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Створення завдання 

викладачем для 

виконання студентами



2. Переходимо 

в режим 

«Редагувати»

1. Вибираємо 

налаштування



Натискаємо



1. Обираємо 

завдання

2. Натискаємо 

кнопку



Завантажилась 

сторінка 

редагування 

завдання 



1. Вписуємо 

заголовок, який 

буде 

відображатись 

на сторінці курсу

2. Формулюємо завдання для 

виконання студентами



1. При потребі добавляємо файл 

(PDF, малюнки, avi, excel …)

2. Перетягнути 

файл у це вікно



Вибираємо дату 

початку 

виконання 

завдання.

Забрана галочка 

відключає цей 

параметр



Вибираємо дату 

завершення 

виконання 

завдання.

Забрана галочка 

відключає цей 

параметр, тоді 

завдання буде 

завжди 

доступним



Вибираємо в якому 

вигляді буде 

відповідь студента 

Виставляємо потрібні галочки і 

забираємо непотрібні.

У віконечко можна вписати 

обмеження в кількості слів.

Відповідь 

безпосередньо в 

редакторі на сайті 



Вибираємо в якому 

вигляді буде 

відповідь студента 

Відповідь файлами. Вибираємо кількість 

файлів для завантаження.
Це можуть бути текстові документи, електронні 

таблиці, картинки, аудіо та відео файли 

Відповідь файлом



Налаштовуємо блок 

параметри відповідей. 

Максимальна кількість 

спроб завантажувальних 

файлів студентом –

необмежена



Дозволити або заборонити 

студентам відправляти 

файл(и) у декілька проб. 

Максимальна кількість 

завантажувальних файлів –

необмежена.



Виставляємо 

максимальну оцінку 

за виконане 

завдання

Вибираємо 

налаштування 

інших блоків



Зберігаємо 

створене завдання

Інші блоки налаштовуємо

за бажанням. Якщо не знаємо або 

не розуміємо що означають пункти 

налаштування, то залишаємо значення 

за замовчуванням



Перевірка завдання 

викладачем. 

Виставлення оцінки



Обираємо завдання для 

перевірки. Натискаємо 

на завданні



1. Обираємо групу

2. 

Переглядаємо/

оцінюємо 

роботи всіх 

студентів



Натискаємо 

кнопку оцінка



За бажанням 

обґрунтовуємо 

оцінку

Файл, який 

надіслала студентка 

для перевірки
Виставляємо 

оцінку



2. Ставимо галочку: 

повідомити студента. 

Натискаємо кнопку 

зберегти зміни

3. Можна вибрати ▼з 

випадаючого списку 

іншого студента. Або 

натиснувши ►перейти 

на слідуючого в списку. 

1. За бажанням 

викладач може 

дозволити 

іншу спробу 



У віконечку 

виставляємо оцінку
Другий варіант 

виставлення оцінок 

після перевірки 

завдань.



Загальні 

налаштування 

параметрів

Припинити приймати 

відповіді студентів



Відкрити 

журнал оцінок



Список групи 

студентів

Вибираємо 

окрему групу



Оцінки в журналі 

(студент бачить тільки 

свої оцінки)




