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                                                        РЕФЕРАТ

Нікітіна К. О. Інформаційна система тестування з дисципліни «Теорія
автоматичного керування» на базі платформи Moodl. – Магістерська робота. –
Кременчук, 2018. – 149 с., 45 рис., 2 табл., 2 додат., 30 джерел.
Об’єкт дослідження – автоматизована інформаційна система платформи
Moodl.
   Предмет дослідження – науково-методичні процеси (аспекти) організації
контролю знань студентів.
Мета магістерської роботи – розробка інформаційної системи тестування
з дисципліни «Теорія автоматичного керування».
    Методи дослідження. Методи вдосконалення навчально-виховного
процесу, розробка нових методів і форм взаємодії викладача і студента,
стимулювання самостійної навчальної діяльності студента за допомогою
створення інформаційної системи тестування.
    В магістерській роботі виконано аналіз доцільності створення і
застосування інформаційних технологій у закладах вищої освіти, як
інструменту контролю якості засвоєння навчального матеріалу, дистанційного
та самостійного навчання студента. Розроблено інформаційну систему
тестування з дисципліни «Теорія автоматичного керування», яка була
наповнена банком тестовими завданнями і на основі яких сформовані тематичні



тести з навчальної дисципліни.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ,
ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ, САМОСТІЙНА
РОБОТА  СТУДЕНТА

                                                  THE ABSTRACT

    Nikitina KO. Information system of testing on discipline "Theory of automatic
control" based on the platform Moodl. – Master’s work. – Kremenchuk, 2018. –
149 pages, 45 figures, 2 tables, 2 att., 30 sources.
    The object of research: automated information system of Moodl platform.
Subject of research: scientific-methodical processes (aspects) of the
organization of knowledge control of students.
    The purpose of master's work is the development of an information system for
testing in the discipline "The theory of automatic control".
Research methods. Methods of improving the educational process, developing
new methods and forms of interaction between the teacher and the student,
stimulating the student's independent learning activities through the creation of an
information testing system.
    In the master's thesis an analysis of the feasibility of the creation and
application of information technologies in higher education institutions as an
instrument for quality control of learning material, distance learning and independent
study of the student was performed. The information system of testing on discipline
"Theory of automatic control" was developed, which was filled with test tasks by the
bank and on the basis of which thematic tests on the discipline have been formed.
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