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EdEra

 Біологія

 Лайфхаки української мови.  Курс 
складається з 16 тем. Також в доступі 
інтерактивний конспект.

 Лайфхаки з української літератури. 
Курс складається з 15 тижнів та 
розрахований на 5 тижнів.

 Математика. Просто. Ви дізнаєтесь,
як прогресія пов’язана з
розмноженням хом’ячків і засвоїте
теорію ймовірності завдяки Грі
престолів.

 Історія України в історіях. Навчання 
складається з 6 модулів, які містять 
лайфхаки, відео, подкасти, тексти та 
тести. 

На сайті EdEra є платформа ЗНО,
де можна проходити тести,
скористатись підказками та
побачити авторське рішення
завдань.

Також на сайті є онлайн курси:

https://youtu.be/LqMRqmKPmsM

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Osvitoria+BIO+1/about
https://courses.ed-era.com/courses/Osvitoria_and_EdEra/lifehacks101/lifehacks101/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-OSVITORIA+Math101+2019/about
http://znohistory.ed-era.com/?fbclid=IwAR1S67b_ynxWt9rJC4-U3XNFVYT2ooNza9IEGREu_u4FsjyPaR8XNRhlTu8
http://zno.ed-era.com/
https://youtu.be/LqMRqmKPmsM


 Курс з української мови та літератури розрахований не на вивчення
предмету, а саме на проходження ЗНО.

 Курс з історії України розрахований на 31 тему. Він охоплює теми від
заселення країни до подій сучасності.

 Курс з математики розрахований на 9 тижнів складається з 19 тем. З його
допомогою ви навчитесь будувати математичні моделі реальних об’єктів,
процесів, явищ, досліджувати ці моделі математичними засобами,
виконувати дії з числами, поданими в різних формах тощо.

На онлайн-платформі Prometheus є три
окремі курси для підготовки до тестів: з
української мови та літератури, історії
України та математики.

Всі матеріали можна завантажувати та
користуватись ними без доступу до
інтернету.

https://youtu.be/LqMRqmKPmsM

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+UKR101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+HISTORY101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/about
https://prometheus.org.ua/zno/
https://youtu.be/LqMRqmKPmsM


На цьому порталі є теоретичні та практичні матеріали з усіх
предметів.

Також тут є новини про ЗНО, он-лайн тести, інформація про
українські ВУЗи та фото, де зареєстровано 20 тисяч користувачів.

ЗНО клуб

https://znoclub.com/


На цьому сайті розміщені тести, які учні проходили у 2009-2015 роках.

Після проходження тесту ви дізнаєтесь не лише свої помилки, але й
кількість отриманих балів та скільки часу пішло на виконання завдання.

ЗНО онлайн

https://zno.osvita.ua/


Be Smart – проект від освітньої платформи EDUGET містить понад 2
тисячі відеоуроків та понад 11 тисяч текстів.

Тут є курси з восьми предметів: українська мова та література, фізика,
хімія, географія, історія України, математика, фізика, біологія.

Be Smart

https://www.eduget.com/uk/


Під час реєстрації на iLearn учень має створити гейміфікованого героя.

За проходження тестів, завдань та вебінарів учасник отримує електронні монети –
вчибакси, які можна використовувати для покращення героя.

На віртуальних заняттях можна ставити запитання викладачу в коментарях,
спілкуватися з однолітками та опановувати теми ЗНО.

iLearn

https://ilearn.org.ua/




Уведіть у пошуковику «iLearn», перейдіть за посиланням «iLearn:
Безкоштовнi вебінари для підготовки до ЗНО». Або введіть в адресному
рядку ilearn.org.ua

Клікніть на кнопку «Реєстрація»
Відтак оберіть один зі способів реєстрації:

•уведіть пароль (1);
•скористайтеся акаунтом у Facebook чи Instagram (2).

Як зареєструватися?



Викладачі щодня о 16:00 тут проводять навчальні вебінари
з основних навчальних предметів, де розглядаються найскладніші теми
за програмою ЗНО, опрацьовують зі слухачами минулорічні завдання,
з якими в абітурієнтів виникали труднощі.

На сторінці вебінару, який зацікавив дитину, вона має змогу
прочитати інформацію про викладача та підписатися на сповіщення про
початок вебінару.

Вебінари



Розділ Курси дозволить зареєструватися на безплатні онлайн-
курси і проходити комплексну підготовку до ЗНО — переглядати
навчальні відео та виконувати завдання для самоперевірки
(українська мова та література, історія України, математика
та біологія).

Курси



Усі завдання можна виконувати необмежену кількість разів.
За кожен блок завдань можна отримати певну кількість вчибаксів.

Частину вчибаксів зараховують за початок виконання завдань,
а решту — за умови успішного виконання всього блоку завдань. Часових
лімітів на виконання завдань немає.

Матеріали онлайн-курсів можуть використовувати і вчителі, зокрема
для змішаного навчання, у форматі «перевернутого класу».

Розділ ТЕСТИ містить завдання до проведених вебінарів і завдання
пробного ЗНО.

ТестиПриклад завдання



Якщо однокласник зареєстрований на платформі, його можна
додати у друзі через функцію пошуку.

Для цього слід натиснути на кнопку «Друзі», що біля зображення
профілю (рис. зліва), далі натиснути на кнопку «Пошук» (рис. праворуч),
ввести ініціали друга та відправити запит на дружбу (рис. праворуч).
Щойно однокласник підтвердить запит, його профіль з’явиться у вашому
переліку друзів, де можна переглянути його рівень успішності
на платформі.

Чи можуть учні навчатися на платформі разом 
із однокласниками?



Щасти на іспитах!

Навчайтеся безплатно, ефективно 
та із задоволенням!


