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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Системи підготовки інформації» передбачає 

вивчення студентами таких розділів: системи керування версіями та огляд 

наявних сучасних систем та їх можливостей:  (Git та GitHub. Gist, Git Pages); 

підготовка і візуалізація інформації; візуалізація семантичних даних; графічна 

візуалізація даних; основи системи Moodle; розробка електронних курсів. 

Предмет навчальної дисципліни: сучасні спеціалізовані системи 

підготовки електронної інформації. Одною з найпотужніших і найбільш 

вживаних є технологія Git, – розподілена система керування версіями. 

Прикладами проектів, що використовують Git, є ядро Linux, Swift, Android, 

Drupal, Cairo, GNU Core Utilities, Mesa, Wine, Chromium, Compiz Fusion, 

FlightGear, jQuery, PHP, NASM, MediaWiki. Також технологія Git 

використовується у системі GitHub. Для систематизації та подання у формі,  

зручній для подальшої обробки даних використовуються системи побудови 

семантичних мереж (наприклад, семантичне ядро сайту, семантична мережа 

експертної системи) та інструментарій для їх розробки і подальшої візуалізації 

(Protege, спеціалізована мова OWL, онтології). Окрім того, онлайн подання  

інтерактивних даних у графічному вигляді потребує вивчення спеціалізованих 

засобів, що використовують такі бібліотеки як Moris, Flot, jQuery Knob та інші.  

Курсова робота з навчальної дисципліни призначена навчити студента 

самостійно створювати інформаційні системи даних на прикладі електронних 

курсів. 

Виконання та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Системи підготовки інформації» виконується відповідно до вимог Державного 

стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація, звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення».  

Методичні вказівки установлюють правила оформлення курсової роботи, 

курсового проекту та зразок їх виконання. 
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1 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ 

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Пояснювальна записка складається під час виконання курсової роботи.  

Згідно з ДСТУ 3008-95, пояснювальна записка у загальному вигляді має 

складатися з кількох окремих розділів. Вибір структури та зміст записки визначає 

автор і керівник роботи (проекту). 

1.1 Структура пояснювальної записки умовно поділяється на: 

 вступну частину; 

 основну частину; 

 список літератури; 

 додатки. 

Вступна частина 

Вступна частина містить такі структурні елементи, що рекомендуються у 

вказаному нижче порядку: 

 титульна сторінка; 

 бланк завдання; 

 реферат; 

 зміст. 

Титульна сторінка та бланк завдання 

Першою сторінкою записки, із загальної кількості сторінок є титульна 

сторінка (зразок виконання титульної сторінки та бланк завдань курсової 

роботи наведені у додатках А–Б). 

Реферат 

Реферат містить короткий зміст роботи та призначений для 

ознайомлення із суттю матеріалу пояснювальної записки. Він має бути 

коротким, інформативним і містити відомості про:  

 кількість сторінок, рисунків, літературних джерел  і додатків; 
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 короткий опис розділів; 

 ключові слова. 

 Включати у себе: 

 мету роботи  (що потрібно виконати); 

 об’єкт дослідження  (процес); 

 предмет дослідження  (що досліджується); 

 методи дослідження і розробки (чисельні методи, відповідні рівняння, 

системи комп’ютерної математики програмні пакети). 

Реферат бажано виконувати трьома мовами: українською, російською та 

англійською. 

Зміст 

Зміст включає у себе:  

 вступ;  

 послідовно переліченіі найменування усіх розділів, підрозділів, пунктів 

(якщо вони мають заголовки) записки;  

 висновки;  

 список літератури; 

 додатки і номери сторінок, на яких уміщують початок матеріалу. 

Основна частина  

Основна частина містить такі структурні елементи: 

 вступ; 

 текст теоретичної частини пояснювальної записки; 

 постановку завдання; 

 практичну частину. 

Вступ 

Вступ розташовується на окремій сторінці та містить: 

 предметну область дослідження; 

 актуальність роботи; 
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 тенденції розв’язання поставлених завдань; 

 мету роботи; 

 об’єкт дослідження; 

 предмет дослідження; 

 методи дослідження і розробки. 

Зміст записки (правила оформлення) 

Зміст записки – це викладення відомостей про область і предмет 

дослідження або розробки, які необхідні та достатні для розкриття змісту роботи. 

У пояснювальній записці особливу увагу приділяють постановці завдання, 

алгоритмам, методам розв’язання задач, чисельним розрахункам іграфічному 

зображенню отриманих результатів. 

Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, 

дотримуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки. Перша та друга 

сторінки не нумеруються. 

Курсову роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм) та 

виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному 

боці аркуша білого паперу (не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного 

її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 мм). 

Зміст записки висвітлюють, поділяючи матеріал на розділи. Розділи 

поділяють на підрозділи, а підрозділи – на пункти.  

Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа (частини), 

позначені арабськими цифрами без крапки, вирівнювання по центру. 

 Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу та написані з 

абзацу. Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу, відокремлених 

крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять. Кожний розділ слід 

починати з нової сторінки. 

Текст курсової роботи друкують через півтора інтервала на аркушах 

формату А4, установлених відповідними стандартами, 14 шрифтом Times New 
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Roman дотримуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий та нижній – не менше 

20 мм, правий – не менше 10 мм. 

Кожен розділ курсової роботи слід друкувати на новій сторінці. 

Абзацний відступ має дорівнювати  п'яти знакам  (15–17 мм або 1,27 см на ЕОМ). 

Слова «Реферат», «Зміст», «Вступ», «Розділ (назва)», «Висновки», «Список 

літератури» «Додаток»,  записують у вигляді заголовка (по центру) великими 

літерами, напівжирним шрифтом.  

Формули та рівняння. Формули і рівняння оформляють згідно з вимогами 

ДСТУ 3008-95 та його доповненнями, розташовують безпосередньо після тексту 

у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або 

рівняння має бути залишено не менше одного вільного рядка. У формулі для 

роз’яснення символів слід застосовувати позначення, установлені відповідними 

державними стандартами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять 

до складу формули, якщо вони не пояснені раніше, мають бути наведені 

безпосередньо під формулою.  

Під час використання формул необхідно дотримуватися таких правил. 

Формули виконуються у редакторі MathType, по центру. Для редактора 

параметритакі: рядкові, великі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші 

– Times New Roman 14 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, 

великий символ – 14 пт, маленький символ –10 пт.  

Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, які складаються зі знаків  

суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих 

рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька 

коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, 

а не одну під одною. Невеликі нескладні формули, що не мають самостійного 

значення, уписують усередині рядків тексту. 

Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах 

розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – 

третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні 
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формули або рівняння у дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до складу  

формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, у якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення 

кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати з нового рядка. Перший 

рядок пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки.  

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки 

на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного 

рядка. Перенос формули чи рівняння на знакові операції множення відбувається із 

застосовуванням знака «х». Формули, що йдуть одна за одною й не розділені 

текстом, відокремлюють комою.  

Приклад. 

Функцію f(х) щільності розподілу ймовірності випадкової величини Т, що 

позначає інтервал часу між подіями, для регулярного потоку обчислюють за 

формулою: 

( ) ( )f x x t ,      (1.1) 

де  – дельта-функція, t – математичне сподівання випадкової величини T. В 

електронному вигляді усі формули мають бути надруковані в редакторі формул 

MathType або Word  2007-2010 та  відкриватися. 

Ілюстрації мають бути виконані відповідно до вимог ДСТУ 3008-95. 

Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, слід нумерувати арабськими 

цифрами всередині розділу.  

У цьому разі номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, розділених крапкою. Ілюстрації кожного додатка позначають 

окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою 

позначення додатка.  

Наприклад. На рисунку 1.1 зображено вигляд теоретичної та  

експериментальної залежностей у вигляді діаграми. 

https://www.informationvine.com/index?q=Microsoft+Word+2010&qo=relatedSearchNarrow&o=603081&l=sem


 

10 

 

 

Рисунок 1.1 – Гістограми розподілу частот появи певної кількості вимог 

 

Таблиці застосовують для кращої наочності та зручності порівняння 

показників. Назву таблиці за її наявності слід уміщувати над таблицею. 

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими 

цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що 

наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 –  перша таблиця 

другого розділу. 

Наприклад: 

Вхідні дані до задачі представлені у таблиці 1.  

Таблиця 1 

№ стану 1 2 3 4 

1 — 3 0,02 k  4 0,01 k  0 

2 1,5 0,03 k  — 0 2,5 0,02 k  

Продовження таблиці 1 

№ стану 1 2 3 4 

3 3,5 0,01 k  0 — 4,5 0,02 k  

4 0 5 0,02 k  4 0,03 k  — 

 

На всі таблиці документа мають бути наведені посилання у тексті документа, 



 

11 

 

із зазначення слова «таблиця» та вказівкою її номера. 

Якщо наприкінці сторінки таблиця уривається та її продовження буде на 

наступній сторінці, то на наступній сторінці вказують «Продовження таблиці», 

заголовок таблиці повторюється. 

За відсутності окремих даних у таблиці слід ставити прочерк (тире).  

Висновки 

Висновки розміщують безпосередньо після викладення змісту записки на 

новій сторінці. 

У висновках наводять оцінювання одержаних результатів роботи з 

урахуванням актуальності розв’язання поставленого завдання, а також  переваги та 

недоліки виконаної роботи. 

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, 

допускається оформляти виносками. 

Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр 

(порядкових номерів) з дужкою. 

Список літератури 

Список джерел, на які посилаються, має бути наведений наприкінці тексту 

записки, після висновків, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту 

мають бути посилання, наприклад «…у роботах [1], [5]–[9]…». 

Бібліографічний опис у списку літератури укладають за прізвищами авторів 

у алфавітному порядку або в порядку, у якому вони вперше згадуються в тексті. 

Відомості про джерела літератури, що внесені до списку, необхідно надавати 

відповідно до вимог ДСТУ 3008-95, ДСТУ 7093:2009 «Системи стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами». 

 

Приклади бібліографічного опису джерел: 

а) монографії, підручники, навчальні посібники одного, двох і трьох 

авторів: 
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Grosskurth A. A Reference Architecture for Web Browsers; 

Gupta V. How Browsers Work – Part1 – Arсhitecture; 

Baron L. D. Faster HTML and CSS: Layout Engine Internals fot Web 

developers; 

Waterson Ch. Gecko Overview; 

Nixon R. Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5 / Robin Nixon. 

– Sebastopol,: O’Reilly Media, 2014; 

б) монографії, довідники, підручники та навчальних посібники чотрирьох і 

більше авторів: 

– статей у збірниках; 

– журнальних статей; 

– державних стандартів; 

– методичної літератури: 

Славко Г. В. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт і 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи підготовки інформації» 

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 014.09 – «Середня освіта 

(Інформатика)» освітнього ступеня «Магістр» / Г. В. Славко. – Кременчук, 

2018. – 64 с. – (Видавничий відділ Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського); 
в) електронних ресурсів: 

Система дистанційного навчання «математика.укр» [Електронний ресурс] 

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

Додатки 

Матеріал, що доповнює текст документа, допускається уміщувати в 

додатках. Додатками можуть бути, наприклад, графічний матеріал, таблиці 

великого формату, розрахунки, описи алгоритмів і програм завдань. Додатки 

оформляють наприкінці даного документа на останніх його сторінках або 

випускають у вигляді самостійного документа. 

У тексті документа на всі додатки мають бути посилання. 

http://математика.укр/
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Кожен додаток слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати 

заголовок, надрукований угорі великими літерами, жирним, симетрично відносно 

тексту сторінки. Слово «Додаток» пишуть з правого боку боку рядка маленькими 

літерами з великою літери. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського 

алфавіту, за винятком літер  Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.  

Наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. 

Один додаток позначають  як Додаток А. 

Додатки мають наскрізну нумерацію сторінок спільну з документом. 

Усі додатки мають бути перелічені в змісті документа з вказівкою їх 

позначень і заголовків. 
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ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

РЕФЕРАТ (зразок) 

Пояснювальна записка до курсової роботи: ____ сторінок, ___ рисунків, 

___ літературних джерел.  

Мета роботи полягає у розробці комплексу оригінальних завдань з 

математики з використанням платформи Moodle та вивчення засобів створення 

тестів. 

Об’єктом дослідження курсової роботи є засоби та методика 

використання інформаційних технологій у навчальному процесі.   

Предмет дослідження – особливості створення комплексу завдань з 

використанням платформи Moodle. 

Методи дослідження – методи автоматизованої обробки і парсінгу 

великих даних, методи візуалізації та подання  даних у графічному вигляді. 

У першому розділі поданий аналіз та опис предметної області, аналіз 

наявних програмних продуктів.  

Другий розділ описує постановку завдання, етапи реалізації, тестування 

електронного курсу. 

Ключові слова: ТЕСТ, GIFT, MOODLE XML, ЗАВДАННЯ, MOODLE. 
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ABSTRACT (зразок) 

 

Explanatory note to course work: ____ pages, ___ figures, ___ literary sources. 

The purpose of the work is to develop a set of original tasks in mathematics 

using the platform Moodle, and a description of how to create tests. 

The object of study of this course work is the use of information technology in 

the educational process. 

Subject of the study - features of creating a set of tasks using the platform 

Moodle. 

Keywords: TEST, GIFT, XML MOODLE, TASK, MOODLE.
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ВСТУП 

 

Входження України в сучасні соціально-економічні умови вимагає від 

молодого покоління володіння науковими знаннями на високому рівні. 

Реформування змісту вищої освіти, її розбудова відповідно до міжнародних 

стандартів забезпечує розв’язання цього завдання. Тому питання вимірювання  

знань і вмінь студентів набуває підвищеної уваги. Не можна не враховувати той 

факт, що проблема оцінювання пов’язана насамперед з тим, що контроль має 

бути об’єктивним і надавати викладачеві інформацію про результати 

навчального процесу. Але у практичній діяльності оцінювання часто 

позбавлене цієї об’єктивності. З цього випливає, що існує потреба у пошуку 

об’єктивних методів, методик, засобів оцінювання знань та вмінь студентів. 

Актуальність роботи 

Необхідність підвищення якості підготовки спеціалістів в умовах 

докорінної реформи освіти визначає пошук нових форм і методів організації 

навчального процесу, застосування прогресивних технологій навчання в умовах 

ринкової економіки. Відповідно, навчальний процес має враховувати тенденції 

суспільного розвитку і психологію молоді, а форми та методи реалізації 

навчального процесу – принципи демократії, академічних свобод, 

справедливості, конкуренції, поглибленого контролю і самоконтролю, 

дисципліни та відповідальності, педагогіки співробітництва в системі студент- 

викладач. 

Важливою умовою підвищення якості підготовки спеціалістів є розвиток і 

удосконалення форм і методів контролю якості викладання та навчальних 

досягнень студентів. Навчальний процес як складна багатофакторна система 

здійснюється тільки за надійної діагностики рівня знань студентів у вигляді 

зворотного зв’язку за допомогою контролю за навчальним процесом та його 

результатами. 

Мета роботи –  розробка комплексу оригінальних завдань з математики з 

використанням платформи Moodle та вивчення засобів створення тестів. 
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Об’єкт дослідження – процес розробки електронних курсів з 

використанням плагінів.  

Предмет дослідження – особливості створення комплексу завдань з 

використанням платформи Moodle та розмітки GIFT. 

Методи дослідження – методи автоматизованої обробки та парсінгу 

великих даних, методи візуалізації подання даних у графічному вигляді. 

Завдання, які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети: 

створити комплекс завдань математичного спрямування і реалізувати комплекс 

тестів з використанням розмітки GIFT на основі платформи онлайн навчання 

Moodle. 
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1 ФОРМАТИ GIFT, Moodle XML 

1.1 Структура формату GIFT 

Формат GIFT дозволяє використовувати текстовий редактор для 

створення тестових питань. Формат GIFT також є форматом файлу експорту, 

доступним у банку запитань. Формат був розроблений в рамках спільноти 

Moodle. Застосування цього формату має сенс у разі створення тестових питань 

без підключення до інтернету. Спочатку створюється текстовий файл з 

розміткою етстових питань у форматі GIFT, а потім цей файл завантажується у 

систему Moodle. 

Під час створення великої кількості питань GIFT може забезпечити 

швидкий спосіб масового завантаження питань у «Банк питань». Після 

завантаження у «Банк питань» тестові питання можуть бути відредаговані. 

Іноді легше коректувати питання в категорії питань, переглядаючи їх у 

файлі GIFT. 

Між кожним питанням слід залишити щонайменше один порожній рядок  

для відокремлення одного питання від іншого. 

У простій формі, спочатку виникає питання, потім відповіді задаються 

між дужками, зі знаком рівності (=), що вказує на правильну відповідь (і) і на 

тильду (~) неправильні відповіді. Хеш (#) буде вставляти відповідь. Питання 

можуть бути оцінені унаслідок розміщення процентних знаків (% ..%) навколо 

оцінки. Коментарям передують подвійні риски (//) і не імпортуються. 

Кодування UTF-8. Будь-який файл GIFT повинен бути правильно 

закодований в UTF-8.  Можна використовувати текстовий редактор Microsoft 

Notepad, який поставляється з Windows, щоб зберегти файл у форматі UTF-8. 

Формат ANSI буде (тільки) працювати для мов без будь-яких спеціальних 

символів (наприклад, ä, ö, ü, æ, å, ø, œ або ß). Не потрібно використовувати 

«Unicode» у форматі, оскільки це насправді UTF-16 і не буде працювати. 

Формат символів. Символи GIFT та їх використання. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://docs.moodle.org/29/en/Question_bank&usg=ALkJrhh7kAWM3maG7gUFubkZfIo1bXZjDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://docs.moodle.org/29/en/Question_bank&usg=ALkJrhh7kAWM3maG7gUFubkZfIo1bXZjDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://docs.moodle.org/29/en/UTF-8&usg=ALkJrhhdI6wXIlFlzmEIpYmfPfxKZ1MP_w
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Символи Використання 

// text Коментування рядка  

text Текст питання (стає заголовком, якщо заголовок не 

вказано) 

::title:: Назва питання  

[...format...] Формат наступного біта тексту. Параметри [html], 

[moodle], [plain] та [markdown]. За замовчуванням це 

[moodle] для тексту запитання, інші частини 

запитання за замовчуванням залежать від формату, 

який використовується для тексту питання 
{ Почати відповідь (-і) - без будь-яких відповідей, текст 

– це опис наступних питань 

{T} or {F} Правда чи неправильна відповідь; також {TRUE} і 

{FALSE} 

{ ... =right ... } Правильна відповідь для вибору декількох варіантів 

(кілька відповідей - див. Коментар до сторінки) або 

заповнення в бланку 

{ ... ~wrong ... } Неправильна відповідь для декількох варіантів або 

декілька варіантів відповіді 

{... =item -> match ...} Відповідь на відповідні питання 

#feedback text Відповідь на відгук щодо попередніх декількох, 

заповнених у чистих або цифрових відповідей 

####general feedback Загальний відгук 

{# Почати числову відповідь 

answer:tolerance Числова відповідь приймається в діапазоні 

толерантності 

low..high Нижнє та верхнє значення діапазону прийнятої 

числової відповіді 

=%n%answer:tolerance n процентних кредитів для одного з декількох 

числових діапазонів в межах толерантності від 

відповіді 

} Кінець відповіді 

\character Backslash стирає спеціальне значення ~, =, #, {,} і: 

\n Указує новий рядок у текстовому питанні - порожні 

рядки задають питання 

Таблиця 1.1 – Символи GIFT та їх використання 

 



 

21 

 

На рисунку 1.1 показано приклади структури заповнення файлу GIFT. 

 

Рисунок 1.1 – Структура формату GIFT 

 

Існує кілька способів використання текстового редактора для написання 

формату GIFT. Спробуємо показати просту версію, наприклад, і в деяких 

форматах подамо деякі більш складні функції, які можна імпортувати в 

більшість форматів запитань Moodle. 

Для запитів з кількома варіантами відповідей неправильні відповіді 

вказуються на тильду (~), а правильна відповідь додається зі знаком (=). 

 

Рисунок 1.2 – Простий прийнятний формат множинного вибору GIFT 

На рисунку 1.3 показано більше елементів GIFT 

 

Рисунок 1.3 – Довший формат множинного вибору 
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Наведемо приклади для всіх типів питань. 

Множинний вибір. Дозволяє вибирати одну або декілька відповідей з 

наданого списку, використовуючи прапорці, а не перемикач (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Структура питання «Множинний вибір» 

 

Правильно/Неправильно. Проста форма питання з множинним вибором 

тільки з двома варіантами вибору: «Правильно» і «Неправильно». Відповідь 

має бути написано як {TRUE} чи {FALSE} або скорочено до {T} чи {F}. 

 

Рисунок 1.5 – Структура питання «Правильно/Неправильно» 

 

Коротка відповідь. Відповідь одним або кількома словами (фразою або 

реченням), що оцінюються порівнянням з відповідними зразками, які можуть 

містити символи підстановки (*). Відповіді на цей тип запитань указують зі 

знаком рівності (=), що вказує на те, що вони є правильними відповідями. 

Відповіді не мають містити тильди. 

На рис. 1.5 наведені два приклади з використанням простого методу, який 

показує можливі правильні відповіді. 

 

Рисунок 1.6 – Структура питання «Коротка відповідь» 

 

Якщо є лише одна коректна коротка відповідь, вона може бути написана 
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без префікса рівного знака. 

 

1.2 XML-формат Moodle 

Формат XML – це специфічний для Moodle формат для імпорту та 

експорту питань, які будуть використовуватися з модулем Quiz . Формат був 

розроблений в рамках спільноти Moodle, але інше програмне забезпечення 

може підтримувати його в більшій чи меншій мірі. 

Параметр XML передбачає, що файл XML сформований та не виявляє або 

повідомляє про помилки. Якщо це не так, то отримаємо несподівані помилки. 

Якщо файл XML кодується вручну, рекомендується перенести його через який-

небудь XML-контролер, перш ніж імпортувати його в Moodle. Простий спосіб 

зробити це – відкрити файл XML за допомогою Firefox або Internet Explorer. 

Вбудовані фрагменти HTML мають бути в розділах CDATA. 

 

Рисунок 1.7 – Приклад CDATA 

Загальна структура файлу XML. Файл додається тегами, як показано 

нижче. Важливо переконатися, що лише тег xml дійсно є першим рядком 

файлу. Пустий перший рядок або додаткові теги у першому рядку будуть 

плутати аналізатор XML Moodle. 

 

Рисунок 1.8 – Загальна структура XML файлу 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://docs.moodle.org/34/en/Quiz_module&usg=ALkJrhgjjLdQTdoNuxt3Gr6Ovk-uBKmsjw
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У тегах < quiz > є будь-яка кількість тегів <question>. Один з цих тегів 

<question> може бути безглуздим запитом з типом категорії, щоб указати 

категорію для імпорту/експорту. 

 

Рисунок 1.9 – Приклад XML файлу 

 

Де XXXX – це нове ім’я категорії. Якщо категорія існує, питання буде 

додано до наявного курсу; інакше буде створено нову категорію. Це працює, 

якщо установлений прапорець «Отримати категорію з файлу». 

Кілька категорій можна вказати в одному файлі. Просто потрібно додати 

ще одне питання «Малюнок» категорії щоразу, коли потрібно створити нову 

категорію, і запитання, які слідують за нею, будуть розміщені там. 

Файл має бути закодований в UTF-8. Імпорт та експорт XML-інтерфейсу 

Moodle збалансовані у функціональності, тому, якщо потрібно зрозуміти 

формат, можна просто створити деякі питання та експортувати їх, щоб мати 

уявлення про структуру. 

Теги, що є загальними для усіх типів питань. Питання написанотак. 

 

Рисунок 1.10 – Теги, що є загальними для усіх типів питань 

 

Для кожного запиту потрібно тег <name> і <question-text> для файлу 

XML правильно імпортувати в Moodle. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://docs.moodle.org/34/en/index.php%3Ftitle%3DUTF8%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiNsRZeQxg_dcOyShp-ftzO1yIyag
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2 СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ MOODLE 

 

2.1 Алгоритм створення завдань 

Щоб створити необхідну базу завдань, спочатку потрібно створити курс, 

де будуть занесені новостворювані питання. Це спосіб організувати запитальну 

базу.  

Щоб до курсу додати тест, потрібно у відповідній темі за допомогою 

випадаючого списку «Додати вид діяльності…» вибрати елемент «Тест». 

Будь-який тест у системі Moodle створюється на основі банку питань 

(спеціальної бази даних). Тобто, перш ніж створювати тест, потрібно наповнити 

банк даних питаннями і завданнями для цього тесту. 

Перед додаванням нових завдань, потрібно чітко визначитись зі змістом 

тестового завдання і його типом. Для створення нового питання, потрібно 

вибрати тип запитання зі списку. 

 

Рисунок 2.1 – Вікно вибору типу питання 

 

У курсовій роботі було використано тип запитання «Розрахунковий 

простий». Цей тип питання схожий на числове питання, але з числами, що 

випадково вибираються з певного набору, коли тест запускається. Це 
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призводить до того, що майже всі користувачі отримають одну й ту саму 

задачу, але з різними значеннями. 

Щоб створити питання потрібно у вікні вибору типу питань, вибрати тип 

«Розрахунковий простий».  

Розглянемо створення завдання на конкретному простому прикладі з 

банку завдань. 

Умова питання: «Периметр прямокутника дорівнює {x} см, а одна з його 

сторін на {y} см менша від другої. Знайдіть площу прямокутника». 

Спочатку потрібно вказати назву і текст питання (рис. 2.2). {x} i {y} – 

параметри символів підстановки, що використовуються для генерування 

значень. Перш ніж указати проміжки генерування цих даних, потрібно 

розв’язати завдання.  

 

Рисунок 2.2 – Заповнення полів «Назва і Текст питання» 

 

Розв’яжемо задачу. Формула площі прямокутника виглядає так:  

S=a×b. 

Щоб знайти площу, потрібно знайти сторони даного прямокутника. Нехай 

одна зі сторін прямокутника а см, тоді друга (а+y). Периметр прямокутника 

дорівнює x см. У системі Moodle розв’язок цієї задачі має такий вигляд (рис.2.3): 

 
 

Рисунок 2.3 – Загальний розв’язок задачі 

 

Перейдемо до генерування параметрів. З розв’язку задачі, нас не 

влаштовує лише одна умова. Потрібно щоб x-2y≠0. Отже, проміжок даних має 

бути такий, щоб  x>2y. 
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Рисунок 2.4 – Генерування параметрів 

  

Завдання створене. На рисунку 2.5 маємо попередній вигляд цього завдання. 

 

Рисунок 2.5 – Попередній перегляд завдання 

 

 2.2 Результат розробки та реалізації завдань 

 У курсовій роботі було створено 40 завдань (рис. 2.6). Детально 

розглянемо одну задачу. 

Умова: За {x} апельсинів заплатили стільки, скільки за {y} кг мандаринів. 

Яка ціна мандаринів, якщо 1 кг апельсинів дешевший від 1 кг мандаринів на 

{z} грн? 

У поданій задачі три змінних x, y, z – які будуть генеруватись. Розв’яжемо 

задачу. Нехай 1 кг мандаринів коштує a грн, тоді 1 кг апельсинів – (a-z). 

Перейдемо до генерування параметрів. З розв’язку задачі, нас не влаштовує 

лише одна умова. Потрібно, щоб x-2y≠0. 
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Рисунок 2.6 – Створені задачі 

 

Отже проміжок даних має бути такий, щоб x>y. 

 

Рисунок 2.6 – Генерування параметрів 

 

ВИСНОВКИ 

 У курсовій роботі було розроблено комплекс оригінальних завдань з 

математики. Також було досліджено способи створення тестів, таких як GIFT i 

Moodle XML. Під час виконання роботи, було створено банк питань в системі 

Moodle, виконано перевірку правильності розв’язків на студентах групи СОІ-

17-1м. 
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Додаток А 

Комплекс оригінальних завдань з математики 

1) На площині дана точка M({x};{y}). Знайдіть відстань від цієї точки до прямої, яка задана 

рівнянням: {a}x+{b}y+{c}=0. Результат указуйте з точністю два знаки після коми.  

2) Обчисліть довжину кола, радіус якого {a} см. 

3) Бригада робітників за два тижні виготовила {c} деталей, до того ж за другий тиждень 

було виготовлено у {y} рази більше деталей, ніж за перший. Скільки деталей було 

виготовлено за перший тиждень? Відповідь округліть. 

4) {x} солдатів можуть вирити окоп за {y} год. Скільки знадобиться солдатів, щоб виконати 

цю роботу за {q} год? Відповідь округліть. 

5) Галинка і Марічка зібрали {x} кг полуниць, , до того ж  Галинка зібрала на {y} кг менше, 

ніж Марічка. Скільки кілограм полуниць зібрала Марічка? 

6) В першому бідоні молока в {x} рази більше, ніж у другому. Коли з першого бідона 

перелили у другий {y} літрів, молока в бідонах стало порівну. Скільки літрів молока було в 

другому бідоні? Відповідь записати з точністью до двох знаків. 

7) Сумарна маса друзів Вовчика, Їжачка і Зайчика дорівнює {x} кг. Маса Їжачка в {y} разів 

менша від маси Вовчика і на {z} менша від маси Зайчика. Яка маса Вовчика? 

8) Потрібно розв'язати {q} задач, а Люді – {y}. Щодня Надя розв'язує {z} задач, а Люда –  

{a}. Через скільки днів у Наді залишиться вдвічі більше нерозв’язаних задач, ніж у Люди, 

якщо вони почали розв’язувати задачі в один день? 

9) У першій цистерні було {z} л води, а у другій – {y} л. Коли з другої цистерни взяли води 

вдвічі більше, ніж з першої, то в першій залишилося води втричі більше, ніж у другій. 

Скільки літрів води взяли з другої цистерни? 

10) Для перевезення школярів до спортивного табору потрібно замовити {x} мікроавтобусів 

або {y} великих автобусів, до того ж в обох випадках усі місця будуть зайняті. Скільки 

школярів потрібно перевезти, якщо у великому автобусі на {z} місць більше, ніж у 

мікроавтобусі? 

11) За перше півріччя Вовочка і Вася отримали разом {x} оцінок «3» з математики, до того ж 

Вовочка отримав на {y} таких оцінок більше ніж Вася. Скільки оцінок «3» отримав Вася? 

Відповідь округліть. 

12) Периметр прямокутника дорівнує {x} см, а одна з його сторін на {y} см менша від 

другої. Знайдіть площу прямокутника. 



 

 

 

 

3 ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Онлайн олімпіада з математики для школярів за рівнями (за 

класами). 

2. Онлайн курс з навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей". 

3. Збірник тестів з навчального курсу геометрії для підготовки до 

ЗНО. 

4. Збірник тестів з алгебри для підготовки до ЗНО. 

5. Онлайн курс з основ програмування для підготовчих курсів, що 

проводяться на кафедрі. 

6. Онлайн курс з однієї з дисциплін, яка викладається на кафедрі 

студентам (матеріал формується під керівництвом викладача, який викладає 

навчальний курс і узгоджується з ним і з програмою навчального курсу). 

7. Онлайн курс з тестами з однієї з сучасних мов програмування; 

8. Демо-курс різних типів занять і тестів в системі Moodle. 

9. Розробка семантичної мережі структури закладів вищої освіти 

України (кафедр, на яких вивчається програмування + створення бази 

електронних адрес). 

10.  Створення онлайн-курсу типових математичних задач на основі 

mathjs – математичного блокнота. 

11.  Створення комплекту тестів з однієї із навчальних дисциплін 

кафедри. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота є окремим видом учбової діяльності, що оцінюється. При 

виставленні оцінки курсової роботи приймаються до уваги: 

– оформлення курсової роботи згідно з вимогами до оформлення 

курсових робіт (наявність титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, 

висновків, списку використаної літератури з 10-20 джерел (відповідно 

оформленого), додатків, правильність оформлення таблиць, рисунків, 

графічного матеріалу); 

– зміст дослідження (глибина опрацювання теоретичного матеріалу, 

правильність розрахунків (якщо є), наявність та обсяг експериментальної 

частини (якщо є), аналіз та узагальнення проведеного огляду літератури та 

результатів роботи, обґрунтованість висновків); 

– захист роботи (доповідь та презентація, відповіді на запитання членів 

комісії та присутніх). 

 

Оцінка за  курсову роботу  може бути знижена в таких випадках: 

 

1. Оформлення 

1.1. Не відповідає вимогам до оформлення курсових робіт. 

1.2. Наявність невиправлених друкарських помилок і пропущених рядків. 

1.3. Відсутність назв рисунків, таблиць, графіків, гістограм, діаграм. 

1.4. Відсутність пояснень та умовних позначень до таблиць і графіків. 

1.5. Відсутність авторської інтерпретації змісту таблиць і графіків. 

1.6. Наявність помилок в оформленні  

2. Недоліки змісту роботи 

2.1. Наявність фактичних помилок у викладенні експериментальних 

результатів або теоретичних позицій з літературних джерел. 

2.2. Використовування фрагментів чужих текстів без зазначення джерела. 
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2.3. Теоретична частина не завершується висновками або формулюванням 

предмету власного експериментального дослідження (якщо є). 

2.4. Невідповідність назви роботи її реальному змісту. 

2.5. Невідповідність експериментальної частини огляду і навпаки. 

3. Недоліки експериментальної частини роботи (якщо є) 

3.1.  Студент використовує методики без посилання на джерело.  

3.2. Робота не містить докладного опису процедури проведення 

дослідження: за наведеним описом відтворити експеримент не є можливим. 

3.3. У роботі відсутня інтерпретація одержаних результатів.  

3.4. Висновки здебільшого побудовані як констатація первинних даних. 

Немає зіставлення між собою даних, одержаних різними методами. 

4. Доповідь і захист  

4.1. Студент використовує презентацію, але не коментує наочну 

інформацію. 

4.2. Студент виявляє невпевненість, не дає аргументовані відповіді.  

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками: «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно» та кількістю балів за шкалою ECTS.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Кількість балів 

за курсову 

роботу 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

захисту 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Бали за  

100-баль-

ною  

шкалою 

Критерії оцінювання 

90-100 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, 

оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено 

логічно і послідовно з відповідними висновками. Під час захисту студент показує 

глибокі знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по 

темі дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і 

докладно відповідає на поставлені запитання. 

85-89 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, 

оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено 

логічно і послідовно з відповідними висновками. Під час захисту студент показує 

знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді вміло 

використовує презентацію, без особливих труднощів відповідає на поставлені 

запитання. У змісті та мові роботи є лише незначні погрішності. 

75-84 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка оформлена за вимогами, які пред’яв-

ляються до курсових робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними 

висновками. Під час  захисту  роботи студент показує знання з питань теми, під час 

доповіді використовує презентацію, відповідає на поставлені запитання. У структурі, 

мові і стилі роботи є лише незначні погрішності. 

70-74 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка оформлена за вимогами, які 

пред’являються до курсових робіт, але має поверхневий аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. До захисту підготовлена презентація доповіді, але 

наочна інформація не завжди коментується. Основні тези роботи розкриті, але недо-

статньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. 

Під час  захисту  студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, 

не завжди дає вичерпні аргументовані відповіді  на запитання.  

60-69 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка оформлена за вимогами, які пред’явля-

ються до курсових робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. До захисту підготовлена презентація доповіді, але 

наочна інформація не коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо 

обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При 

захисті студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не дає ви-

черпні аргументовані відповіді  на запитання.  

35-59 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка не має аналізу і не відповідає вимогам, 

які пред’являються до курсових робіт. У роботі немає висновків або вони носять де-

кларативний характер. До захисту не підготовлена презентація доповіді. Під час  

захисту курсової роботи студент дає переважно неправильні відповіді, припускає 

грубі помилки.  

1-34 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка не має аналізу і не відповідає вимогам, 

які пред’являються до курсових робіт. У роботі немає висновків або вони носять 

декларативний характер. До захисту не підготовлена презентація доповіді. Під час  

захисту роботи студент не може відповісти на жодне поставлене запитання по її 

темі, студент не знає теорії. 
 

У тих випадках, коли захист курсової роботи визнано незадовільним, 

комісія вирішує, чи може студент подати до захисту повторно ту ж роботу після 

доробки і усунення недоліків, або йому необхідно працювати над іншою 

темою. 
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Додаток А 

Титульна сторінка до курсової роботи 

 

Форма № Н-6.01 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ  

 

КУРСОВА РОБОТА 

(ПРОЕКТ) 

з ___________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни) 

на тему _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

спеціальності_______________________ 

 __________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 

____________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  

___________________________ 

                                                                                                                                             

(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  

___________________________ 

                                                                                                                                              

(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

(підпис)                         (прізвище та ініціали 

 

м. _________ 20 __ 
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ДОДАТОК Б 
 

Завдання на курсову роботу 

Форма № Н-9.01 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії 

Кафедра інформатики і вищої математики 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

Спеціальність_____________________________ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

______________________________ 

«___» __________________20__р. 

 

ЗАВДАННЯ  

НА КУРСОВУ РОБОТУ  

 

___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема курсової роботи______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

керівник роботи ______________________________________________________ 

                                (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від «___»______  20_  р. № __ 

2. Строк подання студентом роботи______________________________________ 

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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6. Консультанти розділів роботи 



 

 

 

 

 

Розділ 
Прізвище, ініціали та 

посада консультанта 

Підпис, дата 

Завдання видав Завдання  

прийняв 

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання________________________________________________ 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

 

Студент________________________________________________________ 

Керівник роботи________________________________________________ 
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№ Назва етапів курсової роботи 

Строк 

виконання 

етапів роботи Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсової 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 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри інформатики і вищої математики, проф. 

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 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  




