
Шановні колеги! 

Ми зібрали для вас різні ресурси, які допоможуть вам організувати дистанційне навчання швидко 

та зручно. У переліку ви не знайдете Skype, Telegram чи Viber, адже про них ви і так усе знаєте ;)  

Даний перелік у жодному разі не є рекламою даних ресурсів, він також не є рекомендацією, 

обов’язковою до виконання (МОН не рекомендує жодних конкретних платформ для дистанційного 

https://mon.gov.ua/ua/news/stop-fejk-mon-nagoloshuye-sho-karantin-trivaye-do-24-kvitnya-zno-навчання 

vidbudetsya-nemaye-rekomendovanih-platform-dlya-distancijnogo-navchannya-zhodnih-specperevirok-

znan-zdobutih-pid-chas-karantinu ) 

Для чого ж тоді створений цей список? Для того, щоб зробити комфортнішим ваш доступ до 

ресурсів, адже усі назви є клікабельними посиланнями, тому до будь-якого сайту/платформи ви 

зможете потрапити дуже швидко. 

Для того, щоб допомогти вам знайти саме той ресурс, який потрібний вам тут і зараз. 

А ще для того, щоб кожен день ви могли відкривати для себе нові можливості, відшукували нові 

рішення та поповнювали цей список власними цікавими знахідками -  кожен особисто для себе та 

для своїх колег. 

Дякуємо вам за ваше прагнення зростати професійно разом! 
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Online ресурси для дистанційного навчання 

 

Сервіси для організації дистанційного навчання 
 

Zoom  Сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку. 

Тут можна організовувати конференції та веб-семінари для різної 
кількості користувачів і спікерів (залежить від тарифного плану). 

https://www.microsoft.com/uk-
ua/education/products/teams  

Teams є частиною Office 365об’єднує спілкування, контент, задачі 
та додатки в одному місці. Будучи віртуальною платформою для 
проведення зустрічей, функції Teams дозволяють легко розподіляти 
завдання – незалежно від того, де перебувають люди. Teams також 
допомагає керівникам шкіл і співробітникам залишатися на зв’язку і 
обмінюватися оголошеннями в режимі реального часу. 

https://www.classdojo.com/uk-ua/ Сервіс, який допоможе максимально зімітувати шкільне 
середовище вдома. Він зроблений для кращої комунікації батьків, 
вчителів та дітей 

 

https://classroom.google.com/u/0/h  Безкоштовний сервіс для навчальних закладів. Мета – спростити 
створення, поширення і класифікацію завдань, прискорити обмін 
файлами між учителями і учнями. Реєструватись окремо не потрібно, 
достатньо мати пошту на Gmail. 

 

https://www.dingtalk.com/en Сервіс для відеозв’язку та дистанційного навчання. Він повністю 
безкоштовний. Для користування потрібно завантажити програму на 
смартфон, планшет чи ПК. Мова користування – англійська. 
Інтерфейс простий, інтуїтивно зрозумілий. 
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https://human.ua/schools Шкільна платформа. Єдина система, допомагає забезпечувати 
повноцінний навчальний процес 

 
https://discordapp.com/ Безкоштовний голосовий та текстовий чат, який працює як на 

комп’ютері, так і на смартфоні. Не звертайте увагу на те, що цей чат 
розроблений для геймерів. Більш того, це може бути розцінено як 
позитивний момент – майже усі студенти його використовують. 

 
Cisco Webex Сервіс відеозв’язку, який дозволяє викладачам та учням 

взаємодіяти на відстані за допомогою комп’ютера чи будь-якого 
мобільного гаджета в режимі реального часу, тобто «тут і зараз» 

 
Hangouts Meet 
(www.meet.google.com) 

Відеозустрічі інтегровані з іншими інструментами Google G-Suite 

 

Loom (www.loom.com) Платформа для відео- та аудіоконференцій, взаємодії, підтримки 
чатів і проведення вебінарів. 

 

https://classflow.com/ Сервіс для проведення навчальних занять 

 

Платформи для виготовлення цифрового навчального контенту 
 

https://www.thinglink.com Інструмент для створення інтерактивних зображень, відео та інших 
мультимедійних ресурсів 

 

https://app.edu.buncee.com Допомагає у створенні візуальних презентацій навчального 
контенту, у т.ч. мультимедійних уроків, матеріалів, презентацій 
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https://www.freescreenrecording.co
m/ 

Безкоштовна програма для запису відео з екрану монітора. 
 

https://www.bandicam.com/ Безкоштовна програма для запису відео з екрану монітора до 10 хв 
 

https://miyklas.com.ua/ Електронна освітня платформа, яка пропонує широкий спектр 
матеріалів - завдання, теорія та тести у шкільних предметах 

 

https://edpuzzle.com Програмне забезпечення для створення відеоуроків 

https://corp.kaltura.com/solutions/
education/ 

Інструменти керування та створення відеоконтенту з можливістю 
інтеграції в різноманітні системи керування навчальним процесом 

https://squiglit.com Платформа для створення контенту, який трансформує усні 
презентації та тексти в анімовані відео 

https://coggle.it Сайт для створення ментальних карт 

https://www.canva.com Ресурс для створення презентацій 

https://slidesgo.com Ресурс із шаблонами готових презентацій та їх елементів 

https://app.wizer.me/ Інструмент для створення онлайнових робочих аркушів 

https://quizlet.com Сервіс для створення інтерактивних вправ 

http://rebus1.com/ua/ Генератор ребусів 
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https://www.studystack.com/ Сервіс для створення інтерактивних ігор 

https://www.ispring.ru/ispring-free-
cam 

Безкоштовна програма для скрінкастінга зі звуком (звук знімається з 
динаміків комп'ютера, мікрофона або того й іншого разом) 

https://www.bandicam.com/ua/ Зручна програма для запису екрану для Windows, яка може 
записувати будь-що на екрані комп'ютера у високоякісне відео. Крім 
того, вона дає змогу записувати певну ділянку на екрані ПК або 
зберегти процес гри, яка використовує графічні технології 
DirectX/OpenGL/Vulkan 

http://padlet.com/ Зручний, легкий інструмент для організації спільної роботи 
учасників освітнього процесу з різним контентом у визначеному 
віртуальному просторі 

https://www.storyboardthat.com/ Сервіс для створення коміксів 

https://www.classtime.com/uk/ Інтерактивні уроки, опитування 

https://onlinetestpad.com/ua Конструктор логічних ігор 
 

https://musiclab.chromeexperime
nts.com/ 

Сервіс створення пісень 

https://childdevelop.com.ua/generat
or/  
 

Генератор практичних завдань, який дозволяє створювати та 
роздруковувати завдання для дітей різного віку з математики, 
читання та письма. Наприклад, прописи, анаграми, завдання на 
додавання чи віднімання 
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Платформи з безкоштовними онлайн-курсами та корисними матеріалами 

 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/
online-services-for-teachers 

Оглядовий освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/di
gital-fizra 
 

Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту 
Теми уроків фізкультури охоплюють присідання та випади, планку, 

віджимання, біг на одному місці, йогу, стрибки, прес, набивання м'яча 
та багато іншого. А ще ви дізнаєтесь, як смартфон може стати міні-
тренером. 

 

https://prometheus.org.ua/course
s-catalog/ 

На платформі є близько 100 безкоштовних онлайн-курсів 

https://learning.ua/ Математика, українська мова, для учнів 1-9 класів 
 

https://uk.khanacademy.org/ 
 

Математика, українська мова, фізика, література, історія 
 

https://childdevelop.com.ua/ Творчі та практичні завдання, експерименти, статті з розвитку, 
виховання та психології дитини 

 

https://picklebums.com/ Цікаві ідеї для творчості 
 

https://studio.code.org/courses 
 

Це курси з інформатики для дітей 4-18 років. На платформі є відео, 
плани уроків і завдання. Частина матеріалів – англійською мовою 

 

https://kids.nationalgeographic.com
/ 

Цікаві відео про науку, природу 
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http://www.samouchka.com.ua/ukr/ Розвиваючі ігри, навчальні програмам для дошкільників, 
першокласників, школярів молодших класів. 

 

http://rozumniki.com/ Понад 12 000 інтерактивних завдань 
 

https://www.matific.com/ua/uk/hom
e/uct/ouour-prodr-content/ 
 

Безкоштовний ресурс для вивчення математики в ігровій формі для 
учнів 1-6 класів. Учні можуть вирішувати задачі, проходити тести, 
досліджувати математичні концепції та прийоми. Matific дозволяє 
відстежувати успіхи всіх учнів через звіти в реальному часі 

 

https://gcompris.net/index-uk.html Понад 100 вправ на різні навички, від оволодіння клавіатурою до 
арифметики, читання, природи, абетки Брайля тощо. Працює на 
комп'ютерах і планшетах 

 

https://www.eduactiv8.org/screensh
ots/1/ 

Вправи з читання, математики, логічні ігри. Поділено за класами 
 

https://vchy.com.ua Онлайн платформа, де учні початкової школи усієї України 
вивчають математику в інтерактивній формі 

 

https://ua.mozaweb.com Тут є цифрові книги, інтерактивний зміст, пов’язані з навчальними 
предметами програми та ігри, більш ніж 1200 3D-сцен та відео. Сервіс 
платний, але є можливість створити безкоштовний акаунт і 
користуватися частиною опцій 

 

http://tuxpaint.org/ Смішний ресурс для вивчення основ малювання за допомогою 
різних інструментів (від 5до 12 років) 

 

https://learningapps.org/ 
 

Сервіс містить завдання з природничих наук, англійської та інших 
іноземних мов, математики, історії тощо 
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https://nus.org.ua/articles/pysmen
nyky-zapysuyut-video-dlya-
shkolyariv-yak-tse-vykorystaty-
na-urokah/ 
 

Це інтерв’ю із сучасними письменниками й письменницями, де вони 
розповідають про дитинство, знайомлять із книжками, відповідають 
на запитання. До відео розроблені методичні рекомендації. У них є 
завдання не лише з мови та літератури, а й з математики, 
інформатики, дизайну та технологій і навіть образотворчого 
мистецтва. 

 

https://ukr-mova.in.ua/ «Мова — ДНК нації» — освітній проєкт для тих, хто хоче 
вдосконалити свої знання української мови 

 

https://museums.authenticukraine.c
om.ua/ua/ 

- 7 неперевершених музеїв України просто неба 

https://artsandculture.google.com/st
ory/10-top-museums-you-can-
explore-right-here-right-
now/igKSKBBnEBSGKg 

Екскурсії музеями світу (англійською) Це можливість усім разом 
відправитися на екскурсію в музеї світу – добірка від Google 
Arts&Culture 

 
Цікаві YouTube канали 

 

https://www.youtube.com/channel
/UCioz7pLeEpBNrFfwHb2m-pA 
 

Тут ви знайдете відповіді як на несподівані, так і на очікувані 
запитання. Наприклад, чому не треба проходити щодня 10000 
кроків, що насправді відбувається, коли ви засмагаєте і чи можна 
посивіти від стресу за одну ніч. 

https://www.youtube.com/channel/
UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ/ab
out 

Це YouTube-канал із короткими науково-популярними відео з 
фізики, астрономії, біології, географії та математики. Тут ви 
дізнаєтеся, звідки беруться нові віруси, чи існує час насправді і чому 
коти так дивно поводяться 
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https://www.youtube.com/channel/
UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw/vi
deos?view=0&sort=p&flow=grid 

 

. Український мультсеріал, створений на основі бестселера ―Книга-
мандрівка. Україна‖ про всесвітньо відомих українців та події, про які 
в нас не завжди добре знають. Одна з найпопулярніших серій на 
каналі – ―Як одесит світ від холери врятував‖. Її переглянули вже 
майже 250 тисяч разів 

 

https://www.youtube.com/user/Spa
nglerScienceTV 

Цікаві експерименти та досліди 
 

https://www.youtube.com/cikavana
uka 

Канал ―Цікава наука‖ має за мету покращення ситуації з науковою 
грамотністю серед усіх, хто бажає отримувати інформацію 
українською мовою 

https://www.youtube.com/channel/
UC5XMF3Inoi8R9nSI8ChOsdQ 

Пропонує різні ідеї для малювання 
 
 

https://www.youtube.com/channel
/UCyaRd88DJGsu0_PJ-
n_2CRw/about 
 

OpenTheatre - сучасний український театр онлайн. Online трансляції 
вистав, концертів, перформансів та інших цікавих мистецьких подій, 
відеоблоги, огляди вистав, сюжети про театр, інтерв'ю 

https://www.youtube.com/channel
/UCyGXW1SJBnVsWRtDP-
QyiNw 

Навчить складати оригамі 

https://www.youtube.com/watch?v=
FiXCxfWWwPo&list=PLgr4jAFvG97
Ck9UHQyG5T2ybZX0hRbA6g&ind
ex=1 
 

Драйвові руханки для дітей 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/watch?v=QwoBF_zt25c
https://www.youtube.com/user/SpanglerScienceTV
https://www.youtube.com/user/SpanglerScienceTV
https://www.youtube.com/cikavanauka
https://www.youtube.com/cikavanauka
https://www.youtube.com/channel/UC5XMF3Inoi8R9nSI8ChOsdQ
https://www.youtube.com/channel/UC5XMF3Inoi8R9nSI8ChOsdQ
https://www.youtube.com/channel/UCyaRd88DJGsu0_PJ-n_2CRw/about
https://www.youtube.com/channel/UCyaRd88DJGsu0_PJ-n_2CRw/about
https://www.youtube.com/channel/UCyaRd88DJGsu0_PJ-n_2CRw/about
https://www.youtube.com/channel/UCyGXW1SJBnVsWRtDP-QyiNw
https://www.youtube.com/channel/UCyGXW1SJBnVsWRtDP-QyiNw
https://www.youtube.com/channel/UCyGXW1SJBnVsWRtDP-QyiNw
https://www.youtube.com/watch?v=FiXCxfWWwPo&list=PLgr4jAFvG97Ck9UHQyG5T2ybZX0hRbA6g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FiXCxfWWwPo&list=PLgr4jAFvG97Ck9UHQyG5T2ybZX0hRbA6g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FiXCxfWWwPo&list=PLgr4jAFvG97Ck9UHQyG5T2ybZX0hRbA6g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FiXCxfWWwPo&list=PLgr4jAFvG97Ck9UHQyG5T2ybZX0hRbA6g&index=1

