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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОГРАМУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ТА ПАРАЛЕЛЬНИХ СИСТЕМ» 

На сучасному етапі розвитку системи освіти у ВНЗ країни 

актуальними є питання про отримання студентами якісної освіти, про 

глибоке освоєння ними педагогічних професій та подальшого 

працевлаштування. Системи керування якістю підготовки фахівців, 

що існують у повсякденній практиці вищої освіти, базуються на 

систематичній оцінці знань, умінь і навичок студента. 

Ефективність вузівського навчання багато в чому обумовлено 

готовністю студента до самостійного пошуку та засвоєнню 

навчальної інформації, високим рівнем професійної мотивації, 

здатністю організувати свій особистий час. Завдання викладачів і 

фахівців ВНЗ – забезпечити умови для формування в студентів 

готовності до вузівської навчальної діяльності та на її основі – 

готовності до професійного навчання та освоєнню обраної професії. 

Систематична перевірка отриманих студентом знань є 

запорукою успішно організованого навчально-виховного процесу. 

Виходячи із цієї умови, очевидною стає актуальність та важливість 

дослідження засобів та методів контролю знань студентів у процесі 

навчання. Перевірка знань, умінь і навичок студентів є важливим 

елементом процесу навчання та виховання, нею визначається 

результативність та ефективність навчання [1, c. 54]. Контроль знань 

студентів відкриває більші можливості для вдосконалювання процесу 

навчання, оскільки перевірка як діючий засіб боротьби за міцні й 

усвідомлені знання студентів дозволяє краще вивчити студентів, їх 

індивідуальні особливості.  

Найбільше точно і якісно оцінювати знання студентів дозволяє 

різноманітність видів і форм контролю. У якості підсумкового 

контролю може служити проект, що відбиває рівень прикладних 

навичок роботи з програмними засобами та теоретичні знання 

студентів [2, c. 353].  
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Під методами контролю розуміються способи діяльності 

викладача та студентів, у ході яких виявляється ступінь засвоєння 

навчального матеріалу та оволодіння студентами необхідними 

знаннями та компетенціями.  

Завдання контролю визначають вибір методів, при цьому слід 

ураховувати, що названі методи можуть застосовуватися у всіх видах 

контролю. Кожний метод має свої переваги, недоліки, що дозволяє їх 

використовувати в залежності від конкретних навчальних завдань. 

Слід зазначити, що жоден з них не може бути призначеним для 

діагностування всіх аспекти навчального процесу. Тільки правильна і 

педагогічно доцільна комбінація всіх типів сприяє підвищенню якості 

навчально-виховного процесу. 

Для забезпечення якісного та глибокого навчального процесу 

студентів нами було вирішено розробити та спроектувати програмну 

систему для вивчення певної дисципліні, при викладанні для 

студентів ВНЗ спеціальності «Інформатика».  

При проектування цієї системи були проаналізовані схожі 

аналоги. Ми при проектуванні системи вирішили розширити 

комплекс матеріалів для вивчення, так як це дасть змогу значно 

покращити якість та глибину засвоєння навчального матеріалу 

студентами. Було запропоновано включити в систему такий перелік 

матеріалів (пункти меню системи): матеріали для лекцій, матеріали 

для лабораторних, матеріали для практичних робіт, розподіл балів 

(для зрозуміння розбаловки), шкала оцінювання знань (у ECTS), 

система оцінювання (загальна інформація), матеріали для самостійної 

роботи (СРС), питання до екзамену, питання до ПМК, кафедра та її 

становлення (для ознайомлення), тестувальний блок, навчальна 

література, місцезнаходження (на карті ВНЗ). 

При проектуванні системи вирішено було додати в нього 

додатковий тестувальний модуль (блок), який дозволяє проводити 

тестування з даної дисципліни та оцінювати результати. До важливих 

переваг тестового контролю слід віднести: 

 більша  об’єктивність дозволяє позитивно вплинути на 

пізнавальний інтерес студентів; 

 зниження негативного  впливу  на  процес тестування 

суб’єктивних чинників, таких як рівень  кваліфікації,  настрій та  інші 

особливості  викладача; 

 орієнтованість на сучасні технічні засоби, які є складовими 

комп’ютерних навчальних комплексів, під час тестування; 




