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На прикладі кафедри комп’ютерних
технологій в управлінні та навчанні й
інформатики

Спеціальність: 
014 Середня освіта (Інформатика)



Перейти у категорію курсів кафедри



Прогорнути у кінець
сторінки та натиснути
кнопку
«Додати новий
курс»



Вказати повну назву курсу, коротку назву курсу, 
дати початку та завершення



Прогорнути нижче та у розділі «Формат курсу» 
встановити «Кількість секцій» в 1



Натиснути кнопку «Зберегти і показати» у кінці
сторінки



Натиснути кнопку «Перейти до змісту курсу»



Вигляд сторінки створеного курсу



Переходимо в режим редагування курсу



Змінюємо назву секції



Додаємо програму підсумкової атестації



Додаємо програму підсумкової атестації



Додаємо програму підсумкової атестації
результат



* Підсумкова атестація буде реалізована у вигляді
тесту з відкритими питаннями (тип питання - есе).
* Питання будуть обиратися довільним чином. 
* Кожне питання обирається з окремої категорії.



Додаємо тест



Заповнюємо
параметри тесту



Заповнюємо
параметри тесту



Заповнюємо
параметри тесту

Прапорці у п. 7 «Параметри
перегляду» встановлюємо
за зразком

clevermax
Штамп

clevermax
Штамп



Заповнюємо
параметри тесту



Результат створення
тесту



Переходимо до
категорій питань



Гортаємо сторінку
«Редагування
категорій» у кінець



Додаємо категорії для групування питань білетів



За аналогією, додаємо
інші категорії



Переходимо до додавання питань у категорії



Обрати тип питання –
«Есе» 
(Дозволяє відповіді з декількох
речень або абзаців. Результати
оцінюються викладачем вручну.)



Встановити
параметри питання
«Есе»

• Обрати категорію (одну зі
створених на попередньому
етапі)

• Вказати «Назву питання»

• Обов’язково заповнити «Текст
питання» (можна
використовувати
форматування тексту, 
рисунки, відео, аудіо, таблиці)



Встановити
параметри питання
«Есе» (продовження)

Аналогічним чином

додаються всі варіанти

питань до кожного питання

екзаменаційного білету



Отже, у Вас мають бути створені три
(дві) категорії. В кожну з них
потрібно додати необхідну кількість
питань (наприклад по 30). 



Редагування тесту та
додавання
випадкових питань з
відповідних категорій
до кожного з питань
екзаменаційного
білету



Встановлюємо
максимальну оцінку
за екзамен



Додавання першого
випадкового питання
до тесту (формуємо
білет екзамену)



Додавання першого
випадкового питання
з категорії «Варіанти
питання 1» 

• Аналогічно додаємо ще

два випадкових питання з

відповідних категорій

(категорії «Варіанти

питання 2», «Варіанти

питання 3») 



Задати необхідну
кількість балів за кожне
питання



Перегляньте результат



Приклад білету для здобувача вищої освіти



Екзамен з тестами (30 
випадкових завдань) та білетом



Порядок створення

1. Питання білету формують за алгоритмом описаним вище (слайди 3-
35).

2. Для додавання до білету 30 випадкових тестових питань необхідно
виконати наступне:

1. Створити категорію у банку питань під назвою «Тестові питання для підсумкової
атестації»

2. Додати до цієї категорії 90 (кількість питань встановлює програма підсумкової
атестації) тестових питань (можна використовувати різні типи питань)

3. Додати до екзамену 30 (кількість встановлює програма ПА) випадкових питань
з категорії «Тестові питання для підсумкової атестації»

4. Встановити оцінки для тестових питань та питань білету.



Додавання 30 випадкових тестових питань до
екзамену


