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Учитель завжди у пошуку чогось нового: матеріалів, методів, підходів, 

способів оцінювання знань. Знайти ідеальний варіант, який влаштує всіх і буде 

дійсно дієвим – важко. 

Тести – це чудово і надзвичайно зручно. Сучасні технології дозволяють 

виводити тестування на новий рівень – в онлайн-середовище. Освітній проєкт 

“На Урок” підготував нові можливості роботи онлайн: від створення тесту до 

перевірки його результатів. Я створюю тест потрібного мені формату, 

поширюю його серед учнів за допомогою посилання та коду. Діти виконають 

завдання, після чого система проведе підрахунки, які допоможуть визначити 

реальний рівень знань. Даний вид оцінювання є надійним та має безліч 

переваг, що робить їх популярними: 

– швидка перевірка результатів навчальних досягнень із вивченої теми; 

– об’єктивна оцінка рівня засвоєння навчального матеріалу; 

– використання тестів виключає можливість дати суб’єктивну оцінку 

знанням учнів, що інколи можливе під час усного опитування; 

– чітке виявлення прогалин у знаннях [1]; 

– допомагають оперативно отримувати інформацію щодо того, наскільки 

добре учні засвоїли програмовий матеріал; 

– однакові умови для всіх учнів; 

– усі учні отримують однакове завдання, яке рівноцінно оцінюється, 

тому навіть найменша можливість похибок чи помилок виключена; 

– проведення вікторин [2]; 

– підготовка учнів до ЗНО. 

Як показує практика, багатьом дітям складно працювати з тестами. І 

саме тому тестування будуть дуже доречними – діти звикнуть до такого стилю 

роботи і не відчуватимуть зайвого стресу. 

Тести та регулярна перевірка знань здатні зробити навчання значно 

ефективнішим. Однак мова йде не про тестування заради оцінювання, а про 

тестування, яке заохочує навчатися. Важлива й регулярність тестування. 

Перевірочні завдання варто використовувати й під час самостійного навчання: 

наприклад, за допомогою флеш-карток. [3] 

Отже, тестування – це потужний інструмент, якщо використовувати 

його не лише для оцінювання, але й як спосіб навчатися. Воно має переваги як 

для учнів, так і для вчителів, однак буде дійсно ефективним тоді, коли учні 

сприйматимуть його не як покарання, а як корисну навчальну вправу. 

 

1. https://naurok.com.ua/test/klas-neorganichnih-spoluk---soli-10158.html 
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3. https://naurok.com.ua/test/flesh-kartki-z-temi-kisloti-4886.html 


