
Використання онлайн-тестів для моніторингу якості засвоєння 
матеріалу 

Онлайн-тести – один із способів швидкої перевірки засвоєння матеріалів 
студентами. Інтерактивні тести, онлайн-вправи викладач може 
використовувати з різними групами, отримуючи узагальнені відомості. 

Є дуже багато онлайн-сервісів, які дають можливість педагогу як 
створювати інтерактивні тести, так і використовувати готові з бібліотеки. 

Google Форми.  
Тести, створені за допомогою Google Форм, будуть зберігатися на вашому 

Google Диску. Для того, щоб переглянути аналітику відповідей студентів, 
треба лише відкрити відповідну вкладку тесту.  

Для того, щоб створити тест на основі Google Форми, треба відкрити 
Диск, натиснути кнопку з «+ Створити», обрати «Google Форми». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У новій вкладці відкриється нова Форма, яку ви повинні налаштувати, 

натиснувши на шестерню у правому верхньому куті. 
 

 



У вікні, яке відкриється, переходите на вкладку «Тести», де вмикаєте 
оцінки, виконуєте інші налаштування.  

 
 

Далі заповнюєте всі необхідні поля: назву тесту, короткий опис.  
Потім створюємо тестові питання. Обираємо вид питання (з однією чи 

кількома правильними відповідями, питання відкритого типу (з короткими 
відповідями чи більш обширними) тощо. 

 
Щоб створити нове запитання, імпортувати питання з наявної форми, 

додати фото, відео тощо, потрібно натиснути на відповідну кнопку панелі, яка 

знаходиться з правого боку поля:   



Рекомендація. У першому питанні попросити студентів указати прізвище 
та ім’я. Вид відповіді – «З короткими відповідями». Це варто зробити для того, 
щоб ідентифікувати студентів. 

Після того, як всі питання створені, здійснюєте налаштування для 
розсилки тесту, натиснувши кнопку «Надіслати» у правому верхньому куті:  

 
Щоб додати посилання до завдання в Google Класі, можна скопіювати 

його у відповідній вкладці. 
Усі відповіді студентів будуть зберігатися  у вкладці «Відповіді» вашого 

тесту: 

  
 

Відео з теми: https://www.youtube.com/watch?v=8_V0uuuIixw&t=647s  

https://www.youtube.com/watch?v=8_V0uuuIixw&t=647s


Тести на платформі «На Урок». 
Створення тесту на платформі «На Урок» за алгоритмом дуже схоже на 

створення тесту на основі Google Форми. Усі створені тести зберігаються в 
бібліотеці онлайн-платформи.  

Для авторизованих користувачів платформи достатньо зайти на сайт 
https://naurok.com.ua/ , обрати в меню вкладку «Тести». 

 
Матеріали для допомоги в роботі знаходяться у цій вкладці. 
Скориставшись пошуковим запитом, можете підібрати тест, створений 

колегами. 
Натиснувши «Створити тест», ви відкриєте конструктор тесту, де 

створите свій власний.  
Можливостей роботи з тестами багато, тому варто ознайомитися з 

навчальними матеріалами. Можлива також інтеграція з Google Класом. 
Додатковий бонус – за розробку тестів та їх виконання студентами ви 

отримуєте сертифікати різних рівнів. 
 

  

https://naurok.com.ua/


Тести на платформі «Всеосвіта». 
Платформа «Всеосвіта» також має розділ з конструктором та бібліотекою 

готових тестів. Алгоритм роботи схожий на попередні варіанти. 
Перейти до платформи можете за посиланням https://vseosvita.ua/test 

 
 
За створення тестів на платформі ви також отримаєте певні відзнаки, 

якими зможете поповнити своє викладацьке портфоліо. 
 
Ці варіанти не є вичерпними, сервісів для створення тестів дуже багато. 

Обирайте той, який є найбільш зручним для вас і студентів. 

https://vseosvita.ua/test

