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Предметна область

 Об'єкт дослідження: процес автоматизації тестування.

 Предмет дослідження: системи автоматизації тестування та їх

функціональні можливості, обробка результатів тестування.

 Мета дослідження: на основі проведених досліджень розробити
оригінальну інформаційну систему для автоматизації тестування

в навчальному закладі.

 Методи дослідження: теоретичні, емпіричні, статистичні.
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Постановка задачі

Дослідити існуючі системи автоматизації тестування.

Розробити власний ПП.

Сформувати висновки щодо отриманого ПП та

можливі напрямки його вдосконалення.

Особливості, які необхідно врахувати в оригінальному

програмному продукті:

 система розділу тестів за тематикою;

 система розподілу тестів за рівнями складності та типами

запитань;

 інтуїтивно зрозумілий користувачу інтерфейс;

 наявність єдиної бази тестових завдань, єдиного алгоритму

розподілу запитань по варіантах тесту.
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Комп’ютерні системи тестування знань

Комп'ютерні системи тестування знань:

 інтерактивні системи;

 локальні системи;

Тестові завдання в системах тестування знань:

 закриті запитання, в яких необхідно вибрати одну або

декілька правильних відповідей з заданого набору;

 відкриті запитання, в яких необхідно самостійно

сформулювати відповідь;

 завдання на встановлення відповідності;

 завдання на встановлення правильної послідовності.
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Сучасні системи тестування знань. Їх переваги 

та недоліки. Система «Айрен»

Переваги:

 5 видів тестових завдань (з вибором

однієї або кількох правильних

відповідей; з введенням відповіді з

клавіатури; на встановлення

відповідності; на встановлення

послідовності; на класифікацію).

 Створення тестів у вигляді автономних

виконуваних файлів.

 Перегляд відомостей про хід

тестування в процесі тестування.

 Можливість застосовувати розширені

налаштування.

Редактор завдань. Завдання з вибором 

однієї правильної відповіді
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Сучасні системи тестування знань. Їх переваги 

та недоліки. Система «Айрен»

Недоліки:

 Збереження даних в архівах.

 Відсутність єдиної бази тестів.

 Потребує встановлення додаткового ПЗ.

 Неможливе використання на мобільних
пристроях.

 Для створення варіативних тестів
необхідно мати навички програмування
на Pascal.

 Автономні тести запускаються лише на
ПК з ОС Windows.

Загальні результати тестування

Приклад роботи автономного тесту
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Сучасні системи тестування знань. Їх переваги 

та недоліки. Система OpenTest 2.0

Переваги:

 Низькі вимоги до апаратних і програмних
ресурсів.

 Кросплатформеність (підтримка таких ОС:
ОС MS Windows 95 – MS Windows 2003 Server,
Linux, MacOS, UNIX).

 Коректна робота в сучасних браузерах (IE,
Mozilla, Opera, Safari).

 Концентрація уваги на забезпеченні безпеки
при проведенні тестування (використання
захищеного протоколу передачі даних SSL;
ведення докладного структурованого логу
подій та його регулярний аналіз; захист від
злому паролів методом перебору;
шифрування паролів).

 Модульна структура ПП.

 повнофункціональний WYSIWYG-редактор.

WYSIWYG-редактор тестових завдань модуля 
«Керування тестами» системи OpenTEST 2.0
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Сучасні системи тестування знань. Їх переваги 

та недоліки. Система OpenTest 2.0

Недоліки:

 Не надає можливості проводити навчання
користувачів шляхом відображення
посилань на теоретичні матеріали,
показувати правильні відповіді і відображати
підказки.

 Не містить алгоритму створення унікальних
варіантів.

 Відсутній експорт результатів тестування до
файлів.

 Потребує встановлення додаткового ПЗ.

 Не підтримує мобільні пристрої.

Налаштування параметрів тестування в 

модулі «Керування тестуванням» системи 

OpenTest 2.0
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Сучасні системи тестування знань. Їх переваги 

та недоліки. Інші системи тестування

Також було розглянуто інші ПП та виявлено їх особливості:

 система розділу тестів за тематикою;

 система розділу тестів за рівнями складності;

 можливість пропуску та повернення до попередніх запитань;

 можливість отримати інформацію щодо запитання, відповідь на яке
надано невірно;

 інтуїтивно зрозумілий користувачу інтерфейс, спливаючі підказки під час
створення тесту;

 наявність єдиної бази тестових завдань, єдиного алгоритму розподілу
запитань;

 використання бази даних для збереження інформації;

 адаптивність налаштувань тесту;

 зворотній зв’язок.
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Обробка результатів тестування

Способи представлення результатів тестування:

 Рейтингові списки (таблиці);

 Гістограми;

 Звіти.
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Алгоритм розподілу запитань
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Обробка результатів тестування
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Матриця відповідей

Статистичні характеристики:

 сума (𝑅𝑗) – число правильних відповідей на j-те 
завдання;

 відсоток виконання завдання (
𝑅𝑗

𝑁
∙ 100%);

 доля правильних відповідей 𝑃𝑗 =
𝑅𝑗

𝑁
;

 доля неправильно виконаних завдань 𝑄𝑗 = 1 −
𝑃𝑗;

 сума балів набраних за тест для кожного 
студента;

 середній бал (𝑀);

 мода (𝑀𝑜);

 медіана (𝑀𝑒);

 максимум та мінімум значень суми балів по 
кожному студенту;

 розмах балів (𝑅𝐴). 



Обробка результатів тестування

13 Інші  характеристики:

 оцінка надійності тесту (коефіцієнт Кьюдера Річардсона):

𝐾 =
𝑚

𝑚 − 1
(1 −

 𝑗=1
𝑚 𝑝𝑗𝑞𝑗

𝐷𝑦
)

 коефіцієнт кореляції:

𝑅𝑗𝑦 =
𝑀1 −𝑀0

𝐷𝑦

𝑁0𝑁1
𝑁(𝑁 − 1)



Архітектура програмного продукту. 

Схема бази даних
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Архітектура програмного продукту. 

Діаграма класів15



Архітектура програмного продукту. 

Діаграма класів16



Інтерфейс користувача
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Інтерфейс користувача
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Інтерфейс користувача
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Висновки
В рамках дипломної роботи було:

 Досліджено роль тестування в навчальному процесі та актуальність автоматизації

процесу тестування та первиної обробки результатів тестування.

 Досліджено існуючі локальні та мережеві системи тестування, їх функціональні

можливості, структурні особливості та особливості реалізації.

 Розроблено оригінальну інформаційну систему для автоматизації тестування в

навчальному закладі, яка дозволяє зберігати тести в єдиній базі, створювати рівні

та типи запитань, створювати унікальні варіанти тестів, а також містить стандартні

функції автоматизованих систем тестування.
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Подальші дослідження

На основі створеного в даній дипломній роботі ПП можна
зробити наступні вдосконалення:

 розширити інструментарій для статистичного аналізу тестів;

 додати можливість автоматичного формування звітів за
шаблонами;

 створити окремий модуль для лекційного матеріалу;

 дозволити підказки до навчальних тестів у вигляді посилань на
наявний в системі лекційний матеріал або сторонні ресурси;

 впровадити в систему нейронну мережу для створення
запитань низького рівня складності;

 додати можливість створення відкритих запитань та первинної
обробки відповідей до них нейронною мережею.
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Дякую за увагу!
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