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MOODLE (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це система 

програмних продуктів, за допомогою якої можна дистанційно, через Інтернет, оволодіти 

навчальним матеріалом та самостійно створювати дистанційні курси і проводити навчання 

на відстані. Використання цієї платформи забезпечує студентам доступ до численних 

навчальних ресурсів. Використовуючи дану систему, можна надсилати повідомлення 

студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку 

оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д. 

В даній доповіді планується більш детально розкрити досвід розробки і апробації 

системи MOODLE для проведення тестування. За допомогою даної системи можна 

створювати тестові питання (завдання) наступних типів:  

 Обчислювальне – це питання, на яке очікується конкретна числова відповідь (може бути 

також певна кількість відповідей); 

 Опис – за допомогою цього типу питання можна додавати текст до тесту, (наприклад, 

розповідь чи статтю), до якого потім можна поставити питання чи одразу оцінити, 

іншими словами, це засіб структурування тестових завдань при показуванні їх 

студентам, за допомогою цього засобу у тесті можна відокремити групу завдань і 

супроводити це відокремлення текстовими поясненнями, графічними зображеннями; 

 Есе – у перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спроба 

самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе (фр. essai «спроба, 

проба, нарис», від лат. exagium «зважування») – літературний  жанр прозового твору 

невеликого обсягу і вільної композиції. В даному типі питання треба описати відповідь 

(вона може включати малюнок) у вигляді есе. Питання типу «Есе» не буде оцінено до 

тих пір, поки воно не буде перевірене викладачем, який може додати коментар на 

відповідь студента, зробити відмітку про помилки; 

 Відповідність – у питаннях такого типу на задану тему створюється множина питань і 

множина правильних відповідей на ці питання. При тестуванні для кожного питання 

треба обрати із списку відповідну правильну відповідь; 

 Вкладені відповіді (тест з пропущеними словами) – це гнучкий інструмент для 

створення тестових питань. За їх допомогою можна вставляти поля для введення 

відповідей безпосередньо в текст питання, в будь-якому місці і в будь-якій кількості; 

 У закритій формі (множинний вибір) – за допомогою даного типу питань можна 

створювати два типи питань: вибір однієї правильної відповіді та вибір кількох 

правильних відповідей; 

 Коротка відповідь – питання, відповідь на яке користувач повинен ввести з клавіатури; 

 Числовий – питання, на яке очікується певна числова відповідь. Цей тип питання є 
окремим випадком завдання з короткою відповіддю. Своєрідність питання у тому, що 

відповідь повинна бути подана у вигляді числа; 

 Випадкове питання на відповідність – може бути питанням, випадковим чином 

обраним із питань типу «Коротка відповідь» із визначеної категорії (в категорії 

повинно бути не менше двох питань типу коротка відповідь); 

 Так/Ні – це питання в якому потрібно вказати, відповідь на задане питання є 
правильною чи не правильною. 

Система MOODLE містить засоби перевірки та аналізу тестових завдань, визначення 

основних статистичних параметрів. Після завершення тестування студентові виводиться 

отриманий бал, а викладач має можливість переглянути відповіді на кожне запитання. 

Використання системи управління навчальними курсами дає змогу проводити визначення 

таких основних статистичних показників тесту та тестових завдань, як кількість запитань, 

відсоток правильних відповідей та дисперсія. 

Детальний аналіз тесту, тестових завдань можна виконати за допомогою електронних 

таблиць або інших програмних засобів. Для цього існує послуга експортування даних у файл 

відповідного формату (електронні таблиці, текстовий файл тощо). 


