
Створення тесту, редагування його 

параметрів і додавання питань у тест 
Щоб створити новий тест, треба в режимі редагування курсу обрати посилання 

+Додати діяльність або ресурс і вибрати тип елемента курсу, що створюється, – Тест. 

 
 

1. Налаштування параметрів тесту 
Після створення нового тесту автоматично відкривається сторінка редагування 

його параметрів, яку треба заповнити. Якщо тест уже створено, то відкрити сторінку 

редагування параметрів можна за допомогою опції Редагувати параметри у меню 

редагування тесту: 

 



Призначення більшості параметрів тесту є очевидним. Якщо якийсь із них 

потребує детальнішої інформації, натисніть біля нього іконку  і вам будуть видані 

додаткові пояснення з приводу цього параметра. Нижче ми прокоментуємо основні 

параметри тесту. 

Загальне: 

 Назва – заголовок який студенти бачать на сторінці дисципліни.  

 Опис - текст, що відображається над списком тестових питань і може містити 

коротку інструкцію для студентів. 

 
Часові налаштування: 

 інтервал дат і часу, коли даний тест є відкритим, тобто доступним для виконання; 

 Обмеження в часі, що відводиться студенту на виконання однієї спроби; 

 Коли час спливає описує дії системи у випадку, коли студент не натиснув кнопку 

відправлення результатів до завершення встановленого часу.  Краще обрати тут 

автоматичне надсилання результатів тесту на оцінювання. 



 
Оцінка: 

 Прохідна оцінка - мінімальна, при якій тест вважається успішно виконаним; 

 Кількість спроб, яка дається студенту для виконання цього тесту; 

 Метод оцінювання - спосіб обчислення підсумкової оцінки за тест, якщо спроб 

декілька: вища оцінка, середня оцінка, оцінка першої або останньої спроби. 

 
 

 

 

Макет: 

 Новасторінка – кількість питань, що відображаються на одній сторінці; 



 Метод переходу: Вільний – користувач може відповідати на питання в довільній 

послідовності чи Послідовний – виключно в черговості розташування питань у тесті. 

 
Поведінка питань та параметри перегляду: 

 Випадковий порядок відповідей визначає, чи треба випадковим чином змінювати 

черговість варіантів відповідей. 

 
Додаткові обмеження на спроби 

Якщо визначено пароль, то студент повинен буде його ввести для початку 

проходження спроби тесту. 



 
Після того, як ми все налаштували, натискаємо на кнопку «Зберегти й 

повернутись до курсу». 

 

2. Створення тестів в Банку питань 
Питання, що використовуються в тестах, зберігаються в Банку тестових 

питань курсу. Щоб його відкрити, треба на головній сторінці курсу вибрати 

відповідне посилання в блоці Керування: 



 
Перш ніж створювати питання, бажано створити в банку питань їхні Категорії. 

 



Категорії для тестових питань відіграють таку саму роль, як папки для файлів. По-

перше, вони забезпечують зберігання питань в структурованому вигляді, наприклад, 

кожна категорія містить питання відповідної теми курсу і має назву цієї теми. 

По-друге, категорії дають змогу застосувати механізм випадкового вибору питань. 

Наприклад, категорія містить 15 питань, але із них кожному студенту випадковим 

чином (як карти з колоди) у тест потрапляє 2. 

 
Створення тестових питань 

Для створення тестів, вибираємо потрібну категорію та натискаємо кнопку 

«Створити нове питання»: 



 
Обираємо тип питання, наприклад Множинний вибір і натискаємо кнопку Додати: 

 
 



Назва питання. Студенти не бачать цього списку, отже назви питань викладач 

обирає для себе самого. 

Текст тестового питання. Саме в цьому формулюванні питання буде задане 

студенту. 

 
Одна або кілька відповідей? вказує, скільки правильних відповідей може 

відмітити студент. Для вводу однієї правильної відповіді будуть використані так звані 

“радіокнопки”, які мають круглу форму: . А для введення кількох правильних 

відповідей будуть використані прямокутні “чекбокси”: . Вибір однієї радіокнопки 

знімає виділення з інших, а кожний чекбокс можна відмічати чи не відмічати окремо й 

незалежно від інших. 



 
Випадковий порядок відповідей вказує, чи будуть введені викладачем варіанти 

відповідей надаватися студенту щоразу в іншій черговості. 

Оцінка за замовчуванням вказує, скільки балів одержить студент за правильну 

відповідь на це питання. Коли питання буде додане в тест, це число можна буде 

змінити. 

Нумерувати варіанти відповідей? Зазвичай у цій нумерації немає потреби. До 

того ж інколи поєднання номера з текстом питання може викликати непорозуміння. 

Тому краще оберіть “Без нумерації”. 

Відповіді. Кожний варіант відповіді заноситься у таку форму: 



 
Якщо правильна відповідь одна, то в ній параметр Оцінка треба встановити 

на 100%. У неправильних відповідях цей параметр треба залишити в положенні «Не 

вибрано». 

Треба заповнити не менше двох форм варіантів відповідей. Незаповнені форми 

ігноруються. 

Завершивши заповнення параметрів, натисніть внизу кнопку Зберегти зміни. 

 

Готово – тест створений і його можна переглянути: 

 
 

 

 



3. Додавання питань у тест 
Переходимо на наш курс 

 
 

Натискаємо на наш тест «Модуль 1» 

 

 



У вікні, що відкрилось, в блоці «Керування»  натискаємо на кнопку «Редагувати 

тест» 

 
У вікні «Редагування тесту» додаємо раніше створенні питання «З банку питань». 

Натискаємо на кнопку «Додати» і вибираємо пункт «з банку питань». 

 
Обираємо потрібну категорію з якої будуть підтягуватись питання, виділяємо всі 

питання та натискаємо на кнопку «Додати вибрані питання до тесту» 



 
 

Питання додано. 

Необхідно звернути увагу, що «Максимальна оцінка», повинна дорівнювати 

показнику «Всього балів» 

 
Готово. 

 

 


