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GOOGLE-ФОРМИ В РОБОТІ ВИКЛАДАЧА 

 

Google форми - один із типів документів, доступних на Google Doсs. Для 

створення опитувань користувачеві обов'язково необхідний обліковий запис Google. 

Безкоштовно можна створювати необмежену кількість опитувань, анкет, тестів і 

запрошувати необмежену кількість респондентів. Google форми дозволяють 

створювати форму з різними елементами або типами питань. Будь-яке питання можна 

зробити обов'язковим для відповіді. У процесі створення форми можна легко 

змінювати порядок питань. Для кожної створеної форми можна обрати дизайн для її 

оформлення. Посилання на форму генерується автоматично після її створення. 

Сервіс дуже широко використовується для проведення 

опитувань. Чому б і не використовувати його як платформу для 

тестувань? 

Для того, щоб скористатися сервісом, необхідно мати 

акаунт Google. 

1.Входимо в свій акаунт Google. 

2. Клікаємо по кнопці «Сервіси» і вибираємо «Диск». 

3. Натискаємо «Створити – Більше – «Google Форми» 

 

 
Вибираємо «Google форми». 

4. Перед нами робоче середовище Google Форми. Створимо тест "Педагогіка. 

Робота № 1". Замість тексту «Нова форма» напишемо назву нашого тесту. 



 

 
5. Вводимо перше питання: «Ваше ім'я та прізвище» для ідентифікації відповідей. 

Крім питання пропонується заповнити поля «Пояснення» - введення додаткової 

інформації;  

 

Тип питання: 

• З корткими відповідями - коротка відповідь у 

вигляді кількох слів 

• Абзац – розгорнута відповідь у вигляді кількох 

пропозицій 

• З варіантами відповіді 

• Прапорці 

• Спадний список 

• Завантаження файлу 

• Лінійна шкала 

• Таблиця з варіантами відповіді 

• Сітка прапорців 

• Дата 

• Час 

 

6. Для введення імені та прізвища нам необхідно обрати тип питання – «текст». 

Поставимо пташку в пункті: «Зробити це питання обов'язковим». 

7. При створенні тесту питання показуються по одному, а не всі цілком. 

8. Натискаємо «Готово». Перше питання створено. 



9. Перед створенням наступного питання зробимо розрив сторінки, щоб наступне 

питання відображалось на новій сторінці (Вставка - Розрив). Створюємо розрив між 

питаннями. 

10. Вказуємо в заголовку сторінки номер питання і натискаємо «Готово». 

Вводимо назву сторінки 

11. Тепер обираємо, якого типу будуть «Питання - відповідь». Вибираємо тип 

питання–відповіді: 

 

12. У полі питання вводимо 

«Текст питання 1», тип питання - 

абзац. Ставимо пташку «Зробити 

питання обов'язковим». 

Натискаємо «Готово». 

Аналогічно створюються інші 

питання тесту, повторюючи 

попередні кроки. 

Для того, щоб тестування 

відбувалось з виставленням 

оцінки, необхідно перейти до 

вкладки тести і увімкнути «Увімкнути/Вимкнути оцінку». 

Тепер визначаємо параметри, які можна обрати: 

Показувати оцінку: одразу після надсилання форми. 

Тепер повторно відкриваються завдання для того, щоб додати ключ оцінювання. 

Наприклад, під час редагування 1 питання внизу з’являється посилання «Ключ 

оцінювання». Біля назви і тексту запитання з’являється поле, в якому обирається 

кількість балів за правильну відповідь на це питання. Обираєте варіант правильної 

відповіді та натискаєте 

«Редагувати запитання». Таким 

чином, це питання буде 

оцінюватись та перевірятись. 

Тест створено, тепер 

потрібно надіслати його 

студентам. Натискаємо кнопку 

«Надіслати» у правому 

верхньому кутку: 

  



 
 

• Електронним листом із списку адресатів, включивши в нього посилання на 

опитування або саму форму 

• Розмістивши форму (посилання на форму) на сайті або блозі 

Табличка з відповідями створюється автоматично в тій же папці на Google диску, 

де і тест. 

Крім того можна задати стиль нашої форми з каталогу, дати доступ до результатів 

опитування, вбудувати тест в веб-сторінку. Будь-яке з цих дій інтуїтивно зрозуміло 

при використанні сервісу.  

 

Для кожного опитування 

автоматично створюється таблиця 

результатів у форматі Excel в Google 

Docs. Всі отримані відповіді тут же 

відображаються в ній. Таблицю можна 

експортувати в різні формати: pdf, xls, 

txt. Користувачеві, який створив 

опитування або анкету, в будь-який 

момент доступне зведення опитування 

з діаграмами для кожного питання. Натиснувши на кнопку «Подивитися відповіді», в 

новому вікні відкриєте таблицю, дуже схожу на звичайну електронну таблицю 

MS Exel. Google створює її автоматично разом з формою. 



 

 
У стовпчиках сторінки Ви побачите всі відповіді респондентів.  

Отже, завдяки Google формам можна проводити опитування; створювати запитання 

різних типів: з одним або кількома варіантами відповіді чи з вибором відповіді зі 

спадного списку;додавати зображення та відео YouTube; створювати, редагувати та 

заповнювати форми можна на будь-якому пристрої; відповіді користувачів 

автоматично зберігаються у Формах, а статистику відповідей, зокрема у вигляді 

діаграми, можна переглянути просто у формі. Дані також можна відкривати 

в Таблицях. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/?usp=mkt_formssheets

