ОФІЦІЙНІ САЙТИ
www.mon.gov.ua - офіційний
сайт Міністерства освіти і
науки України

www.kmu.gov.ua - урядовий
портал

rada.gov.ua - сайт Верховної
Ради України

САЙТИ НАУКОВИХ УСТАНОВ
https://imzo.gov.ua/ - інститут
модернізації змісту освіти

http://naps.gov.ua/ - Національна
академія педагогічних наук
України

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
http://pto.org.ua/ - професійно
освітній портал

http://lib.pto.org.ua/ - контентбібліотека системи ПТО

http://osvita.ua - освітній портал
"Освіта.UA"

http://pedrada.com.ua - портал
освітян України

http://pedpresa.ua - Освітній
портал "Педагогічна преса"

ОСВІТНІ ПЛАТФОРМИ
http://ac-cent.com/ - електронний
освітній ресурс Universal
Education Space (дозволяє:
створити власне електронне
середовище навчального закладу;
започаткувати електронну
бібліотеку навчального закладу;
створити мережу електронних
кабінетів закладу з управлінням з
електронного кабінету
адміністратора (директора)).
Ресурс містить WEB-бібліотеку
http://lib.ues.by, в якій є добірка
матеріалів із відкритих джерел у
вільному доступі та автентичні
авторські розробки з оплатою за
користування.

https://www.eduget.com/uk/ освітня онлайн-платформа
(професійні курси, корпоративне
навчання, особистий розвиток та
мови, онлайн школа тощо).

http://e-learning.org.ua/ - система
дистанційного навчання Інституту
професійно-технічної освіти
НАПН України.

ПЛАНУВАННЯ УРОКУ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Онлайн дошки
http://en.linoit.com/ універсальний онлайн - сервіс
Lіnoit зручний для роботи з
нотатками, стікерами, фото, відео,
організованими в один
віртуальний стіл.

https://padlet.com/
Padlet:
цифрова
стіна
з
вашими
документами і мультимедійними
файлами.

http://edu.glogster.com/ - Glogster соціальна мережа, яка дозволяє
користувачам легко створювати
безкоштовні інтерактивні постериплакати. Такі постери називаються
Глоги (glogs), або графічні блоги
(graphical blogs).
http://www.twiddla.com/ онлайн- сервіс для спільної
роботи. За принципом роботи він
схожий з інтерактивною
дошкою Dabbleboard, але
можливостей для проведення
онлайн -роботи має більше.
http://wikiwall.ru/ wiki-стінгазета - онлайновий
сервіс, що дозволяє групі
учасників спільно створювати
wiki-газети, розташовувати на
сторінці та редагувати блоки з
текстом, картинками, відео.

Програми для створення mind-map (схем)
www.coggle.it –
Coggle є безкоштовним онлайндодатком, який підтримує спільну
роботу над проектами. В цій
програмі можна розробити зручні
яскраві ментальні карти.

http://www.xmind.net/ XMind — вільне 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.
FreeMind — вільна програма для
створення мап - думок. Програма
має розширені можливості
експортування.
Експорт XHTML дозволяє
створити карту-схему з
розгалуженою структурою і
посиланнями на зовнішні
джерела.
https://bubbl.us/ - допомагає
організовувати дані за допомогою
побудови схем. Додаток дозволяє
створити прості mind-map і
експортувати їх у формат
зображень.

www.mind42.com –
Mind42 - безкоштовна онлайнпрограма, яка дає можливість
створювати, імпортувати карти з
інших розширень та працювати
над матеріалами кільком особам
одночасно

www.mapul.com –
online- сервіс для створення
ментальних карт, що вирізняються
поміж інших тим, що виглядають
як намальовані від руки

https://cacoo.com/ - Cacoo зручний онлайн-інструмент
малювання, який дозволяє
створювати різні діаграми, такі як:
карти сайту, каркасні схеми, UML
і мережеві графіки.
Діаграми, створені в Cacoo,
можуть бути відредаговані
кількома людьми одночасно.
Зміни, що вносяться
користувачами, відображаються в
режимі реального часу.
https://docs.google.com/drawing/ Drawings – додаток Google, який
дозволяє створювати карти знань

Платформи для створення тестів, вікторин
https://docs.google.com/form/
Google Форми - частина офісного
інструментарію Google Drive.
Мабуть, це один з найшвидших і
простих способів створити своє
опитування або тест: Форми
абсолютно
безкоштовні.
Для
використання ресурсу потрібно
лише мати акаунт Google.
https://www.classmarker.com/
сервіс для створення опитування з
різними форматами відповідей крім звичних варіантів, є навіть
есе.
Для
початку
роботи
викладачеві потрібно створити
віртуальний клас і розіслати
запрошувальні
коди
учням.
ClassMarker зберігає результати
всіх проведених тестів, ведучи
статистику успішності.
https://quizlet.com/ru - Quizlet – дає
можливість створювати тести, в
яких учні будуть вибирати вірні
відповіді
із
запропонованих,
зіставляти
зображення
та
інформацію або вписувати власні
варіанти.
https://www.proprofs.com/
Proprofs готує тести будь-якого
виду. Сервіс дозволяє вставляти в
завдання текстові документи та
презентації, файли PDF, а також
зображення, аудіо- та відеофайли.

https://kahoot.it/ - сервіс Kahoot
дозволяє створювати опитування,
тести і завдання з вибором
відповіді,
проте
з
одним
невеликим
доповненням:
є
можливість
зробити
з
цих
опитувань змагання між учнями.
https://plickers.com/ - Plickers сервіс для створення бліцопитування
для
отримання
миттєвого зворотнього зв’язку з
використанням карток з
QR-кодом. Додаток працює на
Android і iOS, а завантажується
безкоштовно.
http://www.strawpoll.me/
Strawpoll - найпростіший сервіс,
який не потребує реєстрації.
Необхідно лише ввести питання,
кілька варіантів відповідей та
подати посилання учням. Можна
використати
для
швидкого
голосування під час уроку.
https://www.easytestmaker.com/ Easy Test Maker дає можливість
створювати завдання, в яких
потрібно вибирати вірні і
помилкові твердження. Тести
можна відформатувати для
зручності читання на планшеті
або завантажити у форматах .pdf
або .doc. Сервіс вміє
перемішувати питання і варіанти
відповідей, щоб учням було
складніше списувати.

http://lectureracing.com/ - ресурс
Lecture Racing – інструмент для
презентацій та тестування,
опитування без попередньої
підготовки тестів в реальному
часі. Завдяки миттєвій оцінці
та візуалізації результатів, можна
оцінити поточний рівень всієї
групи щодо розуміння предмета.
https://learningapps.org/ LearningАpps
дає змогу швидко створити
інтерактивні завдання, в яких учні
можуть перевірити і закріпити
свої знання в ігровій формі.
Можна використовувати готові
вправи або створити свої. Легко
вставити в свій сайт або блог.

http://www.flash-gear.com/puzzle/інструмент для створення пазлів з
будь-якого зображення.

https://www.socrative.com/ Socrative схожий на Kahoot –
викладач створює опитувальники
/ тести, а учні можуть відповідати
на них зі свого телефону або
планшета. Для цього їм треба
встановити спеціальний додаток
на свій телефон.

Онлайнові редактори презентацій, сервіси для візуалізації
інформації
https://prezi.com/ – сервіс, за
допомогою якого можна створити
інтерактивну
презентацію
з
нелінійною структурою онлайн.
Дозволяє
імпортувати
відеоматеріали,
графіки,
фотографії та інші засоби для
візуалізації презентації.
Інтерактивний
формат
створюється
за
допомогою
технології масштабування.
https://docs.google.com/presentatio/ Google Presentations –
розроблений Google безкоштовний
мережевий офісний пакет, що
включає текстовий, табличний
редактор і службу для створення
презентацій.

https://www.calameo.com/
Calaméo - це сервіс для миттєвого
створення
інтерактивних
публікацій
в
Інтернеті.
Розробники сервісу пропонують
новий спосіб публікації - простий
для використання і з неймовірно
широкими
можливостями.
З
файлу формату PDF можна
створювати журнали, брошури,
каталоги, звіти, презентації та
багато іншого.

http://www.slideboom.com/
–
сервіс, який дозволяє додавати
особисті презентації PowerPoint і
ділитися
ними
з
усіма
безкоштовно.

http://www.slideshare.net
це безкоштовний сервіс, що
дозволяє завантажувати
професійні відео і
слайди
презентацій. На
відміну від YouTube, акцент
робиться більше на презентації.
https://sway.com/ - сервіс для
створення презентацій в онлайн.
Дозволяє легко зробити гарний
дизайн: обрати колір та шрифт,
додати зображення чи фото. В
безкоштовній версії презентації не
можна загрузити на комп’ютер
(переглядати без інтернету), але
можна показувати їх в онлайн та
ділитися посиланнями з іншими.
https://piktochart.com/ - сервіс для
створення презентацій у форматі
інфографіки. Зручний для
донесення інформації, насиченої
багатьма фактами.
Інструменти сайту дозволяють
вигідно продемонструвати
статистичні дані,опитування,
графіки, цифри, карти, таблиці, ін.

http://www.powtoon.com - інструмент для створення анімованих
презентацій. Дозволяє
створити
відео на основі шаблону або з
«чистого аркуша». Безкоштовні
можливості сервісу обмежені: за
шаблоном можна створити відео
до 45 с., а без шаблону – до 5 хв.,
не
передбачено
збереження
презентації на свій комп’ютер,
експортувати можна тільки 30
презентацій.
https://www.canva.com/ - сервіс для
створення постерів, ілюстрацій
(до презентацій і не тільки),
візиток, листівок, публікацій в
соцмережах. Є можливість
безкоштовного користування.
https://wixie.com/ - у Wixie можна
використовувати інструменти
малювання, змінювати параметри
тексту, картинок і вбудовувати
голосові записи при розробці
електронних публікацій і флешанімації. Безкоштовна версія не
вимагає реєстрації.
http//issuu.com/
- онлайновий
переглядач PDF -файлів. Він
дозволяє перетворювати PDFфайл, схожий на книгу, яку ви
можете перелистувати та
визначати зручний розмір при
дрібному шрифті.

Корисні інструменти для систематизації роботи
Cпеціалізовані
інтернетсервіси для зберігання та
обміну файлами:
https://drive.google.com
http://www.dropbox.com
http://onedrive.com
https://mega.co.nz
http://box.net
http://edisk.ukr.net
http://www.4shared.com

Платформи
блогів:

для

створення

https://www.blogger.com/
https://www.weebly.com/
https://wordpress.com/
https://www.tumblr.com/
https://postach.io/

http://www.ilovepdf.com/ - робота з
файлами
у
форматі
PDF
(можливість конвертувати в інші
формати та змінювати файли
PDF).

https://classroom.google.com/
Google Клас дозволяє викладачам
організувати
стандартний
навчальний процес через інтернет,
даючи змогу: створювати класи
для навчання і додавати в них
учнів;
відправляти
завдання
учням, організовувати тематичні
обговорення з ними.
https://hangouts.google.com/ - чат
Google
Hangouts
–
обмін
миттєвими
повідомленнями,
відеозв’язок і голосовий зв’язок
(аналог Skype)

Програмне забезпечення для
створення
електронних
підручників:
eBook Maestro
KompoZer
ExeBook
Natata eBook Compiler
SunRav BookEditor
eBook edit Pro
https://www.flickr.com/ - Flickr сайт для розміщення фотографій
та відеоматеріалів, їх перегляду,
обговорення, оцінки та архівування. Популярний завдяки зручній та простій системі завантаження та пошуку фотографій. Дозволяє спілкуватися та створювати
тематичні групи, соц. мережі.

https://pixlr.com/ - інструмент
візуалізації, за допомогою якого
можливо підготувати зображення
для посту, щось змінити в дизайні,
додати якусь кнопку чи банер,
намальований власноруч і т.д.
(має практично всі ті можливості,
що й оригінальний Photoshop).

