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ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ СЕРВІСУ  

«УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН» 

КЛІЄНТ «УЧЕНЬ» 

Для організації тестування учнів в онлайн-режимі системний адміністратор 

надає кожному учневі індивідуальний логін і пароль для входу до особистого 

кабінету сервісу за посиланням https://universal-school.com/.  

 

Рис. 1. Вхід до сервісу 

В особистому кабінеті  учень має можливість редагувати профіль: заносити 

персональні дані, завантажувати фото, змінювати мову анкет та індивідуальний 

пароль (див. рис. 2). 

 

Рис. 2. Персональна сторінка учня 

https://universal-school.com/


Тестування за методикою «Соціум» відбувається наступним шляхом: 

діагностика → соціально-комунікативний розвиток → відповідь на 1 питання → 

далі (учень відповідає на всі наступні запитання) → результат. 

 

Рис. 3. Тестування за методикою «Соціально-комунікативний розвиток» 

Наступною є діагностика «Вад особистісного розвитку». Алгоритм дій 

наступний: діагностика → Вади особистісного розвитку → відповідь «так» чи 

«ні» на твердження → далі (учень відповідає на всі наступні твердження) → 

результат. 

 

Рис. 4. Тестування за методикою «Вади особистісного розвитку» 

Далі йде методика «Ціннісні пріоритети». Учень у кожному твердженні 

повинний вибрати один з варіантів: діагностика → Ціннісні пріоритети → варіант 



твердження А або Б → далі (обрати варіант по всіх наступних твердженнях) → 

результат. 

 

Рис. 5. Тестування за методикою «Ціннісні пріоритети» 

Діагностика «Домінуючої системи сприйняття» відбувається наступним 

шляхом: діагностика → Домінуюча система сприйняття → відповідь на 1 питання 

«так» або «ні» → далі (учень відповідає на всі наступні запитання) → результат. 

 

Рис. 6. Тестування за методикою «Домінуюча система сприйняття» 

Остання методика, за якою проводиться тестування, це «Навчальна 

активність». Треба оцінити кожне з 70 тверджень за п'ятибальною шкалою: 

1 - зовсім не згодний; 



2 - швидше не згодний; 

3 - не впевнений; 

4 - мабуть, можу погодитися; 

5 - цілком згодний. 

Алгоритм дій наступний: діагностика → Навчальна активність → поставити 

бал від 1 до 5 у відповідь на твердження → далі (учень оцінює всі наступні 

твердження) → результат. 

 

Рис. 7. Тестування за методикою «Навчальна активність» 

Тестування за методикою «Навчальна мотивація» знаходиться в процесі 

розробки. 

По кожній методиці після проходження тесту учень отримує результат та 

рекомендації у текстовому вигляді. 

 

 

 

 


