
Використання у дистанційному 
навчанні діяльнісних компонентів та 
он-лайн комунікацій системи Moodle

Семінар 2



План

1. Контроль знань за допомогою тестових завдань засобами Moodle 
(Ресурс Тест). Редагування, створення та завантаження тестових 
завдань у систему Moodle.

2. Цифрові інструменти для комунікації у процесі дистанційного 
навчання. (інтерактивні он-лайн дошки, Google документи, платформа 
для проведення онлайн занять).

3. Запитання та відповіді



Тестовий контроль знань засобами Moodle.

Створення та налаштування тестових завдань.

Ресурс Тест.

Керівник центру дистанційного навчання,
доцент кафедри інформатики та методики її навчання
Габрусєв В.Ю.



Структура та вимоги до електронного навчально-методичного 
комплексу навчальної дисципліни

4.3. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни складається 
з таких електронних освітніх ресурсів:
1) назва та короткий опис дисципліни;
2) методичні рекомендації щодо використання  електронних освітніх ресурсів, 
послідовності виконання, особливості контролю;
3) програма навчальної дисципліни, критерії оцінювання;
4) лекційний матеріал у текстовому вигляді з графіками, малюнками та таблицями,  не 
менше 10 000 знаків (1/4 друкованого аркуша) на 1 академічну годину;
5) презентації, відео- та аудіозаписи матеріалів, необхідних для доповнення, 
ілюстрування лекційного матеріалу;
6) відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів;
7) тести для усіх видів контролю рівня знань (самоконтроль, поточний і 
підсумковий контроль), не менше 20 тестових завдань до кожної теми;
....

Положення про електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни ТНПУ



Тест — система взаємопов’язаних предметним змістом завдань 
специфічної форми, що дозволяють оцінювати структуру і 
вимірювати рівень знань та інші характеристики особистості 

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 
– 7-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 688 с.

Тестове завдання – головна частина тесту, яка складається з 
інструкції для учнів, тексту завдання (питання), містить 
однозначну правильну відповідь(і).

Ми будемо розрізняти поняття:



Типи тестових завдань

1) питання з відповідями "вірно - невірно";

2) питання у яких можливий один варіант 

правильної відповіді;

3) питання у яких можливі кілька варіантів 

правильних відповідей

4) питання на встановлення відповідності між 

термінами;

5) уведення  пропущеного слова;



1) питання у яких можливий один варіант правильної відповіді;

2) питання у яких можливі кілька варіантів правильних відповідей;

Типи тестових завдань



3) питання на встановлення відповідності між термінами;

5) уведення  пропущеного слова;

Типи тестових завдань



Створення тесту в електронному курсі

Переходимо у режими редагування сторінки курсу. Натискаємо на значок шестерні і у 
випадаючому вікні обираємо послугу Редагувати.



Створення тесту в електронному курсі

У блоці курсу відкриваємо вікно Додати діяльність або ресурс.



Створення тесту в електронному курсі

9. У відкритому вікні 
обираємо ресурс Тест

10. Натискуємо кнопку 
Додати



Налаштування тесту

Заповнюємо поля. 
Поля позначені * є 
обов'язковими.
Рекомендовані значення 
полів є у файлі розміщеному 
в електронному курсі 
семінару.

Натискаємо кнопку Закрити і 
показати.

У наступному вікні обираємо 
Редагувати тест,  для 
формування тесту з банку 
тестових питань.



Формування тесту з банку тестових завдань

У вікні обираємо 
посилання Додати та 
обираємо яким чином 
будемо додавати 
тестові завдання.



Формування тесту з банку тестових завдань

З випадаючого списку 
обираємо категорію 
тестових завдань.

Обираємо з банку 
питань. 
Відкриється вікно 
додавання 
тестових завдань.



Формування тесту з банку тестових завдань

Обираємо тестові 
завдання, які хочемо 
додати до створеного 
тесту.

Для завершення 
натискаємо кнопку, у 
кінці сторінки з 
тестовими 
завданнями,  Додати 
вибрані питання до 
тесту



Формування тесту з банку тестових завдань

У вікні обираємо 
посилання Додати та 
обираємо яким чином 
будемо додавати 
тестові завдання.



Формування тесту з банку тестових завдань

З випадаючого списку 
категорія обираємо 
категорію тестових 
завдань.
Вказуємо кількість 
випадкових питань.

Обираємо 
випадкове 
питання. 
Відкриється вікно 
налаштування 

Натискуємо кнопку 
додати випадкове 
питання.



Формування тесту з банку тестових завдань

Обираємо тестові 
завдання, які хочемо 
додати до створеного 
тесту.

Для завершення 
натискаємо кнопку, у 
кінці сторінки з 
тестовими 
завданнями,  Додати 
вибрані питання до 
тесту



Формування тесту з банку тестових завдань

Тест може містить тестові 
завдання обрані з різних 
категорій та доданих різними 
способами. 
Для цього повторюємо кроки 
додавання тестових як 
показано на попередніх 
слайдах 8-13.

Завершення формування 
тесту:
вказуємо максимальну 
оцінку у відповідному полі;
натискуємо кнопку Зберегти.



Отримання даних статистичного аналізу тесту 
та тестових завдань

Відкриваємо тест. У мені налаштування (зірочка) обираємо Статистика.

Завантажиться сторінка з результатами статистичного аналізу тесту та тестових завдань



Інформація про тест



Аналіз структури тесту



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ



Етапи створення тесту у системі управління навчальним контентом Moodle.

1. Формування банку тестових завдань у електронному курсі.
2. Створення та налаштування тесту в електронному курсі.
3. Формування тесту використовуючи банк тестових завдань. 

Ми будемо розрізняти поняття:

Тестове  завдання - складова частина тесту, що відповідає вимогам до завдань 
у тестовій формі та пройшла обов'язкову перевірку статистичних властивостей.

Тест - сукупність тестових завдань, що відповідають вимогам валідності та 
надійності.


