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МЕРЕЖЕВА СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ 
 
 

В статті представлена мережева система для тестування знань. Система 
використовується для тестування знань в навчальному центрі для вивчення 
бухгалтерських інформаційних систем. Система призначена для створення тестів, 
оцінки результатів тестування, обробці статистичних даних і моніторингу якості 
навчання. 

Ключові слова: тестування, система тестування знань, моніторінг якості 
навчання. 

 
В статье представлена сетевая система для тестирования знаний. Система 

используется для тестирования знаний в учебном центре для изучения бухгал-
терских информационных систем. Система предназначена для создания тестов, 
оценки результатов тестирования, обработке статистических данных и мони-
торинга качества учебы. 

Ключевые слова: тестирование, система тестирования знаний, мониторинг 
качества учебы. 

 
In the article the network system is presented for testing of knowledges. The system is 

used for testing of knowledges in an educational center for the study of accountings 
informative methods. The system is intended for creation of tests, estimation of testing 
results, to processing of statistical data and monitoring of quality of studies. 

Key word: тестування, system of testing of knowledges, monitoring qualities of 
studies. 

 
 
Вступ 
Комп’ютерні системи автоматизованого тестування дають можливість студентові самостійно оцінити 

рівень своїх знань, а викладачеві – систематизувати і спростити процес оцінки якості знань студентів. 
Створення автоматизованих тестових систем неможливе без використання сучасних інформаційних 
технологій. Останніми роками автоматизовані системи тестування відіграють все більшу роль в 
учбовому процесі. Це обумовлено рядом причин. По-перше, наявність автоматизованої системи дозволяє 
отримувати і тиражувати знання високого рівня, тобто знання експертів. По-друге, такі програми дають 
можливість студентам контролювати знання без участі викладача, що в певних випадках досить зручно. 
Основною перевагою автоматизованих систем тестування полягає в тому, що вони дозволяють швидко, 
якісно, об’єктивно і технологічно оцінювати рівень знань у навчающихся. 

В даний час існує достатня кількість програмних засобів і комплексів тестування знань Частина з них 
виконана у вигляді окремих програмних продуктів (наприклад, ITEMAN, RASCAL, RSP, The Examiner 
testing system, C-Quest, CONTEST, ПОЛСТАР, «Контроль знань», «Екзаменатор», «Атестація», OPENTEST), а 
інші інтегровані в автоматизовані навчальні системи. [4, 5], Відсутність стандарту або хоч би загальноприйнятих 
норм і правил написання таких систем привело до того, що практично кожна з них є «річчю в собі» і 
використовується, за рідким виключенням, лише її власними розробниками. Частина з них не досить 
зручні у використанні, а частина з них досить дорогі. 

Аналіз доступних систем тестування знань виявив наступні недоліки таких систем: 
1. Обмежена кількість відповідей. Не у всіх системах реалізовані навіть основні форми представлення 

відповідей. 
2. Відсутність формальних методів диференційованої оцінки відповідей. 
3. Слабкі можливості параметричного налаштування тесту. 
4. Багато систем тестування надають можливості видаленого тестування, але можливості таких 

систем ще більш обмежені в порівнянні з локальними системами тестування. 
В результаті аналізу різноманітних систем тестування знань та у зв’язку і виниклою потребою Центру 

сертифікованого навчання (ЦСО), була поставлена задача створення мережевої системи тестування знань 
для центру навчання для тестування знань при вивченні бухгалтерських інформаційних систем. Дана 
система призначена для створення тестів, оцінки результатів тестування, обробці статистичних даних і 
моніторингу якості навчання. 



Для д
аналізу н
контролю
власного
системи 
тестових

Створ
комп’ют
сервер до
(можлив
сервером
сервер б
Додаток 
встановл
запитів з
запитів б
комп’юте
TCP/IP (р

 

 
На се

допомого
 

досягнення м
нормативних
ю знань; створ
о алгоритму 
контролю зн
х завдань, ком
рена система 
терів, для цьо
одатків. Сист
ий і видален
м запитів, що
бази даних, д
адміністрато

лені на утдал
з використан
буде викорис
ері, який здій
рис. 1). 

ервері розміщ
ою додатку а

мети виріше
 документів 
рення бази да
для проведе
ань. В резуль
мпоновка тес
має трьохлан
ого значна ча
тема функціо
ний доступ) р
о здійснює зв
де зберігатим
ора також ро
ленных комп
нням технол
стовує інтерф
йснює зв’язо

Ри

щені сервера 
адміністратор

ні наступні 
[1, 2, 3] пров
аних для тест
ння тестуван
ьтаті створена
тів, обробка 
нкову архітект
астина прогр
онує наступн
розташоване 
в’язок з базо
меться вся інф
озташовуєтьс
п’ютерах і ви
логії комунік
фейс взаємод
к з комп’юте

ис. 1. Трьохл

запитів серв
ра перерозпод

Рис. 2.

138 

завдання: на
ведено аналіз
тів та для рег
ння; проекту
а система вик
відповідей, з
туру. Метою 
рамних ресур
ним чином. Н
серверне пр

ою даних. На
формація про
ся на сервер
икористовува
кацій WCF (
ії з сервером
ерами клієнт

ланкова архіт

вер баз даних
діляє ресурси

Архітектура 

Нау

а основі осн
з доступних д
гістрації осіб 
вання, реаліз
конує наступ
збір і аналіз с
такого підход
рсів клієнта п
На одному з к
рограмне заб
а тому ж ком
о користувач
і. Додаток в
ати інтерфей
(Windows Co
м баз даних. С
тами (Студент

тектура систе

х. Якщо поту
и на окремі с

сервера 

укові праці. В

новних полож
для вільного 
які проходять
зація та відл
ні функції: ст
татистичної 
ду є зниження
переноситься
комп’ютерів в
езпечення, як
мп’ютері мож
чів, тести і ре
икладача і с
йс комунікац
ommunication
Сервер додат
тами, Виклад

ми 

ужності серве
ервера (запит

Випуск 148.

жень теорії т
о використанн
ь тестування;
лагодження м
творення і зб
інформації. 
я вимог до кл
я в проміжну
в мережі унів
ке є багатоп
же бути розта
езультати те
студента мож
ції, який над
n Foundation)
тків розташов
дачами) по п

еру не вистач
тів, баз даних

Том 160 

тестів, та 
ня систем 
; розробка 
мережевої 
береження 

лієнтських 
у ланку – 
верситету 
потоковим 
ашований 
стування. 
жуть бути 
ає сервер 
). Сервер 
вується на 
протоколу 

 

чає він за 
х).Рис. 2. 

 



«Комп’ю

У цій
значної к
ресурсів 
об’ємів п
функций
різних ко
має бути
отримати

Автом
Студент, 
керує сту
результа
користув
режим (п

Систе
представ

 

Струк
Якщо
1. Під
2. Пр
3. Оц
Систе
– пр
– ве
– ви
– ск
– шв
– ве
На ри

даних та
На ри

ютерні техн

й архітектурі 
кількості комп
пам’яті істот
пакетів дани
й Windows, з 
омп’ютерах. 
и унікальним 
и різну інфор
матизована с
Адміністрат
удентами. Кл
ати на сервер
вачами. Систе
персональне т
ема розроблен
влена на рис. 

Р

ктура бази да
о розглядати 
дготовка завд
оведення опи
цінка отриман
ема контролю
роводити гру
ести базу дани
иробляти авто
кладати звіти 
видко і легко
ести розробку
ис. 6 предста
ак і для сервер
ис. 7 приведе

нології» 

клієнтське п
понентів-джер
тно знижуєтьс
их. Передача 
допомогою 
Клієнт автор
в мережі. Ім
рмацію рис. 3
система тест
тор. Кліент В
ліент Студент
р. Кліент А
ема може фун
тестування); 
на за допомог
3. Діаграма к

Рис. 3. Діагра

аних представ
окремий сеан
дань для конт
иту 
них результат
ю знань дозво
пове комп’ю
их проведени
оматичне вис
за результат
о розробляти 
у тестів, напр
авлене вікно 
ра запитів. 
не діалогове 

програмне заб
рел. В результ
ся мережевий
даних здійсн
яких можна 
ризується в м
’я може бути

3. 
тування знань
икладач отри
т отримує тес
Адміністратор
нкціонувати в 
розраховани
гою Windows
класів систем

ама варіантів 

влена на рис.
нс, то він скл
тролю 

тів 
оляє: 
терне тестув
их тестувань;
ставляння оці
тами тестуван
нові тести з д
равлених на д
створення н

вікно для вве

139 

безпечення н
ьтаті виходить
й трафік за р
нюється за д
встановити з
мережі до ко
и цифровим а

ь допускає т
имує звітну ін
сти, проходит
р встановлює
одному з дво

ий на багато к
Forms та СКБ
ми представл

 використанн
 

. 4. База скла
ладається з тр

вання з довіль
; 
інок по отрим
нь і роздруко
довільної тем
досягнення об
налаштувань 

едення відпо

не звертаєтьс
ь «Полегшени
рахунок відкл
допомогою с
зв’язок між д
онкретного х
або символьн

таких Кліент
нформацію, к
ть тестування
є глобальні 
ох режимів: р
користувачів 
БД Postgee SQ
ена на рис. 4

ня системи те

адається з 10 т
рьох етапів: 

ьної тематики

маних резуль
вувати їх; 
матики; 
б’єктивності 
серверу. Нал

овідей на запи

ся до бази да
ий» клієнт, як
аденого онов
окетів. Це дл
двома програ
хосту вказую
ним. Після ав

тів в даній с
керує тестами
я, переглядає 
налаштуванн
озрахований 
режим (груп

QL. Діаграма в
, структура б

естуваня знан

таблиць, 

и; 

ьтатах тестув

оцінки знань
лаштування п

итання тестів

аних і звільня
кий не вимага
влення і регул
для сокетів н
амами запущ
ючи його ім’я
вторизації клі

системі як: В
и, отримує ст
результати, 
ня системи, 
на одного кор
пове тестуван
варіантів вико
бази даних на

нь 

вань; 

ь; 
проводиться 

в. 

яється від 
ає великих 
льованого 
абір API-

щеними на 
я. Це ім’я 
іент може 

Викладач, 
татистику, 
пересилає 
та керує 
ристувача 
ння). 
ористання 
а рис. 5. 

 

для бази 



 

 
 

Рис. 4. Ді

140 

іаграма класі

Нау

ів системи 

укові праці. ВВипуск 148. Том 160 

 



«Комп’ю

 

 

ютерні техннології» 

Рис. 7. Ді

Рис. 5. Стру

Рис. 6. Нала

алогове вікно

141 

уктура бази да

аштування ві

о для відпові

аних системи

 
ікна серверу.

іді на тестові 

и 

завданння 
 

 



Наукові праці. Випуск 148. Том 160 

142 

Випробування системи проводилось з побудовою тестів з трьох предметів. Були розроблені різноманітні 
тести, та проведено тестування. Також перевірялась захищеність системи. Результати випробувань 
системи показали її придатність для впровадження, як в навчальний процес в центрах сертифікаційного 
навчання, так і для впровадження для використання в навчальному процесі в ВНЗ. 

Висновки. Створення автоматизованих тестових систем неможливе без використання сучасних 
інформаційних технологій. Комп’ютерні системи автоматизованого тестування дають можливість студентові 
самостійно оцінити рівень своїх знань, а викладачеві – систематизувати і спростити процес оцінки якості 
знань студентів. Розроблена система забезпечує викладачів ефективним, а головне простим механізмом 
розробки тестів та контроля знань. 
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