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Ментальні карти - це зручний
інструмент для відображення
процесу мислення і
структуризації інформації у
візуальній формі.

Створення ментальних карт
допомагає охопити, записати,
запам’ятати, поєднати і
вивести інформацію візуально.

Coggle.it

Безкоштовний онлайн-

додаток, що підтримує спільну

роботу над проектами та

експортувати їх у pdf-файл

WiseMapping

http://wisemapping.com/

Mind42

https://mind42.com/

Spider Scribe

https://www.spiderscribe.net/

XMind — це вільне програмне

забезпечення для проведення

мозкового штурму та складання

інтелект-мап. 

https://www.xmind.net/





Чим корисний такий формат?

1. Схематичний текст сприймається краще , адже він коротше і простіше.

2. Економиться час сприйняття інформації.

3. У процесі складання карти покращується запам’ятовування матеріалу.

4. При роботі над проектами з допомогою розфарбовування гілок наочно
показуються зони відповідальності.



Як використовувати такий
формат?

Плануйте робочі проекти. У багатьох програмах можливий спільний доступ всіх
членів команди. У картку вносяться зміни, ставиться пріоритетність завдань,
контролюється процес виконання;
Готуйтеся і проводите наради. За допомогою карт ви складете схему виступу,
виділіть ключові моменти, встановіть логіку розповіді. У програмах є можливість
створення презентації — це допоможе вам наочно представити матеріали для
наради;
Складайте стратегію. Карти, на мій погляд, ідеальний варіант. Вони
допомагають йти від загального до приватного;
Проводите мозковий штурм. У деяких програмах навіть є спеціальний режим



Обговорення, планування,
робота з документами

ASANA — це універсальний і безкоштовний таск-менеджер. Допомагає не загубитися
у стрімкому потоці нових завдань, збирати в одному місці всі необхідні для них файли
та контролювати прогрес.
Trello — це спільний інструмент управління проєктами, який забезпечує дошками,
списками та картками, що дозволяють вам організовувати та визначати
пріоритетність своїх проєктів у веселий, гнучкий та корисний спосіб.
Evernote - – це програмне забезпечення для створення, зберігання і синхронізації
всіх користувальницьких нотаток з декількома пристроями.



Як організувати зворотній
зв'язок?

Padlet https://padlet.com/

Уявіть собі коркову дошку, до якої можна прикріплювати записки, картинки і
світлини. Padlet – це така ж дошка, тільки онлайнова. На ній легко розмістити
нотатки, зображення, фотографії (у тому числі з веб-камери Вашого пристрою),
файли і посилання на зовнішні ресурси.



Як організувати зворотній
зв'язок?

для малювання (Draw Note, Scribblar, CoSketch);
для зберігання нотаток (Conceptboard, Scrumblr);
для організації спільної роботи (Realtimeboard, Twiddla, Popplet, Rizzoma,
Padlet, Linoit, Educreations;
для створення інтерактивних плакатів (Wikiwall, Glogster).

Види інтерактивних дошок: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.armstring.drawnote&hl=uk
https://scribblar.com/
http://cosketch.com/
https://conceptboard.com/
http://scrumblr.ca/
https://miro.com/
https://www.twiddla.com/
https://www.popplet.com/
https://rizzoma.com/index-rus.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://ru.padlet.com/
http://en.linoit.com/
https://www.educreations.com/
http://wikiwall.ru/
http://edu.glogster.com/


Як генерувати та
структурувати ідеї?

AwwApp https://awwapp.com/
простір, де можна спільно малювати, генерувати ідеї, робити нотатки сесії
Miro https://miro.com/
Інтерактивна дошка. Окрім генерації ідей, можна створювати майндмеп,
використовувати її для презентації та візуалізації ідей, працювати із прийняттям
рішень, структуруванням процесу, тощо. Підійде для більших груп,
інтерактивних методик, тривалих програм, де потрібно відслідковувати прогрес.
В безкоштовній версії можна створювати до 3 дошок.
Mural https://www.mural.co/
Інтерактивна дошка, схожа за функціоналом на Miro. Має можливість голосувати
за картки, інструмент для генерації ідей



Як організувати опитування?

Mentimeter  https://www.mentimeter.com/

У цьому сервісі дуже простий онлайн-редактор, у якому легко і швидко можна
додати запитання, опитування, вікторину, інтегрувати слайди, зображення,  GIF-
файли, додаючи інтерактиву до своєї презентації. Mentimeter дає змогу виводити
результати опитувань у режимі реального часу, завдяки чому учасники
презентації можуть активно й ефективно взаємодіяти онлайн. Сервіс пропонує
безкоштовну версію з обмеженим функціоналом, який, однак, є достатнім для
розв’язання базових завдань із візуалізації формувальних мобільних опитувань.
У платній версії можна експортувати дані опитувань і навіть порівнювати їх на
певних часових зрізах.



Як організувати опитування?

Kahoot  https://kahoot.com/

Цю абсолютно безкоштовну платформу можна використовувати для проведення
різних тестів та опитувань під час заняття, а також для дистанційного навчання
(не більше 30 осіб одночасно). У Kahoot дуже легко скласти власну вікторину із
запитаннями, відповідаючи на які треба обрати одну правильну відповідь з-
поміж запропонованих, що допомагає не лише швидко перевірити знання з
будь-якої теми, а й подавати у форматі опитувань і тестів практично будь-який
навчальний матеріал.

http://ceit-blog.ucu.edu.ua/resursy-ta-instrumenty/vchymo-ukrayinsku-movu-z-
kahoot/



Як організувати опитування?

Poll Everywhere https://www.polleverywhere.com

Ще один онлайн-сервіс створення опитувань із різними типами запитань. Тут
можна створювати нові запитання типу  множинний вибір,  відкрита
відповідь, голосування за питання, створення рейтингу та позначення областей на
зображенні. Крім цього можна створювати опитування, які передбачають відповідь
на питання протягом тривалого часу. Цікавим є графічний спосіб показу відповідей
користувачів на відкриті питання (у вигляді текстової стіни, хмари слів, цитат чи
рухомого рядка). Можна переглядати результати опитувань зі своєї панелі
керування, а також вбудувати їх у презентацію або демонструвати за створеним
посиланням.



Як організувати опитування?

Google Forms   https://goo.gl/m6u5We

Щоб створити тестування в GoogleForms, досить мати безкоштовний аккаунт у
Google і базові навики роботи з інструментами GoogleDrive. Тестування можна
надіслати учасника  електронною поштою або інтегрувати у власний сайт чи
платформу. Автоматизувати перевірку відповідей можна, вбудувавши в тест плагін
Flubaroo і задавши необхідні критерії.



Як створити цікаві завдання?

https://quizlet.com – сервіс для створення інтерактивних вправ.
http://rebus1.com/ua/ – генератор ребусів.
Jigsawplanet – сервіс для створення онлайн-пазлів
https://www.studystack.com/ – сервіс для створення інтерактивних ігор.



Tagul https://wordart.com/ Дає змогу створювати хмари слова на основі
імпортованого тексту або тексту, який вже існує на веб-сайті. Утворену хмару
легко налаштувати, треба вказати лише деякі функції, як-от кольори, шрифти
та форму хмар. Хмара слів виходить анімованою – якщо навести курсор,
слова починають розширюватися.

Як створити хмари слів?

Wordle і Wordclouds Альтернативи для генерування хмарин тегів. Тут слова
неможливо анімувати, однак легко створити прості зображення словесних
хмарин, які можна використати у презентації або на веб-сайті. Wordle також
має кілька розширених функцій, за допомогою яких можна виокремлювати
слова та обирати їхні кольори.



 TurboScan  - це мобільний додаток, який дозволяє користувачам сканувати/
фотографувати документи і зображення та перетворювати їх у PDF.

Корисні застосунки

SlideShare  - дозволяє ділитися презентаціями, інфографіками, документами.

Workflowy — сервіс для складання різних списків, написанні всіляких
приміток тощо. Як зазначають його розробники — це найпростіший спосіб
для самоорганізації



Bitly - найпопулярніший сервіс для коротких адресBitly створює
посилання у вигляді «bit.ly/xyz».

На сайті Bitly все, що вам потрібно зробити, це скопіювати вашу посилання в
поле вище і натиснути «Скоротити». Короткий адреса буде створено негайно.

Ви також можете безкоштовно зареєструватися на Bitly і використовувати
різні інструменти для отримання статистики і управління посиланнями.

Інструменти для скорочення
гіперпосилань

Goo.gl - простота і функціональність
Goo.gl функціонує так само, як і bit.ly. Доступ до цього сервісу  можливийі без

реєстрації в Google. Тут також є досить зручна статистика URL-адресами і
можливість відстеження безпеки ресурсів.



Інструменти для скорочення
гіперпосилань

t1p.de - німецька безпеку 
Служба коротких посилань t1p.de працює з Німеччини, забезпечує високу

конфіденційність і перевіряє всі посилання на наявність можливих шкідливих програм.
Скорочення URL-адреси "t1p.de" відповідає захисту даних. Сервіс не зберігає особисті

чи інші дані користувачів. Також на ньому доступні додаткові опції, наприклад,
визначення терміну роботи і функція резюмування при переході по посиланню.

Rebrandly - сучасний і простий
Подібно Bit.ly, сервіс добре структурований і зручний для швидкого використання. Крім
скорочення URL, вам доступно кілька додаткових функцій після реєстрації. Для функції

скорочення URL-адреси реєстрація не потрібна. Сервіс дозволяє редагувати вже
створені посилання, що не доступно не в кожному інструменті скорочення.



Інструменти для скорочення
гіперпосилань

Ow.ly - сервіс для соцмереж
Hootsuite - найбільш популярний інструмент управління соціальними

мережами. Ow.ly - це особлива функція в Hootsuite, яка дозволяє скоротити
ваші посилання для використання в соціальних мережах або в інших

місцях. Якщо ви вже є користувачем Hootsuite, ви можете отримати доступ
до Ow.ly з панелі інструментів Hootsuite. Звідти ви також зможете

переглядати аналітику за скороченими URL-адресами.Oсобливості:показує
ефективності URL;робить ретаргетінг посилань;відстежує короткі

посилання;підтримує мобільні платформи;моніторить ранг;демонструє
соціальну рентабельність.



Навіщо потрібні короткі
посилання?

легше запам'ятати або ввести в браузері
гарніший вигляд, особливо при надсиланні по електронній
пошті
ви також економите місце
скорочені URL-адреси також зберігають мінімальні об'єми
даних, які можуть відігравати важливу роль, особливо за
допомогою QR-кодів



Слід пам'ятати, що укорочення URL має відповідати правилам захисту
даних!
Багато скорочувач посилань, такі як bit.ly, tinyurl.com, ow.ly, redir.ec, goo.gl і
інші, не забезпечують вимоги захисту даних. Вони не тільки генерують
короткий URL-адресу, але також зберігають IP-адреса користувача
посилання і збирають статистику по кількості кліків, їх походженням,
використовуваному браузеру і т. д. І все це відбувається без попереднього
повідомлення користувача і отримання його згоди.

ВАЖЛИВО!



Засоби візуалізації



Інструменти для
створення власного
сайту чи блогу

це процес створення інформаційного
продукту в інтернеті.

CMS (Content Management System) – це програмне
забезпечення для керування та організації веб-ресурсів. Це
програма, яку ви завантажуєте на свій комп’ютер (часто існує
можливість користуватися CMS у режимі онлайн) та за
допомогою наявних у ній інструментів створюєте необхідний
веб-ресурс. CMS дозволяє створювати та редагувати вміст
сторінок сайта, а також відображувати його.



Найпопулярніші програми для
створення веб сайту

Drupal
WordPress
Joomla
Textpattern
Tilda
Сайти Google





Блог

Блог – це динамічне (тобто таке, що постійно оновлюється у режимі
реального часу) електронне видання, що містить статті на різні тематики, які
додаються періодично у хронологічному порядку.

Blogger – найпопулярніший інструмент для створення блогу.
Medium - Платформа повністю безкоштовна для

користувачів і дозволяє оформити мультимедійну публікацію власного
контенту. Ви також можете створити свою сторінку на Medium: достатньо
зареєструватися як новий користува та почати писати статті.



YouTube
YouTube – популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення
відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, продивлятись і коментувати
ті чи інші відеозаписи. Можливість додавати субтитри та робити
відеопримітки дозволяє без перешкод переглядати відео іноземною
мовою, що разом з можливістю ведення прямих трансляцій робить його
незамінним 
Корисні лінки:
Довідка YouTube (https://support.google.com/youtube?hl=uk#topic=9257498)
для новачків й не тільки (інструкції).
YouTube Авторам  (курси відеоуроки).
https://www.youtube.com/intl/ru/creators/learn-and-connect/



Landing page

Tilda (https://tilda.cc) 
The Grid (https://thegrid.io/)
Wix (wix.com).

Landing page – цільова/стартова/посадкова сторінка/лендінґ –
односторінковий (рідше-двосторінковий) веб-ресурс, що створюється з
метою збору контактних даних користувача або демонстрації продукту/
послуги.

Конструктори лендінгів



Скрайбінг –  це процес пояснення сенсу за допомогою простих
малюнків, при якому промальовування елементів відбувається
безпосередньо в процесі розповіді. Скрайбінг-презентації допомагають
доступно пояснити складні теми, оскільки залучають обидві півкулі
головного мозку, дозволяють довго тримати увагу аудиторії, сприяють
запам’ятовуванню ключових моментів.

Скрайбінг





Малюнки, поєднані стрілочками, передають найпростіші логічні
зв’язки.
Алгоритм. Коли є причинно-наслідковий зв’язок, краще
використовувати систему алгоритмів. Підходить для пояснення теми,
коли з одного позначення витікає інше. Годиться для великого обсягу
інформації. Можна застосовувати наприкінці викладу нової теми для
ефективнішого засвоєння матеріалу. А також продемонструвати
зв’язки між різними темами.

Способи структурування
зображень:



Блок-схема. Описує алгоритми, при цьому кожен крок зображується
у вигляді блоків різної форми. Лінії вказують напрям послідовності.
Зручно передавати теми, пов’язані з перебігом у часі (наприклад,
біографії, процеси, що мають початок та кінець, події).
«Попкорн». «Віконця» нагадують шматочки попкорну або хмари.
Також подібні до елементів коміксів, що передають мову героїв. Такі
елементи не мають підпорядкування, вони — рівноцінні. Наприклад:
правила поведінки, синоніми, функції.
5«Павучок», «сонце», «інтелект-карта». У центрі — тема, а лінії-
промінці позначають її складові або пов’язані з темою асоціації.

Способи структурування
зображень:



Програми для скрайбингу?

https://www.sparkol.com/en/ – потужний
інструмент для створення відеоскрайбінгу.
https://www.powtoon.com – інструмент для
створення скрайбінг-презентацій.
https://www.sparkol.com/en/- інструмент
для створення скрайбінг-презентацій.



CANVA

Canva
https://www.canva.com/
Онлайн-інструмент «швидкої дизайнерської допомоги» з
інтуїтивним інтерфейсом. Можна використовувати
багатосторінкові шаблони та видозмінювати їх за допомогою
бібліотеки графічних елементів. Приємний бонус: скачування
готових проектів у розширенні PNG або PDF доступне навіть у
безкоштовній версії.



Piktochart

Piktochart
https://piktochart.com/
Ефективний інструмент для створення інфографіки, яку треба
швидко використати чи поширити в інтернеті. Готовим
продуктом можна легко поділитися в соціальних мережах або
пов’язаних додатках, наприклад, Evernote та Slideshare.
Piktochart пропонує безкоштовне використання та знижки для
освітніх проектів на преміум-підписку. 



Venngage

Venngage
https://venngage.com/
Ще один цікавий сервіс для створення звітів, плакатів, афіш та інфографіки
за допомогою перетягування елементів шаблону. Є конкретні заготовки
для карт, графіків, порівняльних таблиць. Інфографіку можна оформити
самостійно, обираючи картинки, іконки або логотипи. Щоб скачати проект
у PNG або PDF або поширити його у соцмережах, треба зареєструвати
платний профіль, однак звичайна URL-публікація проекту в інтернеті є
цілком безкоштовною.



Створення
презентацій

Презентація – це не просто набір

картинок і тексту, це – обличчя твоєї

роботи.



Prezi

Ресурс має величну бібліотеку зображень, діаграм, графіків і макетів, які
можна легко налаштувати.   

Prezi – це онлайн-сховище для інтерактивних презентацій, завдяки якому
ти зможеш створювати й поширювати їх по всьому світу. Сервіс може
працювати й без інтернету, якщо завантажити спеціальний додаток. А
свій телефон можна використовувати як пульт, щоб перемикати слайди.





Canva

Canva – це безкоштовний онлайн-конструктор для створення
презентацій. Сервіс надає сотні безоплатних дизайнерських макетів і
фігур. Якщо тобі їх не вистачить, то можеш пошукати в спеціальному
каталозі та придбати за 1 долар будь-який потрібний елемент.





Piktochart

Piktochart – універсальна програма для створення презентацій, аналог онлайн-
конструктора Canva. 
Серед основних функцій: відкриття, створення і збереження презентацій.  Одна з
особливостей сервісу – створення креативної інфографіки, яку можна вставити у свій
проєкт. Piktochart містить велику галерею високоякісних зображень, анімованих
іконок, безліч елементів і багато шаблонів, які розбиті на теми.  
Платформа є англомовною. Ця програма для створення презентацій безкоштовна,
потрібно лише зареєструватися. Завантажувати готовий продукт можна у форматі
PDF, PNG та JPG, або ж передивлятися онлайн за допомогою режиму «Показ слайдів».
А якщо потрібно розмістити презентацію на своєму сайті, сервіс надасть тобі код для
вставки.





Seidat

це хмарна програма для створення презентацій, що дає змогу створювати
інтерактивні слайди для будь-якого випадку і легко ділитися ними зі своєю командою
та клієнтами.   Створити проєкт з нуля або ж завантажити старий у форматі Power
Point для редагування – платформа пропонує різні засоби для роботи над
презентаціями. Серед фішок програми – створення 3D-графіки і панорам, графіків,
діаграм, а також сайтів у вигляді вікон для зручності перегляду.





Crello

Ця програма для створення презентацій працює в режимі онлайн. Можна розробити
анімацію і редагувати відео чи зображення. Проєкт створений для маркетологів,
підприємців, блогерів, але підійде також для студентів і школярів. 
Проєкти можна створювати з нуля або ж за допомогою одного із шаблонів, яких на
сайті декілька тисяч. Доступна велика бібліотека унікальних фотографій і безліч
інструментів, об’єктів та кліпів, які допоможуть тобі відчути себе справжнім
дизайнером. Якщо ж хочеш створити презентацію самостійно, то сервіс зібрав для
тебе багато порад та ідей для натхнення в спеціальній рубриці.





Корисні інструменти для візуалізації

canva.com (картинки для соціальних мереж, презентації, звіти,
коротке анімоване відео тощо)
pictochart.com (створення інфографіки)
easel.ly (від тексту до інфографіки)
venngage (створення плакатів, афіш та інфографіки за допомогою
перетягування елементів шаблону)
viewbix.com (маркетинговий інструмент, за допомогою якого ви
можете створити інтерактивне відео дуже швидко)
vyond.com (тут можна робити ролики з анімованими персонажами)
slide.ly (для створення красивих слайдшоу)
wistia.com (зручний сервіс вставки відео на різні сторінки)

https://www.canva.com/
http://ww42.pictochart.com/
https://www.easel.ly/
https://ua.venngage.com/
http://corp.viewbix.com/
https://www.vyond.com/
http://slide.ly/
https://wistia.com/


Інструменти цифрової хронології:

Timeline JS – інструмент, за допомогою якого можна дуже
швидко і легко створити інтерактивну хроніку і додати до неї
гіперпосилання, карти, фото, дані, цитати, твіти тощо.

TimeToast – можна створювати інтерактивні хронології та
ділитися ними в Інтернеті. Навігація сайту дуже проста,
часова шкала може виглядати як послідовність точок-подій,
на яких з’являються описи, коли користувач наводить курсор
мишки на дату, або ж як список із довгим описом.

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


Чи маєте ви свої
правила безпеки в
інтернет мережі?



Перевірка «Наскільки безпечний Ваш пароль»:
https://howsecureismypassword.net/
Перевірка електронної пошти на предмет «зливу даних»:
https://haveibeenpwned.com/
Практичні інструкції із встановлення двох факторної
автентифікації: Google
https://www.google.com/landing/2step/
Facebook
https://www.facebook.com/help/148233965247823
Instagram
https://help.instagram.com/1582474155197965

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhowsecureismypassword.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR09rFsan4kd3CNQMfbVKJFqrCWkenhqPXo9JNVNwe8so1QhAvKuElr5N4I&h=AT1CmEGXX6h8ZbyRWwHx44hATgou3B9wO3w3bSPGTHWpXs9kMPd_nOtfA1vsH3APLdC-nB2OPyHfG39W4jury6pT1wa-QgHbBtTrLPXjUO5F4yvEsDyKksNj1jKXNqqXRpSkNHUucFEVI_nkcEN_ow
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhaveibeenpwned.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2YMzFJXZM6dEzGYAa9R-2OkQ6KDRQ7ugVnjTLAzgtTMeBuzcnlH-1r5o8&h=AT3p_lQxntECLDlmx_GZmKEgn6Wc4xJlHNpj6H1W57MDrHicd-00u2jYEuNzXwJEwGSzEcjGkUQT-5EAh5u2iscEwV-jZ63_lslbxSEKPVixWWr_13gzdY3KBJGN2T-x4gHxzr5VJnzfgbd1uZQ8Hg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Flanding%2F2step%2F%3Ffbclid%3DIwAR05jwUv-WG7vl06pr4bddZL--LlwDeHxZ_u2YKt8szfNW5yGANouXzpFNs&h=AT2iKtQzQSJqSpM3VmZ3Sh_epW8oUC3kQ3PYeIAe-qC0DbsHd2DXEFKltkjyvGIznCcKHlZIeX-aoMDgQIUBdFEvJSQ4CoYM_JF7z7Voa_Cz9IlQDlhYtzsp446W1G-I_9VXurH2y8Ep1IEFkvVthQ
https://www.facebook.com/help/148233965247823
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelp.instagram.com%2F1582474155197965%3Ffbclid%3DIwAR0omAOc7HYqRMUemGkitmSBkPG9urLdiZjRyRObb0jlCDSjnr6jkcWVz9A&h=AT2dYxJOcZ1nPMvS_XL_WKvQIrrZhl-V5gJxOpHNvc7SsPr2JZZnIR2-84fwLwTQZt1n3Z7wmLBKzgNopCf4AwMory-2Qn_cEpgzDiyT4Ebfnq4S2Qfp4eeF_s1b5vIKqK033XP-5m4GolqqnxgCAw


Відео інструкції із встановлення двох факторної
автентифікації:

WhatsApp https://youtu.be/jdPEzHW8ZRI
Signal https://youtu.be/M5fgb3eS310

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjdPEzHW8ZRI%3Ffbclid%3DIwAR0FPvMRxbYS7ZfikiEMau1B8AxAsSBM-ZzvQ6-n38FrVH5Fo0I-P0n7uwI&h=AT3pgjUGHxWg8qeAO08FEzp5X7WaoaJOmSN-wC2QnM4exy0NPM2viA-QanY9tPuj0qvWgmTrssTT5I74FnD9zJzk4XivMzvgGxV00fhtcSEWy3faV5vY01LiTzxJZWLcw0dDTUkcKSakUYxYcqr1Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM5fgb3eS310%3Ffbclid%3DIwAR0J5lEzBA8EVyKAsf1WM_uMNkUXWShksUrFZxhZBvyZFFesc1ZEjsNKfZk&h=AT0hH-qstkvcVsYobZrpOuPsyS6Y7eqEKQ8xYq-TzGIKtbvDSS1wJa1QAEZlEWVEbXPUoCSMpyBI6WAnzMpn8GU-gAa-WVfFpBg7KJacMUnPti2UMs3Jica0JhNKMrO15NUfcjkrILhR2ICmWTYT8A


Як? Практичні поради з цифрової безпеки
https://yak.dslua.org/

 



Be digital, but also be very human!


