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Хмарні сховища 

Google Drive (17 Гб безкоштовно) - https://drive.google.com 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com&sa=D&ust=1584800087542000&usg=AFQjCNGxPLSVVvJ1x6y7YfafTDU-Gydg1Q


Платформи дистанційного навчання 
Віртуальні класні кімнати 

Google Classroom 

 (https://classroom.google.com/) 

  

 

 

 

Платформа дистанційного навчання 

https://www.google.com/url?q=https://classroom.google.com/&sa=D&ust=1584800087539000&usg=AFQjCNGXjf7yzAVd41V0sHDJoC5lINdxCw


Google Classroom 

 

https://classroom.google.com/ 

https://www.google.com/url?q=https://classroom.google.com/&sa=D&ust=1584800087539000&usg=AFQjCNGXjf7yzAVd41V0sHDJoC5lINdxCw


blogge  https://marina-klimenko.blogspot.com/ 

https://marina-klimenko.blogspot.com/
https://marina-klimenko.blogspot.com/
https://marina-klimenko.blogspot.com/
https://marina-klimenko.blogspot.com/


Інструменти для створення завдань до уроку 

Ресурс для створення хмари слів wordart (https://wordart.com/) 

Для створення хмари текст можна або додати вручну, або за вказаним посиланням. 

Розширені налаштування дозволяють змінювати  

у відображенні хмари ряд параметрів:  

-основну форму, добирати комбінацію з 8 кольорів, 

 шрифти, орієнтування слів, колір фону тощо. 

Можливість відображення певних слів виключно 

 обраним кольором. 

Безкоштовне скачування зображень у форматі  

jpg чи png (скачування векторного зображення платне). 

 

https://wordart.com/


Інструменти для створення завдань до уроку 

Ресурси для створення онлайн-пазлів (https://www.jigsawplanet.com/) 

Генератор дитячих ребусів (http://www.rebus1.com/ua/) 

LearningApps (https://learningapps.org/) 

 - сервіс з навчальними інтерактивними модулями  

та можливістю створювати власні вправи з різних  

предметів. Після реєстрації на сайті можна 

 користуватись  навчальним наповненням, 

 створювати тести і відправляти учням посилання. 
 

 

https://www.jigsawplanet.com/
http://www.rebus1.com/ua/
https://learningapps.org/


Інструменти для створення завдань до уроку 
 Фабрика кросвордів - (http://puzzlecup.com/crossword-ru/) 

 -  На цьому сайті ви зможете 

 швидко скласти або згенерувати  

кросворд онлайн для навчання 

 або  дозвілля, а також 

 розгадувати кросворди  

інших відвідувачів  сайту. 

 

Генератор кросвордів Highcat 

 (http://cross.highcat.org/ru_RU/) 

 

 

http://puzzlecup.com/
http://puzzlecup.com/
http://puzzlecup.com/
http://cross.highcat.org/ru_RU/
http://cross.highcat.org/ru_RU/


Інструменти для створення завдань до уроку 

Quizlet - (https://quizlet.com/latest) - 

 безкоштовний онлайн-сервіс для створення 

та застосування флеш-карток та навчальних 

ігор у різних категоріях 

 

https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1

%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC

%D0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%

B4-%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%

BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/ 

https://quizlet.com/latest
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/
https://quizlet.com/503909769/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-flash-cards/


Віртуальні дошки, плакати, аркуші, зошити 

Lino (http://linoit.com/) - Віртуальна дошка для спільної роботи. Створену дошку можна розмістити у соціальних 

мережах, на сайті або у блозі 

 

WIZER (https://www.wizer.me/) - дозволяє створювати інтерактивні робочі аркуші, які можна 
використовувати при дистанційному навчанні, для домашніх робіт, для роботи в класі на 
інтерактивній дошці. 

Учитель може створювати робочі листи на основі відеоуроків, прикріплювати до них різні завдання і запрошувати 

учнів до роботи. Учні реєструються в сервісі і виконують запропоновані завдання. Учитель може переглядати 

відповіді учнів в особистому кабінеті. 

Учитель може створювати класи і додавати до них учнів. 

За допомогою сервісу можна створювати цікаві дидактичні матеріали з будь-якої теми шкільної програми з 

використанням текстів, відео, аудіо, зображень, у тому числі інтерактивних. 

 

http://linoit.com/
https://www.wizer.me/


Інструменти для проведення відеоконференцій, вебінарівІ 

(https://zoom.us/join) -  

Платформа для проведення відеоконференцій, вебінарів 

https://zoom.us/join


Створення тестів та завдань із збереженням відповідей 

Google Forms -  

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

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

