
148

ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗНАНИЯТА  
И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Красимир Марков Марков

FOR ASSESSING KNOWLEDGE  
AND QUALITY OF EDUCATION

Krasimir Markov Markov

ABSTRACT: In the light of the requirements of the management of the quality of educa-
tion the report discusses the problems of assessment in higher education.

KEYWORDS: management, education, evaluation.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-138/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Когато се говори за мениджмънт на качеството на образованието неми-
нуемо изниква въпросът за параметрите, по които това качество ще бъде оце-
нявано. Видимо основен критерий е реализацията на обучаваните студенти 
на пазара на труда. Но този критерий е достатъчно условен, най-малкото за-
щото пазарът на труда се различава по региони и не предлага достатъчно сво-
бодни места по специалности или се отличава с относително ниско заплаща-
не, което принуждава младите хора да търсят алтернативна на специалността 
си работа. Но дори и ако приемем, че това е някакъв обективен критерий за 
системата на обучението във висшите училища, от първостепенна важност 
е оценяването на знанията и уменията на студентите, тъй като това е един 
от източниците на информация, за валидизацията и оценката на цялостното 
обучение, но в същото време осигурява информация през целия курс на под-
готовка на студентите по специалността като дава непрекъсната информация 
за състоянието на обучението.

Проблемът, който искаме да обсъдим, се състои в това, че при сегашни-
те условия във висшето образование оценяването на знанията и уменията е 
твърде субективно. Поради липса на стандарти и критерии за отделните спе-
циалности и учебни дисциплини в повечето случаи преподавателят определя 
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оценката според собствената си преценка. В много от случаите тази оценка 
е повлияна от емоционалното и физическото състояние на преподавателя, 
от реда по който се изпитват обучаемите, или от условията при които те са 
поставени. Освен всичко това при посочените условия възниква и сериозно 
подозрение за валидността на тази оценка, тъй като поради липса на фикси-
рани стандарти е трудно да се определи дали оценените знания и умения са 
свързани с реалното изпълнение на функциите, които студентите би трябва-
ло да изпълняват след завършването на образованието си. Възможен изход от 
такава ситуация е да се намали броят на променливите, които влияят върху 
тази оценка. За да бъде оценката обективна или поне по-обективна, е необхо-
димо въпросите, на които ще отговарят обучаемите, да са еднакви, условията, 
при които ще бъдат изпитвани, също да са еднакви и стандартите и критери-
ите, които се прилагат към тях, да са еднакви. В този смисъл единствени про-
менливи остават знанията и уменията на обучаемите, което в по-голяма сте-
пен обективизира оценката и дава възможност да бъдат сравнявани знанията 
както на отделните обучаеми, така и на цели групи. Това пък от своя страна 
дава възможност за статистическа обработка на данните и за получаването 
на по-достоверни изводи за състоянието на провежданото обучение, което 
е и основание да се получи по-вярна и по-обективна оценка на цялостното 
обучение. Следователно можем да направим извода за необходимост от сис-
темен подход при изпитването и оценяването на студентите. Същевременно 
само свеждането на променливите компоненти на оценяването до обучаемия 
не прави задачата на преподавателя по-лесна, тъй като на него му предстои 
да вземе важното решение за варианта на оценяване, който ще се приложи в 
конкретната ситуация. М. Андреев [виж. 1] сочи, че е необходимо да се раз-
личават стратегии на изпитване и оценяване и форми на изпитване и оценя-
ване. Към стратегиите той откроява формалното и неформалното изпитване 
и оценяване, формиращото оценяване, текущото и крайното оценяване, въ-
трешното, класическото, парагативното, критерийното, профилираното и др.

Към формите той включва наблюдение, устно изпитване и оценяване, 
слухова и писмена форма, есе, тестове, практическа и др.

В условията на висшето училище тези теоретични виждания се реали-
зират като държавни и семестриални изпити, в частни случаи устно изпитва-
не, разработване на есе, тест, реферат, курсов проект и практическо изпитване 
като оценките, които се получават от обучаемите в резултат на изпитванията, 
са по шестобалната система. Доколкото в системата на висшето образование 
се налагат две основни форми на изпитване във вид на писмено разработване 
на въпрос или тест, ще се спра на някои особености, които имат важно значе-
ние за повишаване на качеството на обучението, а оттам и на образованието.

Писмено изпитване – има своите предимства, тъй като е икономично 
от гледна точка на време, за кратък период могат да се изпитат голямо количе-
ство хора, а наличието на писмено разработка предполага многократно да се 
връщаме към текста и така да повишим обективността при оценяването. Има 
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обаче и един друг аспект, който би повишил обективността на това оценява-
не, а именно чрез разработване от експерти на ключ класификатор към всеки 
въпрос, зададен за разработване от обучаемите. Това означава, че предвари-
телно е определено при намирането на какви елементи в писмената работа, 
каква оценка ще се постави. Тези елементи са определени на базата на така 
наречената таксономия на целите и програмните изисквания. Таксономията 
на целите е свързана с очакваните резултати от обучението по дадена дисци-
плина, т. е. като резултат от обучението следва например да се открият у обу-
чаемите определен набор от знания, навици, умения и т. н. Ако липсва подо-
бен ключ класификатор, оценяването при писменото изпитване е застрашено 
от голяма доза субективизъм. Освен това тук трябва да отчетем наличието на 
редица ефекти, които влияят субективно върху оценката – например ефект 
на почерка, на реда на оценката, на умората и др.

Един от начините да се избегне голяма част от проблемите при оценя-
ване на студентите е използването на дидактически тестове при обучението 
на различните специалисти. Тестът дава възможност за сравнително точно 
определяне на степента на усвоените знания и умения и поставя изпитваните 
при еднакви условия. Тук разбира се също е възможно случайно посочване на 
верния отговор, но при добре подготвения тест тази опасност може да бъде 
избегната.

Широката приложимост на дидактическите тестове обаче крие и опас-
ности, които могат да нанесат сериозни поражения на обучението, ако не се 
направи нищо за тяхното избягване. Проблемът е в това, че изработването на 
един дидактически тест е много отговорна и трудоемка дейност, която се под-
чинява на определени изисквания на които ще се спра по-подробно, тъй като 
обикновено ги подценяваме. Очевидно е, че всеки тест се съставя на базата на 
целите на обучението, на даден вид специалисти по определен вид подготовка, 
като целите отразяват изискванията на реалната работна среда за която се под-
готвя дадения специалист. И тук възниква един изключително важен аспект в 
оценяването, то да даде възможност да се открие дали този, който се справя до-
бре при обучението, е в състояние да се реализира успешно по специалността 
си на пазара на труда. В този смисъл тестът трябва да отговаря на условията за: 

✓ надеждност – относително постоянна стойност на резултатите при 
приложението на теста, което означава, че при използването на един 
и същи тест, при едни и същи условия многократно резултатите 
трябва да са приблизително еднакви; 

✓ обективност – такова качество на теста, което дава възможност точ-
ките от теста да се тълкуват по един и същ начин както от обучаемия, 
така и обучаващия или от друг проверяващ на теста, ако има такъв; 

✓ валидност – степента на вярност, с която тестът измерва знанията 
или уменията, които е предназначен да измери; 

✓ разбираемост – степента до която тестът покрива различните усло-
вия и поведение, които могат да се проявят като елементи от изпъл-
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нението на целите, т. е. в зависимост от това до какви подробности се 
разпростира проверката на знанията и уменията; 

✓ разделителна възможност – възможността да се разпределят обучае-
мите в групи в съответствие с целите на теста.

Една от основните задачи на теста освен да провери знанията на обу-
чаемите е да валидира самото обучение, а в някои аспекти и образователния 
процес. Особеното в този случай е, че за да може да се използва пълноценно 
информацията получена чрез тях е необходимо да се направи и статистиче-
ски анализ, което налага познаването на някои от основните положения на 
статистиката от тези които разработват и тези които обработват тестовете. 
Същевременно тестовете могат да осигурят на обучаващата организация в 
дадения случай висшето училище данни за потенциалната пригодност на 
кандидат-студентите за определена дейност и на възможностите им за включ-
ването им в дадена програма за обучение; оценка на нивото на компетентност 
на обучаемите и включването им в подходяща програма за обучение; оцен-
ката на нивото на достигнатата компетентност по време на обучението и в 
края на обучението, както и нивото на компетентност на вече реализирали се 
бивши обучаеми; диагностика. Което означава, че в практиката в този смисъл 
се използват следните видове тестове: приемен тест или тест за входно ниво; 
тест за развитие; предварителен тест; тест в края на обучението; диагности-
чен тест.

Практиката показва, че след приключване на текстовото изпитване ре-
зултатите трябва да се обработят и анализират, за да се направят корекции в 
начините на провеждане на обучението, ако това се налага.

Доколкото разработването на дидактическия тест оценихме като слож-
на дейност ще се спра на етапите през които тази дейност преминава: 

Първи етап – през него въз основа на целите се определят стандартите 
за професионализъм и условията и стандартите за представянето; 

Втори етап – заключава се в разработването на план на теста, който 
всъщност се базира на резултатите от първия етап. В плана на теста се опре-
делят следните елементи: 

✓ цел на теста; 
✓ дали той да бъде нормативно или критериално ориентиран; 
✓ специфичните знания и умения, които ще се тестват; 
✓ кои раздели от учебния материал изискват практическо, писмено 

или устно тестване; 
✓ на коя част от учебното съдържание или на кое умение трябва да се 

отдели по-голямо внимание
Трети етап – заключава се в написването на самите точки от теста. Ко-

гато се пишат въпросите трябва да се внимава чрез тях да не се въведат нови 
стандарти или нови условия. Освен това непрекъснато да се държи сметка за 
спазване на изискванията за валидност, надеждност, обективност, практиче-
ска приложимост, разбираемост и диференциация.
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Четвърти етап – идеята при него е да се съберат тестовите въпроси в 

определен вид тест и този подбор да отговаря на вида тест.
Пети етап – заключава се в написването на ясни, но кратки указания за 

изпитвания, за обучаващия и евентуално за този, който ще обработва теста. 
В тези указания обикновено се включват условията за провеждане на теста, 
времето, броят на отговорите и т. н.

Шести етап – свързан е с пилотното проучване на теста. Той трябва да 
даде отговор дали тестът като цяло е пригоден за целта за която е създаден.

Седми етап – определяне на резултатите от теста. Същността му е в 
това да се уточни дали показаните при пилотното изпитване резултати във 
вид на оценки вярно отразяват степента на определените знания и умения.

Осми етап – свързан е с цялостната валидизация на теста, която в край-
на сметка трябва да установи дали тестът е изследвал онова за което първона-
чално е предназначен и да даде зелена светлина за използването му в система-
та на образованието и обучението.

Един от възловите въпроси е проверката на точките от теста, която е в 
пряка зависимост с валидизацията на провежданото обучение. Проверката се 
извършва в три аспекта: 

✓ до каква степен се улеснява процесът на ученето; 
✓ каква е разделителната способност на точките; 
✓ какъв е ефектът на дистракторите.
Първият аспект дава отговор на въпроса „Колко лесен е въпросът от 

теста?“. Това се установява сравнително лесно с броя на отговорилите вяр-
но на конкретния въпрос. Ако за пример вземем, че от 60 обучаеми вярно 
са отговорили 45, то степента на улесняване на процеса на учене е 75%. Ако 
този процент е под 25%, то следва въпросът от теста да се преразгледа и фор-
мулира отново като съответно се направи проверка дали новият въпрос се 
разбира правилно от студентите.

Вторият аспект се заключава в идеята да се определи дали въпросът 
от теста изпълнява своето предназначение, при което високите резултати от 
теста трябва да определят отличните, а ниските резултати слабите обучае-
ми. Отношението между тези, които са се справили добре и тези, които са се 
справили по-слабо или не са се справили с въпроса от теста се нарича индекс 
на разграничаване. Механизмът на определяне на този индекс е следния – 
вземат се 27% от всички резултати, полученото число определя колко от пър-
вите постижения трябва да вземем. По същия начин се определя и броя на 
последните резултати. Тези 27% не са произволно измислени, а се базират на 
статистически проучвания. Ако за пример вземем една учебна група в състав 
от 36 човека, които са подложени на даден тест, вземаме един произволен въ-
прос от теста, който има четири възможни отговори (а, б, в и г) и верния от-
говор е „б“ в тази конкретна група 27% от 36 студента са около 10 човека, т. е. 
в групата на изследваните ще попаднат първите 10 и последните 10 резултата. 
Индексът на разграничаване се определя като от отношението на правилно 
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отговорилите от първите десет резултата извадим отношението на правилно 
отговорилите от последните десет резултата. Ако сравним и степента на раз-
бираемост би могло да се установи вариант при който разликата между отго-
ворилите правилно в първата 1/3 обучаеми и последната 1/3 е твърде малък, 
което ще означава, че почти няма разлика между тези, които са се справили 
добре с теста и тези, които не са успели или са се справили зле. Подобен ре-
зултат би показал, че най-добрите показват съвсем малко повече разбиране 
на въпроса от най-слабите.

Корелацията между степента на разбираемост и индекса на разгранича-
ване се прави на основата на готови статистически изследвания и е следната: 

Степен на разбираемост  Индекс на разграничаване
Повече от 0,9 Равно или повече от  0
 0,9  0,1
 0,8  0,2
 0,7  0,3
 0,6  0,4
 0,5  0,5
 0,4  0,6
 0,3  0,7

Ако индексът на разграничаване падне под посочената стойност на съ-
ответната степен на разбираемост, то следва въпросът от теста да се прера-
згледа и да се промени или формулира по друг начин.

Третият аспект на проверката на точките от теста е свързан със заблуж-
даващите отговори или така наречените дистрактори. Те се срещат обикно-
вено при тестовете от типа мултичойс. При тези тестове не само верните, но 
и заблуждаващите отговори. Този анализ разкрива пропуски при провежда-
нето на обучението или при формулирането на въпроса от теста. Ако даден 
дистрактор присъства в отговорите на повечето обучаеми, то това би могло 
да означава, че или подготовката на студентите е недостатъчна, или че самия 
дистрактор е слаб.

В съвременното обучение тестовете са метод, който дава възможност 
за събиране на много информация за нивото на обучаемите и състоянието на 
провежданата информация. От гледна точка на подобряването на качеството 
на образованието обаче, въпросът е пряко свързан и с анализа и използване-
то на тази информация за подобряване на качеството на учебния процес, а не 
само за констатиране на определено състояние.

Обикновено след събирането на резултатите от теста се правят изводи 
и сравнения, които са направени на базата на сурови данни от теста. Това, 
което обаче би следвало да се направи е обработването на данните чрез ста-
тистически методи. По този начин вече съвсем обосновано ще могат да се 
сравняват постиженията на отделните обучаеми, както и на цели учебни гру-
пи или специалности по курсове, а оттам и да се направят по-аргументирани 

За оценяването на знанията и качеството на образованието 
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изводи за състоянието на обучението и за необходимите промени в неговата 
организация.

В заключение може да се каже, че ако се прилага системният подход към 
изпитването и оценяването, то това не трябва да бъде самоцелно, а трябва да 
бъде в тясна връзка с прилагането на същия към обучението и образованието 
като цяло, което е задача на мениджмънта на образованието и определено ще 
доведе до повишаване на качеството на самото образование и неговия про-
дукт.
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