
Організація виконання завдань студентами у системі Moodle  
 
Елементи курсу «Завдання» надають можливість викладачам 

ставити перед студентами завдання, на які вони повинні дати відповідь 
і здати звіт в електронному варіанті і подати (надіслати) на перевірку. 

Виконане завдання студент може надіслати у вигляді одного чи 
декількох файлів, яке потім оцінюється викладачем. 
Викладач може також написати свій відзив (коментар) на 

виконану студентом роботу. 
Для того, щоб поставити завдання студентам і додати його до 

певної теми курсу, потрібно обрати в режимі редагування у полі 
«Додати вид діяльності» тип «Завдання» та один з варіантів відповіді 
на нього: 

 
 

 
 
Зразок додавання завдання див. Зразок оформлення завдання 

(на прикладі курсу «Основи педагогічних вимірювань та 
моніторингу якості освіти» 

 
Відповідь - поза сайтом - цей тип завдання передбачає, що 

студент відповідає на завдання поза сайтом. Студенти бачать текст 
завдання, але не можуть у відповідь на нього надіслати файли на 
сервер системи. Викладачі можуть оцінювати роботу студентів, а 
студенти можуть бачити виставлені оцінки. 

Даний режим доцільно використовувати при проведенні 
традиційних видів контролю: усне опитування, письмові контрольні 



роботи, письмове тестування, коли студенти повинні виконати 
завдання поза системою електронного навчання і подати результати 
виконаної роботи безпосередньо викладачу. Після усного опитування, 
або перевірки письмових робіт, викладач вносить оцінки, одержані 
студентами, до електронного журналу. При цьому викладач, як і в 
інших видах завдань, може написати свій коментар щодо поданої на 
перевірку роботи. 

Відповідь - текстом - цей тип завдання надає можливість 
студентам відразу в системі електронного навчання ввести текст 
відповіді, використовуючи вбудований редактор. Цей вид завдання 
надає можливість студенту дати відповідь у режимі on-line. 

Викладач може написати відгук на відповідь студента та 
поставити за неї оцінку. Свій відгук викладач може писати, взявши за 
основу відповідь, яка була зроблена студентом, тобто вносити в неї 
зміни, коментувати і т.п. При цьому викладач не повинен забувати 
виділяти свої коментарі хоча б іншим кольором. 

Відповідь - одним файлом - цей тип завдань надає можливість 
студентам завантажити відповідь у вигляді одного файлу на сервер 
системи. Це може бути текстовий документ, картинка, zip-архів, або 
файл іншого типу, залежно від завдання. Викладач може зробити свій 
коментар і виставити оцінку за відповідь, надіслану студентом. 
Наприклад, 



 
Відповідь - у декілька файлів - цей тип завдань надає можливість 

студентам надсилати на сервер системи декілька файлів з відповідями 
на поставлене завдання. Якщо у полі «Відіслати на оцінювання» 
встановлене значення «Ні», то студент може видалити раніше 
надіслані файли та записати нові. Також студент може додати 
текстовий коментар до своєї відповіді (як у відповіді текстом). 

 

Оцінка виставляється у полі Grades. 
 
Оцінювання студентів групи має такий вигляд: 
 



 
 
 
 
 
 


