АЛГОРИТМ НАЛАШТУВАННЯ В СИСТЕМІ MOODLE
ПІДСУМКОВОЇ ТЕСТОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:
1. В корені структури курсу (останній чи передостанній пункт) створити окремий
розділ з назвою «Підсумкова тестова контрольна робота»

2. В режимі редагування додати у створеному розділі діяльність «Тест»:

3. Після додавання діяльності «Тест» потрібно здійснити загальні його налаштування,
а саме:
3.1 Дати назву діяльності «Тест», наприклад «Підсумкове тестування за курсом»;
3.2 Навести опис діяльності «Тест» (за бажанням):

3.3 Здійснити налаштування опції «Вибір часу», як показано на скріншоті:

3.4 Здійснити налаштування опції «Оцінка», як показано на скріншоті:
На данному етапі в графі «Прохідний бал» необхідно ввести значення 5,5 (оскільки за
замовчуванням оцінювальна шкала є 10-ти бальною)

3.5 Здійснити налаштування опції «Макет», як показано на скріншоті:

3.6 Здійснити налаштування опції «Поведінка питань», як показано на скріншоті:

3.7 Залишити опції: «Параметри перегляду»; «Вигляд»; «Додаткові обмеження та спроби»;
«Розширений відгук»; «Обмеження доступності» - за замовчуванням (без змін)

3.8 Здійснити налаштування опції «Загальні налаштування модуля», як показано на
скріншоті:

3.9 Після завершення всіх налаштувань натиснути кнопку «Зберегти й показати»:

4. Після виконання пункту 3.9 відкривається вікно наступного вигляду:

5. Далі потрібно натиснути кнопку «Редагувати тест», після чого отримуємо:

У цьому вікні необхідно змінити значення Максимальної оцінки з 10 балів (за
замовчуванням) на 100 балів!
При активації графи «Випадковий порядок питань» (відмічання «галочкою») питання з
різних категорій (різних тем) під час проходження студентом тесту будуть перемішані.
Рекомендація: цю опцію не активувати, з тим, щоб блоки питань в тесті йшли послідовно в межах
відповідних категорій.

6. Далі в цьому ж вікні в меню «Додати» необхідно обрати й натиснути опцію
«випадкове питання»:

Після чого, у вікні що відкриється, необхідно обрати з кожної відповідної категорії банку
питань (кожна окрема категорія питань відповідає окремій навчальній темі курсу) необхідну
кількість випадкових питань – пропорційно кількості тем в курсі (наприклад, для курсу з 5-ти
навчальних тем в банку питань повинні бути створені 5 відповідних категорій:

Таким чином, за кожною категорією необхідно обрати по 4-и випадкових питання, тобто
остаточно отримуємо варіант контрольної роботи, що складається з 5*4=20 тестів у варіанті:

7. Після налаштування кількості питань для відповідної категорії необхідно
натиснути кнопку «Додати випадкове питання», після чого можемо бачити в переліку додані
питання:

8. Далі, необхідно повторити операції з наповнення Тестової контрольної роботи,
аналогічним чином, за всіма темамами (категоріями питань) курсу:

9. Таким чином, остаточно закінчуємо формування Підсумкової тестової контрольної
роботи. Окремий варіант налаштованої таким чином контрольної роботи буде складатись з 20-ти
випадкових питань (по однаковій кількості випадкових питань з кожної теми курсу):

10. Після повного закінчення налаштувань Контрольної роботи необхідно натиснути
кнопку «Повернутися до: Підсумкова тестова контрольна робота». Після чого можемо бачити
Контрольну роботу, як окремий структурний розділ курсу:

11. Далі (натиснувши на Підсумковій тестовій контрольній роботі) ми отримуємо
можливість переглянути її: у знов відкритому вікні необхідно натиснути: «Переглянути тест
зараз»:

12. Після здійснення спроби проходження тесту отримуємо звіт про результати
тетстування з аналізом відповідей (аналогічний звіт побачить студент після завершення
власної спроби тестування):

