
– онлайн-сервіс для створення 

форм зворотного зв'язку, 

онлайн-тестувань,

опитувань тощо.

Все, що потрібно для 

роботи з формами, 

- це мати акаунт

в Google.

Google Форми 



За допомогою Google Форм можна

• відкрити онлайн-реєстрацію 
на захід;

• організувати голосування;

• провести онлайн-
дослідження;

• здійснити тестування;

• створити бриф
(технічне завдання);

• збір фідбек і т. д.



Зручність  Google Форм

• Простота у використанні

• Безкоштовність

• Доступність 24/7

• Індивідуальне оформлення

• Спільний доступ

• Мобільність

• Аналіз даних



Як знайти Google форми

• Із Google Диску • Із сервісів офісного пакету Google



Як знайти Google форми

• З адресного рядка браузера

https://docs.google.com/forms/

• Із стартової сторінки Google

https://docs.google.com/forms/


Початок роботи з Google Forms
Важливо!

Щоб створити гугл-форму, слід авторизуватися в акаунті Google. Якщо такого 

немає, його можна створити за посиланням accounts.google.com.

Панель інструментів у 

Google Forms

1 2   3 4 5

1. Налаштування теми
У Google Forms є можливість

вибирати зображення для 
хедера, змінювати кольорову

схему та шрифт:

http://accounts.google.com/


1 2   3 4 5

2. Попередній перегляд

Дозволяє побачити форму такою, якою її побачать ваші респонденти.

4. Кнопка "Відправити"

Google Forms пропонує кілька зручних способів відправлення 

форми: у вигляді електронного листа, посилання, а також у 

вигляді HTML-коду для вставки на сайт.

3. Налаштування

5. Додаткові налаштування

У цій вкладці доступні ще деякі дії з формою:

Панель інструментів у Google Forms



Якщо ви бажаєте збирати адреси електронної пошти 

ваших респондентів, натисніть галочку "Збирати адреси 

електронної пошти". Поки користувач не введе адресу 

email, йому будуть недоступні для перегляду інші 

розділи форми.

Тут також можна зробити обмеження до однієї 

відповіді та налаштувати, чи зможуть респонденти 

змінювати відповіді після відправлення форми і 

бачити інші відповіді.

3. Налаштування

Вкладка "Загальні"

Вкладка "Презентація"
Додає деякі візуальні риси до вашого опитування: 

тут ви можете вставити індикатор заповнення

форми, вибрати функцію перемішування запитань, 

а також додати текст, який буде показаний 

респонденту після заповнення форми.



3. Налаштування

Якщо ви створюєте форму для тестування, 

увімкніть опцію "Тест" у цій вкладці. 

Це дозволить призначати кількість балів за 

відповіді та зробити оцінювання 

автоматичним. 

Також тут можна вказати, що буде 

показано респондентові під час 
проходження тесту:

Вкладка "Тест"



Конструктор форм
У Google Forms є можливість не тільки 

створювати запитання, але й вставляти 

зображення, відео та ділити форму на розділи. 

Зробити це можна за допомогою панелі 

інструментів, яка знаходиться праворуч 

від блоку із запитанням:



Типизапитань

Детальніше

https://support.google.com/docs/answer/7322334?hl=ru&ref_topic=9055304

