
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Створення курсу для проведення 
атестації (кваліфікаційних екзаменів) 
дистанційно

Навчальний відділ 
НУ «Запорізька політехніка»



1. ПЕРЕЙДІТЬ У РОЗДІЛ ВАШОЇ КАФЕДРИ ТА СТВОРІТЬ 

НОВИЙ КУРС «КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН»



2. ЗАПОВНІТЬ ПАРАМЕТРИ КУРСУ

2.1.  Вкажіть дати початку та 

завершення атестації

2.2.  Оберіть формат курсу 

«Тематичний формат» та кількість 

секцій 1  (якщо плануєте 

розміщення додаткових 

матеріалів, оберіть більшу 

кількість секцій)



2. ЗАПОВНІТЬ ПАРАМЕТРИ КУРСУ

2.3. Оберіть “Додати діяльність 

або ресурс” та створіть 

діяльність із типом “Завдання” 

та назвою “Заява про 

академічну доброчесність”.

Завантажте шаблон заяви про 

академічну доброчесніть та 

опишіть процес виконання 

цього завдання



3. НАПОВНІТЬ БАНК ПИТАНЬ КАТЕГОРІЯМИ

3.1.  Знаходячись на сторінці 

курсу, у лівому нижньому кутку у 

розділі «Керування» оберіть пункт 

«Банк питань» 

3.2.  Оберіть розділ «Категорії»



4. ДОДАЙТЕ НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ КАТЕГОРІЙ ПИТАНЬ

4.1. Введіть назву категорії. Категорії 

можуть бути назвами дисциплін, 

тематичними блоками, тощо

4.2. Натисніть «Додати категорію»



5. НАПОВНІТЬ БАНК ПИТАННЯМИ

5.1. Натисніть «Створити нове питання»



5. НАПОВНІТЬ БАНК ПИТАННЯМИ

5.2. Оберіть тип, який найкраще підходить для 

нового питання. 

Найчастіше використовується тип 

«Множинний вибір» для стандартного типу 

тестів.

Для створення питань, на які необхідно 

дати розгорнуту відповідь, обирайте тип 

питання “Есе”.

5.3. Натисніть «Додати»



5. НАПОВНІТЬ БАНК ПИТАННЯМИ

5.5. Введіть назву та текст питання

5.4. Оберіть категорію



5. НАПОВНІТЬ БАНК ПИТАННЯМИ

5.6. Оберіть кількість вірних відповідей

5.7.  Введіть як мінімум 4 варіанта 

відповідей. 

Якщо вірна відповідь одна, вкажіть 

оцінку «100%» у вірній відповіді;

якщо вірних відповідей дві, вкажіть 

оцінку «50%» у кожній вірній відповіді, 

тощо.



6. СТВОРІТЬ ТЕСТ ПІСЛЯ ЗАПОВНЕННЯ БАНКУ ПИТАНЬ

6.1. Додайте нову діяльність 

6.2. Оберіть тип «Тест»



6. СТВОРІТЬ ТЕСТ ПІСЛЯ НАПОВНЕННЯ БАНКУ ПИТАНЬ

6.3. Введіть назву тесту

6.4. Введіть опис тесту та 

пояснення, з якіми мають

ознайомитися студенти до 

початку проходження тесту



6. СТВОРІТЬ ТЕСТ ПІСЛЯ НАПОВНЕННЯ БАНКУ ПИТАНЬ

6.5. Введіть обмеження у часі



6. СТВОРІТЬ ТЕСТ ПІСЛЯ НАПОВНЕННЯ БАНКУ ПИТАНЬ

6.6. Введіть  прохідний бал та дозволену 

кількість спроб

(якщо прохідний бал буде більше, ніж 

максимальна кількість балів за тест, 

відредагуйте максимальну кількість 

балів (п.7.2 цієї інструкції))

6.7. Натисніть «Зберегти й показати»



7. НАПОВНІТЬ ТЕСТ ПИТАННЯМИ

7.1. Натисніть «Редагувати тест»

Або оберіть у лівому нижньому куті 

розділ «Керування / Редагувати тест»



7. НАПОВНІТЬ ТЕСТ ПИТАННЯМИ

7.2. Внесіть максимальну оцінку 100 та 

натисніть «Зберегти»



7. НАПОВНІТЬ ТЕСТ ПИТАННЯМИ

7.3. Оберіть «Додати / випадкове 

питання»



7. НАПОВНІТЬ ТЕСТ ПИТАННЯМИ

7.4. Оберіть категорію та натисніть 

«Включати також питання з підкатегорій»

7.5. Оберіть кількість випадкових питань 

з цієї категорії

7.6. Натисніть «Додати випадкове 

питання»



7. НАПОВНІТЬ ТЕСТ ПИТАННЯМИ

7.7. Додайте питання з інших категорій у 

необхідній кількості

7.8. Відредагуйте максимальну кількість 

балів за кожне питання



8. Додайте групи студентів, які мають складати 

кваліфікаційний екзамен

8.3. Синхронізуйте всі необхідні групи

8.1

8.2



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.У разі необхідності, створіть додатково пробний тест.

2.Кількість питань, їх тип та кількість балів за кожне з питань 

обирається особою, відповідальною за проведення 

кваліфікаційного екзамену.


