
16 грудня 2021 року відбулося друге засідання творчої групи «Сучасні 

освітні платформи та сервіси», на якому розглядалася актуальна тема «Тестовий 

контроль як форма оптимізації навчального процесу». 

Засідання проходило дистанційно через додаток Google Meet освітньої 

платформи Google Workspace. 

 

На початку засідання керівник творчої групи Кириченко І.Л. наголосила, що 

контроль знань є одним із важливих аспектів освітньої діяльності, а в умовах 

дистанційного навчання на допомогу освітянам приходить онлайн-тестування – 

дієвий інструмент, завдяки якому здобувачі освіти та педагоги можуть постійно 

перевіряти рівень засвоєного матеріалу зручно, якісно, швидко, не обмежуючись 

часом і простором . 

Чудовий майстер-клас зі створення онлайн-тестів у безкоштовному додатку 

Google Forms провела викладачка фізики Сторожинська Д.В. 

 



Педагог детально продемонструвала роботу з тестами в режимі 

конструктора і в режимі тестування (для студентів), також різні типи запитань, які 

дозволяє створювати додаток, пояснила особливості налаштувань Google Forms. 

Особливу увагу Діна Василівна акцентувала на перевагах і розширених 

можливостях онлайн-форм, створених на корпоративному аккаунті, на відміну 

тих, що створені на особистому. Крім того, було показано різні способи 

імпортування форм з особистого аккаунту на корпоративний з метою повторного 

їх використання. 

      

      

Власним досвідом щодо створення тестів за допомогою онлайн-сервісу 

Classtime та онлайн-платформ НаУрок і Всеосвіта поділилася викладач педагогіки 

Савіна М.В. Ці ресурси, на відміну від додатку додатку Google Forms, потребують 

реєстрації, але теж є безкоштовними. Їх можливості подібні.  

Мирослава Валеріївна продемонструвала створені нею тести на кожній із 

платформ і детально зупинилася на особливостях кожної з них: створення, 



надання доступу, налаштування, перевірка та оцінювання результатів здобувачів 

освіти. 

     

     

    

Закінчилося засідання активним обговоренням можливостей і переваг одних 

онлайн-ресурсів для створення та проведення тестів над іншими. Учасники 

прийшли до висновку, що варто спробувати роботу з кожним із розглянутих 

ресурсів, а потім обрати для себе найбільш зручний, який зацікавить саме вас, і 

досконало вивчати його можливості та особливості.  

Керівник групи узагальнила, що використання онлайн-тестів під час 

дистанційного чи традиційного навчання – це вимога сучасного інформаційного 

суспільства, ефективний шлях для здійснення контролю знань із предметів і 

фахових дисциплін. Тому, кожному педагогу, який працює в напрямку 

опанування й використання освітніх інновацій, варто обрати зручний для себе 

сервіс та опановувати його. 


