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Анотація 

В роботі вивчаються кореляційні зв’язки між конкурсним балом, отриманим на основі ЗНО 2018 року, 

та середнім балом успішності студентів-першокурсників галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

Проведені розрахунки вказують на високий рівень прогностичної валідності конкурсного відбору студен-

тів даного напрямку. Запропоновано та практично реалізовано алгоритм дослідження наявності аномаль-

них рівнів у відхиленнях середнього балу навчання першокурсників від їхнього конкурсного бала. Пока-

зано, що дана методика є ефективною при використанні у групах з невеликим обсягом вибірки а також при 

оцінці кореляційного зв’язку між балами ЗНО та результатами навчання студентів з окремих дисциплін І 

курсу закладу вищої освіти.  

Abstract  

The paper examines the correlation between the competition score obtained on the basis of the EIT in 2018 

and the average score of first-year students of the discipline 07 “Management and Administration”. The calcula-

tions indicate a high level of predictive validity in competitive selection of students in this area. An algorithm for 

studying the presence of anomalous levels in deviations of the average score of first-year students from their com-

petitive score has been proposed and practically implemented. This technique has been shown to be effective when 

used in small sample groups and to assess the correlation between EIT scores and student learning outcomes in 

some disciplines in the first year at a higher education institution. 

Ключові слова: коефіцієнт кореляції, прогностична валідність, аномальний рівень оцінювання, рей-

тинговий бал, конкурсний бал. 

Keywords: correlation coefficient, predictive validity, anomalous rating level, rating score, competitive 

score. 

 

Вступ. Загальнонаціональна система зовніш-

нього незалежного оцінювання (ЗНО) почала фор-

муватись в Україні з 2004 року за підтримки міжна-

родних та громадських організацій, а з 2006 року 

вона була введена в дію вже на офіційному рівні. За 

такий відносно не тривалий проміжок часу в Укра-

їні відбулась кардинальна зміна підходів щодо про-

ведення підсумкової атестації випускників середніх 

закладів освіти та фундаментальна трансформація 

правил прийому абітурієнтів до закладів вищої 

освіти (ЗВО). Комплекс організаційних процедур 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на 

державному рівні постійно вдосконалюється з ме-

тою проведення якісного, незалежного заміру знань 

з обраних випускниками дисциплін та розрахунку 

на їхній основі єдиного неупередженого конкурс-

ного бала, який дозволяє обирати саме тих студен-

тів, що здатні краще навчатись на відповідній спе-

ціальності.  

Така об’єктивна модель конкурсного відбору 

реалізується шляхом визначення відповідного про-

фільного предмету та введенням вагових коефіціє-

нтів дисциплін ЗНО для кожного фахового напря-

мку. Оцінку застосованої моделі конкурсного від-

бору здійснюють за показником прогностичної 

валідності конкурсного бала [1]. Це коефіцієнт ко-

реляції між показником, за яким здійснюється кон-

курсний відбір, та результатами успішності студе-

нта впродовж першого року навчання. Отже, оці-

нюючи показник прогностичної валідності, можна 

досліджувати вплив результатів ЗНО з окремих 

предметів або відповідних їм вагових коефіцієнтів 

на успішність, та на їх основі будувати оптимальні 

моделі конкурсного відбору. При цьому, ефектив-

ність системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО визна-

ється високою, якщо коефіцієнт кореляції (R) бі-

льше 0,5; достатньою, якщо коефіцієнт кореляції 

знаходиться в інтервалі [0,3, 0,5]; низькою, якщо 

коефіцієнт кореляції менше 0,3 [1]. 

Велична показника прогностичної валідності 

конкурсного відбору є чутливою до наявності ано-

мальних рівнів оцінювання знань студентів. Такі 

аномальні рівні можуть бути викликані, наприклад, 

тривалою хворобою, проблемами психологічної 

адаптації студентів-першокурсників або іншими 

факторами, що в результаті спотворює реальні зна-

чення показника прогностичної валідності конкур-

сного відбору.  
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Тому, простий підрахунок коефіцієнту кореля-

ції, в деяких випадках, не здатний надавати досто-

вірної інформації щодо рівня прогностичної валід-

ності конкурсного відбору. Отже, при статистичних 

дослідженнях кореляційних зв’язків між різними 

системами оцінювання знань потрібно, насамперед, 

вивчати вибірку на наявність аномальних та не ха-

рактерних факторів і лише після виключення їх-

нього впливу виконувати відповідний розрахунок 

показників та робити обґрунтовані висновки. 

Мета даної роботи полягає в аналітичному ви-

вченні статистичних зв’язків між середніми показ-

никами успішності студентів-першокурсників га-

лузі знань 07 «Управління та адміністрування» та 

їхнім конкурсним балом. Дослідження містить та-

кож розробку та апробацію методики виявлення 

аномальних значень у результатах навчання студе-

нтів ЗВО.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню прогностичної валідності конкурсного 

відбору до ЗВО приділяється значна увага у бага-

тьох зарубіжних країнах [2 – 5]. На основі резуль-

татів таких досліджень вивчається ефективність ді-

ючих моделей відбору до університетів та визнача-

ються можливі напрямки їхнього удосконалення. 

В Україні, даному науковому напрямку, прис-

вячена лише незначна кількість робіт, але, варто 

відзначити, що в останні роки їхня кількість значно 

зростає [1, 6 – 12]. Зокрема, у науково-практичному 

виданні [1] здійснено найбільш фундаментальний 

та розгорнутий аналіз якості конкурсного відбору 

студентів у закладах вищої освіти (ЗВО) за резуль-

татами ЗНО упродовж 2008-2015 років. Розглянуто 

основні проблеми й напрями подальших дослі-

джень якості системи вступу до ЗВО, шляхи розви-

тку системи ЗНО як інструменту забезпечення яко-

сті системи освіти в умовах автономії навчальних 

закладів.  

В роботах [6, 9, 10, 12] наводиться аналіз якості 

конкурсного відбору абітурієнтів при вступі на ок-

ремі спеціальності, а також вивчається вплив зна-

чень вагових коефіцієнтів дисциплін ЗНО на про-

гностичну валідність конкурсного відбору [6]. 

Дослідженню кореляційних зав’язків між ре-

зультатами ЗНО та оцінками з вищої математики 

студентів першокурсників присвячено роботи [7-9].  

Прогностична валідність конкурсного відбору 

до магістратури за спеціальністю 081 «Право» впе-

рше вивчається у роботі [10]. Автором показано, що 

не всі тестові блоки єдиного фахового випробу-

вання ЗНО є рівноважливими для конкурсного від-

бору магістрів. а найвищим предиктором виступа-

ють рейтингові оцінки з тестового блоку “Право”. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для проведення статистичного дослідження нами 

сформована вибірка загального конкурсного бала 

(КБ) студентів першокурсників галузі знань 07 «Уп-

равління та адміністрування». Обсяг групи учасни-

ків спостереження складає 51 особа. 

Джерелом отриманих даних є інформаційна 

система “Конкурс” ГО “Центру освітньої політики” 

Міністерства освіти і науки України [13], якою кон-

курсний бал абітурієнтів у 2018 році обчислювався 

за формулою: 

 
КБ = (K1  П1 + K2  П2 + K3  П3 + K4 А)  РК  ГК  СК  ПК, (1) 

 

де П1, П2, П3 – бали зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики, української мови та літе-

ратури, а також з історії України або географії;  

А – середній бал документа про освіту;  

К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти, які встанов-

люються університетом; 

РК, ГК, СК, ПК – корегуючі коефіцієнти (регіо-

нальний, галузевий, сільський та першочерговий). 

Рейтинговий (середній) бал студентів (РБ) за 

результатами навчання на першому курсі розрахо-

вано на основі електронних відомостей успішності 

автоматизованої системи управління закладом ви-

щої освіти “СОКРАТ”. 

Отримана вибірка відповідності рейтингових 

оцінок конкурсному балу абітурієнта наведена у 

вигляді точок на кореляційному полі (рис. 1) та ро-

зраховані відповідні показники кореляції.  

Як видно з рис. 1 середні результати успішно-

сті студентів на першому курсі досить добре узго-

джуються з їхнім конкурсним балом визначеним на 

основі ЗНО, та з невеликою похибкою можуть бути 

спрогнозовані на основі лінійного рівняння регресії 

(РБ = 0,4179  КБ + 16,103). Розрахований коефіцієнт 

лінійної кореляції (R = 0,714) вказує на високу про-

гностичну валідність конкурсного відбору галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». 

Але варто відзначити, що декілька точок (рис. 

1) з наведеної вибірки мають значні відхилення від 

прогнозованого рівня та можуть мати аномальний 

характер.  
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Рис. 1. Кореляційне поле залежності рейтингового бала успішності студента першокурсника  

від його конкурсного бала. Обсяг вибірки 51 особа  

(за результатами ЗНО 2018 року) 

 

Для дослідження наявності аномальних зна-

чень у рейтинговому оцінюванні пропонуємо про-

аналізувати та протестувати різницю між бальними 

оцінками (конкурсним балом та середнім балом ус-

пішності студента першокурсника). Розрахунок та-

ких відносних відхилень (Δ𝑖) у результатах оціню-

вання кожного і-го студента обчислювався за фор-

мулою: 

Δ𝑖 =
𝐾Б𝑖

200
−

𝐶Б𝑖

100
                    (2) 

Відзначимо, що, для відповідного порівняння, 

конкурсні та рейтингові бали в (2) приведені до 

єдиної співвідносної системи оцінювання, з макси-

мально можливим значенням, що дорівнює оди-

ниці. 

Отриманий масив даних Δ𝑖, як показали розра-

хунки проведені за критерієм Пірсона, розподіле-

ний за нормальним законом розподілу на рівні зна-

чущості  = 0,05. Подібний результат, щодо норма-

льності розподілу відхилень між балами студентів 

з вищої математики та результатами ЗНО з матема-

тики а також їхнім конкурсним балом, був отрима-

ний нами в роботі [9]. Гістограми інтервальних ря-

дів для даних відхилень представлено на рис. 2.

 

  
Рис. 2. Гістограми інтервальних рядів відхилень бала з вищої математики від конкурсного бала 1  

(а) та від бала ЗНО з математики 2 (б). Обсяг вибірки 100 осіб  

(за результатами ЗНО 2017 року) 
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Враховуючі нормальність розподілу значень 

Δ𝑖 пропонуємо використати критерій Граббса [14] 

для тестування наявності аномальних рівнів в оці-

нюванні студентів. Пронормуємо відносні відхи-

лення за формулою (3), а результати розрахунків 

наведемо на рис. 3 у вигляді гістограми: 

Δ𝑖
∗ =

Δ𝑖−Δ̅𝑖

𝑠
                (3) 

де Δ𝑖
∗ – нормоване відхилення у результатах 

оцінювання і-го студента; Δ̅𝑖 – середнє значення 

відхилень; s – середнє квадратичне відхилення Δ і.

 
Рис. 3. Гістограма нормованих відхилень рейтингового бала від конкурсного бала студентів першокурс-

ників галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

(за результатами ЗНО 2018 року) 

 

Порівняння отриманих нормованих значень Δ𝑖
∗ 

(рис. 3) з критичною точкою Граббса Tкр = 2,96 [14], 

при рівні значущості 𝛼 = 0,05, свідчить про наяв-

ність аномального рівня оцінювання студента під 

номером 30 у ранжувальному ряду з ∆30
∗ = −3,1. Ви-

ключення цього значення із досліджуваної вибірки 

призводить до збільшення прогностичної валідно-

сті конкурсного відбору (R = 0,747), а отримане в 

такому випадку лінійне рівняння регресії, що до-

зволяє прогнозувати середній бал успішності сту-

дентів на основі конкурсного бала набуває вигляду: 

РБ = 0,3925  КБ + 20,26  (4) 

Відзначимо також, що за допомогою вище на-

веденого аналізу, можна ідентифікувати тих студе-

нтів, результат навчання яких, у закладі вищої 

освіти, не відображає інтелектуальний потенціал, 

що був оцінений за допомогою аналітичних проце-

дур ЗНО. Зокрема, студенти під номерами 39-42 у 

ранжувальному ряду (рис. 3) мають виражену нега-

тивну тенденцію у навчанні. Така ситуація може 

бути викликана як психологічним проблемами ада-

птації студентів першокурсників так і багатьма ін-

шими факторами. Тому, використання даної мето-

дики, на перших етапах проведення проміжного ко-

нтролю рівня знань студентів дозволить вчасно 

оцінити та відповідно відреагувати куратором 

групи, співробітникам деканату, психологічний 

службі університету на присутність таких негатив-

них ознак. 

Дослідити наявність аномальних рівнів оціню-

вання студентів можна також і для окремо взятої 

дисципліни ЗВО. Для цього необхідно провести 

аналіз відхилень між бальними оцінками з цієї дис-

ципліни та конкурсним балом розрахованим за фо-

рмулою (1). Така перевірка була виконана нами в 

роботі [9] для дисципліни “Вища математика”. В 

цій статті проводилось також порівняння результа-

тів оцінювання між балами ЗНО з математики та ре-

зультатами успішності студентів першокурсників з 

вищої математики. Гістограми нормованих значень 

відхилень даного дослідження наведено на рис. 4 та 

рис. 5. 
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Рис. 4. Гістограма нормованих відхилень бала з вищої математики від конкурсного бала студентів пер-

шокурсників галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

(за результатами ЗНО 2017 року) 

 

 
Рис. 5. Гістограма нормованих відхилень бала з вищої математики від бала ЗНО з математики студен-

тів першокурсників галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

(за результатами ЗНО 2017 року) 

 

Як видно з рис. 4 та рис. 5, аномальним вияви-

вся лише один спільний для обох гістограм рівень. 

Аналіз показав, що це значення відповідає резуль-

тату успішності студента, який, у зв’язку із трива-

лою хворобою, пропустив значну частину навчаль-

них занять та практично не брав участь у поточ-

ному контролі, а отже його результат не є 

закономірним і справді носить аномальний харак-

тер. Відзначимо також, що даний студент мав порі-

вняно високий конкурсний бал (156,6) та бал ЗНО з 

математики (145), а тому різниця у балах оціню-

вання виявилась досить значною. Наведена мето-

дика не ідентифікувала б цей результат як аномаль-

ний, у випадку студента з низьким конкурсним ба-

лом та балом ЗНО з математики, вважаючи його 

закономірним. 

Запропонований підхід з виявлення аномаль-

них оцінок є також ефективним і при дослідженні 

малочисельних груп. Так, в роботі [11] проводився 

аналіз показника прогностичної валідності конкур-

сного відбору випускників коледжів економічного 

спрямування з обсягом вибірки 18 осіб. Порівняння 

розрахованих за формулою (3) нормованих значень 

відхилень Δ𝑖
∗ (рис. 6) з критичною точкою Граббса 

(Tкр = 2,50 при рівні значущості 𝛼 = 0,05) [14], ви-

явило наявність аномального рівня оцінювання сту-

дента під номером 4 у ранжувальному ряду з Δ4
∗ =

−2,73. Також наближене до аномального рівня зна-

чення має результат успішності студента під номе-

ром 5, для якого Δ5
∗ = −2,25. Детальнішій аналіз їх-

ніх показників навчання показав, що аномальність 

викликана відсутністю даних студентів на заліково-

екзаменаційній сесії. 
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Рис. 6. Гістограма нормованих відхилень середнього бала студентів  

(випускників коледжів економічного спрямування) від їхнього конкурсного бала  

(за результатами вступу 2018 року) 

 

Викликає також значний інтерес оцінка показ-

ника прогностичної валідності конкурсного від-

бору до правничої магістратури, проведена в роботі 

[10]. У цій статті вперше вивчаються кореляційні 

зв’язки між складовими конкурсного відбору до ма-

гістратури за спеціальністю 081 «Право» та резуль-

татами успішності магістрів упродовж першого 

року навчання у ЗВО. Проведене статистичне дос-

лідження показало в цілому достатню прогности-

чну валідність (R = 0,56) загального конкурсного 

бала, але перевірка наявності аномальних рівнів 

оцінювання магістрів в цій роботі не проводилась. 

Тому доцільно навести та проаналізувати резуль-

тати таких розрахунків (рис. 7).  

 
Рис. 7 Гістограма нормованих відхилень рейтингового бала від конкурсного бала магістрів за спеціальні-

стю 081 «Право»  

(за результатами ЗНО 2017 року) 

 

Для даного об’єму вибірки (n = 24) критична 

точка Граббса Tкр = 2,64 при рівні значущості 𝛼 =
0,05 [14]. Порівняння, наведених на рис. 7, нормо-

ваних відхилень Δ𝑖
∗ із її значенням вказує на відсут-

ність аномальних рівнів в оцінюванні магістрів 

впродовж першого року навчання у ЗВО. Але, від-

значимо, досить істотні коливання відхилень Δ𝑖
∗ у 

значної частини студентів. Така ситуаціє поясню-

ється відносно невеликим значенням коефіцієнта 

кореляції (R = 0,56) між конкурсним балом та ре-

зультатами успішності магістрів. 

Висновки. Проведене статистичне дослі-

дження доводить наявність досить тісного ліній-

ного кореляційного зв’язку (показник прогностич-

ної валідності R = 0,714) між конкурсним балом, ро-

зрахованим за результатами ЗНО 2018 року, та 

середніми показниками успішності студентів-пер-

шокурсників галузі знань 07 «Управління та адмі-

ністрування».  
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Аналіз нормованих значень відхилень між кон-

курсним балом ЗНО та середніми результатами на-

вчання студентів-першокурсників дозволяє ви-

явити наявність аномальних рівнів в оцінюванні їх-

ніх знань. Даний підхід доцільно застосовувати 

також при досліджені невеликих за обсягом груп та 

при аналізі успішності студентів з окремих дисцип-

лін ЗВО. Впровадження запропонованої методики, 

із використанням автоматизованих систем управ-

ління діяльністю ЗВО, під час проведення проміж-

ного контролю знань першокурсників, дозволить 

оперативно оцінити ситуацію та відповідно відреа-

гувати на наявність негативної тенденції у навчанні 

конкретної особи. 
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