
Онлайн-тести: цікава форма 

роботи на інтегрованому уроці



ЦУКОР ЛЮБОВ

• Редакторка та авторка статей журналу освітнього проекту «На Урок».

• Вчителька української мови та літератури.

• Драматургиня, дослідник сучасної української драматургії, авторка передмов

до книг.

• Переможниця та призерка Східноукраїнського регіонального конкурсу 

«Кальміюс» (2016 та 2017) у номінації «Драматургія».

ПРО
ЛЕКТОРА





ПЛАН
ВЕБІНАРУ

1. Особливості та цінність інтегрованого навчання.

2. Використання онлайн-тестів під час підготовки

інтегрованого уроку чи курсу.

3. Огляд конкретних прикладів.



Цінність

інтегрованого

навчання

• Інтегроване навчання дає не лише комплексні знання з сукупності 

тем, а й формує особливий світогляд.

• Допомагає з'ясувати причини походження таких знань і ступінь

обґрунтованості їх доказами або теоретичними поясненнями.

• Формує вміння прогнозувати наслідки.

• Розширює межі сприйняття інформації.

• Розвиває критичне та креативне мислення.



Переваги та недоліки інтеграції

Переваги

• Більше інструментів, які допоможуть 

знайти підхід до будь-якого учня.

• Можливість охопити більше тем і 

визначити знання як  сукупності

предметів, так і окремого предмета 

або його розділів.

• Усебічний розгляд важливих явищ та 

процесів.

• Економія часу на розкриття теми.

• Є можливість уникати дублювання 

матеріалу на різних предметах.

Недоліки

• Розробка комплексних природничих

завдань, які б мали міжпредметний

зміст.

• Складно підлаштуватися під типову

програму.

• Можуть виникати труднощі на етапі

співпраці педагогів.

• Збільшуються витрати часу на роботу.



Різновиди

інтегрованого

навчання

Багатодисциплінарна інтеграція



Різновиди

інтегрованого

навчання

Міждисциплінарна інтеграція



План організації

інтегрованого

уроку

• Проведіть попередню роботу. Цей пункт передбачає формування 

команд, визначення думки школярів щодо певної теми, способів 

викладання та використання різноманітних видів робіт.

• Шукайте міждисциплінарні зв’язки. Обравши певну тему для вивчення, 

визначте, з якими предметами інтегруватиметься цей процес.

• Продумайте можливість розробки учнівських проектів. Для школярів 

проектна діяльність є цікавою, тому не бійтеся, що робота може виявитися 

надто складною.

• Визначтесь із системою оцінювання до початку інтегрованого уроку чи 

теми. Учні можуть використовувати різні методи для реалізації та 

презентації отриманих знань. Тому стандартна схема оцінювання не 

підійде, розробіть унікальну систему чи порадьтесь зі школярами.

• Дозвольте школярам навчати. Наставництво над партнерами з групи 

допоможе кожному з її учасників отримати більш глибокі знання та 

повірити у власні сили.



Роль тестів на 

інтегрованих 

уроках

Тести – це метод перевірки набутих знань за допомогою спеціальних 

стандартизованих форм. Часто цю стандартну складову вважають 

недоліком тестів. 

Але проблема не в тесті, а в підході до нього. Зокрема, огляд тесту як 

об’єкта перевірки механічно завченого тесту.

Але з дослідницької точки зору тести можуть стати ефективним 

інструментом на інтегрованому уроці. Адже, готуючи тести, можна 

обрати творчий підхід.



Рекомендації

щодо створення

тестів

1. Відповідність шкільній програмі, але якщо працюєте зі 

старшими дітьми, не бійтесь вводити запитання на загальну 

ерудицію.

2. Запитання можна створити на будь-якій основі: від рівняння і 

задачі до типового текстового формату.

3. Змінюйте звичну подачу матеріалу.

4. Уникайте складних речень.

5. Намагайтесь уникати запитань, де всі варіанти – правильні.

6. Використовуйте зображення.



Етапи створення 

тестів

1. Попередня робота:

• Формування груп для роботи.

• Розподіл індивідуальних завдань.

• Визначення теми.

• Огляд видів тестів для подальшого їх використання в роботі.

2. Безпосередня робота:

• Створення запитань та відповідей для них.

• Перевірка.

• Перенесення даних.

* Це можна робити під час уроку інформатики в інтеграції з будь-яким 

предметом. Це дозволить розвинути творчу та предметну активність учнів, 

їхнє вміння виконувати завдання. Також така робота сприяє ефективній 

співпраці.



УНІКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-ТЕСТІВ «НА УРОК»

• Робота з сервісом – безкоштовна. Завжди.

• Відкрита база тестів із різних тем та для різних шкільних

предметів.

• Інтеграція з особистим кабінетом учителя.

• Можливість роздрукувати тести.

• Додано спецільні символи.

• Сертифікація для авторів тестів.

• Робота в реальному часі самостійно чи групою.

• 12-бальна система оцінювання.

• Постійна робота над розширенням можливостей онлайн-

тестування.



Зразки тестів

• Національні традиції та фізичне виховання

• 7 чудес України

• Поява та розвиток життя на Землі

• Весна.

• Біологія, основи здоров'я та історія

• Інтеграція української мови та природознавства

• Інтегрований урок математики і природознавства

https://naurok.com.ua/test/nacionalni-tradici-ta-fiichne-vihovannya-5835.html
https://naurok.com.ua/test/7-chudes-ukra-ni-4185.html
https://naurok.com.ua/test/poyava-ta-rozvitok-zhittya-na-zemli-7494.html
https://naurok.com.ua/test/vesna-363.html
https://naurok.com.ua/test/biologiya-ta-istoriya-10320.html
https://naurok.com.ua/test/integraciya-ukra-nsko-movi-ta-biologi-10321.html
https://naurok.com.ua/test/integrovaniy-urok-matematiki-i-prirodoznavstva-10323.html


join.naurok.ua

https://join.naurok.ua/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Залишилися запитання?

Надсилайте їх на електронну адресу:

webinar@naurok.com.ua

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar

