
Онлайн-тести «На Урок» 

для дистанційної роботи



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



Чи використовуєте ви онлайн-тести 

«На Урок» у щоденній роботі?

ПЕРЕВІРКА 
ЗВ’ЯЗКУ



ПЛАН
ВЕБІНАРУ

1. Онлайн-тести «На Урок» - огляд можливостей для 

дистанційної роботи.

2. Дистанційна взаємодія без необхідності постійно перебувати 

за комп'ютером.

3. Обговорення ключових вправ та взаємодії, актуальних під 

час дистанційної роботи.

4. Робота з ресурсом та обговорення.

Презентація оновлень!



Понад 500 000 користувачів заходять на сторінки сайту 
освітнього проекту «На Урок» щоденно

> 3 937 000 учнів виконали тести з початку карантину

> 205 000 тестів задано з початку карантину



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 вчителя.

• Можливість роздрукувати тести і флеш-картки.

• Домашня робота з різноманітними додатковими 

налаштуваннями.

• Можливість поширити тест у Google Classroom.

• До домашньої роботи можна запросити посиланням.

• Домашня робота може бути задана класу, створеному раніше.

• Робота в режимі реального часу.

• 12-бальна система оцінювання (і не тільки).

• Можливість завантажити результати.

• Сертифікація для авторів тестів.

• Постійна робота над розширенням можливостей онлайн-

тестування.

https://naurok.com.ua/test


Оновлення!



Оновлення 
онлайн-тестів

• Доступне копіювання тестів колег.

• Редагування скопійованого тесту.

• Можливість повідомити автору тесту про помилку у 

відповідях.

• Автор тесту може ознайомитися із типом скарги та 

коментарем.

• Додано пошук по запитанням під час створення тестів.



Створення тесту



Робота 
з тестами колег

1. Ви можете додати тест в обрані
2. Ви можете копіювати тест колеги (свої тести не 

копіюються!)
3. Ви можете дати знати колезі, що в тесті помилка



Якщо ви копіюєте тест колеги, буде вказано автора

Робота 
з тестами 
колег



Скарга на тест візуалізована

Робота 
з тестами колег



Скарга на тест візуалізована

Робота
з тестами 
колег



Як створювати тести та працювати з ними?

Інструкції до онлайн-тестів «На Урок» (короткі
відео демонстрації)

https://www.youtube.com/watch?v=MtQHZTwuoHg&list=PL84BeAGplb_TnM0cObkJi_Du5yGnuBmlV


Дистанційна робота (з доступом до інтернету 
та комп’ютера)

• Домашня робота

• Робота в режимі реального часу

• Флеш-картки

Можливості



Інтеграція з Google Classroom

• Задавайте домашню роботу поширюючи посилання 

через систему Google Classroom

• Результати відображаються в особистому кабінеті на 

сайті «На Урок»

Можливості



Домашні завдання в тестах – на Google
Classroom

Google
Classroom



Дистанційна робота (без постійного 
доступу до інтернету та девайсів)

• Домашня робота

• Флеш-картки

Просто попросіть батьків роздрукувати!

Можливості



• Проєктна діяльність (на всіх етапах).

• Дистанційний квест (розробіть квест, де у тестах 
будуть зашифровані підказки – номер сторінки, 
вправи, слово тощо).

• Домашня робота.

• Робота в режимі реального часу під час 
дистанційного уроку.

• Флеш-картки для вивчення мови та математики (і не 
тільки).

Ідеї для 
взаємодії



• Проводьте опитування

• Дізнавайтеся, чи достатньо добре батьки знають ту чи іншу 
тему, що стосується навчально-виховного процесу 

Рекомендація! Перегляньте вебінар: Використання онлайн-
тестів у роботі з батьками

Робота 
з батьками

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-onlayn-testiv-u-roboti-z-batkami


• Звуковий супровід правильних та 
неправильних відповідей

• Шрифт для дітей із дислексією

Якщо є ідеї, як адаптувати тести для дітей з 
особливими освітніми потребами, пишіть!

Інклюзивна 
освіта



Онлайн-тести «На Урок» підходять

для педагогічних працівників будь-яких

закладів освіти



Чи потрібно показати, як 
створити тест?



Демонстрація можливостей

Тест домашнє завдання: 
Коронавірус

https://naurok.com.ua/test/koronavirus-95559.html


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

