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Анотація. Метою дослідження є аналіз онлайн сервісів організації 

тестового контролю знань. Задачами дослідження є визначення типів та 
категорій найпопулярніших онлайн сервісів організації тестування, 
виділення їх особливостей. Об’єктом дослідження є процес організації 
комп’ютерного тестування. Предметом дослідження є використання 
онлайн сервісів для організації комп’ютерного тестування. 

У роботі підкреслено актуальність використання комп’ютерного 
тестування в навчальному процесі. Зазначено, що онлайн сервіси для 
організації тестування мають такі риси, як мобільність, 
кросплатформенність та можливість миттєвого використання. Зроблено 
огляд онлайн сервісів, призначених для формування завдань та 
організації тестового контролю знань. Виділено дві категорії онлайн 
сервісів організації тестового контролю знань. 
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Abstract. The aim of this study is analysis of the online services of 
knowledge testing. Objectives of the study is to determine the types and 
categories of the most popular online services of testing, selection of features. 
The object of research is the process of computer-based testing. The subject of 
research is the use of online services for computer testing. 

The paper stressed the relevance of the use of computer-based testing in 
the learning process. Indicated that online testing services for organizations 
with features such as mobility, cross-platform and the opportunity instant use. 
The review of online services designed to create tasks and test control of 
knowledge. Highlighted two categories of services online knowledge testing. 
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За нинішніх умов організації навчального процесу, що передбачають 

систематичний контроль знань, виникає потреба автоматизації процесу 
контролю знань, за рахунок використання відповідного програмного 
забезпечення. Як неодноразово відзначалося дослідниками, комп’ютерне 
тестування – це ефективний спосіб перевірки рівня знань [1-4]. Однією з 
переваг комп’ютерного тестування є можливість організації контролю 
без обмеження його періодичності, забезпечуючи миттєве отримання 
достовірних результатів контролю відразу після закінчення процесу 
тестування. Від традиційного контролю знань тести відрізняються 
об’єктивністю вимірювання результатів навчання, оскільки вони 
спираються не на суб’єктивну думку викладачів, а на об’єктивні критерії. 
До того ж результати автоматизованого тестування краще піддаються 
аналізу. 

Важливу роль при організації проведення комп’ютерного тестування 
відіграє вибір програмного забезпечення як для формування банку 
тестових завдань так і для реалізації процедури тестування. Нині 
стрімкого розвитку та поширення набувають онлайн сервіси, до явних 
переваг використання яких спонукають користувачів їх мобільність, 
кросплатформенність та можливість миттєвого використання [5]. 

Ураховуючи зазначене, у роботі було проведено огляд онлайн 
сервісів, призначених для формування завдань та організації тестового 
контролю знань. Онлайн сервіси організації тестового контролю знань 
розділимо на дві категорії: 

– сервіси, що передбачають формування власного банку тестових 
завдань; 

– системи з вільно доступним банком тестових завдань. 
У таблиці 1 подано огляд найпопулярніших онлайн сервісів для 

формування тестів і вправ та організації різних видів контролю 
(попереднього, поточного, тематичного, періодичного, підсумкового, 
самоконтролю), які умовно можна віднести до першої категорії. 

Таблиця 1 
Онлайн сервіси організації тестування, що передбачають 

формування власного банку тестових завдань 
URL / призначення сервісу Можливості сервісу 

http://www.classmarker.com/ 
сервіс для формування тестів з англо-
мовним інтерфейсом 

публікація тестів на сервісі, 
друк тестів 

http://learningapps.org – формування різних видів ді-
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URL / призначення сервісу Можливості сервісу 
сервіс для підтримки навчального про-
цесу з використанням інтерактивних мо-
дулів, інтерфейс підтримує кілька мов, у 
т. ч. російську  

аграм з використанням вбудо-
ваного інструменту Mindmap 
або експорт готових діаграм, 
формування аудіо/відео кон-
тенту; 
– можливість розробки інтерак-
тивних вправ; 
– можливість перенесення зав-
дань у власну html-сторінку; 
– можливість обміну інтерак-
тивними завданнями 

http://master-test.net/uk 
сервіс для формування тестів з українсь-
ким інтерфейсом 

має конструктор зі стандарт-
ним функціоналом 

http://quizlet.com/ 
сервіс для створення і використання 
флеш-вправ і навчальних ігор 

можливість розробки флеш-
карток у трьох формах: 
1) Flashcard Mode – вид флеш-
карток, схожий на традиційний 
паперовий тип; 
2) Learn Mode – вид флеш-
карток, який відображає пра-
вильні/неправильні відповіді і 
пропущені запитання; 
3) Test Mode – вид флеш-кар-
ток, який надає можливість 
вибрати типи питань: впису-
вання відповідей, вибір відпові-
ді, зіставлення, відповідь так/ні 

http://www.quia.com/ 
міжнародна освітня програма вивчення 
англійської мови, онлайн конструктор 
тестів 

можливість розробки тестових 
завдань з використанням аудіо 
файлів і рисунків, навчальних 
ігрових завдань 

http://onlinetestpad.com 
багатофункціональний онлайн конст-
руктор тестів «Online Test Pad» 

– гнучкий підрахунок результа-
тів тестів; 
– можливість побудови графі-
ків і гістограм за результатами 
обробки тесту 

http://www.banktestov.ru/ 
сервіс для формування тестів з росій-
ськомовним інтерфейсом 

має конструктор зі стандарт-
ним функціоналом 
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URL / призначення сервісу Можливості сервісу 
http://www.qreature.ru 
сервіс для формування тестів 

можливість розробки тестових 
завдань з використанням 
аудіо/відео файлів і рисунків, 
які зберігаються на інших сер-
верах 

 
Таблиця 2 містить низку сервісів другої категорії, які надають 

можливість сформувати для широкого кола навчальних дисциплін, що 
стосуються програмування, банк завдань для забезпечення різних видів 
контролю. 

Таблиця 2 
Онлайн сервіси організації тестування з вільно доступним банком 

тестових завдань 
URL сервісу / мови 

програмування, для яких наявні 
тести 

Особливості 

http://www.cquestions.com/ 
мова програмування С 

тестові завдання розділені за тема-
ми  

http://www.pskills.org/c.jsp 
мови програмування С/C++, C#, Java, 
HTML 

тестові завдання на знання основ 
мови програмування, не розділені 
за темами 

http://www.quizful.net/test 
мови програмування С/C++, C#, Java, 
JavaScript, HTML, Ruby та інші 

тестові завдання на знання основ 
мови програмування, не розділені 
за темами 

https://www.expertrating.com 
мови програмування С/C++, C#, Java, 
JavaScript, HTML, Perl, Ruby та інші 

міжнародна система експертної 
оцінки знань ІТ спеціалістів, без-
коштовне тестування лише для 
жителів США 

www.brainbench.com 
мови програмування С/C++, C#, Java, 
JavaScript, HTML, Perl, Ruby та інші  

міжнародна система експертної 
оцінки знань ІТ спеціалістів, біль-
шість тестів платні 

 
Отже, широкий спектр онлайн сервісів надає можливість 

організовувати різнорівневий контроль знань. Принципи використання 
розглянутих нами сервісів подібні, тому кожен викладач має змогу 
вибрати оптимальний шлях забезпечення процесу контролю знань 
студентів під час будь-якого виду контролю. На наше переконання, 
онлайн-сервіси зі створення та публікування тестів як перспективна 
педагогічна технологія обов’язково знайде своє місце як у традиційній 
системі навчання, так і в системі самоосвіти. 
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