
Цифрові інструменти для організації ефективної дистанційної роботи та комунікації 

 

 Тимчасовий центр надання інформації та інструментів для допомоги вчителям у період 

епідемії коронавірусу (COVID-19)   https://cutt.ly/9tNFi1u  

 

Створення навчального середовища 

Cisco WebEx https://www.webex.com/webinar.html Платформа, що пропонує 

хмарні сервіси та програми 

для спільної роботи, надає 

гарантію високої якості 

зв’язку та безпеки передачі 

даних  (все, що ви надсилаєте, 

повністю зашифровано) і має 

унікальну опцію голосового 

управління трансляціями. 

Частина функцій доступна 

безоплатно, передбачена 

можливість передплати 

додаткових послуг. 

FreeConferenceCall.com  
https://www.freeconferencecall.com/ru/ua  Інструмент для проведення 

конференцій (аудіо, 

відеоконференції до 1000 

учасників). Доступ 

безоплатний. 

Google Classroom https://classroom.google.com  Веб-сервіс від Google для 

навчальних закладів, що 

дозволяє викладачам швидко 

створювати та впорядковувати 

завдання, виставляти оцінки, 

залишати коментарі та 

спілкуватися із здобувачами 

освіти. Доступ безоплатний. 

Google Hangouts 
https://hangouts.google.com Програмне забезпечення від 

компанії Google для миттєвого 

обміну повідомленнями та 

проведення відеоконференцій. 

Доступ безоплатний. 

Kahoot https://kahoot.com/  Платформа для проведення  

тестів, опитувань під  час 

дистанційного навчання (не 

більше 30 студентів 

одночасно). Доступ 

безоплатний. 
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Microsoft Teams 
https://products.office.com/uk-

ua/microsoft-teams/group-chat-software  

Сервіс, що дозволяє 

організовувати та проводити 

групові обговорення, 

відеоконференції, на які 

можна зібрати від 10 до 10 000 

людей, незалежно від того, де 

вони перебувають. Є 

можливість  надавати та 

отримувати доступ до файлів 

Word, PowerPoint та Excel, а 

також спільно редагувати їх у 

режимі реального 

часу.Частина функцій 

доступна безоплатно, 

передбачена можливість 

передплати додаткових послуг. 

Quizlet 
 

https://quizlet.com/  Веб-сервіс, що має на меті 

полегшити і покращити 

процес запам'ятовування 

інформації, яка представлена у 

вигляді навчальних карток. 

Викладачі та здобувачі можуть 

створювати свої набори карток 

чи використовувати вже 

створені. Доступ безоплатний. 

ZOOM 
https://zoom.us/download  Веб-сервіс для організації і 

проведення відеоконференцій, 

онлайн-зустрічей, для 

дистанційного навчання. 

Зручно використовувати для 

проведення індивідуальних і 

групових занять. Доступ 

можливий з комп'ютера, 

планшета, мобільного 

телефону. Частина функцій 

доступна безоплатно, 

передбачена можливість 

передплати додаткових послуг. 

Управління проектами 

Asana  https://asana.com/  Програмне забезпечення для 

спільної роботи над 

проектами, завданнями, для 

корпоративного спілкування, 

обміну документацією, 

створення, перевірки списку 

справ. Є можливість 

створення акаунта безоплатно, 

передбачено додаткові платні 

функції. 

Coggle https://coggle.it/ Онлайн-додаток, що 

підтримує спільну роботу над 

проектами. Інтерфейс 
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програми простий, однак має 

безліч функцій, які суттєво 

спрощують процес створення 

інтелектуальних мап. 

Програма підтримує 

використання зображень, 

індивідуальні кольорові схеми 

та можливість переглядати 

історію створення документа. 

Частина функцій доступна 

безоплатно, передбачена 

можливість передплати 

додаткових послуг. 

Trello https://trello.com  Веб-сервіс, що пропонує 

можливості для спільної 

роботи, допомагає підвищити 

її ефективність. Завдяки 

дошкам, спискам і карткам 

Trello користувачі можуть 

керувати проектами, 

розставляти пріоритети, чітко 

ставити задачі, відстежувати 

їх виконання тощо. Доступ 

безоплатний. 

XMind  https://www.xmind.net  Програмне забезпечення для 

проведення мозкового штурму 

та складання інтелект-мап. 

Програма надає можливість 

користувачу фіксувати свої 

думки, організовувати їх у 

різні діаграми, 

використовувати ці діаграми 

разом з іншими 

користувачами. Частина 

функцій доступна безоплатно, 

передбачена можливість 

передплати додаткових послуг. 

Створення візуального контенту 

Canva 

 

 

https://www.canva.com/ Онлайн-інструмент для 

графічного дизайну з 

інтуїтивним інтерфейсом. 

Можна використовувати 

багатосторінкові шаблони та 

видозмінювати їх за 

допомогою бібліотеки 

графічних елементів. Частина 

функцій доступна безоплатно, 

передбачена можливість 

передплати додаткових послуг. 

Visme https://www.visme.co/ Платформа для створення 

презентацій, анімацій, банерів, 

інфографіки, звітів, форм і 
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іншого візуального контенту. 

Програма містить багато 

безоплатних шаблонів для 

інфографіки, а також сотні 

безкоштовних зображень, що 

роблять презентацію яскравою 

та цікавою. Частина функцій 

доступна безоплатно, 

передбачена можливість 

передплати додаткових послуг. 

 

 

 

 

 


