
онлайн-платформ для дистанційного навчання 

    

 1. EDERA  

Проєкт, який створює безкоштовні онлайн-курси (зараз близько 50) та освітній 

контент широкого спектра з використанням IT (історія, математика, права людини, 

англійська мова, біологія) 

https://www.ed-era.com/ 

2. ILEARN 

iLearn – це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними онлайн-курсами, 

тестами та вебінарами для всіх, хто бажає навчатися та успішно скласти ЗНО 

(Зовнішнє Незалежне Оцінювання). 

https://ilearn.org.ua/ 

  

3. KHAN ACADEMY 

 https://uk.khanacademy.org/ 

Khan Academy (Академія Хана) здійснює важливу місію. Некомерційна організація, 

яка намагається зробити освіту кращою, надаючи через інтернет безкоштовні та 

якісні знання всім. 

YouTube  

  

4. ВІРТУАЛЬНИЙ STEM-ЦЕНТР МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(БЕЗКОШТОВНО) 

 

https://stemua.science/ 

STEM-лабораторія МАНЛаб пропонує дистанційну й очну фахову методичну і 

технологічну допомогу в організації STEM-навчання учнівської молоді України. 

STEM-лабораторія МАНЛаб спеціалізується на здійсненні досліджень у галузі 

природничих дисциплін: фізика, хімія, біологія, географія, астрономія, екологія, 

мінералогія. 

5. LEARNING.UA 

Learning.ua — це перша освітня платформа, де процес навчання відбувається за 

сценарієм дітей, а результат перевершує сподівання батьків (платна). 

https://learning.ua/ 

6. МІЙКЛАС 

Українська електронна освітня система «МійКлас» — це ресурс для шкіл, що 

економить час вчителю та робить навчання школярів більш цікавим (платна, є 

безкоштовні опції).https://miyklas.com.ua/p 

7. MOZAIK EDUCATION 

https://ua.mozaweb.com/ 

Навчайтеся за електронними підручниками з інтерактивними 3D-сценами, освітніми 

відео та цікавими завданнями! Зареєструйтесь, увійдіть і активуйте підручники 

Mozaik. Це дозволить Вам отримати річний доступ до цифрової версії Вашого 

підручника (платна, є безкоштовні опції). 

Детальна інформація за посиланням-https://educationpakhomov 
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