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ВСТУП
Moodle – це абревіатура назви «модульне об’єктно-орієнтоване
середовище дистанційного навчання» (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment). За допомогою такої системи можна створювати
електронні навчальні курси, проводити як аудиторне навчання, так і
навчання на відстані.
Цей програмний продукт створений відповідно до стандартів
інформаційних освітніх систем та відповідає таким характеристикам:
інтеропераційність, багаторазове використання, адаптивність, довговічність,
доступність, економічна ефективність. Moodle є безкоштовною, відкритою
(Open Source) системою дистанційного навчання.
Викладачі можуть широко використовувати Moodle: створення
дистанційних курсів, завантаження файлів і створення уроків, ведення
форумів та чатів, проведення тестування та іспитів, швидкої і зручної зміни
навчальних матеріалів, також для встановлення терміну виконання завдань та
ін.

-4-

1 ПОЧАТОК РОБОТИ З СИСТЕМОЮ MOODLE DDMA

Для початку роботи потрібно завантажити головну сторінку системи
електронного навчання ДДМА, набравши відповідну адресу в адресній
стрічці браузера.

http://moodle.dgma.donetsk.ua
Після її введення завантажиться
дистанційної освіти ДДМА (рис. 1.1).

головна

сторінка

платформи

Рис. 1.1 Головна сторінка платформи дистанційної освіти ДДМА
(MoodleDDMA)
Після завантаження головної сторінки MoodleDDMA користувачу
необхідно пройти ідентифікацію, використовуючи свій обліковий запис. Для
цього потрібно у блоці «Вхід», що знаходиться у лівій частині вікна, ввести
своє Ім’я входу (Логін) і пароль та натиснути кнопку «Вхід».
Здійснити ідентифікацію також можна натиснувши на слові «Вхід» у
верхній частині вікна головної сторінки і ввівши потрібні дані у формі, що
з’явиться (рис. 1.2). У разі відсутності облікового запису користувач має
можливість створити його власноруч, ознайомившись з покроковою
інструкцією цієї процедури, натиснувши на кнопку «Створити новий
обліковий запис» (рис. 1.3) і заповнивши всі потрібні поля на формі. Після
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натискання на кнопку «Створити запис» (рис. 1.2) на адресу електронної
пошти, що вказав користувач, буде відправлено електронного листа з
інструкціями завершення реєстрації.

Рис. 1.2 Вікно ідентифікації користувача

Рис.1.3 Форма для створення нового облікового запису
В листі буде вказано URL-посилання (запит), на яке потрібно навести
курсор мишки і «натиснути» його. Доступ до категорій і курсів системи
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користувач отримає практично відразу після відповіді на запит. Якщо лист на
вказану адресу не надійшов, то потрібно зв’язатися з адміністратором сайту
за поштовим адресом

moodledgma@gmail.com.
Виконавши дії, зазначені в листі, та натиснувши кнопку
«Продовжити», користувач потрапляє до системи електронного навчання у
ролі, що визначена адміністратором системи за замовчуванням (зазвичай це
роль – «студент»). Для отримання ролі «Викладач» (автор курсу) необхідно
зв’язатися з адміністратором сайту з відповідним проханням.
Після успішної ідентифікації у верхньому правому куті головного вікна
відображається ім’я, під яким користувач зареєстрований в системі.
Користувачу системи надається можливість обрати мову інтерфейсу через
випадаюче меню у верхній частині вікна.
Після успішної ідентифікації «Викладач» отримує можливість обрати у
списку категорій, що відображає структуру факультетів ДДМА, потрібну
йому категорію факультету та кафедри (рис. 1.4).

Рис.1.4 Вибір категорій курсу на рівні факультету та кафедри
Далі можливий перехід на сторінку курсів обраної кафедри (рис.1.5).
Іконки напроти назв дистанційних курсів вказують на таке: «чоловічок» -
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курс доступний гостеві (будь-якому користувачу), «ключ» - для запису на
курс потрібно бути ідентифікованим користувачем і знати кодове слово
(пароль), «i» - інформація про курс (анотація).

Рис.1.5 Вибір дистанційного курсу на рівні кафедри
Гість – обліковий запис, що надає можливість переглядати матеріали
деяких курсів, але не дозволяє працювати з ними. Відвідувачі сайту можуть
зайти на сайт як гості, обравши на сторінці входу до системи режим «Зайти
гостем». Допускати чи не допускати гостя на курс, кожен викладач визначає
при редагуванні налаштувань курсу. Гостям курс завжди доступний тільки
для читання – це означає, що вони не можуть створювати повідомлення або
іншим чином взаємодіяти з реальними студентами курсу.
Для роботи з текстовими даними в системі Moodle використовують
вбудований текстовий редактор TinyMCE (рис. 1.6).

Рис. 1.6 Вигляд текстового редактора
відображення кнопок на панелі інструментів)

(стандартний

режим

На панелі інструментів є «Перемикач панелі інструментів» у
розширений режим, що відображає всі існуючі кнопки зазначеної панелі
(рис. 1.7).

Рис. 1.7 Вигляд
текстового
редактора
відображення кнопок на панелі інструментів)

(розширений

режим

-8-

Кнопки на панелі інструментів згруповані певними блоками.
Розглянемо призначення кожної кнопки визначених блоків (рис. 1.8).

Рис.1.8 Опис дії кнопок редактора TinyMCE
Створення веб-сторінок доволі часто здійснюється простим
копіюванням тексту із джерел, які вже існують - текстовий документ Word,
Інтернет-сторінка, PDF-файл тощо.
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Як правило, різні джерела мають різний формат тексту, який разом з
текстом переноситься до веб-сторінки. Щоб привести формат перенесеного
тексту до однакового стилю треба виконати досить велику роботу - виділити
певний фрагмент тексту і відформатувати його за обраним правилом. Якщо
таких фрагментів досить велика кількість, то і дій буде достатньо багато.
Відносно простим методом отримання веб-сторінки з однаковим
стилем форматування є наступний спосіб:
1) редактор, в якому створюється веб-сторінка, переводиться в режим
HTML (рис. 1.9);

Рис. 1.9 Режим HTML редактора TinyMCE
2) до текстового поля редактора копіюється вибраний із зовнішнього
джерела фрагмент тексту;

Рекомендовано проводити операцію додавання
комбінацією Ctrl+V
3) редактор повертається до нормального режиму – кнопка «Оновити»
4) засобами HTML-редактору (інструментами зі стрічки інструментів)
текст форматується відповідно до обраного стилю.
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2 РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ
Для того, щоб створити власний електронний курс у системі
електронного навчання на базі Moodle, автору курсу необхідно:

підготувати навчальні матеріали в електронному вигляді;

отримати роль «автора курсу», для чого потрібно звернутися до
адміністратора системи;

створити порожній курс, структура якого задовольняє вимогам до
електронного навчального курсу, визначеним відповідним положенням;

наповнити електронний курс інформаційними і навчальними
матеріалами відповідно до його структури і змісту.
2.1 Створення та первісне налаштування дистанційного курсу
Кнопка «Додати новий курс» (рис 1.5) дозволяє перейти на сторінку
редагування налаштувань курсу. Усі налаштування розділені на групи
(рис. 2.1). Практично для кожного параметру можна отримати довідку,
натиснувши по (?)

Рис. 2.1 Налаштування дистанційного курсу
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«Загальне»
Повна назва курсу – повна назва дистанційного курсу у відповідності
до навчальних планів (наприклад, «Навчальний курс №1»).
Коротка назва курсу, ім'я яке буде відображатися в меню розробника
курсу, а також використовується для автоматичного запису студентів на
курс. Потрібно використовувати короткі, але зрозумілі ім'я (наприклад,
«НавчКурс_1»).
Категорія курсу – категорія, у якій буде розміщений курс
(Факультет/Кафедра).
Доступність – чи можуть інші користувачі (студенти) бачити курс
Дата початку курсу – указуємо дату початку навчання або дату
створення. До цієї дати курс буде недоступний слухачам.
Ідентифікаційний номер курсу – ідентифікаційний номер курсу,
необхідний для індексування його в зовнішніх системах. Він ніколи не
відображається в межах Moodle (рекомендовано залишати поле порожнім).
«Опис»
Опис курсу – опис курсу, відображуваний напроти його назви або
сховане під іконкою (i). В описі необхідно вказати спеціальність, рівень
підготовки, мету, завдання курсу.
Файли опису курсу – ілюстрація (картинка) у форматі jpg, що
відображає назву курсу. Звичайно це обкладинка базового підручника за
курсом. Рекомендований розмір ілюстрації
«Формат курсу»
Формат – структура, спосіб надання доступу до курсу, включає кілька
типів. Рекомендованим є «Тематичний формат». Курс складається з
тематичних секцій. Кожна тема-секція містить у собі різні елементи й
ресурси
Кількість секцій – указуємо залежно від обраного формату, скільки
тижнів виділяється на вивчення курсу або скільки тем у курсі. Відповідно
буде створена задана кількість секцій на головній сторінці курсу (N тем
курсу + службові секції). Наприклад, 10 секцій: 6 тем курсу + НМКД+
глосарій + підсумкове тестування + корисні матеріали.
Приховані секції. Це налаштування дозволяє вам визначитися, як
будуть відображатися приховані секції вашого курсу. Первісно
відображається невелика область (сірим кольором у згорнутому виді), щоб
було зрозуміло, де перебуває схована секція. До змісту такої секції студенти
не мають доступу. Цей режим корисний у форматі курсу «Тижневий», щоб
була зрозуміла наявність минулих і майбутніх тижнів.
Компонування курсу – рекомендоване значення «Показувати усі
секції на одній сторінці»
«Вигляд»
Кількість новин для показу. Спеціальний форум з назвою "Новинний
форум" є обов’язковим елементом курсу. Це зручне місце для повідомлень,
які повинні побачити всі студенти (первісно усі студенти підписані на цей
форум і будуть одержувати ваші повідомлення по e-mail). Цей параметр
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встановлює, скільки записів буде показано в новинному блоці на головній
сторінці вашого курсу. Якщо ви поставите значення "0 новин", тоді блок з
новинами не показується (рекомендовано обирати значення - 3 новини).
Показувати журнал оцінок студентам (рекомендоване значення – Так).
Багато видів діяльності в курсі передбачає їхнє оцінювання. За первісним
налаштуванням результати всіх оцінок по всіх видах діяльності курсу
доступні за посиланням «Оцінки», яке знаходиться на головній сторінці
курсу. Відзначимо, якщо викладач не бажає використовувати оцінювання в
курсі або прагне сховати оцінки від студентів, то він може це зробити,
заборонивши показувати результати оцінювання. Для цього потрібно
використовувати посилання "Налаштування" на головній сторінці курсу, а
потім вибрати "Ні" у пункті "Показувати оцінки". Це не означає, що будь-які
індивідуальні дії студентів не будуть оцінюватися. Просто результати такого
оцінювання не будуть показані студентам.
Показати звіти про діяльність. Звіт про діяльність доступний для
кожного учасника та відображає його роботу в даному курсі. Він може
містити докладний список дій користувача. Викладач завжди має доступ до
звітів кожного студента зі сторінки персональної інформації студента.
Рекомендоване значення - Ні.
Файли і завантаження. Максимальний розмір файлу, що
завантажується. Менше зазначеного - можна, більше – не можна.
Максимальний обсяг – 2 Мбайта.
Групи. Не рекомендовано змінювати первісні налаштування.
Перейменування ролі. За первісними налаштуваннями ролі
користувачів у курсі носять назви представлені ліворуч, але ви можете їх
замінити, вписуючи нові назви. Не рекомендується вносити зміни в цей
розділ.
Натискаємо кнопку «Зберегти й показати» і одержуємо стартову
сторінку курсу. Рекомендується приховувати курс при його створенні, тоді
ніхто, крім вас і інших викладачів цього курсу, не зможе його побачити.
Зробити це можна, змінивши вибір у пункті «Доступність».
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2.2 Вимоги до формування структури дистанційного курсу
Згідно з рішенням методичної ради ДДМА з питання «Методичні
аспекти підготовки навчального контенту на базі платформи Moodle»
20.10.2016 р. та «Положенням про навчальний дистанційний курс і
організацію навчального процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою
в системі Moodle DDMA», затвердженим на Вченій раді академії від
23.02.17 р. рекомендується формувати структуру навчального дистанційного
курсу за модульним принципом (рис. 2.1).
Структура дистанційного курсу
Форум курсу
Організаційна частина
- Вступ
- Мета та завдання
- Алгоритм роботи з курсом
- Інформація про автора(ів)
- Перелік літератури до курсу
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)
Розділ (Модуль) 1
Тема 1
- Теоретичний матеріал до теми 1
- Відеолекції
- Презентації
- Навчальні відеоролики
- Мультимедійні демонстрації
- Висновки
- Питання до самоперевірки
- Тренувальне тестування до теми 1
- Практичне завдання до теми 1
- Завдання для дискусій і обговорень
- Завдання для спільної роботи
- Лабораторні дослідження
- Перелік літератури до теми 1
Тема 2
…
Перелік літератури до розділу (модулю)1
Розділ (Модуль) 2
Тема 3
Тема 4
…
Розділ (Модуль) N – Індивідуальні завдання
Постановка завдання
Обов’язкові індивідуальні завдання
Методичні вказівки до виконання
Глосарій
Підсумкова контрольна робота
Підсумкове тестування з дисципліни
Додатки (довідково-ілюстративний матеріал)
Бібліографії корисної літератури за курсом

Примітки
обов’язково

обов’язково
обов’язково
обов’язково

у разі потреби

можливі види
завдань
у разі потреби
у разі потреби

у разі потреби

обов’язково
обов’язково
у разі потреби
у разі потреби

Рис. 2.1. Загальна структура навчального дистанційного курсу
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Після переходу в режим редагування (кнопка «Редагувати» угорі
сторінки або «Режим редагування» у меню «Керування курсом») необхідно
сформувати структуру розділів (тем) курсу у відповідності з типовою
структурою курсу (рис. 2.1).
Розглянемо приклад формування розділу курсу «Навчальнометодичний комплекс дисципліни (НМКД)», що має другий порядковий
номер в структурі курсу (після організаційної частини).
У режимі редагування необхідно змінити назву пункту «Тема 2»
(рис. 2.2).

Рис. 2.2 Вхід у режим редагування теми 2
Після входу в режим редагування обов'язково необхідно зняти
«галочку» з пункту «Використовувати типову назву секції [Тема 2]», а потім
додати необхідну назву розділу (рис. 2.3). Внесені зміни, після збереження,
будуть відображені на сторінці курсу (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Редагування теми 2

Рис. 2.4. Сформована тема НМКД
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Аналогічно формуються інші розділи (теми) курсу. Після внесення
всієї інформації процес підготовки базової структури курсу вважається
завершеним (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Вигляд базової структури навчального дистанційного курсу
Розділ «Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)» являє
собою структурований перелік (комплекс) навчально-методичних матеріалів
у вигляді текстових файлів у форматі pdf (рис. 2.6).
Блок «НМКД» як структурна одиниця НДК виконує наступні завдання
в навчальному процесі:
- можливість початку вивчення студентами навчального матеріалу
дисципліни в системі Moodle DDMA коли курс ще має статус «в процесі
розроблення»;
- можливість користування навчальними матеріалами (через
завантаження окремих файлів на електронні носії інформації) тими
студентами, що мають обмежені технічні можливості виходу до мережі
Internet.
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Рис. 2.6 Зовнішній вигляд розділу «Навчально-методичний комплекс
дисципліни (НМКД)»
Використовуючи пункт меню «Додати діяльність або ресурс»
вибираємо ресурс «Файл» і після натискання кнопки «Додати» (рис. 2.7)
переходимо у відповідне вікно (рис. 2.8) у якому заповнюємо відповідні поля
(рис. 2.8):
Загальне: Додаємо назву файлу.
Зміст:
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Варіант 1. Перетягуємо потрібні файли з робочого комп'ютера (з
флешки) у поле «для завантаження файлів перетягніть їх сюди».
Варіант 2. Натискаємо значок «додати». Зверніть увагу, що розмір
файлу не повинен перевищувати 2Мб.

Рис. 2.7 Меню додавання ресурсу «Файл»

Рис. 2.8 Додавання ресурсу «Файл»
Спосіб
відображення
(Рекомендоване
налаштування
автоматично). Обираємо, як буде відкриватися файл у вашому курсі:

–
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автоматично — якщо це файл у форматі Word, Excel або Power
Point при роботі на комп'ютері файл буде скачуватися (при роботі на
мобільних пристроях файл буде відкриватися), інші файли будуть
відкриватися в цім же вікні;

вбудувати — відеофайл, аудіофайл або зображення будуть
розташовуватися прямо на головній сторінці вашого курсу;

примусове завантаження — файл буде завантажуватися на
комп'ютер студента;

відкрити — файл буде відкриватися в окремому вікні ( крім
файлів у форматі Word, Excel або Power Point);

у спливаючому вікні — відео або зображення будуть
відкриватися в окремому вікні, розмір якого можна задати нижче (ширина й
висота спливаючого вікна, за початковим налаштуванням розміри
спливаючого вікна складають приблизно чверть екрана).
Зазначені операції повторюються для всіх файлів НМКД. У підсумку
повинна бути сформована повна сукупність файлів (рис. 2.6).
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2.3 Загальна характеристика ресурсів та видів діяльності дистанційного
курсу
Основні ресурси курсу це інформаційні, методичні та інші матеріали у
вигляді текстів, HTML-сторінок, гіперпосилань, файлів, які створюються на
сайті або завантажуються на нього. За допомогою цих матеріалів
розкривається зміст курсу.
Розглянемо як створюються ресурси зазначених та деяких інших типів.
Щоб створити ресурс у певному розділі курсу, потрібно спочатку натиснути
на кнопку «Редагувати» у правому верхньому куті головної сторінки курсу. В
результаті цього система перейде в режим редагування і в кожній секції
(розділі) курсу з’являться поля «Додати ресурс» (рис. 2.10).

Рис. 2.10 Перехід у режим редагування
Далі у полі «Додати ресурс» за допомогою випадаючого списку обрати
один з видів ресурсів, що відповідає формату навчального матеріалу і
додається до відповідного розділу (рис. 2.7).
Ресурс «Книга» дозволяє викладачеві створювати багатосторінкові
ресурси в книжковому форматі, з глав і підрозділів. Книги можуть містити
медіа-файли, текст, а також можуть бути корисними для відображення
тривалих уривків з інформацією, яка може бути розбита на розділи.
Ресурс «Напис» надає можливість вставляти невеликий текст,
зображення, або інший об’єкт прямо на головній сторінці курсу, що
відображається у межах відповідної теми (розділу).
Ресурс «HTML-сторінка» являє собою web-сторінку, яка зберігається
не як файл, а як елемент бази даних системи Moodle. Ця сторінка може бути
оформлена з використанням за допомогою практично всіх засобів мови
HTML, включаючи Javascript. Для полегшення створення таких сторінок в
системі є вбудований візуальний HTML-редактор Richtext HTML. Крім того,
для створення такої сторінки можна використовувати будь-який зовнішній
HTML-редактор.
Ресурс «Гіперпосилання» надає можливість встановити зв'язок з
доступними web-сторінками в мережі Internet або файлами у комп'ютерній
мережі. При активуванні ресурсу цього виду, web-сторінка або файл
завантажується на комп'ютер користувача. Звичайні web-сторінки будуть
відображатися у вікні браузера, а файли будуть відкриватися тими
програмними засобами, для яких вони створені. Якщо відповідний
програмний засіб інтегровано з браузером, то файл буде відкриватися у вікні
браузера. Якщо програмний засіб не інтегровано з браузером, то перегляд
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файлу буде відбуватися у новому вікні, створеному цим програмним засобом.
Також завантажуваний файл може бути збережений, а потім переглянутий
користувачем за допомогою відповідного програмного забезпечення. Ресурс
«Гіперпосилання» має багато налаштувань, за допомогою яких можна
управляти виглядом вікон і параметрами посилань.
Ресурс «Файл». Багато ресурсів можуть бути вже створені автором
курсу в електронному вигляді, тому він можете додати посилання на файл,
що завантажується, або на зовнішній сайт, або просто показати повний зміст
каталогу курсу й надати можливість користувачу самостійно вибирати
потрібні файли.
Ресурс «Тека» дозволяє викладачам надавати доступ до групи файлів
розміщених в одній теці. Запаковану в архів теку можна завантажити та
розпакувати, або створити порожню теку та завантажити туди файли по
одному. Тека може бути використана: для зібрання файлів на одну тему,
наприклад, набір лекцій у форматі PDF або набір файлів зображень.
Ресурс «IMS контент пакет» – це рішення для реалізації послуг у
мережах зв’язку на базі IP, що являє собою перехід від класичних
телекомунікаційних технологій до Internet-технологій. Технологія IMS – це
стандарт, що є базовим для більшості виробників обладнання і забезпечує
можливість створити однорідне середовище для надання широкого спектру
мультимедійних послуг, створюючи основу для конвергенції фіксованих і
мобільних мереж. Вибір потрібного ресурсу відкриває сторінку редагування
й налаштування цього ресурсу. Пакети з IMS-контентом можна створювати і
редагувати з використанням різних контент-засобів. Вміст пакету, зазвичай,
відображається на кількох сторінках, з навігацією між сторінками. За
допомогою контент-засобу створюється архів, який потім може бути
завантажений до курсу в системі Moodle. Zip-файл з IMS-контентом
розпаковується в системі Moodle автоматично, а сам зміст пакету
відображається.
Основний матеріал по кожній темі рекомендується оформляти у вигляді
ресурсу «Сторінка».
Однією з найцікавіших особливостей платформи Moodle є створення
інтерактивних видів діяльності (рис. 2.11), які виконують і навчальну, і
контролюючу функції. Причому, перевірка знань студентів проводиться
автоматично, а викладач спостерігає за роботою та фіксує їх досягнення.
SCORM/AICC. Модуль активних елементів SCORM дозволяє швидко
завантажити в Moodle будь-який стандартний SCORM або AICC пакети та
зробити їх частиною курсу Moodle. SCORM пакет - упакований та готовий
до використання курс, розроблений у відповідності з вимогами міжнародних
стандартів підтримки навчання SCORM (Sharable Content Object
Model, http://www.adlnet.org)
та
AICC
(Aviation
Industry
CBT
Committee, http://www.aicc.org). SCORM пакет може вміщувати web сторінки,
графіку, Javascript програми, Flash анімацію та інші навчальні ресурси, які
будуть відображуватися з допомогою Web браузерів.
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Рис. 2.11 Види діяльності в Moodle
Wiki. Модуль активних елементів Wiki дозволяє користувачам курсу
працювати разом та одночасно над одним документом з різних комп'ютерів.
Попередні версії документу не видаляються та можуть бути в будь-який
момент поновлені. Wiki пристосовує документи для спільного написання
декількома людьми за до простої мови розмітки прямо у вікні браузеру.
"Wiki wiki" означає "дуже швидко" на гавайській мові. Швидкість створення
та поновлення сторінок - один з найважливіших аспектів технології wiki.
Більшість wiki відкриті для широкого загалу або тих, хто має доступ до
серверу wiki, оскільки ніяких перевірок матеріалу перед внесенням змін до
документу, який редагується з використанням технології wiki не
потребується. Модуль ґрунтується на використанні Erfurt Wiki.
Анкета (Survey). Модуль активних елементів "Анкетування"
представляє декілька способів анкетування студентів викладачем, який веде
курс, з метою оцінки ефективності навчання. Питання в анкетах та шаблони
анкет задаються в Moodle жорстко.
Глосарій (Glossary). Модуль активних елементів "Глосарій" дозволяє
створювати, редагувати та розміщувати терміни по курсу у вигляді списку,
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типу словника. Є можливість автоматично створювати зв'язки
гіперпосилання з курсу в глосарій для всіх термінів, які визначені в глосарії.
Глосарій можна поручити заповнювати студентам з наступним оцінюванням
їх роботи.
Завдання (Assignment). Модуль активних елементів "Завдання"
дозволяє викладачу ставити задачу студентам, яка потребує підготовки
рішення в електронній формі (в будь-якому форматі) с наступним
завантаженням результатів на сервер Moodle. Типовими завданнями є
розгорнуті відповіді на питання, проекти, повідомлення тощо. Модуль
дозволяє викладачу ставити оцінки за надані рішення.
Опитування (Choice). Модуль активних елементів "Опитування"
дозволяє викладачу підготувати одне питання, яке потребує вибору одного з
варіантів відповідей. Може бути використаним для проведення голосування в
середовищі студентів.
База даних. Модуль активних елементів "База даних" дозволяє
викладачу конструювати власні прості бази даних, які можна пропонувати
заповнити студентам з наступним оцінюванням.
Тести (Quiz). Модуль активних елементів "Тести (Quiz)" призначений
для контролю знань студентів. Тести можуть включатися безпосередньо до
курсу або виділятися до окремого курсу. Створення тестів у Moodle пов'язане
зі створенням банку контрольних питань (різного типу) та налаштування
опцій проведення тесту. Обробіток результатів тестів у Moodle виконується
автоматично.
Урок. За допомогою уроку можна представити матеріал логічними
шматками та в достатньо гнучкій формі проходження. Він складається з
набору сторінок. Кожна сторінка зазвичай закінчується питанням, на яке
студент повинен відповісти. В залежності від правильності відповіді студент
переходить на наступну сторінку або повертається на попередню. Навігація
по уроку може бути прямою або більш складною, в залежності від структури
запропонованого матеріалу.
Форум. Форум – надзвичайно важливий елемент при вивченні курсу,
оскільки це місце, де відбуваються всі обговорення. Форуми можуть мати
різну структуру та дозволяють оцінювати повідомлення. Повідомлення
форумів можуть переглядатися в чотирьох різних форматах та мати вкладені
файли. Якщо учасник підписаний на форум, то він буде отримувати копії всіх
нових повідомлень на свій e-mail. Викладач може примусово підписати всіх,
якщо це потрібно.
Чат. Чат це активний елемент курсу, через який відбувається дискусія
в реальному часі через web. Це реальна можливість поспілкуватися з кожним,
задаючи короткі питання та відповіді. В Moodle стенографуються всі сесії
чату, тому є можливість переглянути в подальшому історію проведеної
бесіди.
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2.4 Оформлення лекційного матеріалу за допомогою ресурсу
«Сторінка»
В режимі редагування ресурс «Сторінка» рекомендовано оформлювати
відповідно до вимог до загальної структура дистанційного курсу (рис. 2.1).
Загальні налаштування ресурси представлені на рис.2.12.

Рис.2.12 Створення та налаштування ресурсу «Сторінка»
Назва сторінки повинна повністю відповідати назві теми де цей ресурс
створюється. В описі наводяться питання теми.

Рекомендовано використовувати шрифт Times New Roman,
розмір шрифту 4(14 pt). Стилістичне оформлення - тільки
засобами вбудованого редактору TinyMCE.
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У вікні «повний текст» наводиться безпосередньо теоретичний
матеріал за темою. Після збереження тема курсу матиме вигляд (рис. 2.13)

Рис. 2.13 Загальний вигляд ресурсу «Сторінка»(у режимі редагування)
Доцільним є використання фільтру «Tabs» для форматування
основного вмісту сторінки. Зазначений фільтр створює вкладки для кожного
питання теми. Макет вкладок для п’яти тем має вигляд:
{%:Питання 1.1}
Зміст питання 1.1
{%}
{%:Питання 1.2}
Зміст питання 1.2
{%}
{%:Питання 1.3}
Зміст питання 1.3
{%}
{%:Питання 1.4}
Зміст питання 1.4
{%}
{%:Питання 1.5}
Зміст питання 1.5
{%}
Кожна вкладка відкривається тегом {%:Питання 1.1} та закривається
тегом {%}. Між тегами може бути розміщений будь який навчальний
матеріал: текст, малюнки, формули та ін. Кількість пар закриваючих та
відкриваючих тегів не обмежена. Наприклад, тема 1.1 (рис.2.12) може бути
представлена у такому вигляді (рис.2.14, 2.15)
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Рис. 2.14 Форматування ресурсу «сторінка» (основний вміст) фільтром
«Tab»

Рис. 2.15 Вигляд ресурсу
відформатованого фільтром Таb

«сторінка»

(режим

перегляду)

Альтернативним варіантом використання
ресурсу «Сторінка» є
оформлення кожного окремого питання окремою сторінкою. У такому
випадку параметри налаштування ресурсу «Сторінка» матимуть вигляд
(рис.4.2.5).
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Рис.2.16 Налаштування ресурсу сторінка для відображення тільки
одного питання теми
Після створення сторінок для усіх питань тема буде представлена
сукупністю клікабельних посилань на ресурси (рис.2.17).

Рис.2.17 Вигляд теми курсу оформленого окремими «сторінками» для
кожного питання (режим перегляду)
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2.5. Додавання графічних ілюстрацій та математичних формул
Додавання графічного матеріалу (графіків, малюнків, креслень) в
системі Moodle не можливе шляхом безпосереднього копіювання з текстових
або графічних редакторів. Єдиним варіантом є додавання графічних файлів у
форматі jpg. Якщо графічний файл відсутній, то потрібно створити скріншот
з екрану комп’ютера. Рекомендовано використання програми Lightshot
5.1.4.1 для Windows (http://www.softsalad.ru/software/lightshot.html)
Функціонал Lightshot включає:

наявність вільної кисті для створення позначок і виділення
важливих областей;

прямі лінії;

стрілки;

прямокутні області;

маркер;

можливість вставки тексту;

вибір кольору для кожного інструмента;

зберігання скриншоту в хмарі онлайн ( для цього потрібна
реєстрація в сервісі).
Крім цього, програма для створення скринів Lightshot працює у
фоновому режимі й активізуються натисканням клавіши Printscreen на
клавіатурі. Зроблений знімок можна моментально зберегти або копіювати
(рис. 2.18).

Рис.2.18 Робоче вікно програми Lightshot (1 – розмір скріншоту у
пікселях; 2 – кнопка збереження скріншоту; 3 – кнопка додавання тексу до
скріншоту).
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Для додавання математичних (хімічних) формул пропонується
використання професійної версії програми Equation Editor – MathType
(надбудови до Microsoft Word). Рекомендації по інсталяції цієї надбудови
містяться за сайті MoodleDdma

http://moodle.dgma.donetsk.ua/mod/page/view.php?id=722
У редакторі Microsoft Word 2010 та більш нових версіях ця надбудова
буде доступною у пункті меню «Вставка» - «Об’єкт» - «MathType 6.0
Equation» (рис. 2.19)

Рис.2.19 Виклик надбудови MathType
Для коректного імпорту формул до дистанційного курсу Moodle
налаштувати MathType відповідно до рис. 2.20.

Рис.2.20 Налаштування MathType
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Після проведеного налаштування формула з вікна MathType копіюється
в текстовий редактор Moodle. Наприклад, формула (1) буде представлена у
редакторі TinyMCE набором символів LaTeX (рис. 2.21)

b  b2  4ac
n!
lim  b  4ac 

x 
2a
r ! n  r !
2

(1)

Рис.2.21 Опис формули (1) символами LaTeX
Після закінчення редагування формула (1) у системі Moodle звичайний
вигляд (рис.2.22).

Рис.2.22 Вигляд формули (1) у звичайному режимі
Кожна формула в системі Moodle є клікабельною та по подвійному
кліку відображається у збільшеному масштабі.
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2.6. Створення глосарію
Глосарій - тлумачний словник. У навчальному курсі може бути один
глосарій, можна налаштувати глосарій до кожної теми. На відміну від
«паперового» словника, глосарій Moodle може навіть послідовно
створюватися студентами протягом усього періоду навчання. Інші студенти
курсу можуть прокоментувати статтю, запропонувати свої варіанти
визначення. Терміни глосарію будуть пов'язані з усім контентом курсу.
Наприклад, якщо Ви визначили термін і він з'явився в повідомленні на
форумі, то автоматично виникне посилання, яке дасть користувачеві
визначення цього терміну.
Для того, щоб додати глосарій до свого курсу на головній сторінці
курсу в режимі редагування оберіть «Додати вид діяльності…» та натисніть
«Глосарій» (рис. 2.23).

Рис. 2.23 Додаваня глосарію
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З’явиться вікно з параметрами додавання та відображення глосарію
(рис. 2.24)

Рис. 2.24 Налаштування Глосарію
Поля назви і опису заповнюємо, далі ідуть такі налаштування:
«Кількість записів на сторінці» - кількість термінів, які будуть
відображені на одній сторінці. Рекомендоване значення не більше 10.
«Цей глосарій глобальний?» - глосарій може бути глобальним, але для
цього створюватися він повинен на головній сторінці сайту адміністратором.
Ці глосарії можуть бути частиною будь-якою курсу (або головної сторінки).
Відмінність від звичайного глосарію в тому, що записи глобального можуть
бути використані но всьому сайту, а не тільки в тому курсі, в якому
знаходиться глосарій. Усі глосарії звичайні, отже галочку не ставимо.

-32-

«Тип глосарію» - головний або вторинний. Система дозволяє вам
експортувати записи з вторинних глосаріїв в головний глосарій курсу. Ви
можете визначити, який глосарій буде головним. В курсі може бути тільки
один головний глосарій і тільки викладачі можуть його оновлювати, всі інші
будуть вторинними і в них учні можуть вносити зміни, якщо це їм дозволити.
Рекомендовано створювати тільки один глосарій – головний.
«Дозволити дублювання записів» - Так чи Ні. Ця опція дозволяє
розміщувати в глосарії кілька статей для одного терміну (наприклад,
визначення, дані декількома студентами).
«Дозволити коментувати записи» - якщо Так, то студенти можуть
додавати коментарі до статей глосарію. Рекомендоване значення – Ні.
«Дозволити друкувати» - словникові статті глосарію можуть бути
представлені в компактному вигляді версії для друку.
«Автоматичне зв'язування» - якщо вибрати Так, то тоді скрізь, де в
курсі зустрічатиметься даний термін - він буде відображатися
гіперпосиланням. Рекомендоване значення – Так.

Зверніть увагу! Автозв'язування буде працювати в усіх
модулях курсу, в тому числі і в тестах і в перевірочних роботах!
«Доданий студентом запис схвалено автоматично» - Так, якщо глосарій
вторинний і студенти можуть вносити до нього зміни - всі визначення відразу
потрапляють в словник; Ні - записи учня повинні бути схвалені учителем. У
разі головного глосарію цей параметр ролі не має.
«Формат показу» - ці установки визначають, яким чином буде
виглядати словник. Доступні формати:
Простий словник: виглядає як традиційний словник з розділеними
записами. Автори записів не відображаються, а вкладення відображаються як
посилання.
Безперервний: записи відображаються одна після іншої, без будь-яких
поділів, але зі значками редагування.
Повний, з автором: формат, подібний форуму з відображенням автора.
Вкладення показуються як посилання.
Повний, без автора: формат, подібний форуму без відображення автора.
Вкладення показуються як посилання.
Енциклопедія: подібний до формату "Повний, з автором", але
вкладення показуються відразу.
Рекомендоване значення - «Простий, ніби словник».
«Показувати посилання "Спеціальні"» - словник може містити терміни
зі спеціальними знаками @, #, {} і т.д. Показати їх чи ні визначає даний
параметр. Якщо вибрати «Ні», то такі символи будуть відображені в
словнику завжди. Якщо «Так», то з'явиться кнопка, на яку потрібно
натиснути для їх відображення.
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«Показувати алфавіт» - якщо обрати Так, то зверху сторінки словника
буде показаний алфавіт, і натисканням на потрібну букву можна швидко
знайти необхідний термін.
«Показувати посилання "Всі"» - якщо обрати Так, то з'являється
кнопочка ВСЕ (ALL) і натискаючи на неї можна все терміни вивести на одній
сторінці.
«Редагувати можна завжди» - опція дозволяє студентам редагувати їх
записи в будь-який час. Ви можете вибрати: Так - записи завжди доступні для
редагування. Ні - записи доступні для редагування в деякий час (за
замовченням 30 хв.).
Зберігаємо налаштування. Тепер можна наповнювати глосарій
термінами. Додаємо термін, як показано на рисунку (рис. 2.25).

Рис. 2.25 Додавання нового запису в глосарій
Можна вставляти картинки, робити посилання на зовнішні джерела,
працювати з таблицями, смайлами та ін.
Поле «Ключове слово» - кожен запис може бути пов'язаний зі списком
ключових слів. Якщо запис автоматично пов'язаний, то будь-які ключові
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слова також будуть автоматично пов'язані. Введіть кожне ключове слово з
нового рядка (не через кому).
«Цей запис чутливий до регістру» - параметр визначає, чи потрібен
точний збіг регістру при автопосиланні.
«Визначати відповідність тільки повним словам» - цей параметр
визначає, чи будуть пов'язані тільки цілі слова і система не створюватиме
посилання всередині іншого слова.
Автоматизувати створення «Глосарія» можливо за допомогою
програми «Конвертер» (посилання на програму розташоване в темі
«Методичні матеріали по створенню курсів» форуму MoodleDdma на
головній сторінці).
У меню програми конвертер вибирається тип конвертації «Глосарій» і
у вікно вставки тексту вставляються терміни глосарія підготовлені в будьякому текстовому редакторі відповідно до шаблону (рис. 2.26). Визначення
термінe відділяється від самого терміну клавішею «Enter». Додаткові розриви
між термінами або визначеннями термінів не допускаються.

Рис. 2.26 Шаблон глосарію
Після вставки шаблону з термінами і їх визначеннями необхідно
натиснути кнопку «Прийняти» (рис. 2.27), після чого буде сформований
глосарій готовий до імпорту в систему Moodle (рис. 2.28). Готовий глосарій
необхідно зберегти (кнопка «Дискета»). Назва файлу глосарія буде включати
дату й час його створення. (рис.2.29).
Для імпорту отриманого файлу глосарія в дистанційний курс
наобходимо вибрати пункт меню «Імпорт записів» (2.30) у блоці меню
«Керування глосарієм». Після вибору файлу його назва відобразиться у вікні
«Файл для імпорту». Імпорт підтверджується натисканням кнопки
«Відправити». Якщо процедура імпорту пройшла успішно, то користувач
одержить інформацію про кількість імпортованих записів глосарія. Імпорт
завішається натисканням кнопки «Продовжити».
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Рис.2.27 Вставка шаблону глосарія в «Конвертер»

Рис.2.28 Збереження глосарія в «Конвертері» для імпорту в moodle

Рис.2.29 Формат назви файлу глосарія
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Рис. 2.30 Сторінка імпорту файлу глосарія
Для вимкнення дії автозв’язування глосарію (наприклад, в тестах)
необхідно увійти в меню налаштування тесту, обрати пункт меню «Фільтри»
та вимкнути роботу автозв’язування (рис. 2.31)

Рис. 2.31 Вимкнення функції автозв’язування глосарію
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2.7 Створення Банку питань
Основним засобом контролю навчальної діяльності студентів при
заочній (дистанційній) та змішаній формах навчання с автоматизоване
тестування. Тому викладачу необхідно вміти створювати самі тестові
завдання і банк тестових завдань в системі Moodle, формувати на їх основі
тематичні тести, розміщувані їх в електронних навчальних курсах і
використовувати у навчальному процесі.
Щоб до курсу додати тест, потрібно у відповідній гемі (як правило гема
охоплює одне заняття або один тиждень навчання на курсі) за допомогою
випадаючого списку «Додати вид діяльності...» обрати елемент «Тест».
Будь-який тест в системі Moodle створюється на основі банку питань
(спеціальної бази даних). Тобто, перш, ніж створювати тест, потрібно
наповнити банк даних питаннями і завданнями для цього тесту.
Для наповнення банку питань потрібно зайти на сторінку відповідного
курсу і обрані режим «Банк питань» в блоці «Керування курсом» . Після чого
відкриється сторінка редагування питань. Питання в банку питань
впорядковані за категоріями. За замовчуванням для кожного курсу
створюється окрема категорія, крім того, повинні бути створені категорії для
кожної теми курсу. Для створення категорій необхідно обрати пункт меню
«категорії» Банку питань.

Рис. 2.32 Редагування категорії
На рис 2.32 представлено існуючі категорії курсу «Економіка праці та
соціально-трудові відносини». Число у дужках характеризує кількість
тестових питань в кожній категорії. Для додавання категорії слід натиснути
відповідну кнопку.
Кількість категорій виповідає кількості тем.
Загальна кількість тестових питань не можу бути меншою за 200 штук
для окремого курсу.
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При додаванні категорії у пункті «Входить у категорію» потрібно
обирати тільки власний курс (у прикладі це курс ЕП-СТВ). Назва категорії
повинна бути зрозумілою і містити скорочену назву курсу та номер теми
курсу ( рис. 2.33).

Рис.2.33 Додавання категорій до банку питань
Після створення необхідної кількості категорій слід переходити до
створення тестових питань. Для цього необхідно обрати пункту меню
«Питання» банку питань. (рис. 2.34). Обов’язково потрібно обрати категорію
до якої буде відноситися тестове питання та натиснути кнопку «Створити
нове питання».

Рис. 2.34 Перший етап створення тестового питання
Після цього потрібно із меню обрати тип питання (рис. 2.35).
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Рис. 2.35 Другий етап створення тестового питання (наприклад,
множинний вибір)
У системі Moodle використовується кілька типів питань в тестових
завданнях :
•
у закритій формі (множинний вибір) (студент обирає відповідь
на питання з декількох запропонованих йому варіантів, причому питання
можуть мати одну або відразу декілька правильних відповідей);
•
Так/Hi (відповідь на питання, студент обирає між двома
варіантами «Так» чи «Ні»);
•
на відповідність (кожному елементу відповідей першої групи
потрібно зіставиш елемент відповідей другої групи);
•
коротка відповідь (відповіддю на питання є слово або коротка
фраза, що студенти вводять за допомогою клавіатури, при цьому
допускається кілька правильних відповідей (варіантів написання), які можуть
мати різні оцінки, також відповіді можуть бути (або не бути) чутливими до
регістру);
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•
числовий
(відповіддю
на
питання
про
виконання
обчислювальних операцій є число, при цьому числова відповідь може мати
заданий інтервал граничнодопустимої похибки відхилення від правильного
значення);
•
обчислюваний (таке питання пропонує обчислиш значення за
заданою формулою, що с шаблоном, в який при кожному тестуванні
надаються випадкові значення із зазначених діапазонів);
•
вкладені відповіді (embedded answers) (є текст, безпосередньо в
який вставляються короткі відповіді, числові відповіді або множинний вибір,
як в «робочому зошиті»);
•
есе (студент коротко викладає свій погляд на запропоновану
проблему);
Найбільш типовим є питання «множинний вибір». На прикладі цього
типу питань будуть розглянуті необхідні налаштування. За допомогою
питання типу «Множинний вибір» можна створювати два типи питань: вибір
однієї правильної відповіді та вибір кількох правильних відповідей.
Щоб додати питання типу «Множинний вибір», потрібно в полі
«Створити питання» обрати з випадаючого списку елемент «Множинний
вибір. В результаті чого відкриється вікно додавання нового питання типу
«Множинний вибір» (рис. 2.36-2.37). Далі потрібно заповнити та встановити
параметри питання у відповідних полях.

Рис.2.36 Загальні налаштування тесту
Призначення полів у розділі вікна «Загальне» (рис. 2.36):
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•
назва питання - вказується коротка назва питання, для
ідентифікування цього питання у списку питань та відображення його змісту;
•
текст запитання - введення тексту питання в текстовому
редакторі. Текст питання може містити також посилання на звукові та
відеозаписи, рисунки, анімації, графіки, діаграми, таблиці, виконувані файли,
текстові файли, веб-сторінки, формули тощо;
•
Бал за замовчуванням - оцінка відповіді на питання (за
замовчуванням встановлюється значення 1);
•
Основний коментар - деякий текст, який показується студентам
після того, як вони відновиш на питання. На відміну від коментаря, який
базується на типі запитання і на відповіді, яку дав студент, загальний
коментар показується всім студентам;
•
Скільки правильних відповідей? - поле вибору однієї
правильної відповіді або вибір декількох правильних відповідей;
•
Перемішати альтернативи - якщо відмітити дану опцію, то
відповіді в питанні будуть перемішуватися кожного разу, як студент
починатиме нову спробу в тестуванні (якщо в налаштуванні тесту
встановлена опція «Так» у полі «Випадковий порядок відповідей»);
•
Нумерація варіантів? – вибір типу нумерації варіантів
відповідей. Можна вибрати наступні типи: «a., b., c., …», «A., B., C., …», «1.,
2., 3., …», «Без нумерації».
Призначення полів у розділі вікна «Відповідь-Варіант 1-5» (рис. 2.37):

Рис. 2.37 Призначення полів у розділі вікна «Відповідь-Варіант 1-5»
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•
відповідь – введення варіанту відповіді на питання множинного
вибору. Відповіді можуть бути правильними (правильною, якщо в питанні
встановлено параметр «Одна правильна відповідь»), або неправильними.
Повинно бути заповнено не менше, ніж 2 варіанти відповідей для того, щоб
питання було додано до банку питань;
•
оцінка - за кожний варіант відповіді можна встановити оцінку.
Якщо питання на одну правильну відповідь, тоді правильна відповідь
повинна бути оцінена в 100%. Якщо питання на вибір кількох правильних
відповідей, то в залежності від кількості правильних відповідей кожній
правильній відповіді виставляється рівноцінна оцінка. Наприклад: є 8
відповідей, серед яких 4 правильні, а інші 4 - неправильні, тоді 4 правильні
відповіді можуть бути оцінені по 25%, щоб в сумі було 100%. Є також
можливість оцінювати від'ємними оцінками неправильні відповіді.
Наприклад: є такі варіанти відповідей А) - оцінка 50%, В) - оцінка -50%, С) оцінка 50%. Студент, який вибере варіанти А) та С) отримає оцінку 100%, а
студент, який вибере А) та В) отримає 0%. Для питань такого типу можна
вказувати однакову кількість правильних і неправильних варіантів відповідей
відповідно з рівноцінними позитивними і негативними оцінками. Тоді, якщо
студент відмітить всі варіант відповідей, то він отримає оцінку 0%. Разом з
тим, в тестовій системі Moodle, якщо студент обирає більше неправильних
варіантів відповідей ніж правильних, або вибере все неправильні варіанти
відповідей, то підсумкова оцінка буде 0%, тобто від'ємну оцінку студент не о
тримає;
Рекомендовано оцінювати тільки вірні відповіді позитивними
оцінками, а для невірних відповідей обирати оцінку «Не вибрано».
•
коментар - за бажанням до кожного варіанту відповіді можна
ввести коментар. У розділі «Комбінований коментар» можна додати
коментарі до:
будь-якої правильної відповіді,
будь-якої частково правильної відповіді,
будь-якої неправильної відповіді.
Коли усі поля заповнені, необхідно «натиснути» кнопку «Зберегти».
Введене питання має відобразитися у банку питань. Після збереження
питання його можна переглянути і перевірити на коректність, відредагувати,
перемістити або вилучити, використовуючи відповідні піктограми.
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2.8. Створення виду діяльності «Тест»
Після створення в електронному навчальному курсі ресурсу «Тест»
потрібно наповнити його конкретними тестовими питаннями і завданнями,
що знаходяться у банку питань певної категорії (рис. 2.38)

Рис.2.38 Перший етап додавання тестових питань до діяльності «тест»
Викладач курсу має можливість встановиш максимальну оцінку за тест,
яка може не співпадати з сумою балів за всі питання тесту. Для цього
використовується поле «Максимальна оцінка».
Максимальна оцінка повинна визначатися за правилом – загальна сума
балів усіх тренувальних тестувань дорівнює 20.
Наприклад, для курсу з 10 тем та 10 тренувальних тестувань кожен тест
буде оцінюватися у 2 бали.
Розглянемо додавання одночасно кількох тестових завдань з банку
питань (рис. 2.39). Для цього потрібно:
1) обрати категорію тестових питань як відповідає темі де створюється
тест;
2) відмітити усі питання в категорії, що потрібно включити до тесту, і
натиснути кнопку «Додати вибрані питання до тесту».
В результаті до вікна редагування тесту будуть додані питання і
завдання, обрані з банку питань.
У тесті можна зміниш порядок розташування питань, натиснувши
відповідно на стрілку «вгору» або «вниз», що розташовані зліва від питання.
Також можна розташувати питання в тесті випадковим чином. Для
цього необхідно встановити відповідну позначку в пункті «Випадковий
порядок питань».
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Рис. 2.39 Другий етап додавання тестових питань до діяльності «тест» з
банку питань
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2.9. Створення виду діяльності «Підсумкове тестування»
Підсумкова тестова контрольна робота генерується в системі Moodle
DDMA по принципу рівного представництва за кількістю тестових питань з
кожної теми курсу (категорії в банку питань), призначених у випадковому
режимі в загальній кількості – 20 питань. Наприклад, для курсу з 10
змістовних тем підсумковий тест повинен бути складений з 20 питань – по 2
випадкових питання за кожною темою курсу (категорією у банку питань).
У процесі формування структури курсу створюється розділ курсу
«Підсумкова контрольна робота» і до цього розділу додається діяльність
«тест» с назвою «Підсумкове тестування з дисципліни» (рис.2.40)

Рис.2.40 Розділ «Підсумкова контрольна робота»

Рис 2.41
дисципліни»

Налаштування

діяльності

«Підсумкове

тестування

з
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Доступ для виконання підсумкової тестової контрольної роботи
(рис.2.41) викладач курсу відкриває для підписаних на курс студентів за два
тижні до початку екзаменаційної сесії (згідно наявного на той час розкладу
сесії). Отже, дата та час початку та закінчення підсумкового тестування
встановлюються викладачем відповідно до календарного графіку.
Передбачається встановлення обмеження в часі для тестування з
розрахунку одна хвилина на одне тестове питання. Отже, для тестування з 20
питань встановлюється показник 20 хвилин.
Під час формування підсумкового тестування обов’язковим є
встановлення параметру (рис.2.42)

Доступність студентам – __Сховати__

Рис.2.42 Налаштування параметрів доступності
За підсумкову тестову контрольну роботу студент має можливість
отримати оцінку – до 80 балів (в межах 100 балів, що передбачаються для
всіх тестів за курсом, включаючи тренувальне тестування). Це параметр
потрібно встановити через пункт меню «Редагування тесту» (рис.2.43):

Рис.2.43. Встановлення максимальної оцінки за підсумкове тестування
Після збереження встановленого налаштування додаються тестові
питання аналогічно процедурі (див. пп. 2.8). У режимі додавання
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випадкового питання та з кожної категорії банку питань обирається по 2
тестових питання. Ця процедура повторюється до досягнення загальної
кількості – 20 тестових питань (рис.2.44).

Рис.2.44. Додавання випадкових тестових питань
Бажано розподілити питання по два на сторінку. Сформоване
підсумкове тестування матиме вигляд (рис.2.45).

Рис.2.45.
тестування

Вигляд

сторінки

(режим

редагування)

підсумкового
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