интерпретацията на резултатите се
извършва по веригата: Задание – отговор – изводи за
съответствие на зададения критерий.



Нормативно ориентиран - Интерпретацията на резултатите се
извършва по веригата: Задание – отговор – изводи за знанията
на изпитвания.

1.2. Определяне на целите на тестване, които могат да бъдат:


Предварително тестване – за определяне
обучаемия в началото на обучението.

знанията

на



Формиращо тестване – за определяне прогреса в обучението.



Диагностично тестване – за определяне проблеми и трудности в
обучението.



Крайно тестване – за определяне резултатите от обучението.

2. Разработка – В тази част акцентът пада върху съставянето на тестовите
задачи. Първоначалното количество тестови задачи трябва да превишава
уточненото крайно количество, тъй като част от задачите могат да бъдат
отхвърлени. Съставянето на тестови задачи се извършва съгласно
технологична матрица, в която са включени различни типологии тестови
задачи:


Задачи с избор на правилен отговор (един или няколко) - В
основата на този тип се залагат принципите на противоречие,
противоположност, еднородност, съчетаване, градиране.



Задачи с открита форма - При този тип готови отговори не се
задават – изпитваният трябва сам да даде отговор.



Задачи за установяване на съответствие - Такива задачи
позволяват да се провери взаимовръзката между: определения
и факти; същност и явления; обекти и техните свойства; закони
и формулирането им.



Задачи за установяване на правилна последователност Такива
задачи
проверяват
знания
за
определена
последователност от действия, необходими за получаване на
краен резултат или познаване хронологията на събитията.
Инвестира във вашето бъдеще!
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Псевдозадачи - Последователност от задачи по определена
тема, в които отговорът на текущата задача, зависи от отговора
на предходната.

3. Проверка на теста – В тази част от разработването на тестовете се
осъществяват следните задачи:
3.1. Апробация на тестовите задачи - Апробация на задачите се извършва с
група обучаеми (избрани на случаен принцип), като резултатите се
подлагат на анализ.
3.2. Уточняване на времето необходимо за тестване - На практика се
използват различни подходи, но препоръките за определяне на
максимално време за студенти е от 30 до 90 минути.
3.3. Проверка на качеството на тестовите задачи - На този етап се бракуват
задачи, които при апробацията са се оказали твърде сложни или лесни.
Бракуват се също така задачи, които не отговарят на зададените
критерии.
4. Действие – В рамките на този етап се осъществява:
4.1. Стандартизация на теста - Формира се пояснителна записка към теста,
в която се указват:


За кого е предназначен теста?



Срок за провеждане на тестването (в зависимост от целта);



Време за провеждане на тестването;



Инструкция по провеждане на тестването (за преподавателя);



Инструкция за попълване на теста (за изпитваните);



Инструкция за проверка на тестовите задачи;



Критерии за оценяване
разработващия).

(скалата

за

оценка

се

определя

от

Инвестира във вашето бъдеще!
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V. КАЧЕСТВО НА ТЕСТОВЕТЕ

Качеството на дистанционното обучение зависи от качеството на учебните
материали и помагала, но към него има отношение и качеството на изпитните
тестове.
Системата за оценка качеството на тестовете включва следните показатели:

Скала за оценка
№

Критерии и показатели

I.

Съдържание на теста

1

Теста
е
конструиран
съобразно
теоретичния материал, заложен в учебния
план на дисциплината

2

Налични са варианти на изпитния тест

3

Изпитването
е
свързано
с
външна
референтна система (например Общата
европейска рамка за езиците) и тестът
отразява изравняване с тази система

II.

Администриране и логистика

1

Надеждна и контролируема обработка на
всички
изпитни
материали
и
конфиденциалността на всички системни
процедури

2

Интернет
базираната
университетска
система
за
дистанционно
обучение
предоставя възможност за подходяща
поддръжка на тестовете

III.

Оценяване и оценки

1

Оценяването
е
достатъчно
точно
и
надеждно за целта и вида на изпитването

Да

Не

Не е
приложимо

Инвестира във вашето бъдеще!
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2

Може да се документират и обяснят
процедурата и мярката за надеждност на
оценяването, както и начина, по който
оценителите
събират
и
анализират
данните
за
постижение

IV.

Анализ на теста

1

Събиране и анализиране на данните върху
адекватна и представителна извадка от
студенти и може да бъдем сигурни, че
тяхното постижение е резултат от
измерваните в изпита умения и не се влияе
от фактори като националност, пол,
възраст и етнически произход.

2

Данните за тестовите задачи
се събират от адекватна извадка студенти и
се анализират.

V.

Комуникация със студентите

1

Системата за администриране на изпита
съобщава резултатите от изпитите на
студентите по ясен и точен начин

След оценката на тестовете по гореописаната система и на базата на
получените резултати може да се направи следната класация за качеството
им:


Тест с високо качество - от 75 до 100% от общия брой на отговорите е
„Да”.



Тест с добро качество - от 49 до 74% от общия брой на отговорите е „Да”.



Тест със задоволително качество отговорите е „Да”.



Тест с незадоволително качество - до 22% от общия брой на отговорите е
„Да”.

от 23 до 48% от общия брой на

Периодичността на измерване на качеството на изпитните тестове следва да
бъде след приключване на всеки семестър и всяка една учебна година.
Получената оценка може да се счита за основание за пристъпване към
актуализация на учебните материали и помагала, към промяна в методите на
Инвестира във вашето бъдеще!
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преподаване и към корекция на самите изпитни тестове в посока на тяхната
яснота и скала за оценка.
Измерването на качеството на тестовете е обвързано със измерването на
качеството на учебните материали и помагала за дистанционно обучение, и
ще бъде съобразено и осъществено по реда на утвърдената в Университета по
хранителни технологии – Пловдив Система за оценяване и поддържане на
качеството на обучението (СОПКО).
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