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АНОТАЦІЯ
Даний дипломний проект присвячений розробці інтерактивної
онлайн-платформи для вивчення програмування та перевірки набутих
знань за допомогою адаптивного тесту.
В рамках дипломного проекту проведено аналіз ресурсів, що
присвячені вивченню програмування, зокрема мовам програмування, за
допомогою інтерактивних онлайн-курсів, виявлено недоліки даних
ресурсів, сформульовані вимоги до функціональності та структури
розроблюваного web-сайту.
Web-ресурс з інтерактивного онлайн-навчання являє собою сайт,
який містить статичні сторінки, де розташовані навчальні матеріали для
вивчення програмування, і динамічну частину з інтерактивним матеріалом
для закріплення, перевірки знань та для забезпечення сервісів, які
виконуються на боці користувача. Перевірка знань відбувається за рахунок
реалізації алгоритму адаптивного тестування, який дозволяє динамічно
визначати послідовність та кількість завдань, і як результат швидше та
ефективніше визначати рівень підготовленості користувача та пропонувати
йому необхідні лекційні матеріли.
Гостьовий доступ до web-ресурсу передбачає читання дозволеної
інформації та проходження адаптивніх тестів. Авторизований користувач в
залежності від наданих йому прав має змогу коментувати , відслідковувати
свої досягнення та отримати сертфікат після успішного завершення курсу.
До прав аміністратора також входить завантаження файлів та редагування
матеріалів.
Результатом дипломному проекту стала розробка: архітектури webресурсу, дизайну web-сторінок, лекційних матеріалів ресурсу, прикладів,
завданнь для закріплення матеріалів та адаптивних тестів для визначення
рівня знань користувача.

ABSTRACT
This diploma project deals with the development of an interactive webplatform for learning programming and testing acquired knowledge with
adaptive test.
For this diploma project an analysis of programming learning resources
was performed, disadvantages of said resources were identified, requirements
for the web-site in development were formed.
Web-resource for interactive learning is web-site composed of static pages
with learning materials and a dynamic part with interactive materials for testing
knowledge and providing client-side services. Knowledge testing is performed
with an adaptive testing algorithm, which dynamically determines number and
order of questions, this helps to determine user’s level more efficiently and
propose materials suitable for them.
Guest access allows reading of accessible martials and taking adaptive
tests. Logged-in user can comment, view their progress, receive a certificate
after successfully finishing a course. Admins can edit and upload materials.
The result of this diploma project is development of web-resource
architecture, design of web-pages, learning materials, examples, tasks and
adaptive tests for determining user’s level.

