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Подано загальні вказівки до використання інформаційно-аналітичної 
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Вступ 

 

Інформаційно-аналітична система комп'ютерного тестування «Фрактал» 

— це WEBорієнтований ресурс перевірки знань для студентів та учнів за 

допомогою тестових завдань в on-lineрежимі, ефективний засіб контролю і 

оцінки засвоєння навчального матеріалу. 

«Фрактал» є розробкою співробітників і студентів кафедри автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій Навчально-наукового інституту 

фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького. 

WEBорієнтована система тестування базується на елементах трьох 

основних категорій об’єктів: банків тестових завдань, груп користувачів та груп 

тестів. Система має користувацьку та адміністративну частини. 

Користувацька частина призначена для проведення безпосередньо 

тестування, реєстрації та авторизації користувачів, які проходитимуть 

тестування, адміністративна — надає можливість користувачам з відповідними 

правами доступу оперувати над основними категоріями об’єктів 

WEBорієнтованої системи тестування, тобто створювати та організовувати 

тестування. 

«Фрактал» складається з декількох функціональних складових, робота з 

якими здійснюється через адміністративну частину, а саме: 

- блоку перегляду результатів тестування; 

- блоку управління тестами; 

- блоку управління банком тестових завдань; 

- блоку управління користувачами. 

Розроблені методичні рекомендації допоможуть ознайомитись з 

функціоналом та використанням перечислених вище блоків. 
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Реєстрація та авторизація 

 

Розпочати роботу з інформаційно-аналітичною системою комп'ютерного 

тестування «Фрактал» слід з переходу за посиланням електронної адреси сайту 

http://tests.cdu.edu.ua/, після завантаження якого користувач побачить сторінку 

авторизації (Рис. 1). 

Якщо користувач не зареєстрований, він може пройти реєстрацію, 

натиснувши на посилання «Зареєструватись», після чого з’явиться сторінка 

реєстрації на сайті (Рис. 2). 

 

Рис. 1 Сторінка авторизації на сайті системи тестування «Фрактал» 

 

Процес реєстрації нескладний і потребує введення необхідних даних для 

ідентифікації користувача. Сторінка реєстрації містить поле «Реєстраційний 

код», якщо користувачу відомий такий код (видають коди менеджери 

користувачів, менеджери доступу до групи або координатори групи), то він 

http://tests.cdu.edu.ua/
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повинен бути введений, інакше зареєструватись не вдасться. Реєстраційний код 

видається для груп користувачів і персонально кожному користувачу. Якщо 

ввести груповий код реєстрації, то зареєстрований користувач буде збережений 

у відповідну групу користувачів. Персональний код реєстрації вводиться, коли 

користувач уже включений у певну групу, але для підтвердження своєї особи і 

можливості заходити на сайт, потрібно зареєструватись з даним кодом. 

 

Рис. 2 Реєстрація на сайті системи тестування 

 

Зареєстровані користувачі, які забули свій пароль до системи тестування 

«Фрактал», можуть його відновити, натиснувши на сторінці авторизації 

посилання «Забули пароль?», після чого буде здійснено перехід на сторінку 

відновлення паролю. Достатньо ввести свою електронну адресу, яка 

вказувалась під час реєстрації і була верифікована користувачем, та ввести 

відповідь запропонованої арифметичної операції (Рис. 3). 
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Рис. 3 Відновлення паролю 

 

 

Рис. 4 Введення даних для авторизації у системі 
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Після натискання кнопки «Почати відновлення», користувачу буде 

надіслано електронний лист для зміни паролю. 

Якщо користувач зареєстрований і пам’ятає свій логін і пароль, то після 

введення їх у відповідні поля сторінки авторизації та після натискання кнопки 

«Вхід» (Рис. 4), він увійде до системи (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Вхід в систему тестування «Фрактал»  

 

Користувач, що ввійшов і має права доступу до адміністративної частини 

системи «Фрактал», зможе побачити вкладку «Панель адміністратора», що 

знаходиться вгорі справа на сторінці, користувачі, які не мають таких прав, 

такої вкладки не побачать. Біля описаної вже вкладки є ще дві — «Профіль» і 

«Вихід». Натиснувши на «Профіль» користувач побачить сторінку керування 

своїм профілем (Рис. 6), натиснувши на «Вихід» — здійснить вихід зі свого 

профілю у системі тестування. 

У своєму профілі користувач може побачити прізвище, ім’я, по батькові, 

які вказані в системі, електронну адресу та статус її верифікації (підтверджено 

чи ні), а також тут можна буде змінити пароль для входу в систему. 
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Перейшовши на вкладку «Панель адміністратора», користувач побачить 

головну сторінку адміністративної частини сайту (Рис. 7). 

 

Рис. 6 Сторінка профілю користувача 

 

 

Рис. 7 Головна сторінка адміністративної частини сайту 
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Щоб опинитися на головній сторінці адміністративної частини, можна 

також пройти авторизацію безпосередньо в адміністративній частині сайту. Для 

цього потрібно перейти за посиланням http://tests.cdu.edu.ua/admincp.php. 

 

Рис. 8 Вигляд спрощеної сторінки авторизації для входу в 

адміністративну частину 

 

Далі перейдемо до розгляду особливостей роботи з функціональними 

блоками системи тестування «Фрактал». 

http://tests.cdu.edu.ua/admincp.php
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Блок перегляду результатів тестування 

 

Блок перегляду результатів тестування призначений для обліку та 

статистики проведеного тестування, для аналізу засвоєних знань учнями і 

студентами, що тестуються. Результати тестування зможуть переглядати 

користувачі, яким призначено створену для цього роль — інспектори 

результатів тестування.  

На Рис. 9 зображено користувацький інтерфейс вкладки блоку перегляду 

результатів тестування. Під меню вкладок знаходиться ієрархія посилань рівнів 

вкладень місця знаходження на сайті (на якій вкладці, у якій групі). Назва 

поточного місця перебування — неактивне посилання, вищі рівні розміщення 

уже є посиланнями, тому натиснувши на будь-яке з них можна перейти на 

відповідну сторінку. Такі посилання швидкого переходу є у всіх вкладках 

блоків. 

 

Рис. 9 Блок перегляду результатів тестування 
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При першому переході на вкладку блоку перегляду результатів 

тестування користувач може бачити всі результати тестування виконавців 

тестів, які має право переглядати. Для зручності користувача при аналізі 

результатів тестування надано можливість фільтрувати результати тестування 

за групами користувачів або за тестами.  

На Рис. 10 вибрано спосіб фільтрування за групами, після чого 

з’являється новий спадний список фільтра груп, де обирається потрібна група 

виконавців, результати тестування якої бажає переглянути користувач. 

 

Рис. 10 Вигляд спадного списку фільтра груп виконавців тестів  

 

Коли групу виконавців обрано, у списку результатів тестування 

відображатимуться всі результати тестів, пройдені відповідною групою 

виконавців. Після вибору потрібної групи, з’явиться новий спадний список для 

вибору тесту і з правого боку сторінки з’явиться кнопка «Детальний звіт» 

(Рис. 11).  

Для того щоб переглянути результати з певного тесту, у третьому 

спадному списку, що з’явиться після вибору групи, слід обрати назву тесту. 
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Після цього результати тестування будуть відфільтровані для обраної групи 

виконавців з вибраним тестом. 

 

Рис. 11 Фільтрування результатів тестування за групою і тестом 

 

Кнопка «Детальний звіт» призначена для виведення результатів 

тестування у зручному для документування вигляді таблиці, де в заголовках 

вказується група виконавців та тест, який виконувався, стовпці таблиці 

відображаються порядковий номер виконавця, прізвище, ім’я, по батькові, час 

початку та час закінчення проходження тесту, кількість балів за кожну 

відповідь на завдання тесту, загальна кількість балів, набрана за пройдений 

тест, а також оцінка, у обраній для тесту шкалі (Рис. 12).  

Слід відзначити, що сортування результатів тестування відбувається за 

спаданням часу закінчення проходження тесту, а сама таблиця виводиться у 

новій вкладці браузера. 

Якщо у третьому спадному списку тест не обрано, то у детальному звіті 

виводяться всі результати тестування для вказаної групи, тобто з усіх тестів, які 

були пройдені її користувачами. 
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Рис. 12 Таблиця детального звіту відфільтрованого за групою і тестом 

 

Аналогічні процедури відбувається і при обиранні способу фільтрування 

за тестом. Відмінність полягає в тому, що при такому виборі спочатку 

з’являється спадний список для вибору назви тесту, а потім групи виконавців. 

Тобто можна побачити результати тестування всіх виконавців обраного тесту і 

потім відфільтрувати для певної групи виконавців. 

У випадку, коли обрано лише тест і групу не вказано, детальний звіті 

виводить всі результати тестування з даного тесту, тобто усіх груп, що 

проходили цей тест (Рис. 13). 

Тепер можна розглянути список результатів тестування, як вони 

виводяться на сторінці в браузері. Список результатів тестування представляє 

собою таблицю з полями, дані з якої вибираються для «Детального звіту». Тут 

також містяться дані: прізвище, ім’я, по батькові виконавців тесту, група, в яку 

входить виконавець, тест, що виконувався, час початку та час закінчення 

проходження тесту та результат пройденого тесту, в обраній для тесту шкалі. В 

останньому стовпці таблиці містяться кнопки «Переглянути» (у вигляді лупи) 

та «Видалити» (червоний хрестик) (Рис. 14).  
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Кнопка «Видалити» виконує відповідну назві функцію, тобто видаляє 

відповідний запис результату тестування з таблиці. 

 

Рис. 13 Детального звіт з обраного тесту  

 

 

Рис. 14 Кнопка «Переглянути» 
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Натиснувши кнопку «Переглянути», з’явиться сторінка з результатами 

проходження тесту для вибраного виконавця (Рис. 15). 

На сторінці вказано назву тесту, прізвище, ім’я, по батькові виконавця, 

час початку і закінчення, результат тестування, а також всі запитання тесту, з 

обраними виконавцем відповідями і позначенням їх правильності (зелений 

колір означає, що відповідь правильна, червоний — ні).  

 

Рис. 15 Перегляд результату тесту для обраного користувача 

 

У даному підпункті розглянуто основні моменти, що стосуються роботи з 

блоком перегляду результатів тестування, у наступному підпункті розглянемо 

блок управління тестами. 



 17 

Блок управління тестами 

 

Призначення блоку управління тестами полягає у створенні тестів та 

налаштуванні їх параметрів для виконання. Тести створюються на основі 

тестових завдань, які вже повинні існувати у банках тестових завдань, з 

умовами, варіантами відповідей і установленими правильними відповідями. 

Створені тести містяться у групах тестів. 

Працювати з блоком управління тестами зможуть користувачі, які 

матимуть відповідні права доступу, про що йтиме мова пізніше. 

Вигляд вкладки «Тести» зображено на Рис. 16. Вкладка тести містить 

перелік груп з тестами, вгорі вкладки міститься ієрархія посилань на місце 

перебування, що згадувалось раніше.  

 

Рис. 16 Вкладка «Тести» блоку управління тестами 

 

Біля кожної групи тестів справа вказано кількість підгруп та тестів, які 

вона містить (якщо такі є), а також кнопки «Редагування» (олівець) та 

«Видалення» (хрестик).  
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Якщо користувач не має прав доступу для редагування, то дані кнопки 

будуть неактивні і скористатись ними буде неможливо. Кнопка «Видалити» 

буде неактивною і у випадку, коли підгрупа тестів містить інші підгрупи або 

тести, 

На Рис. 17 можна побачити вміст групи тестів з підгрупою і тестами. 

 

Рис. 17 Вигляд групи тестів, яка містить підгрупу тестів і тести 

 

Вгорі справа вкладки «Тести» міститься меню кнопок: «Створити групу 

тестів», «Створити тест», «Керування доступом». Натиснувши кнопку 

«Створити групу тестів», завантажиться сторінка створення групи тестів, її 

вигляд показано на Рис. 18. 

Щоб створити підгрупу тестів, достатньо ввести назву майбутньої 

підгрупи і, якщо потрібно, відзначити опцію «Обмежити доступ до підгрупи», 

це означатиме, що доступ до цієї підгрупи матиме лише її автор і надати права 

керування нею іншим користувачам буде неможливо. 

Схожою на сторінку «Створення групи тестів» є сторінка «Редагування 

підгрупи тестів» (Рис. 19), яка запускається натисканням кнопки «Редагувати» 
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у вигляді олівця, що є біля кожної підгрупи. Тут можна змінити назву підгрупи 

і додати або зняти відмітку обмеженості підгрупи. 

 

Рис. 18 Сторінка створення групи тестів 

 

 

Рис. 19 Сторінка редагування підгрупи тестів 
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Наступна кнопка у меню вкладки «Тести» — «Створення тесту». 

Сторінка створення тесту потребує введення таких даних: назва тесту, тест з 

субтестами, мінімальна кількість балів, максимальна кількість балів за тест, 

кількість балів для успішного проходження (Рис. 20). Після натискання кнопки 

«Створити», тест буде створений і відобразиться на сторінці групи, у якій було 

натиснуто кнопку «Створити тест» (Рис. 21). 

 

Рис. 20 Сторінка створення тесту 

 

У кожного тесту є свої кнопки управління, а також інформація про 

кількість тестових завдань (якщо це тест з субтестами, то вказується кількість 

субтестів) та активних виконавців тесту. Натиснувши на червоний хрест, 

з’явиться діалогове вікно про підтвердження видалення вказаного тесту 

(Рис. 22), для підтвердження слід натиснути «ОК», для відміни — «Скасувати». 

Перед кнопкою «Видалити» розміщена кнопка «Редагувати» (має вигляд 

олівця, Рис. 23). 
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Рис. 21 Вигляд тестів у підгрупі 

 

Для тестів без субтестів дана кнопка здійснює перехід на сторінку 

редагування тесту, яка зображена на Рис. 24. На ній розміщені кнопки меню 

редагування тесту — «Додати завдання», «Редагувати атрибути тесту», 

«Виконавці», «Показати відповіді». Якщо тест не має тестових завдань і 

виконавців тесту, кнопки «Виконавці» і «Показати відповіді» у меню не 

відображатимуться. Також тут розміщений перелік наявних тестових завдань, 

які включені в тест. Коли завдань більше ніж 10, вони відображаються на 

різних сторінках, перехід на які можна здійснювати за допомогою навігації 

вгорі і внизу списку. 

Зліва від навігації сторінок — кнопка «Видалити» та чекбокс відмічення 

всіх завдань розміщених на сторінці. Біля кожного тестового завдання також є 

чекбокс. Якщо деякі завдання тесту непотрібні або всі завдання сторінки, то 

можна здійснити їх видалення з тесту за допомогою відповідної кнопки, перед 

тим відмітивши чекбокси (Рис. 25). 
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Рис. 22 Діалогове вікно видалення тесту 

 

 

Рис. 23 Кнопка «Редагувати» для тесту 
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Рис. 24 Сторінка редагування тесту 

 

 

Рис. 25 Відмічення тестових завдань для видалення з тесту 
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На зображеннях можна побачити, що у кожного завдання є додаткові 

кнопки і опції для редагування. Про них буде написано далі, а зараз розглянемо 

сторінку «Додавання завдань», яка завантажується при натисканні відповідної 

кнопки у меню сторінки «Редагування тесту». 

На Рис. 26 показано дану сторінку, яка містить додаткову навігацію по 

банках тестових завдань (нижче основної), щоб переходити на потрібні банки 

для додавання завдань до тесту. Зліва нижче навігації розміщений груповий 

чекбокс і кнопка «Занести обрані завдання до тесту», також чекбокси є біля 

кожного завдання окремо. Щоб додати завдання до тесту, потрібно їх відмітити 

і натиснути вказану кнопку. Коли операція здійсниться, вибрані завдання 

зникнуть зі списку додавання завдань і будуть відображатися у тесті. 

 

Рис. 26 Сторінка «Додавання завдань» 

 

Справа від навігації можемо бачити кнопку «Показати відповіді». За 

замовчуванням на сторінці «Додавання завдань» відображаються лише умови 

завдань, а відповіді можна побачити, натиснувши на кнопку «Показати 

відповіді». При цьому нижче кожної умови з’являться варіанти відповідей, а 
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кнопка «Показати відповіді» зміниться на — «Сховати відповіді» (Рис. 27), 

натискання якої оберне виконану попередньо дію. 

Коли завдання додані, можна по навігації сторінки повернутись назад на 

«Редагування тесту». У меню після кнопки «Додати завдання» розміщена 

кнопка «Редагувати атрибути тесту», яка здійснює перехід на сторінку 

«Редагування атрибутів тесту» (Рис. 28). До речі, для тесту з субтестами така 

сторінка завантажується одразу після натискання олівця біля його назви у 

списку тестів. 

На сторінці «Редагування атрибутів тесту» можна змінити назву тесту, а 

також здійснити налаштування, щодо оцінювання тесту та ваги тестових 

завдань, що є основним для проходження тесту і перевірки результатів. 

 

Рис. 27 Вигляд сторінки «Додавання завдань» з показаними відповідями 

тестових завдань 

 

За допомогою чекбоксів можна включити такі опції як: 

- «Дозволити введення рівня складності завдань» — у відображенні тестового 

завдання на сторінці «Редагування тесту», з’являється спадний список з 
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рівнями складності завдань, який можна обирати для кожного завдання 

окремо (4 рівні: «початковий», «середній», «достатній», «високий») 

(Рис. 30); 

- «Дозволити введення кількості балів за правильну відповідь окремо для 

кожного завдання» — у відображенні тестового завдання з’явиться поле для 

введення кількості балів для кожного завдання, в якому також 

відображається поточна кількість установлених балів (Рис. 31); 

- «Дозволити введення кількості балів за правильні відповіді групам завдань з 

урахуванням їх типу» — при відміченні цього чекбоксу під даним пунктом 

з’явиться перелік типів тестових завдань з кількістю балів за замовчуванням, 

які можна змінити, задавши відповідному типу тестових завдань потрібну 

кількість балів, тоді всі завдання тесту даного типу матимуть установлену 

кількість балів, також тут буде чекбокс для установлення кількості балів 

всього тесту за замовчуванням (Рис. 29) (це потрібно, коли раніше 

змінювались бали). 

 

Рис. 28 Сторінка «Редагування атрибутів тесту» 
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Рис. 29 Опція «Дозволити введення кількості балів за правильні відповіді 

групам завдань з урахуванням їх типу» 

 

Ще можна встановити характеристики для проходження тесту, що 

визначають «Мінімальну кількість балів», «Максимальну кількість балів» та 

«Кількість балів для успішного проходження». Їх значення вводяться у 

відповідні поля, а за замовчуванням встановлено: «0» — мінімальна кількість 

балів, «100» — максимальна, «75» — для успішного проходження тесту. 

 

Рис. 30 Спадний список для введення рівня складності тестового завдання 
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Після внесення необхідних параметрів для їх застосування слід натиснути 

кнопку «Зберегти». 

На Рис. 31 можна побачити вигляд тестових завдань після активації опцій 

у «Редагуванні атрибутів тесту». У полі «Корегування кількості балів за 

правильну відповідь» відображається поточна кількість балів, визначена на 

дане завдання, яку можна тут же змінювати. Реальна оцінка за правильну 

відповідь та дане тестове завдання показана в «Узгодженій кількості балів зі 

шкалою оцінювання». При внесенні змін у поле «Корегування кількості балів за 

правильну відповідь» пропорційно зміниться і узгоджена кількість балів. 

 

Рис. 31 Сторінка «Редагування тесту» 

 

На сторінці «Редагування тесту» також можливо переглядати завдання і 

їх відповіді (Рис. 32). Для цього потрібно натиснути кнопку меню «Показати 

відповіді», після чого відповіді з’являться нижче умов завдань, а кнопка 

зміниться на «Сховати відповіді». 

Ще у відображенні кожного завдання крім кнопки «Видалення» 

(червоний хрестик) є кнопки «Вгору» та «Вниз» у вигляді зелених стрілок 

направлених вгору і вниз, які дозволяють міняти завдання місцями. 
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У меню сторінки «Редагування тесту» є ще одна кнопка — «Виконавці», 

але ми розглянемо її пізніше. Повернемося на сторінку групи тестів, у якій 

міститься наш тест, перехід здійснюємо по навігації, натиснувши на посилання 

назви групи. У даному випадку це група «Тестування системи». 

 

Рис. 32 Вигляд завдань тесту з відповідями 

 

Ми вже розглянули кнопки «Видалення» та «Редагування», які містяться 

біля кожного тесту, передує їм кнопка «Переглянути» — зображення лупи 

(Рис. 33). 

Кнопка «Переглянути» завантажує сторінку тесту (Рис. 34), яка 

складається з навігації для вкладки «Тести», меню, що знаходиться справа і має 

посилання «Редагувати тест» (завантажує розглянуту сторінку «Редагування 

тесту»), «Виконавці» (завантажує сторінку «Виконавці», розглянемо нижче), а 

також тут містяться тестові завдання у такому вигляді як для проходження 

тестування, тобто з умовами, варіантами відповідей та з полями для позначення 

відповідей, де вже відмічені правильні. 

Тепер перейдемо до розгляду сторінки «Виконавці», перехід на яку 

можна здійснити за допомогою кнопки «Виконавці» (Рис. 35) або пункту меню 
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«Виконавці», що знаходиться на сторінках «Редагування тесту» та перегляду 

тесту. 

 

Рис. 33 Кнопки управління тестом 

 

Сторінка «Виконавці» (Рис. 36) має кнопку «Додати виконавців», а також 

таблицю з вже призначеними для виконання тесту користувачами, якщо такі є, 

та деякі опції для тесту на виконання. 

Кнопка «Додати виконавців» переміщає нас на сторінку «Додавання 

виконавців» (Рис. 37). На цій сторінці можна обрати групи користувачів, котрі 

будуть виконавцями тесту, а також призначити його параметри. 

Групи, які не мають користувачів, обрати неможливо, а групи, які містять 

в собі інші групи, можна відкрити, натиснувши на назву, і призначити тест тій 

групі, яка містить користувачів. Інформація про кількість користувачів чи груп 

міститься справа від назви групи.  

Далі встановлюються параметри тесту для обраної групи чи груп 

користувачів. 
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Рис. 34 Перегляд тесту 

 

 

Рис. 35 Кнопка «Виконавці» 
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Рис. 36 Вигляд сторінки «Виконавці» 

 

Можна задати початок і завершення можливості проходити тест для 

обраних виконавців, за замовчуванням це доба (з півночі сьогоднішнього дня 

до півночі завтрашнього). Обмеження тесту полягає у виборі кількості тестових 

завдань (за замовчуванням всі завдання тесту), час виконання (20 хв.), кількість 

спроб (3). 

Можна обмежити доступ до тесту, тобто щоб він був або 

загальнодоступним, або доступний тільки тим виконавця, які мають код 

доступу на проходження тесту. Також можна зробити тест активним, в іншому 

випадку він також буде недоступним. Якщо термін проходження тесту 

закінчився, то тест стає неактивним для виконання. 

Є можливість дозволити або заборонити виконавцям переглядати 

результати пройденого тесту. 

У додаткових налаштуваннях обирається порядок завдань при тестуванні 

— випадковий чи послідовний, ще можна задати кількість завдань за типами, 

які повинні бути в тесті. 



 33 

 

 

Рис. 37 Сторінка «Додавання виконавців» 

 

Коли параметри встановлено, після натиснення кнопки «Додати 

виконавців», обрана група користувачів з’явиться в таблиці на сторінці 

«Виконавці» (Рис. 36). 

Таблиця складається з таких стовпчиків: 

- чекбокси — призначені для відмічання груп виконавців, яким будуть 

встановлені відмінні опції на тест для проходження; 

- назва — назва групи користувачів, яким призначається тест на виконання; 
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- кількість завдань — кількість завдань тесту, які будуть включені для 

проходження тестування певній групі виконавців, можна змінити у 

відповідній опції нижче таблиці; 

- порядок завдань — обирається в момент призначення виконавців; 

- початок — дата та час, коли буде відкрито можливість проходити тест; 

- завершення — дата і час, до яких можна проходити тест; 

- час виконання — час, за який можна проходити тест; 

- кількість спроб — максимальна кількість спроб для проходження тесту; 

- код доступу — код для групи виконавців, тільки після його введення можна 

буде пройти тест; 

- статус — може бути активний (зелена відмітка (Рис. 38)), якщо такий статус 

присвоєно тесту при додаванні виконавця та час початку тестування 

розпочався і не завершився, в іншому випадку він неактивний (червоний 

мінус), натискаючи на знак активного чи неактивного статусу, можна 

змінювати його на протилежний; 

- операції — містить кнопки «Ключі-запрошення» (вигляд ключа), 

«Редагувати» (олівець), «Видалити» (хрестик). 

 

Рис. 38 Статус тесту, призначеного групі виконавців  



 35 

А зараз розглянемо призначення кнопок у стовпчику «Операції» таблиці 

виконавців (Рис. 39). 

 

Рис. 39 Кнопки управління виконавцем тесту  

 

Кнопка «Ключі-запрошення» активує сторінку «Ключі-запрошення для 

користувачів групи» (Рис. 40). 

Ключі-запрошення потрібні для того, щоб навіть незареєстровані 

користувачі мали змогу проходити даний тест, або з таким ключем можна не 

здійснювати авторизацію на сайті для зареєстрованих, а відразу тестуватися. 

При першому переході на сторінку «Ключі-запрошення для користувачів 

групи» ми можемо бачити справа кнопку «Додати ключі», а нижче список 

користувачів групи виконавців. Натиснувши кнопку «Додати ключі», для 

кожного користувача буде встановлено ключ-запрошення, а саму кнопку 

замінять три інших: «Оновити ключі», «Видалити ключі», «Роздрукувати 

ключі» (Рис. 41). 

Кнопка «Оновити ключі» здійснює відповідну назві операцію, після її 

натиснення ключі-запрошення для всіх користувачів групи зміняться і не 

можна вже буде використовувати попередній ключ для цього тесту. 
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Рис. 40 Сторінка «Ключі-запрошення для користувачів групи» 

 

 

Рис. 41 Встановлення ключів-запрошень користувачам групи виконавців  
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Натиснення «Видалити ключі» здійснить видалення ключів-запрошень і 

їх теж не можна буде використовувати. Кнопка «Роздрукувати ключі» 

завантажує сторінку в новій вкладці браузера, де у вигляді таблиці 

відображаються користувачі групи виконавців та їх персональні ключі-

запрошення, що зручно для друку (Рис. 42). 

 

Рис. 42 Сторінка для друку ключів-запрошень  

 

Наступною кнопкою у стовпчику «Операції» таблиці з виконавцями є 

кнопка «Редагувати» (Рис. 39). Її натискання завантажує сторінку «Редагувати 

атрибути тесту для групи» (Рис. 43). Вона містить всі опції для редагування, 

такі як при додаванні виконавця, але звісно виконавця змінити не можна, лише 

параметри тестування. 

 

Рис. 43 Вигляд сторінки «Редагувати атрибути тесту для групи» 
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Остання кнопка у стовпчику «Операції» таблиці з виконавцями — це 

«Видалити», вона здійснює видалення групи виконавців даного тесту. 

На сторінці «Виконавці» нижче таблиці з виконавцями є можливість 

відредагувати деякі параметри для проходження тестування групою виконавців. 

Відмітивши чекбокс групи виконавців, а також чекбокс потрібного параметру з 

заданим у полі значенням, після натискання кнопки «Змінити вибрані» будуть 

застосовані зміни (Рис. 44). 

 

Рис. 44 Редагування параметрів тестування для груп виконавців на 

сторінці «Виконавці»  

 

Для уникнення помилок, несанкціонованого доступу чи небажаних 

переглядів ресурсів, розподілу обов’язків у системі тестування «Фрактал» 

використовується система контролю доступу до даних на основі ролей.  

Контроль доступу на основі ролей для блоку управління тестами 

використовує два основні об’єкти — це група тестів та тест. У блоках 

управління банком тестових завдань та користувачами контроль доступу на 

основі ролей застосовується до інших об’єктів, що буде описано в пунктах для 

роботи з цими блоками. 
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Для об’єктів всіх блоків створено і розприділено спеціалізовані операції, 

завдання та ролі. 

Ролі призначаються користувачам, яким надаються права для здійснення 

тих чи інших маніпуляцій з об’єктами, використання частини функціоналу 

блоків.  

Роль може призначатися для одного користувача або для групи 

користувачів та мати повноваження над певним об’єктом та об’єктами, які 

входять до нього (виключення групи тестів, банки та групи користувачів, які 

мають властивість ізольованості на них права доступу не поширюються, 

управляти ними може тільки автор). 

Тепер перейдемо до розгляду користувацького інтерфейсу контролю 

доступу на основі ролей для блоку управління тестами. На Рис. 45 зображено 

сторінку для перегляду списків призначених ролей. 

 

Рис. 45 Вигляд сторінки «Керування адміністративним доступом до групи 

тестів» без призначених ролей 

 

Сторінка містить самі списки користувачів, яким призначені ролі, та 

кнопки видалення призначених ролей, а також кнопку «Призначити новим 
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користувачам чи групам ролі доступу», після натискання якої завантажується 

сторінка «Призначення ролей доступу» (Рис. 46). 

 

Рис. 46 Сторінка «Призначення ролей доступу» 

 

Саме за допомогою елементів цієї сторінки — чекбоксів, користувачам 

призначаються ролі. Для цього достатньо відзначити чекбокс на перетині рядка 

з групою чи користувачем і стовпця з назвою ролі. Якщо відмітка чекбокса 

знята, то призначення ролі користувачу відміняється. 

Сторінка містить кнопку «Перелік призначених ролей доступу», яка 

повертає нас на «Керування адміністративним доступом до групи тестів» для 

перегляду списків призначених ролей доступу. 

Користувацький інтерфейс контролю доступу на основі ролей для інших 

блоків подібний до описаного, відмінність лише в ролях. 

Опишемо ролі користувачів, які можуть працювати з блоком управління 

тестами. 

Тестувач — роль, яка дозволяє призначати виконавців на тести та 

визначати параметри тестування для груп користувачів. 
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Редактор тестів може створювати та редагувати групи тестів і тести, а 

також використовувати тестові завдання для створення тестів. 

Менеджер доступу до групи тестів — це роль, яка надає можливість 

користувачу, що нею володіє, призначати іншим користувачам доступ до групи 

тестів, тобто призначати ролі контролю доступу іншим користувачам. 

Координатор групи тестів — роль, що охоплює властивості всіх 

попередньо описаних ролей, є головною у керуванні блоком управління 

тестами. Користувач, якому призначена роль координатора може виконувати 

всі визначені завдання для груп тестів та тестів. 

Контроль доступу на основі ролей забезпечує надійний захист від 

небажаних маніпуляцій з об’єктами та розподіл функціональних можливостей 

кожного блоку сайту WEB-орієнтованої системи тестування. 

Рекомендації щодо роботи з блоком управління тестами закінчені, 

перейдемо до розгляду наступного блоку адміністративної частини системи 

тестування. 
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Блок управління банком тестових завдань 

 

Блок управління банком тестових завдань реалізує створення, 

редагування, переміщення та видалення п’яти основних типів тестових завдань 

(«з одним варіантом правильної відповіді», «з кількома варіантами правильної 

відповіді», «на відповідність», «на упорядкування», «з відкритою відповіддю»), 

а також можливість динамічного структурування завдань в банках тестових 

завдань. Функціонал блоку дозволяє забезпечити поповнення банків тестових 

завдань в базі даних. 

Основні можливості блоку: 

- створення банків та п’яти основних типів тестових завдань; 

- редагування банків та тестових завдань; 

- видалення банків та тестових завдань; 

- переміщення тестових завдань до інших банків; 

- групове видалення тестових завдань; 

- інтерфейс для імпорту тестових завдань; 

- призначення контролю доступу до банків та тестових завдань. 

Далі розглянемо вигляд інтерфейсу та функціонал блоку управління 

банком тестових завдань. 

Блок управління банком тестових завдань представлений вкладкою «Банк 

завдань», яку показано на Рис. 47. 

Вкладка «Банк завдань» має своє функціональне меню, яким зможе 

скористатись користувач у разі призначення йому відповідної ролі доступу. 

Опишемо всі кнопки меню: 

- «Створити групу» — призначення для створення нового банку тестових 

завдань; 

- «Створити завдання» — дозволяє створити нове тестове завдання; 

- «Імпорт завдань» — перехід до імпорту тестових завдань; 
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- «Керування доступом» — надає можливість користувачу з відповідними 

правами чи автору банку тестових завдань надавати доступ до банку для 

інших користувачів. 

 

Рис. 47 Вкладка «Банк завдань» 

 

Здійснивши перехід у один з банків тестових завдань, побачимо перелік 

доступних підгруп тестових завдань обраного банку, а в ієрархії посилань назву 

банку, у якому знаходимося (Рис. 48). 

Для створення нової підгрупи банку тестових завдань слід натиснути на 

пункт меню «Створити групу». Після чого завантажиться сторінка сторінки 

створення нової підгрупи банку завдань, у браузері це виглядатиме так, як 

зображено на Рис. 49. 

У полі «Назва підгрупи банку завдань» вводимо назву майбутнього банку 

тестових завдань, також можемо активувати опції загальнодоступності завдань 

створеного банку, чи може банк містити завдання та обмеження доступу до 

банку, для цього потрібно поставити відмітку у відповідному чекбоксі. 
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Рис. 48 Функціональне меню «Банку завдань» та представлення списку 

підгруп банків тестових завдань 

 

 

Рис. 49 Сторінка представлення «Створення підгрупи банку завдань» 
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Натискання кнопки «Створити» приведе до створення нової підгрупи 

банку тестових завдань і додавання відповідних записів до таблиці банків 

завдань у базі даних. 

Якщо потрібно внести зміни в назву створеної підгрупи банку завдань чи 

його властивості, можна натиснути на кнопку у вигляді олівця, яка знаходиться 

біля кожної підгрупи банку завдань, і відредагувати ці параметри та зберегти 

зміни, назва в переліку підгруп банку завдань зміниться на відредаговану, це 

показано на Рис. 50. 

У разі, коли потрібно видалити помилково створену чи вже непотрібну 

підгрупу банку завдань, можна скористатись кнопкою видалення підгрупи 

банку завдань, яка знаходиться біля кнопки редагування і має вигляд червоного 

хрестика. Натиснувши на цю кнопку, з’явиться діалогове вікно для 

підтвердження видалення (Рис. 51), після згоди з видаленням підгрупа банку 

завдань буде видалена і не відображатиметься в списку. 

 

Рис. 50 Редагування підгрупи банку завдань 
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Рис. 51 Діалогове вікно видалення підгрупи банку завдань 

 

У підгрупах банків тестових завдань створюють тестові завдання або інші 

вкладення підгруп банків. На Рис. 52 можна побачити як виглядають тестові 

завдання у підгрупі. 

 

 

Рис. 52 Вигляд сторінки з тестовими завданнями 
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Для створення нового тестового завдання натискаємо на пункт меню 

«Створити завдання». Відображення сторінки створення тестового завдання 

показано на Рис. 53. 

Щоб створити завдання, спочатку потрібно обрати його тип у спадному 

списку, як показано на Рис. 54. 

 

Рис. 53 Сторінка створення завдання 

 

 

Рис. 54 Спадний список з типами тестових завдань 
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Після вибору типу завдання запускається сторінка створення тестового 

завдання для обраного типу. Для типу «завдання з одним варіантом правильної 

відповіді» сторінка виглядає так: 

 

Рис. 55 Сторінка для створення тестових завдань з одним варіантом 

правильної відповіді 

 

У поля запитання та відповіді вводяться відповідні дані. При необхідності 

збільшити кількість варіантів відповідей можна за допомогою кнопки «Додати 

відповідь», для редагування чи видалення непотрібної відповіді — натиснути 

кнопки редагування та видалення справа біля поля з варіантом відповіді 

(олівець та червоний хрестик). Правильна відповідь обирається зліва біля поля з 

відповіддю, натиснувши на перемикач, обраним може бути тільки один варіант. 

Після введення необхідної інформації натиснувши на кнопку «Створити», 

дані будуть додані до таблиці бази даних і завдання відображатиметься у 

підгрупі, де викликалась функція для його створення (Рис. 56). 
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Рис. 56 Відображення тестового завдання з одним варіантом правильної 

відповіді у підгрупі 

 

Кожне відображення завдання має кнопки редагування та видалення, як і 

в підгруп і при створенні варіантів відповідей завдань — у вигляді олівця та 

червоного хрестика. Якщо натиснути на «олівець», завантажиться сторінка 

редагування відповідного типу тестового завдання. Можна змінювати 

запитання і варіанти відповідей, але не тип завдання (Рис. 57). 

Після внесення змін кнопка «Зберегти» здійснить оновлення тестового 

завдання. 

Для створення завдання з кількома варіантами правильної відповіді, треба 

обрати у спадному списку створення завдання відповідного типу. Створення та 

редагування тестових завдання з кількома варіантами правильної відповіді 

подібні до попереднього типу завдань. Відмінність полягає в тому, що зліва 

біля полів з варіантами знаходяться чекбокси, а не перемикачі, для того щоб 

мати змогу ставити відмітки для довільної кількості правильних варіантів, а не 

для одного. 
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Рис. 57 Редагування завдання з одним варіантом правильної відповіді 

 

На рисунках 58, 59, 60 зображені сторінки для створення та редагування 

тестових завдань з кількома варіантами правильної відповіді, а також 

відображення створеного завдання у підгрупі банку з тестовими завданнями. 

 

Рис. 58 Сторінка для створення тестових завдань з кількома варіантами 

правильної відповіді 
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Рис. 59 Сторінка для редагування тестового завдання з кількома 

варіантами правильної відповіді 

 

 

Рис. 60 Відображення завдання з кількома варіантами правильної 

відповіді у підгрупі 

 

Формування завдань на відповідність має дещо складнішу структуру, 

тому що крім запитання і відповідей у ньому з’являються ще й варіанти — 

частини завдання, для яких потрібно встановити відповідність із відповідями. 

Сторінка для заповнення складається з більшої кількості елементів, що 

показано на Рис. 61. 

Так як і в попередніх завданнях, можна додавати та видаляти поля 

варіантів і відповідей, натискаючи на кнопки, що виконують ці дії.  
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Щоб встановити відповідність між варіантами та відповідями, справа у 

полях відповідей розміщується спадний список з нумерацією варіантів, треба 

обрати номер варіанта, якому підходить дана відповідь. Кількість варіантів і 

відповідей може бути однаковою або кількість варіантів може бути більшою, 

ніж відповідей, тоді завдання ускладнюється. Натиснувши на кнопку 

«Створити», завдання буде збережене. Вигляд його відображення у підгрупі 

можна побачити на Рис. 62. Аналогічно до попередніх завдань виконується 

редагування тестового завдання (Рис. 63).  

 

Рис. 61 Сторінка для створення тестових завдань на відповідність 

 

 

Рис. 62 Відображення завдання на відповідність 

 



 53 

Сторінка для створення тестового завдання на упорядкування зображена 

на Рис. 64. Вона містить поля для введення запитання, відповідей, кнопку 

створення, кнопку для додавання відповідей, кнопки їх видалення та 

редагування, а також нові кнопки у вигляді зелених стрілок вверх і вниз для 

упорядкування відповідей у правильній послідовності. 

 

Рис. 63 Редагування завдання на відповідність 

 

У створеному тестовому завданні на упорядкування відповіді 

відображаються в правильній послідовності (Рис. 65), а для користувачів, які 

тестуватимуться, вони будуть показані у невірному порядку.  

На Рис. 66 показано редагування тестового завдання на упорядкування. 



 54 

 

Рис. 64 Сторінка для створення завдання на упорядкування 

 

 

Рис. 65 Відображення завдання на упорядкування 

 

Останній тип завдання, яке можна створити у нашій тестовій системі, — 

це тестове завдання відкритого типу, тобто правильну відповідь користувачу, 

що тестується, потрібно вводити з клавіатури. Воно має найпростішу сторінку 

створення (Рис. 67), де розміщуються поля для введення запитання і відповідей, 

останні можна додавати, редагувати і видаляти кнопками, а також кнопка 

створення завдання  
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Рис. 66 Сторінка редагування завдання на упорядкування 

 

У браузері створене тестове завдання відкритого типу має вигляд, як 

показано на Рис. 68. Сторінка редагування зображена на Рис. 69. 

Завдання будь-якого типу можна видалити. Для реалізації цієї дії біля 

кожного завдання разом з кнопкою редагування міститься кнопка видалення, 

яка, як і решта, має вигляд червоного хрестика. Натиснувши на неї, як і у 

випадку видалення підгрупи банку завдань, з’явиться діалогове вікно з 

запитанням чи ви дійсно бажаєте видалити завдання (Рис. 70). 

Якщо натиснути «Скасувати» — видалення не відбудеться, «Ок» — 

завдання буде видалене. 

У випадках коли із підгрупи банку завдань потрібно видалити не одне, а 

декілька завдань, зручно виконати видалення групи завдань, які підлягають 

знищенню. Для цього слід у чекбоксах, які знаходяться зліва біля кожного 

завдання, поставити відмітку, а потім натиснути на одну із кнопок «Видалити», 

які знаходяться вгорі і внизу сторінки над і під чекбоксами завдань. 
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Рис. 67 Сторінка створення завдання відкритого типу  

 

 

Рис. 68 Збережене завдання відкритого типу 

 

 

Рис. 69 Сторінка редагування завдання відкритого типу 
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Зліва біля кнопок «Видалити» знаходяться групові чекбокси, якщо 

поставити відмітку у верхньому чи нижньому чекбоксі — будуть відмічені всі 

завдання на сторінці. В разі натискання «Видалити», знову з’явиться діалог про 

підтвердження видалення (Рис. 71). Якщо підтвердити видалення, то відзначені 

тестові завдання будуть видалені. 

 

Рис. 70 Діалогове вікно видалення завдання 

 

 

Рис. 71 Діалогове вікно видалення декількох тестових завдань 

 

Також доступна можливість переміщувати тестові завдання з одного 

банку до іншого. Біля кнопок «Видалити» знаходяться кнопки «Вирізати». 

Відмічаються завдання для переміщення так само чекбоксами, як і при 

видаленні. Коли завдання для переміщення вибрано і натиснута кнопка 
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«Вирізати», справа під пунктами меню кожного банку завдань з’являються дві 

нові кнопки — «Вставити» і «Відмінити переміщення», а також напис з 

зазначеною кількістю завдань для переміщення (Рис. 72). Тобто перемістити 

вибрані завдання можна у будь-який банк, за це відповідає кнопка «Вставити», 

якщо ж переміщувати завдання не потрібно, слід натиснути «Відмінити 

переміщення» і список переміщення буде очищено, а кнопки вставки і відміни 

переміщення зникнуть. 

 

Рис. 72 Відображення кнопок «Вставити» та «Відмінити переміщення» у 

порожньому банку 

 

Ще один пункт меню — це «Імпорт завдань». При першому натисканні на 

кнопку «Імпорт завдань», з’явиться сторінка завантаження тестових завдань з 

ZIP-архіву (Рис. 73). На сторінці є кнопка «Вибрати», щоб завантажити 

спеціальний архів з тестовими завданнями для імпорту слід на неї натиснути, 

після чого з’явиться вікно завантаження файлів з диска (Рис. 74).  
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Рис. 73 Сторінка завантаження тестових завдань з ZIP-архіву 

 

 

Рис. 74 Завантаження архівного файлу з диска 
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Вибравши потрібний архівний файл, його назва буде відображатися біля 

кнопки «Вибрати», натискаємо кнопку «Почати імпорт». Таким чином 

перейдемо на сторінку імпорту тестових завдань (Рис. 75), у якій можна 

переглянути тестові завдання, підготовлені до імпорту в банк. На даній сторінці 

є також пункти меню: «Завантажити ZIP-архів» — перехід на сторінку описану 

вище, «Імпортувати всі завдання» — здійснює імпорт всіх підготовлених 

тестових завдань з архіву, «Очистити чергу імпортування» — видалить всі 

підготовлені тестові завдання зі сторінки імпортування.  

 

 
Рис. 75 Сторінка імпорту тестових завдань 
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Також сторінка імпорту тестових завдань містить кнопки для групового 

видалення тестових завдань — «Видалити» та імпорту відмічених чекбоксами 

завдань — «Імпортувати вибрані». 

Після натискання кнопки «Імпортувати вибрані» або кнопки меню 

«Імпортувати всі завдання» підготовлені тестові завдання будуть імпортовані у 

банк, де викликався імпорт. 

А тепер розберемося, з чого ж повинен складатися сам ZIP-архів. 

ZIP-архів містить в собі текстовий файл, у якому набрані за спеціальними 

шаблонами тестові завдання. Опишемо основні правила оформлення тестових 

завдань, а потім наведемо приклади для різних типів завдань. Оформлення 

тестових завдань здійснюється за двома шаблонами: 

1) Шаблон, за яким умова тестового завдання виводяться в один рядок і кожна 

окрема відповідь також виводиться як один рядок. Тобто, якщо буде потреба 

відображати умову чи відповідь у декілька рядків (наприклад, строфа вірша), 

то даний шаблон не призначений для цього.  

У даному шаблоні кожне тестове завдання має починатися знаком «=», 

після якого записується умова тестового завдання. Потім з абзаців записуються 

відповіді. Для завдань з одним варіантом правильної відповіді та кількома 

варіантами правильної відповіді перед правильною відповіддю ставиться знак 

«+», перед неправильною — «-». Для завдань з відкритою відповіддю перед 

відповіддю також ставиться «+». Завдання на відповідність: перед варіантами 

ставляться теги «~номер варіанта~» (~1~, ~2~ і т.д.), перед відповіддю 

«@номер відповідного варіанта@» (@1@, @2@) і т.д.), відповіді, які не 

підходять варіантам записують як @0@. У завданні на упорядкування 

послідовність відповідей позначається тегами перед відповідями, як у варіантах 

з попереднього типу: @1@, @2@, @3@ і т.д. Закінчується завдання тегом з 

абзацу у вигляді будь-якого символу, надрукованого більше, ніж три рази 

(ффффф, ))))))))), %%%%%%%%%%, 8888, dddddd, …… ). 

Приклади запису тестових завдань за типами: 

1. з одним варіантом правильної відповіді: 
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=умова тестового завдання з одним варіантом правильної 

відповіді (в один рядок) 

+правильна відповідь (в один рядок) 

-неправильна відповідь (в один рядок) 

))))))))))))))))))) 

2. з кількома варіантами правильної відповіді: 

=умова тестового завдання з кількома варіантами 

правильної відповіді (в один рядок) 

+правильна відповідь (в один рядок) 

+правильна відповідь (в один рядок) 

-неправильна відповідь (в один рядок) 

-неправильна відповідь (в один рядок) 

+правильна відповідь (в один рядок) 

,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3. на відповідність: 

=умова тестового завдання на відповідність (в один рядок) 

~1~варіант (в один рядок) 

~2~варіант (в один рядок) 

@2@правильна відповідь (в один рядок) 

@1@правильна відповідь (в один рядок) 

@0@неправильна відповідь (в один рядок) 

@0@неправильна відповідь (в один рядок) 

77777777777 

4. на впорядкування: 

=умова тестового завдання на упорядкування (в один рядок) 

@1@відповідь (в один рядок) 

@2@відповідь (в один рядок) 

@3@відповідь (в один рядок) 

ккккккккккк 

5. відкрите: 
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=умова відкритого тестового завдання (в один рядок) 

+правильна відповідь (в один рядок) 

ffffffffffffff 

2) Шаблон, за яким умова тестового завдання і кожна окрема відповідь 

виводиться так, як записано в шаблоні (тобто можна виводити в декілька 

рядків.  

Відповідно до цього шаблона, кожне тестове завдання, повинне містись у 

тегах «[?тестове завдання?]». Умова завдання записується у тегах «[=умова=]». 

Правильні відповіді записуються у тегах «[+правильна відповідь+]», 

неправильні — «[-неправильна відповідь-]». У завданнях на відповідність 

варіанти виділяють тегами [~номер варіанта~варіант~номер варіанта~] 

([~1~варіант~1~]), відповіді (і у завданнях на упорядкування) вставляють в теги 

[@номер@відповідь@номер@] ([@1@відповідь@1@], за аналогією до 

попереднього шаблону, відповіді що не підходять варіантам записують в тегах 

[@0@відповідь, що не підходить@0@]. 

Приклади запису тестових завдань за типами: 

1. з одним варіантом правильної відповіді: 

[? 

[=умова тестового завдання 

з одним варіантом правильної відповіді 

(може займати кілька рядків, які розділені абзацом) =] 

[+правильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)+] 

[-неправильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)-] 

?] 

2. з кількома варіантами правильної відповіді: 

[? 

[=умова тестового завдання 

з кількома варіантами правильної відповіді 
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(може займати кілька рядків, які розділені абзацом) =] 

[+правильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)+] 

[-неправильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)-] 

[-неправильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)-] 

[+правильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)+] 

[+правильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)+] 

?] 

3. на відповідність: 

[? 

[=умова тестового завдання 

на відповідність 

(може займати кілька рядків, які розділені абзацом) =] 

[~1~варіант (може займати кілька рядків, які розділені 

абзацом)~1~] 

[~2~варіант (може займати кілька рядків, які розділені 

абзацом)~2~] 

[@1@правильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)@1@] 

[@2@правильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)@2@] 

[@0@неправильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)@0@] 

[@0@неправильна відповідь (може займати кілька рядків, які 

розділені абзацом)@0@] 

?] 



 65 

4. на впорядкування: 

[? 

[=умова тестового завдання 

на упорядкування 

(може займати кілька рядків, які розділені абзацом) =] 

[@1@відповідь (може займати кілька рядків, які розділені 

абзацом)@1@] 

[@2@відповідь (може займати кілька рядків, які розділені 

абзацом)@2@] 

[@3@відповідь (може займати кілька рядків, які розділені 

абзацом)@3@] 

?] 

5. відкрите: 

[? 

[=умова відкритого тестового завдання 

(може займати кілька рядків, які розділені абзацом) =] 

[+правильна відповідь+] 

?] 

Якщо в умові завдання чи відповіді повинні міститись зображення, їх 

можна додати двома способами: або вставити у текстовий документ, або назву 

зображення, яке слід додати, в тексті в потрібному місті записати у тегах — 

|$назва зображення з розширенням|. Наприклад:  

=умова відкритого тестового завдання |$image.jpg| 

+відповідь  

???????????????  

Після того як всі тестові завдання за шаблонами внесені в текстовий 

файл, його потрібно зберегти як Web-сторінку з фільтром. Тобто у текстовому 

редакторі (наприклад, Microsoft Word) вибрати команду «Зберегти як…» — 

ім’я файлу ввести довільне, тип файлу обрати «Web-сторінка з фільтром» 

(Рис. 76). 
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Рис.  76 Збереження текстового файлу як Web-сторінку з фільтром 

 

У разі, коли ви вставляли зображення у сам текстовий документ, після 

збереження текстового файлу як Web-сторінки з фільтром, крім самого файлу 

буде створена також папка, котра матиме назву — «назва текстового 

файлу.files» (Рис. 77). У створеній папці буде міститись зображення з Web-

сторінки з фільтром і файл filelist.xml. Далі у створену папку потрібно вставити 

і сам файл Web-сторінки з фільтром, виділити усі файли (Рис. 78), що містяться 

у папці і створити з них ZIP-архів, що опишемо пізніше. 

 

Рис. 77 Папка з зображенням і Web-сторінка з фільтром 
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Рис. 78 Виділення файлів для створення ZIP-архіву 

 

Якщо скористатися іншим способом і не вставляти зображення у 

текстовий документ, а записали його назву у тегах (|$назва зображення з 

розширенням|), у такому разі для створення ZIP-архіву потрібно виділити Web-

сторінки з фільтром і зображення, яке хочете вставити і назву якого записували 

у тегах (Рис. 79). 

 

Рис. 79 Виділення Web-сторінка з фільтром і зображення для створення 

ZIP-архіву 
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Найпростіша ситуація, коли ваш файл Web-сторінки з фільтром не 

містить зображень, тоді до ZIP-архіву додається лише він. 

Щодо створення ZIP-архіву, з чого він повинен складатись вже описано, а 

як його створити — будь-яким відомим для користувачів способом. 

На Рис. 80 показано приклад створення ZIP-архіву за допомогою 

архіватора WinRAR. Зазвичай, для цього достатньо виділити потрібні файли, 

натиснути праву кнопку миші (викликати контекстне меню), вибрати команду 

«WinRAR», а в ній — «Додати до архіву…», після чого з’явиться вікно 

створення ZIP-архіву. Тут слід обрати формат архіву ZIP і зберегти архів. Якщо 

все виконано правильно, то архів придатний для імпорту. Його використання 

показано на Рис. 73, 74, 75. 

 

Рис. 80 Збереження ZIP-архіву 

 

Останньою кнопкою меню блоку управління банком тестових завдань є 

«Контроль доступу». Контроль доступу на основі ролей для блоку управління 

банком тестових завдань оперує двома об’єктами: банком та тестовим 

завданням, а також представлений ролями, призначення яких приведено нижче. 
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Як і у випадку блоку управління тестами, роль може призначатися для 

одного користувача або для групи користувачів та мати повноваження над 

певним банком і всіма банками, які входять до нього (виключенням є банки, що 

володіють властивістю ізольованості, управління якими може здійснювати 

лише автор). 

На Рис. 81, 82 та 83 зображено сторінки для перегляду списків 

призначених ролей та призначення ролей користувачам та групам користувачів. 

 

Рис. 81 Сторінка«Керування доступом до банку завдань» 

 

Переглядач тестових завдань — роль, яка дозволяє переглядати наявні 

банки і тестові завдання в них, але ніяких маніпуляцій з цими об’єктами 

користувач, якому призначена дана роль, здійснювати не може (ні створювати, 

ні редагувати банки і тестові завдання). 

Редактор тестових завдань може створювати та редагувати банки і тестові 

завдання, а також використовувати тестові завдання для створення тестів. 
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Рис. 82 Сторінка«Призначення ролей доступу» користувачам 

 

 

Рис. 83 Сторінка «Призначення ролей доступу» групам користувачів 
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Менеджер доступу до банку — це роль, яка надає можливість 

користувачу, що нею володіє, призначати іншим користувачам доступ до банку 

тестових завдання, тобто призначати ролі контролю доступу іншим 

користувачам. 

Координатор банку — роль, що охоплює властивості всіх попередньо 

описаних ролей, є головною у керуванні блоком управління банком тестових 

завдань. Користувач, якому призначена роль координатора може виконувати 

всі визначені завдання для банків та тестових завдань. 

У цьому пункті були розглянуті основні особливості роботи та інтерфейс 

блоку управління банком тестових завдань, перейдемо до розгляду останнього 

блоку системи тестування «Фрактал». 
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Блок управління користувачами 

 

Для зберігання інформації про групи користувачів — виконавців тестів 

(студентів, учнів) та користувачів адміністративної частини (вчителі, викладачі, 

яким призначено ролі доступу до об’єктів системи тестування), створено блок 

управління користувачами. Користувачі додаються до груп після реєстрації на 

сайті або створюються уповноваженими адміністраторами сайту. 

Функціонал блоку включає: 

- створення груп та користувачів; 

- редагування груп та користувачів; 

- видалення груп та користувачів; 

- переміщення користувачів до інших груп; 

- групове видалення користувачів; 

- інтерфейс для імпорту користувачів; 

- призначення кодів реєстрації; 

- призначення контролю доступу до груп та користувачів. 

Перечислені функціональні можливості блоку управління користувачами, 

будуть описані далі. 

На Рис. 84 зображено вкладку «Користувачі», яка є інтерфейсом блоку 

управління користувачами. Тут, як і в решти вкладок, є навігація для переходу 

у вкладені підгрупи, а також на сторінки для здійснення необхідних операцій 

(створення, редагування груп і користувачів). При переході у групу з’являється 

меню вкладки та наявні у групі підгрупи і користувачі (Рис. 85). 

Меню вкладки «Користувачі» складається з пунктів: «Створити 

підгрупу», «Додати користувача», «Імпорт списку», «Керування доступом». 

Кнопка «Створити підгрупу» здійснює перехід на сторінку «Створення 

підгрупи» (Рис. 86). Для створення групи вводиться її назва, вибирається 

параметр реєстраційного коду та визначається опція обмеженості підгрупи. 
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Призначивши групі реєстраційний код, він буде відображатися справа біля 

назви групи. 

 

Рис. 84 Вигляд вкладки «Користувачі» з групами користувачів 

 

 

Рис. 85 Відображення списку користувачів у групі 
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При реєстрації нового користувача на сайті, якщо у нього є такий код, він 

вводиться у відповідне поле і користувач після реєстрації буде збережений у 

групу з таким реєстраційним кодом. Обмеженість для групи користувачів, так 

як і для баків, і груп тестів, означає, що доступ до цієї групи матиме лише її 

автор. 

 

Рис. 86 Сторінка «Створення підгрупи» 

 

У списку груп, кожна група має інформацію про код реєстрації, якщо він 

є, кількість підгруп у групі або користувачів, а також кнопки управління, як і в 

решти об’єктів системи тестування. Кнопка «Видалити» (хрест) — активна 

(червоного кольору), коли користувач має право видаляти групи користувачів і 

коли група порожня, в інших випадках вона неактивна (сірого кольору). Біля 

неї є кнопка «Редагувати», яка запускає сторінку «Редагування підгрупи», що 

майже не відрізняється від сторінки «Створення підгрупи» і має такі ж опції для 

редагування. 

Наступна кнопка у меню вкладки «Користувачі» — «Додати 

користувача». Вона здійснює перехід на сторінку «Додавання користувача» 

(Рис. 87).  
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Рис. 87 Сторінка «Додавання користувача» 

 

Сторінка «Додавання користувача» має поля для заповнення — це 

прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний код. Кнопка «Створити» додає 

нового користувача до групи і він відображається у списку користувачів. 

Реєстраційний код створюється для того, щоб пов’язати користувача, який 

реєструється зі створеним користувачем у системі (прив’язує його до логіна і 

пароля). Тут слід зауважити, що зареєструватись на сайті системи тестування 

неможливо без коду реєстрації групи або окремих користувачів. 

На Рис. 88 показано список користувачів групи з присвоєними кодами 

реєстрації. Біля кожного запису користувача також є кнопки управління: 

«Видалити» та «Редагувати». Кнопка «Видалити» знищує запис про 

користувача, а кнопка «Редагувати» запускає сторінку «Редагування 

користувача» (Рис. 89).  

На цій сторінці можна відредагувати всі дані, що вносяться при створенні 

користувача, тобто змінити, якщо потрібно, прізвище, ім’я, по батькові, а також 

додати, змінити або видалити реєстраційний код. Після натискання кнопки 
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«Зберегти», змінені дані будуть збережені і у списку відображатиметься 

відредагований запис. 

 

Рис. 88 Кнопка «Редагувати» для користувача 

 

 

Рис. 89 Сторінка «Редагування користувача» 
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У блоці управління користувачами є можливість додавати користувачів 

списком, який завантажується з текстового файлу за допомогою кнопки 

«Імпорт списку» з меню вкладки «Користувачі». 

Натискання кнопки запускає сторінку «Імпорт списку користувачів» 

(Рис. 90). 

 

Рис. 90 Імпорт списку користувачів 

 

На сторінці «Імпорт списку користувачів» слід обрати текстовий файл 

для завантаження з ПК (Рис. 91). Текстовий файл можна створити у програмі 

«Блокнот» або у іншому тестовому редакторі, але розширення файлу повинно 

бути «.txt». У створеному текстовому файлі записуються прізвища, імена, по 

батькові користувачів (для кожного з нового рядка) (Рис. 92). 

Додані користувачі відображатимуться у писку групи, в яку здійснювався 

імпорт (Рис. 93). 

Біля кожного користувача в списку зліва є чекбокс, як і у списках 

тестових завдань у банках, і також є чекбокс для групового виділення. 

Аналогічно, як і з тестовими завданнями, користувачів можна переміщати в 
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інші групи за допомогою кнопок «Вирізати», а потім у потрібній групі 

натиснувши «Вставити» або ж «Відмінити переміщення» (Рис. 94). 

 

Рис. 91 Вікно «Відвантаження файлу» для імпортування текстового файлу 

 

 

Рис. 92 Список користувачів у текстовому файлі  
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Рис. 93 Список користувачів після імпорту 

 

 

Рис. 94 Групове виділення користувачів для переміщення до іншої групи 

 

Групове видалення користувачів здійснюється кнопкою «Видалити», що 

розміщена біля групового чекбоксу. На Рис. 95 показано діалогове вікно 

групового видалення користувачів. 
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Рис. 95 Діалогове вікно групового видалення користувачів 

 

Щодо редагування реєстраційних кодів, то їх можна встановлювати і 

редагувати для кожного користувача окремо, викликаючи для нього сторінку 

«Редагування користувача», а також є можливість встановлення, оновлення і 

видалення реєстраційних кодів для всіх користувачів групи. 

Якщо реєстраційний код не встановлено для жодного користувача групи, 

то права над списком користувачів можна бачити кнопку «Додати коди 

реєстрації» (Рис. 96). ЇЇ натискання генерує коди для кожного користувача і 

відображає їх у списку користувачів. А кнопка «Додати коди реєстрації» 

замінюється трьома іншими, що відповідають за оновлення, видалення та друк 

кодів (Рис. 97). 

Натискання кнопки «Оновити коди реєстрації» виконує видалення 

існуючих кодів та генерацію нових. Кнопка «Видалити коди» виконує 

операцію, що відповідає її назві. «Роздрукувати коди» відкриває нову вкладку в 

браузері з таблицею користувачів і кодів реєстрації, що зручно для друку і 

перегляду, таблицю показано на (Рис. 98). 
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Рис. 96 Кнопка «Додати коди реєстрації» 

 

 

Рис. 97 Список користувачів з кодами реєстрації 

 

 



 82 

 

Рис. 98 Таблиця кодів реєстрації на друк 

 

Як і у інших блоків, останньою кнопкою меню блоку управління 

користувачами є кнопка «Контроль доступу». Контроль доступу на основі 

ролей для блоку, що розглядається, використовує також два об’єкти: групу 

користувачів та користувача. Далі опишемо визначені ролі доступу. 

Інспектор результатів тестування — користувач, якому буде призначена 

ця роль, матиме змогу переглядати результати пройдених тестів користувачів у 

блоці результатів тестування. 

Менеджер призначення тестів — роль, яка дозволяє групам користувачів 

ставити на виконання тести. 

Менеджер користувачів — користувачі з такою роллю зможуть 

створювати групи користувачів та самих користувачів, редагувати дані про них 

та видаляти їх при необхідності, призначати коди реєстрації, а також 

імпортувати списки. 

Менеджер доступу до групи — як і менеджери доступу у інших блоках, 

матиме змогу призначати ролі доступу на відповідні групи користувачів. 

Координатор групи — даній ролі надаються всі можливості описаних 

вище ролей. 

У блоці управління користувачами не є виключенням те, що роль може 

призначатися для одного користувача або для групи користувачів та мати 

повноваження над певною групою користувачів і всіма підгрупами, які входять 

до неї (виключенням є групи, що володіють властивістю ізольованості, 

управляти якими може лише автор). 

На Рис. 99 зображено списки користувачів, яким призначені певні ролі. 

Інтерфейс сторінки не відрізняється від попередніх блоків, лише відмінні ролі 

доступу для груп користувачів. 
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Рис. 99 Сторінка «Керування доступом до групи користувачів» з 

призначеними користувачам ролями 

 

Здебільшого робота з блоком управління користувачами подібна до 

інших блоків і не викликає труднощів. Тому ознайомившись, з принципами 

роботи з функціоналом описаним раніше їх можна застосовувати і для роботи з 

описаним блоком. 

 

Загалом користувацький інтерфейс максимально відповідає вимогам 

звичайних користувачів Internet-ресурсів і не потребує особливих додаткових 

знань та умінь. Розроблені методичні рекомендації детально описують 

можливості системи та прийоми роботи з ними. З приводу додаткових питань 

та рекомендацій можна звертатись до розробників WEB-орієнтованої системи 

тестування «Фрактал» та працівників кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій Навчально-наукового інституту фізики, математики та 

комп’ютерно-інформаційних систем Черкаського національного університету 

ім. Богдана Хмельницького. 

 


