
Створення тестів



1 крок - створити документ у текстовому 
редакторі MS Word
2 крок - ввести тестові питання у відповідному 

вигляді

Нумерацію питань не 

встановлювати

Для позначення 

варіантів відповідей 

обов’язково 

застосовувати 

англійські літери

Перед кожнім новим 

питанням встановити 

порожній абзац 

(клавіша Enter)



1 крок - створити документ у текстовому 
редакторі MS Word
2 крок - ввести тестові питання у відповідному 

вигляді

Нумерацію питань не 

встановлювати

Для позначення 

варіантів відповідей 

обов’язково 

застосовувати великі 

англійські літери

Перед кожнім новим 

питанням встановити 

порожній абзац 

(клавіша Enter)



3 крок - питання скопіюювати в текстовий файл з 
розширенням *.txt (Стандартні програми –

Блокнот)

4 крок - під час збереження текстового файлу у 

Блокноті обов’язково вибрати кодування UTF-8



5 крок – зайти в систему дистанційного навчання 

та вибрати курс, до якого відносяться створені 

тестові завдання

Вибрати курс



Вибрати опцію 

Редагувати



Додати нову секцію, 

використовуючи один з 

способів:



Змінити ім’я доданої секції 

(наприклад, Тести)



Вибрати опцію Додати 

діяльність або ресурс до 

створеної секції Тести



Вибрати тип ресурсу Тест

Натиснути кнопку Додати



Встановити усі потрібні параметри

Натиснути кнопку зберігання



Вибрати категорію Банк 

питань



Вибрати опцію Імпорт



Вибрати опцію Формат 

файлу - Aiken

Натиснути по кнопці 

Виберіть файл



Натиснути по кнопці 

Виберіть файл

Вибрати файл з тестовими 

завданнями (розширення .txt)

Натиснути по кнопці 

Відкрити



Вказати ім’я файлу, під яким він 

буде збережений у Банку питань

Натиснути по кнопці 

Завантажити цей файл



Натиснути по кнопці 

Імпорт



Натиснути по кнопці 

Продовжити

*У разі відсутності деяких питань або інших помилок переглянути текстовий 

файл, виправити помилки і знову імпортувати його в Банк питань

Переглянути імпортовані 

питання*



Вигляд імпортованих питань



Повернутися до структури курсу та 

натиснути на кнопку зображення тестів



Натиснути кнопку Редагувати тест



Вибрати опцію Додати - з банку 

питань



Встановити прапорці

Натиснути на кнопку



Зберегти тестові питання



Останній крок – апробація  роботи тестів
Повернутися до структури курсу, натиснути на зображення 
тестів (див. слайд 19)

Натиснути на кнопку 

Переглянути тест зараз



Пройти тест



По закінченню проходження тестів 

натиснути на кнопку Відправити все та 

завершити



Натиснути на кнопку 

Завершити перегляд



Результати тестування



Повернутися до структури курсу

Натиснути на кнопку 

Журнал оцінок



Вибрати всіх або 

окремих користувачів



Журнал тестування




