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Аналіз можливостей традиційного тестування, що застосовується в 
навчанні в якості основного методу контролю знань, однозначно вка-
зує на необхідність впровадження нової форми оцінювання знань сту-
дентів – адаптивного тестування. Вона дозволить підвищити ефектив-
ність оцінювальних процедур за рахунок індивідуалізації процедури 
тестування та надання студ.у спеціальним чином ранжованих за рів-
нем складності завдань,  що відповідають його рівню підготовки,  за-
вдяки чому збільшиться точність оцінювання знань, мінімізується кі-
лькість завдань та час виконання [1, 2]. 

На теперішній час відсутні загальновживані програмні комплекси 
для проведення адаптивного тестування. Тобто можна говорити про 
необхідність розробки нового програмного продукту для проведення 
адаптивного тестування знань студентів. Нами був створений відпові-
дний програмний продукт на базі C++ Builder. Для безпеки, зручності 
використання і проведення тестування студентів програма адаптивно-
го тестування складається з двох взаємодіючих самостійних частин: 
клієнтської, що представлена формою авторизації, вибору дисципліни, 
початкового рівня складності, форми проходження тесту та результу-
ючої форми, і серверної, що складається з діалогового вікна авториза-
ції викладача, форми перегляду результатів пройдених тестів, форми 
внесення змін до бази даних запитань. Клієнт-серверна архітектура 
реалізована за допомогою технології «тонкого клієнта». У якості 
СУБД використовується MS Access, у якому було створено базу даних 
з таблицями зі списками груп, студентів, викладачів, дисциплін, запи-
тань, відповідей і результатів проходження тестів. З метою елемента-
рного захисту інформації та зменшення мережевого трафіку застосо-
вано принцип дельта-кодування передачі даних. Створений програм-
ний продукт є унікальним в своєму роді, зручним у використанні, має 
зрозумілий інтерфейс. 
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