
 
 

 
 

  



 
 

 
 

1. ClassDojo 

https://www.classdojo.com/uk-ua/ 

Це інструмент для креативного планування і 

контролю роботи класу.  

Практична користь: Ви можете створити план 

роботи з окремими учнями та завантажити 

навчальні завдання. Заплановані повідомлення 

інформуватимуть учнів про важливі події та 

нагадуватимуть про необхідність виконати 

домашні завдання. За допомогою цієї програми ви 

зможете спілкуватися і з батьками учнів.   

Як користуватися? Цей застосунок безкоштовний. 

Для реєстрації достатньо вказати електронну пошту та згенерувати пароль. Сервіс 

можна використовувати на будь-якому гаджеті (мобільному телефоні, планшеті, 

ноутбуці тощо). 

 

2. Trello 

https://trello.com/ru  

Це онлайн-ресурс, що допоможе 

педагогам організувати плідну 

командну роботу учнів.  

 

Практична користь: Сервіс можна 

використовувати для створення учнівських проєктів. Педагог може розподілити 

між школярами обов'язки і зазначити терміни виконання роботи. Діти можуть 

публікувати результати кожного етапу в онлайн-картках, демонструючи таким 

чином прогрес. 

Як користуватися? Більшість можливостей сервісу безкоштовні, їх цілком 

достатньо для повноцінної роботи. Для того, щоб використовувати його, достатньо 

зарєструватися чи авторизуватися через Google-акаунт. Інтерфейс зрозумілий на 

інтуїтивному рівні.  
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3. H5P 

https://h5p.org/  

Це зручний та простий конструктор, 

який дозволяє обрати будь-який шаблон 

для створення інтерактивного контенту. 

Практична користь: Дозволяє 

створювати інтерактивний вміст, що 

можна поділити на кілька категорій: 

ігри, мультимедіа, запитання та 

соціальні мережі, створення презентацій або відео з інтерактивними елементами. 

Особливо ефективний під час проведення дистанційних занять. 

Як користуватися? Безкоштовний сервіс. Спершу потрібно зареєструватися на 

сайті, натиснути на кнопку «My account», потім – «Create New Content». 

 

4. LearningApps.org  

https://learningapps.org/  

Безкоштовний сервіс та платформа для створення 

навчальних мультимедійних завдань. 

Практична користь: Можна використовувати готові 

інтерактивні завдання, а можна створювати власні. 

Кожну з вправ можна прикріпити у блозі чи у будь-якій 

навчальній платформі.  

Як користуватися? Цей ресурс зручний та простий у 

користуванні. А для того, щоб почати виконувати 

вправи, навіть не потрібно реєструватися. 
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5. Productivity Owl 

https://chrome.google.com/webstore/detail/productivity-

owl/eoagmdboiealblmpaahjlhajggndaahi 

Це розширення Google Chrome, що допоможе дітям та 

вчителям позбутися звички марно витрачати час в 

Інтернеті.  

Практична користь: Сервіс дозволяє проводити 

необмежену кількість часу на дозволених сайтах (ті, які 

знадобляться для роботи/навчання) та закриватиме 

відразу чи через короткий час ті сторінки, які користувач 

записав у «список заборонених сайтів». Є можливість обрати 

дні та години, коли плагін «сова» не буде забороняти заходити на будь-які сайти. 

Як користуватися? Сервіс безкоштовний та не потребує реєстрації. Списки 

«дозволених» та «заборонених» сайтів налаштовуються власноруч. 

 

6. Chalk 

https://www.chalk.com/planboard/ 

Безкоштовний сервіс, за допомогою якого можна 

раціонально організувати робочий процес.  

Практична користь: За допомогою цього сервісу 

можна розписати завдання для учнів та планувати 

розклад занять для класу. Школярі, які мають 

доступ до дошки з планами, зможуть оперативно 

дізнаватися про нові завдання.  

Як користуватися? Спершу потрібно 

зареєструватися. Після цього вам відкриється стартова сторінка, де можна 

спланувати перший семестр, визначити дати проведення занять та задати 

домашні завдання. Сервіс поки що не локалізовано українською, але вбудованого 

Google-перекладача цілком достатньо для того, аби впоратися з інтерфейсом.  
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7. Padlet 

https://padlet.com/ 

Це онлайн-дошка, на якій можна прикріплювати 

тексти, зображення, відео чи фото, файли та посилання 

на зовнішні ресурси. 

Практична користь:  Є можливість створювати 

загальну «стіну» для класу та публікувати на ній 

додаткові навчальні матеріали чи домашні завдання 

тощо.  

Як користуватися? Можна надіслати класу посилання 

на стіну, де діти зможуть додавати свої публікації (коментарі до завдань, готові 

домашні роботи тощо). Учитель має обов'язково реєструватися, тоді як учням 

достатньо перейти за посиланням на стіну.  

 

8. ThingLink 

https://www.thinglink.com/ 

Це застосунок, за допомогою якого можна створювати 

мультимедійні плакати, на які наноситься інтерактивний 

контент.  

Практична користь: сервіс чудово підходить для 

організації проєктної та дослідницької діяльності учнів. 

Школярі зможуть презентувати результати своєї 

діяльності, а вчителі – провести інтерактивні 

ігри/вікторини тощо. 

Як користуватися? Для вчителів реєстрація безкоштовна. 

Вони можуть використовувати цей ресурс для того, щоб урізноманітнити заняття 

інтерактивом. 
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9. Edmodo 

https://new.edmodo.com/  

Edmodo – це інтерактивний освітній онлайн-ресурс, 

схожий на соціальну мережу. Користуватися сервісом 

можна безкоштовно. 

Практична користь: педагоги можуть створити 

віртуальний навчальний простір та заповнювати його 

навчальним контентом. Edmodo чудово підійде для 

створення різноманітних завдань (вікторин, опитувань 

тощо) та зручного обміну ними з учнями.  

Як користуватися? Спершу потрібно зареєструватися, потім створити «клас». Для 

того, щоби підключити учнів та їхніх батьків до освітнього ресурсу, потрібно 

надіслати їм реєстраційний код.  

 

10. Linoit 

https://en.linoit.com/ 

Linoit – віртуальна дошка, де можна закріпити 

інформаційні нотатки, зображення, документи чи 

відео.  

Практична користь: за допомогою цього сервісу 

педагоги зможуть проводити для учнів мозкові 

штурми, організовувати проєктну роботу і 

впроваджувати дистанційне навчання. Користувачі 

віртуальних дошок можуть переміщувати стікери, 

створювати групу учасників та додавати свої 

мультимедійні файли. Працювати з ресурсом можуть 

і без реєстрації, але з певними обмеженнями. 

Як користуватися? Спочатку потрібно зареєструватися, далі увійти до кабінету і 

створити дошки з групами. Над заповненням однієї дошки може працювати кілька 

школярів, що сприятиме розвитку навичок командної роботи.  
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