
ІНСТРУКЦІЯ СТВОРЕННЯ ЖУРНАЛУ ОЦІНОК  

ДЛЯ ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) В ПЛАТФОРМІ MOODLE 

1. Заходимо в систему MOODLE 

2. Знаходимо відповідну дисципліну, з якої поводиться ЕКЗАМЕН 

(ЗАЛІК) 

3. Якщо МОДУЛІ створено, то відкриваємо ЖУРНАЛ ОЦІНОК та 

переходимо відразу на їх налаштування та редагування балів 

(відповідно до П.16-26 даної інструкції) 

 
4. Якщо МОДУЛІ не створено, для того, щоб в ЖУРНАЛІ ОЦІНОК 

відображались пункти МОДУЛЬ №1, МОДУЛЬ №2 необхідно їх 

створити. 

5. Вибираємо РЕДАГУВАТИ 

 



 

6. Створюємо РОЗДІЛ МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ або обираємо 

РОЗДІЛ, де вже є створені модульні запитання 

 

7. Для того щоб створити МОДУЛЬ №1 та МОДУЛЬ №2, які будуть 

відображатись в Журналі оцінок необхідно у вікні Додати вид 

діяльності – вибрати ТЕСТ; 

 
8. У вікні НАЗВА вказуємо МОДУЛЬ №1.  

 
 

 

 



9. Внизу натискаємо Зберегти й повернутися до курсу. 

 
10. МОДУЛЬ №1 створений. 

11. Аналогічно створюємо МОДУЛЬ №2. 

12. У даному розділі появляться ресурси, як показано на рисунку 

нижче.  

 
 

НАСТУПНИЙ КРОК. 

 

13. ПУНКТ ЕКЗАМЕН в ЖУРНАЛІ ОЦІНОК вже створений, 

оскільки раніше були завантажені в даний ресурс екзаменаційні 

білети (тестові завдання). 

 

14. Переходимо в ЖУРНАЛ ОЦІНОК. 

 

 
 

 

 

 



 

15. В ЖУРНАЛІ ОЦІНОК повинне відображатись вікно, в якому 

появились МОДУЛЬ №1, МОДУЛЬ №2 та ЕКЗАМЕН 

 

 

16. В кожному із модулів необхідно змінити шкалу до 100 балів. Для 

цього вибираємо (натискаємо) МОДУЛЬ №1 (аналогічно для 

МОДУЛЬ №2). 

 

 

 

 

 

 



17. Вибираємо РЕДАГУВАТИ ТЕСТ 

 

18. Виставляємо МАКСИМАЛЬНУ ОЦІНКУ 100 та натискаємо 

ЗБЕРЕГТИ.  

 

19. Аналогічно проводимо такі ж налаштування з МОДУЛЬ №2 

20. Повертаємось назад на ЖУРНАЛ ОЦІНОК 

 



21. Для внесення балів для кожного студента вибираємо ЖУРНАЛ 

ОЦІНОК та натискаємо позначення  біля знаку МОДУЛЬ №1 

(аналогічно для МОДУЛЬ №2) 

 

 

 

22. Для того, щоб занести дані модулів для кожного студента 

необхідно вибрати ПОПРАВКИ ВИБРАТИ ВСЕ і в графі 

ОЦІНКА внести бали за МОДУЛЬ №1 (за 100 бальною шкалою). 

 

23. Натискаємо ЗБЕРЕГТИ. Дані по МОДУЛЮ №1 внесено. 

24. Після збереження появиться вікно, натискаємо Продовжити. 

 

 

 

 



25. Обираємо Журнал оцінок та аналогічно проводимо внесення 

балів за МОДУЛЬ №2 та ЕКЗАМЕН (за 100 бальною шкалою). 

 
 

26. В комірку ЕКЗАМЕН (ЗАЛІК) заноситься загальна сума балів, 

яка складається з навчальної роботи та атестації отриманої на 

екзамені (заліку). Ці бали і будуть підсумковою атестацією для 

семестрового контролю (бали у відомості).   

 

 

Бажаємо успіхів!!! 

Вноситься рейтинг 
з відомості за 

екзамен (залік) 


