
Платформа «Kahoot!»

для дистанційного навчання



Платформа «Kahoot!» - це 
навчальна платформа, за 
допомогою якої можна 
проводити інтерактивні 

заняття та перевірку знань 
студентів за допомогою 

онлайн-тестування. 



Як Kahoot! може допомогти?

Наша місія Kahoot! – зробити 
навчання класним. Однак для 

цього навчання має бути 
доступним, тому ми хочемо 
допомогти змінити ситуацію 

будь-яким способом.



Kahoot! зараз працює з 
українськими перекладачами, 

щоб повністю перекласти 
Kahoot! платформу на 

українську мову. Проте вже 
зараз можна створювати 

кахути українською. 



Перша сторінка платформи



Далі обираємо у верхньому лівому 
куті



Далі обираємо тип акаунту



Далі обираємо робочий простір



•Заповнюємо 
свою 
електронну 
пошту та 
вводимо 
пароль 
(записуємо)



При реєстрації на платформі

•Ви отримуєте листа 
на вказану поштову 
адресу, де 
підтверджуєте 
реєстрацію на 
платформі



Перша сторінка платформи              
після реєстрації



Добра новина.                 українською!!!



Програма має навчальне відео, де 
пояснюються принципи та можливості 

роботи з платформою.



Поради при роботі з 
платформою «Kahoot!»

Як розпочати роботу з Kahoot!

Поради щодо збереження Kahoot! псевдоніми, що відповідають вашому класу

Представляємо ігри для учнів, новий спосіб гри в Kahoot!



Платформа «Kahoot!» 
підтримує Україну



Новини від 
•На платформі 
постійно 
оновлюються 
новини, що 
стосуються 
усіх аспектів 
діяльності 
платформи 
Kahoot!



•Пакети 

• 5 євро на місяць           
(60 євро на рік)

• 9 євро на місяць           
(108 євро на рік)

• 14 євро на місяць           
(162 євро на рік)

• 15 євро на місяць           
(180 євро на рік)



Пакети платформи



Основними відмінностями 
між пакетами є:
- кількість гравців в               ;  
- кількість персональних 
пристроїв у командному режимі   
(5 або 10);
- наявність індивідуального 
навчання (лише в пакетах Kahoot! 
Premium).



Пакети платформи



Основними відмінностями між 
пакетами є:
- можливість імпорту слайдів;
- редагування кахутів за допомогою
оновлених типів запитань;
- відповіді з кількома вибірками;
- застосування слайдів;
- застосування розширених макетів 
слайдів.



Купівля пакету та застосування вільного пакету



Створення нового курсу



Курси викладача знаходяться у вкладці 
Бібліотека



Вигляд курсів викладача



Редагування курсу викладача

• Тут є можливість додавання кахуту або матеріалу



Можливість додавання матеріалів до курсу



Вибір лабораторних



Налаштування лабораторної



Матеріали додані до Вашого курсу



Створення нового кахуту



Додавання кахуту

• Створюємо 
кахут 
натиснувши 
кнопку 
«Створити 
кахут»



Створення нового кахуту



Створення нового кахуту



Створення нового кахуту

Теми

Питання 
(слайди)



Створення нового кахуту
Вводимо 

запитання

• Додаємо 
медіафайл

Додаємо 
відповіді на 
запитання



Створення нового кахуту

• У верхній лівій частині вікна є 
можливість додати слайд або 
запитання

• Також тут відображаються всі 
запитання, які Ви створили…



Створення нового кахуту

• Приклад створеного 
питання



Створення нового кахуту

Теми

х



Типи запитань
• Квіз (питання з 

вибором правильної 
відповіді)

• Питання з двома 
варіантами відповіді: 
Так / Ні

• Письмова відповідь

• Слайдер

• Пазл



Ліміт часу

• 5 секунд

• 10 секунд

• 20 секунд

• 30 секунд

• 1 хвилина

• 1 хвилина 30 секунд

• 2 хвилини

• 4 хвилини



Нарахування балів

• Стандартно – за правильні 
відповіді нараховуються 
стандартна кількість балів

• Подвійні бали – за правильні 
відповіді нараховується вдвічі 
більше балів

• Без балів – якщо запитання не 
важливе, бали за нього не 
нараховуються



Варіанти відповідей

•Одна відповідь –
гравці можуть вибрати 
лише одну відповідь

•Кілька відповідей –
гравці можуть вибрати 
кілька відповідей на 
запитання



• При натисканні 
кнопки додавання 
питання, на екрані 
з’являється 
випадаюче меню 
з варіантами типів 
питань, які можна 
створити



Питання на вибір правильної відповіді



Як переглянути створене питання

• В лівому 
верхньому куті є 
кнопка «Перегляд» 

• Кнопка «Теми» 



Створення нового кахуту

•Вигляд 
Вашого 
питання 
для 
студентів

час

Кількість 
відповідей



Питання на вписування

Можна додати декілька 
правильних відповідей



Створення нового кахуту

Студенти вписують 
правильну 
відповідь



Створення нового кахуту

• Висвічуються 
всі відповіді, що 
були надані 
студентами



• Залишається 
правильна 
відповідь



Питання типу: Так / Ні



Створення нового кахуту



• Правильна 
відповідь 
підсвічується 
більш 
яскраво

Правильна 
відповідь



Питання типу Слайдер

• Можна встановити 
значення, яке Вам 
потрібно, а діапазон 
програма підбере 
самостійно з кроком  
1, розміром 50 
одиниць





Створення нового кахуту

• Вигляд 
питання для 
студентів





Створення нового кахуту

• Вигляд 
правильної 
відповіді





Питання типу Пазл



•Питання типу 
Квіз + аудіо



Потрібно ввести питання текстом, а 
програма автоматично його озвучить



•Вводимо текст 
та визначаємо 
мову

•Натискаємо 
клавішу додати



•Додаємо 
варіанти 
відповідей



Додавши 
варіанти 
відповідей, 
визначаємо 
правильний із 
них…



• Вигляд 
Вашого 
питання 
для 
студентів



Підтримка для продовження
навчання в Україні



Чому ми пропонуємо підтримку від 

Kahoot! EDU?

• Аби сприяти подальшому навчанню та
розвитку в Україні, ми надаємо підписку Kahoot
EDU безкоштовно на один рік будь-якій
українській школі І-ІІІ ступенів або вищим
навчальним закладам, які цього потребують.

• Kahoot! EDU — це ліцензія сайту (підписка), яка
надає всім вчителям у вашій школі чи ВНЗ доступ
до всіх функцій Kahoot! платформи.





За допомогою цієї безкоштовної пробної 
версії Kahoot! EDU ви отримуєте:

• Платформа для підключення та залучення всіх викладачів у вашому 

навчальному закладі

• Набір інструментів для створення спільних уроків, якими можуть 

користуватись всі у вашій організації

• Готовий до використання контент, створений нашими перевіреними 

викладачами, преміум-партнерами та світовою спільнотою викладачів

• Приватний простір для команди з необмеженою кількістю груп, щоб 

вчителі могли ділитися своїми бібліотеками контенту та планами уроків

• Щотижневі конференц-дзвінки в Zoom та ексклюзивні ресурси, щоб 

зробити процес адаптації безперебійним і якомога швидшим



Створення нового кахуту

•Будь-яка школа І-ІІІ ступенів або вищий 
навчальний заклад, розташований в 

Україні, матиме доступ до Kahoot! EDU 
для всього навчального закладу 

безкоштовно протягом одного року.



Дякую за увагу!


