
 
 

1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАЦІЇ»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  014.09 – «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



 
 

2 

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з 

навчальної дисципліни «Системи підготовки інформації» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 014.09 – «Середня освіта» (Інформатика) 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

Укладач : к. т. н., доц. Г. В. Славко 

Рецензент к. т. н., доц. Т. А. Григорова  

 

 

Кафедра інформатики та вищої математики 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ____ від  «____» _____________20___року 

Голова методичної ради ________________ проф. В. В. Костін  



 
 

3 

ЗМІСТ 
 

Вступ  ..................................................................................................................... .. 4 

 1 Розрахунково-графічна робота ............................................................................ 7 

 2 Короткі теоретичні відомості ............................................................................... 7 

 3 Порядок виконання роботи .................................................................................. 17 

 4 Варіанти завдань до розрахунково-графічної роботи ........................................ 19 

 5 Рекомендації щодо виконання та оформлення роботи ...................................... 20 

 6 Критерії оцінювання ...................................... ..................................................... 21 

 Список літератури ................................................................................................... 22 

 Додаток А ................................................................................................................. 23 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

4 

ВСТУП 

Методичне забезпечення навчального процесу вимагає від майбутніх 

викладачів опановувати навички створення електронних навчальних курсів, що  

є потребою часу і спонукає учнів до самостійного навчання у зручний для них 

час.  Створення систем онлайн-тестування вимагає від викладачів уміння 

підготувати інформаційних пакет із завданнями, які можуть бути завантажені у 

систему онлайн-навчання та конвертовані у відповідний формат після обробки 

якого будуть автоматично створені тести в системі онлайн навчання. 

Стандартизація форматів для розробки тестів з метою їх подальшої конвертації 

розробниками різних платформ онлайн-навчання дозволяє викладачам 

використовувати свої методичні розробки у подальшому на різних платформах. 

Зокрема майже стандартом сьогодні вважається платформа Moodle, яку 

використовує більшість навчальних закладів України.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Системи підготовки 

інформації» полягає у ознайомленні студентів зі спеціалізованими системами  

підготовки та візуалізації інформації, що використовуються для створення та 

відображення електронної інформації на сайтах на прикладах систем 

дистанційного навчання.   

Мета розрахунково-графічної роботи, що пропонується студентам,  

полягає у тому, щоб навчити студентів готувати матеріали у форматі GIFT для 

упровадження у онлайн-систему тестів. Такий підхід до створення тестів на 

основі розмітки GIFT прискорює розробку тестів, надає можливості вільного 

редагування тестів, надання їх для перевірки та затвердження (наприклад, 

завідувачу кафедри), сприяє можливості обміну тестовими завданнями між 

викладачами, дозволяє формувати банк питань у вигляді звичайних текстових 

файлів зі специфічним форматом розмітки тестових питань. 

Завдання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 

«Системи підготовки інформації» полягає у тому, щоб: 
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– сформувати знання і навички, що дозволять студентам у подальшому 

створювати навчальні інформаційні системи для проведення тестування знань 

студентів та учнів шкіл; 

– навчити студентів аналізувати результати  тестування та приймати адекватні 

рішення на підставі отриманих результатів аналізу інформації; 

– допомогти студентам засвоїти методи практичного створення  тестових 

завдань; навчитися інтерактивно керувати розробкою інформаційних проектів і 

порівнювати версії у режимі реального часу, інтерпретувати отримані 

результати, складати рекомендації; створювати електронні інтерактивні курси з 

використанням засвоєних технологій підготовки інформації. 

Обсяг отриманих знань і навичок забезпечує подальше виконання 

курсової роботи з навчальної дисципліни та буде використаний для виконання 

магістерських робіт. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– основні засади підготовки електронної  інформації з використанням 

спеціалізованих систем і мов програмування; 

– вимоги до створення тестів, критерії їх оцінювання; 

– основи мовних конструкцій декількох спеціалізованих мов розмітки типу 

GIFT, Aiken і можливості їх використання у системах підготовки інформації; 

 уміти:  

– виконувати самостійний аналіз інформації, виконувати підготовку та 

попередню обробку інформації для її подальшого використання в 

інформаційних системах та ін.; 

– виконувати формалізацію інформації та розробляти інформаційну модель 

тестування знань; 

– використовувати мовні конструкції розмітки GIFT для розробки 

інформаційних пакетів та комплектів тестів; 

– використовувати результати підготовки інформації та робити висновки за 

результатами тестування, обробки і представлення у електронному вигляді. 
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Мета навчального курсу «Системи підготовки інформації» полягає в 

ознайомленні студентів зі спеціалізованими системами  підготовки, конвертації 

інформації, що використовуються для створення та відображення електронної 

інформації на сайтах на прикладах тестів для систем онлайн і дистанційного 

навчання.  

Для досягнення мети студент повинен знати: основні засади підготовки 

електронної  інформації з використанням спеціалізованих систем і мов 

програмування; основи мовних конструкцій спеціалізованих форматів розмітки 

у системах підготовки інформації. 

Методичні  вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи 

охоплюють змістовий модуль, що належить до програми навчального курсу 

«Системи підготовки інформації» для студентів спеціальності «  Середня освіта 

(Інформатика) » і стосується розробки інформаційного наповнення систем 

оналайн-навчання на прикладі Moodle. 

Для виконання розрахунково-графічної роботи студентам запропоновані 

короткі теоретичні відомості, приклади створення інформаційного пакету 

тестів, порядок виконання роботи та вимоги до її оформлення. 

На етапі підготовки роботи студент повинен уважно ознайомитися з 

метою, завданнями і порядком виконання роботи, а також вивчити необхідний 

теоретичний матеріал.  

У результаті виконання розрахунково-графічної роботи студент 

самостійно виконує завдання та виконує інсталяцію результатів своєї розробки 

у офлайн-версію системи Moodle, установлену на його власному комп’ютері, 

потім виконує вивантаження отриманих тестів у спеціальному форматі Moodle 

XML і надає його викладачу для перевірки разом з початковим файлом у 

форматі GIFT. 
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РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА  РОБОТА 

Тема.  Розробка комплекту тестів у форматі GIFT та  

його подальший імпорт у систему Moodle. 

 Мета: вивчення основних типів тестів і форматів розмітки текстових 

файлів з тестами (GIFT, Aiken), засобів імпорту в систему Moodle та набуття 

навичок проведення тестування. 

Короткі теоретичні відомості 

Найпростіший і найшвидший спосіб створення простих тестів для 

системи полягає у розробці звичайного текстового документа з відповідним 

форматуванням тестів. Розглянемо  найпростіший формат підготовки тестів для 

подальшого простого введення (імпорт) у систему. 

1.  Формат Aiken і приклади оформлення 

Це найпростіший текстовий формат, максимально наближений до 

звичайного текстового запису тестових завдань типу «Вибір правильної 

відповіді з декількох варіантів». Наведемо у загальному вигляді формат 

оформлення таких тестів: 

[Текст питання] 

A.[пробіл][Текст відповіді 1] 

B.[пробіл][Текст відповіді 2] 

[...] 

ANSWER:[пробіл][Буква правильної відповіді] 

Наведемо типові приклади оформлення тестів такого типу у форматі Aiken:  

Вам подобається система онлайн-навчання? 

A. Ні, не подобається 

B. Я ще не визначився 

С. Так, система відмінна 

D. Я не розумію про що йдеться 

ANSWER: C 
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Варіант відповіді може бути виділено не тільки точкою а й дужкою: 

На якому поверсі приймальня ректора? 

A) На першому поверсі 

B) На другому поверсі 

C) На третьому поверсі 

D) Інша відповідь правильна 

ANSWER: B 

Під час оформлення тестів у форматі Aiken слід дотримуватися таких 

обов’язкових правил: 

– кожне питання − один окремий рядок; 

– кожна відповідь − один окремий рядок; 

– варіант відповіді − великі літери англійського алфавіту; 

– літера варіанта відповіді відокремлюється точкою (дужкою) і пробілом; 

– відповідь ANSWER − великими літерами; 

– у тексті тестів не можна залишати пусті рядки; 

– зверніть увагу − у кінці теж не повинно бути пустих рядків. 

Текстовий файл можна створювати у будь-якому зручному для вас 

редакторі. Найбільш зручним можна вважати безкоштовний редактор 

NotePad++. 

Готовий комплект тестів слід зберегти у текстовому форматі (без 

форматування) у файл з розширенням [назва-тесту].txt, обов’язково у 

кодуванні UTF-8 (юнікод). Якщо кодування буде іншим, то можуть виникнути 

проблеми з кирилицею. 

2. Формат розмітки GIFT 

Формат GIFT, на відміну від простішого формату Aiken, дозволяє у 

вигляді звичайного текстового файла створювати складніші типи тестів для 

подальшого їх введення (імпорту) у систему онлайн-навчання. Під час 

створення тестів у цьому форматі слід дотримуватися певних правил,  залежно 

від типу тесту. 
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2.1 Формат Gift та його особливості 

GIFT − формат розмітки, який дозволяє імпортувати тестові завдання за 

допомогою текстового файла. Він підтримує тестові завдання закритої та 

відкритої форм таких типів, як: вибір з множини, вірно-невірно, коротка 

відповідь, вибір відповідності, числова відповідь, а також завдання «пропущене 

слово». Окрім того, GIFT-формат дозволяє створювати коментарі до варіантів 

відповідей, назви тестових завдань, використовувати вагові коефіцієнти 

оцінювання варіантів відповідей та інше. Усі типи тестових завдань можуть 

бути зібрані в один текстовий файл − це зручно. Текст файла імпорту повинен 

мати кодування UTF-8 ( юнікод), якщо ви використовуєте не ASCII символи. 

2.2 Загальні правила формату Gift 

Тестове завдання складається, зазвичай, з питання та варіантів відповідей 

до нього. Варіанти відповідей відокремлюються від питання фігурними 

дужками  { }. Текст окремого тестового завдання у файлі не повинен вміщувати 

порожніх рядків. Відокремлення завдань одне від одного здійснюється 

порожнім рядком − подвійне натискання клавіші Enter. Якщо під час 

написання питання тестового завдання потрібно перейти на новий рядок, 

необхідно використовувати комбінацію символів \n − прямий слеш і латинська 

буква n. Якщо необхідно вставити у файл рядок з коментарем,  він має 

починатися з двох зворотних слешів //. Коментарі можна робити в будь-якому 

місці файла. Для тестових завдань невірні варіанти відповідей відмічаються 

символом «тильда» ~, а вірні − символом «знак рівняння» =. 

2.3 Тестові завдання за розділами 

У форматі GIFT існує можливість установлення розділів, до яких будуть 

імпортовані тестові завдання з файла. Установлення розділу виконується за 

допомогою модифікатора $CATEGORY: . У файлі можна встановити будь-яку 

кількість модифікаторів. Модифікатор у файлі відокремлюється порожніми 

рядками. Усі тестові завдання після модифікатора до наступного модифікатора 

будуть віднесені до вказаного розділу. Якщо категорія не вказана, то тестові 

завдання будуть імпортовані у розділ вищого рівня банку тестових завдань. 
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$CATEGORY: Філософія/Тема_01 

$CATEGORY: Тема_01 

Для наведених вище прикладів завдання будуть імпортовані у розділ 

Тема_01. Якщо розділу, який вказаний у файлі імпорту, не існує у банку 

тестових завдань, то він буде створений автоматично. 

2.4 Приклади розмітки тестів різних типів 

2.4.1  Тест типу - «Вірно/невірно» 

::Питання-1:: Кременчук - це обласний центр? {F} 

Після питання у фігурних дужках указано правильну відповідь. Тут 

можливі варіанти: F  − false, невірно; T  − true, вірно. Отже, у наведеному 

прикладі правильною буде відповідь «Ні». Зверніть увагу на 

елемент ::Питання-1::  − це коротка назва тесту для його ідентифікації у базі 

питань. Цю назву студенти не побачать. Її бачить лише викладач і вони 

використовуються лише для спрощення роботи з базою питань. Назва тесту є 

обов’язковою. Місце розташування назви − перший рядок тестового завдання. 

Зверніть увагу. Для більшої наочності варіанти відповідей можуть бути 

записані в окремих рядках і навіть з абзацним відступом. 

2.4.2 Тест типу - «Одна правильна відповідь» 

::Питання-2:: На якій річці розташовано місто Кременчук? {~Ніл ~Дністер 
=Дніпро ~Амазонка} 

Тест має чотири варіанти відповіді. Одна із них, позначена знаком =  , є 

правильною. 

2.4.3 Тест типу  «Множинний вибір» − одна або декілька правильних 

відповідей 

::Питання-3:: 

Хто створював прототипи  сучасних комп’ютерів? 

{ 

~ Рузвельт 
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~%50%Бебідж 

~%50%Нейман 

~ Біл Гейтс 

} 

 

Наприклад, ~%50%  − вказує, що вага цієї правильної відповіді складає 

50 відсотків від оцінки за цей тест. Зверніть увагу, перед жодною відповіддю не 

стоїть знак рівняння =  і тому сумарна оцінка має дорівнювати 100%. Якщо це 

не так, то система покаже помилку. 

Для завдань такого типу існує проблема, коли «хитрий» студент, 

вибравши усі варіанти відповідей, автоматично отримує оцінку − 100%. Для 

уникнення цієї проблеми слід уводити від’ємні вагові коефіцієнти для 

неправильних відповідей. Правильний приклад наведено нижче. 

::Питання-4:: 

Хто створював прототипи сучасних комп’ютерів? 

{ 

~%-50%Рузвельт 

~%50%Бебідж 

~%50%Нейман 

~%-50%Біл Гейтс 

} 

 

2.4.4 Тестове завдання − «Пропущене слово» 

Це різновид тестового завдання «вибору з множини». Тут слово, вибір 

варіанта якого необхідно здійснити, автоматично замінюється символами 

підкреслення _____ . Для розмітки завдання такого типу варіанти відповідей 

необхідно розташувати у тому місці, де має бути «пропущене слово». 

::Питання-5::  

C/C++ є мовою програмування {~низького =високого ~нульового} рівня. 
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Якщо варіанти відповідей розміщенні перед останнім символом 

пунктуації питання завдання, то у цьому місці завжди будуть вставлені символи 

«пропущеного слова». У завданні може бути декілька пропущених слів. Усі 

типи тестових завдань можуть бути написані за допомогою «пропущеного 

слова». 

2.4.5 Тестове завдання - «Коротка відповідь» 

Відповіді у цьому типі тестових завдань завжди починаються з префікса 

«знак рівняння» = . Така розмітка означає, що будь-який із записаних варіантів 

відповіді правильний. Це потрібно для того, щоб будь-який з можливих 

варіантів правильної відповіді студента був зарахований. У такому типі 

тестових завдань не має бути варіантів відповідей з префіксом «тильда» ~ . 

::Питання-6::  

Ім’я якого вченого носить наш університет? 

{ 

=Остроградський 

=Остроградського 

=Михайла Остроградського 

=Остроград 

} 

Наведемо ще один приклад для більшого розуміння: 

::Питання-7:: Два плюс два дорівнює: {=4 =чотири}. 

Якщо встановлюється тільки один варіант вірної короткої відповіді, то 

відповідь може бути записана без префікса «знак рівняння» = . Слід зазначити, 

що у такому разі тестове завдання можна сплутати з тестовим завданням 

«Вірно-невірно». 
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2.4.6 Тестове завдання - «Вибір відповідності» 

Розмітка відповідних пар починається з символу = , а «підпитання» і 

правильна відповідь відокремлюються двома символами -> . 

Важливо. У тестовому завданні «Вибір відповідності» має бути не менше 

трьох відповідних пар. 

::Питання-8::  

Вкажіть столиці нижче вказаних країн: 

{ 

=Канада -> Отава 

=Україна -> Київ 

=Італія -> Рим 

=Японія -> Токіо 

} 

 

Тестові завдання «Вибір відповідності» не підтримують спеціальних 

елементів «Методичні вказівки» (див. нижче) та вагових коефіцієнтів 

оцінювання варіантів відповідей. 

2.4.7  Тестове завдання - «Числова відповідь» 

Правильна відповідь у тестовому завданні «Числова відповідь» має 

починатися зі знаку «номера» # . Для відокремлення цілої та дробової частин 

числа використовується крапка . . Опис числової відповіді може містити 

величину похибки, у межах якої відповідь уважатиметься заправильну. 

Правильна відповідь та похибка мають бути відокремленні двокрапкою : . 

Наприклад, якщо правильною відповіддю є величина, що знаходиться у межах 

від 1.5 до 2.5, то опис правильної відповіді повинен мати вигляд  {#2:0.5} . 

Останнє означає, що правильною відповіддю є число 2±0.5 . Якщо похибка не 

вказана, то її розмір вважається нульовим. 
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::Питання-9::  

У якому році народився Тарас Шевченко? {#1814} 

::Питання-10::  

Яке значення з точністю чотири знаки після крапки має число Пі? 
{#3.1415:0.005}. 

Окрім того, числова відповідь може бути задана наступним чином: 

{#МінімальнеЗначення..МаксимальнеЗначення}. 

Роздільником між максимальним і мінімальним значеннями припустимої 

межі інтервалу правильної відповіді є подвійна крапка .. . 

::Питання-11::  

Яке значення з точністю три знаки після крапки має число \(\Pi\)?  

{#3.141..3.142} 

Зверніть увагу. Порівняйте «питання-10» і «питання-11». У першому 

число Пі записане текстом, а у другому − з використанням мови розмітки для 

математичних виразів LaTeX. Отже, у ваших питаннях і відповідях ви можете 

використовувати LaTeX для запису математичних формул. 

Зверніть увагу. Ще одне порівняння «питання-10» і «питання-11». У 

першому випадку після {#3.1415:0.005}.  є крапка і форма для введення 

відповіді слідує одразу після запитання. А у другому − крапка у кінці відсутня і 

форма для відповіді виводиться у новому рядку із супровідним надписом 

«Відповідь:». У деяких випадках такий формат більш прийнятний. 

У системі можливе створення тестового завдання вибору з множини 

числових відповідей. Цей варіант може бути використано, наприклад, для 

комбінації множини числових відповідей з ваговими коефіцієнтами оцінювання 

правильних відповідей. Множина числових відповідей має бути відокремлена 

знаком «рівняння» = , як і для розмітки тестових завдань «короткої відповіді». 
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::Питання-12::  

Яке значення з точністю чотири знаки після крапки має число Пі? 

{# 

=3.1415:0 

=%50%3.1415:0.002 

=%25%3.1415:0.004 

} 

 

2.4.8 Тестове завдання  «Есе» 

Тестове завдання «Есе» − це питання з пустим текстовим полем для 

відповіді. Розмітка цього типу завдання має фігурні дужки без наповнення. 

Таке завдання оцінюється викладачем вручну. 

::Питання-13:: Напишіть коротку біографію Т.Г. Шевченко. { } 

Додаткова інформація 

Рядкові коментарі.  Коментарі не імпортуються на сайт, їх можна 

побачити лише під час перегляду файла з тестовими завданнями. Коментарі 

використовують для показу додаткової інформації про тест, тестові завдання, 

варіанти відповідей. Вони важливі для викладача або адміністратора. Рядок з 

коментарем починається з подвійного зворотного слешу // , котрий не має бути 

розділеним пробілом або табуляцією. Під час імпортування рядки з 

коментарями ігноруються. 

::Питання-14::  

// Тестове завдання «Вірно-невірно» 

Мова програмування C/C++ є мовою низького рівня? {F} 

Методичні вказівки.  Методичні вказівки та пояснення до варіантів 

відповідей можуть входити до складу кожного тестового завдання. Вставка цих 

елементів здійснюється за допомогою знаку #  і тексту самої вказівки або 

пояснення. Дивіться приклад нижче. 
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::Питання-15::   

С/C++ є мовою програмування 

{ 

~низького#Уважно перечитай розділ підручника. 

=високого#Відмінно, це правильна відповідь. 

~нульового#Дуже погано. Такого рівня для мов програмування не існує. 

} рівня. 

::Питання-16::  

Мова програмування C/C++ є мовою низького рівня? 

{F#Вибач! Але мова C/C++ не є мовою низького рівня.#Молодець! Вірно.} 

 

У процесі тестування для завдань «Вибір з множини» вказівки чи 

пояснення показуються лише для тих відповідей, які вибрав студент. Для 

завдань «Коротка відповідь» вказівки чи пояснення показуються лише тоді, 

коли студент вибрав вірну відповідь. Для завдань типу «Вірно-невірно», 

вказівки чи пояснення можуть мати два значення. Перше, − коли студент обрав 

невірну відповідь, та друге − правильну відповідь (див. приклад вище). 

2.5 Спеціальні символи ~ = # {} 

Символи ~ = # {}  у системі мають спеціальне призначення і тому не 

можуть використовуватися як звичайні символи тексту питань або відповідей. 

Системні фільтри стежать за такими символами і виконують відповідні до них 

дії. Ці символи називають ще «контрольними символами».  

Якщо вам потрібно використати ці символи у тестовому завданні, 

наприклад, для створення математичної формули, то для запобігання появи 

помилок перед контрольним символом ставиться зворотній слеш \ .  

Дивіться приклади: 
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::Питання-17::  

Яка сума дорівнює 5-ти? 

{ 

~ \= 2 + 2 

= \= 2 + 3 

~ \= 2 + 4 

} 

::Питання-18:: 

Які символи з наведеного переліку НЕ є спеціальними символами формату 
імпорту GIFT? 

{ 

~ \~    # \~ є спеціальним символом. 

~ \=    # \= є спеціальним символом. 

~ \#    # \# є спеціальним символом. 

~ \{    # \{ є спеціальним символом. 

~ \}    # \} є спеціальним символом. 

= \     # Вірно! \ (backslash) НЕ є спеціальним символом. 

} 

 

Порядок виконання роботи 

1. Складіть комплект тестів у звичайному текстовому форматі. 

2. Залежності від типів тестів виконайте їх розмітку відповідно  до  

формату Aiken чи GIFT. Приклади та формати розмітки наведено у розділі 

«Теоретичні відомості». 

3. Виконайте імпорт тестів у форматі Gift або Aiken у банк питань . 

Якщо ви маєте у системі статус «викладач» чи «автор курсу», то для 

завантаження (імпорту) раніше складеного комплекту тестів у форматі GIFT 

або Aiken слід виконати таку послідовність дій. 

3.1 Необхідно відкрити форму для імпорту у банк питань  комплекту 

створених тестів. Для відкриття потрібні наступні пункти меню у блоці 

«Керування»: 



 
 

18 

Керування курсом -- Банк питань --- Імпорт 

3.2 Після вибору типу розмітки слід вибрати файл з тестом для 

завантаження, використовуючи таку форму. Зверніть увагу на те, що потрібний 

файл можна просто перетягти у відповідну зону, наприклад, з робочого стола. 

3.3 Після натискання кнопки   імпорт  відбудеться приєднання файла та 

його аналіз на відповідність усім вимогам і формату розмітки. Якщо файл 

оформлено неправильно, то ви отримаєте відповідне повідомлення. Якщо ж усе 

гаразд, то ви побачите список тестових завдань, що будуть завантажені у базу 

питань.  

3.4 Якщо усі потрібні вам тести оброблено, то вам потрібно натиснути 

кнопку продовжити . 

3.5 Далі почнеться процес імпорту, після якого ви побачите список 

завантажених тестів у базу питань. 

4. За необхідності виконайте редагування створених системою тестів, як 

результат конвертації імпортованого файла, додайте у тести графічні 

ілюстрації, формули за потреби, налаштуйте кількість балів за тестові завдання, 

укомплектуйте тести. 

5. Проведіть пробне тестування за складеним тестом, виправте виявлені 

помилки. 

5. Створіть резервну копію тесту та вивантажте її на зовнішній носій у 

форматі Moodle XML на надайте викладачу на перевірку. 

 

Варіанти завдань  до виконання розрахунково-графічної роботи 

Завдання: Створіть комплект тестів математичного спрямування за 

темою відповідно до вашого варіанта завдання. Комплект тестів слід виконати 

у вигляді текстового файла з розміткою GIFT та у вигляді резервної копії у 

форматі Moodle XML.  Комплект тестових завдань має містити якомога більшу 
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кількість типів тестових завдань з числа доступних (див. теоретичні відомості 

до роботи) і в умовах містити математичні, формули записані у розмітці LaTeX.  

Остаточна версія комплекту тестів має містити у декількох тестових завданнях 

графічні ілюстрації до тесту, наприклад, графіки чи зображення геометричних 

фігур. Кількість тестів у комплекті визначається відповідно до конкретної теми, 

але має містити не менше ніж 30 тестових завдань та охоплювати за змістом 

повністю тему, зазначену у вашому варіанті завдання. 

Варіант Тема, для якої складається комплект тестів Рівень 

1 Арифметичні обчислення, дроби, відсотки  5−6 клас 

3 Числа. Дільники. НСК і НСД 6 клас 

3 Тригонометрія 7−8 клас 

4 Логарифми 8−9 клас 

5 Геометричні фігури на площині 7−9 клас 

6 Геометричні фігури у просторі 8−9 клас 

7 Рівняння і нерівності 8−10 клас 

8 Арифметичні і геометричні прогресії 9 клас 

9 Елементи математичного аналізу 11 клас 

10 Типові задачі ЗНО з математики 11 клас 

11 Похідна 11 клас 

12 Інтеграл 11 клас 

13 Графіки функцій 10−11 клас  

14 Теорія ймовірностей 11 клас 

15 Олімпіадні задачі з математики 10−11 клас  

 

Зауваження. Теми, їх наповнення можуть бути змінені, доповнені за 

умови погодженням з викладачем. Типи тестів і формат узгоджуються з 

викладачем. 

Література: [1−3].  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Розрахункова робота виконується з використанням текстового редактора 

NotePad++. Для виконання завдання студент повинен установити на свій комп’ютер 

локальну версію системи Moodle та налаштувати її відповідним чином.  Варіант 

розрахункової роботи вибирається згідно з номером за списком у журналі групи або 

за вказівкою викладача. Студент повинен  виконати завдання згідно з варіантом 

після того, як ознайомиться з конспектом лекцій, методичними рекомендаціями 

та необхідною додатковою літературою.  

Студент демонструє роботу розробленої моделі та  програми  у 

комп’ютерному класі та складає звіт. Звіт необхідно оформити та роздрукувати 

на аркушах форматом А4. У звіті має бути подано: 

– завдання розрахункової роботи; 

– хід виконання розрахункової роботи; 

– роздруківку текстового варіанта складених тестів у розмітці Gift; 

–  процес і результати конвертації файлу формату GIFT у Moodle; 

– скрини створених у системі Moodle тестів і результати їх проходження; 

– висновки.  

До звіту додаються два файли, зазначені у завданні: 1) текстовий файл .txt 

(кодування utf-8) з тестами у формати розмітки GIFT; 2) файл резервної копії 

комплекту тестів у форматі Moodle XML. 

Хід виконання роботи та результати моделювання мають бути подані у вигляді 

скриншотів.  

Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи подано у 

додатку А. 

 

 

 

 

 



 
 

21 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

Основні види контролю засвоєння змісту навчальної дисципліни 

«Спеціалізовані мови програмування»: 

– поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю 

протягом вивчення всього навчального курсу; 

– періодичний контроль – самостійна робота (епізодично); 

– модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр і контроль за 

виконанням лабораторних робіт; 

– виконання завдань курсової роботи та їх перевірка; 

– підсумковий контроль – іспит. 

 

Студентам надається можливість не складати іспит, якщо за результатами 

поточного контролю він отримує не менше 70 балів. 

Студент не допускається до іспиту, якщо за результатами поточного 

контролю він отримав менше 40 балів.  
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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Офіційний сайт системи Moodle. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:  http://moodle.org. 

2. Система онлайн навчання «Математика.укр». [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  http://математика.укр /. 

3.  Система онлайн навчання Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://krnu.org. 
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ДОДАТОК А 

Зразок оформлення титульної сторінки  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

ЗВІТ 

Розрахунково-графічна робота 

з навчальної дисципліни «Системи підготовки інформації» 

 

 

 

Виконав 

студент групи СОІ-17-1м 

Петренко Петро 

Перевірив 

Славко Г. В. 

 

 

 

Кременчук – 2018 
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Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з 

навчальної дисципліни «Системи підготовки інформації» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 014.09 – «Середня освіта» (Інформатика) 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

Укладач  к. т. н., доц. Славко Г. В. 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри інформатики і вищої математики 

В. П. Ляшенко 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.  

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 

 
 


