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Пункт вільного доступу громадян до ресурсів 
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Український освітній портал 

http://teacher.in.ua/ 
Український портал для вчителів та викладачів. Розробки уроків і 

сценаріїв до свят. Методичні матеріали. Наочність до уроків 

 

 
 

Освітній навігатор  

http://navigator.rv.ua/index.php 
Інформаційно-освітнє середовище на допомогу педагогам, учням і 

батькам: інформація з мережі Інтернет, каталог веб-посилань на 

ресурси освітньої тематики. 

 

Освітній портал – освіта в Україні, освіта за кордоном 

http://www.osvita.org.ua/ 
Все про освіту в Україні: новини, події, статті, методичні матеріали, 

зовнішнє незалежне тестування, дистанційне навчання, довідник 

навчальних закладів тощо. 

 

 

Вчитель вчителю, учням та батькам 

teacher.at.ua 
Ціль цього сайту – надання практичної допомоги вчителям 

початкових класів та батькам у плануванні роботи з навчання та 

урізноманітнення вільного часу школяра. На сайті ви знайдете 

різноманітну інформацію для вчителів, батьків та самих учнів. 
 

http://teacher.in.ua/
http://navigator.rv.ua/index.php
http://www.osvita.org.ua/
http://teacher.at.ua/
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Освітній проект «На урок» 

https://naurok.com.ua/journal 
Освітній проект «На Урок» – це результат роботи групи однодумців, 

які ставлять собі за мету об’єктивно висвітлювати сучасний освітній 

процес та вивести його на якісно новий рівень.  

 

LearningApps.org 

https://learningapps.org/ 
Це додаток Web 2.0 для підтримки навчання та обробки викладання за 

допомогою інтерактивних модулів. Існуючі модулі можуть бути 

включені в зміст навчання, а також їх можна змінювати або 

створювати в оперативному режимі. 

 

 

Учителі в онлайні 

shkola.org.ua 
Починається курс описом завдань, що постають перед учителем, та 

технологій, які він можете застосовувати під час їх виконання. Після 

короткого знайомства зі службами Інтернету, ви перейдете до 

безпосереднього їх використання. Почнемо зі створення спільноти для 

класу і власного блогу. Потім ви навчитеся застосовувати онлайнові 

аналоги програм Word і Excel для створення навчальних планів і 

ведення класного журналу. 

 

 

Портал вчителів початкових класів "Урок" 

yrok.net.ua 
Сайт присвячений  вчителям  та батькам.  Цей сайт покликаний  

об'єднати зусилля батьків і вчителів для підвищення ефективності 

навчання і виховання дітей. На сайті ви зможете знайти уроки, заходи, 

пам'ятки, методичні розробки, ігри, загадки, посилання на довідники, 

словники, енциклопедії. 

 

Все для вчителя 
http://vchitel.com.ua/ 

https://naurok.com.ua/journal
https://learningapps.org/
http://www.shkola.org.ua/
http://www.shkola.org.ua/
http://www.yrok.net.ua/
http://www.yrok.net.ua/
http://vchitel.com.ua/
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Портал для педагогів «УчМет» 

https://uk-ua.facebook.com/uchmet 
 

Портал педагога, Всеукраїнський сайт для педагогів 

http://jak.iblog.in.ua/articles/portal-pedagoga-vseukrainskij-

sajt-dlja-pedagogiv.html 
 

Методичний портал 

http://metodportal.net/ 
 

Впевнений старт: педагогам 

https://vstart.com.ua/pedagogam/ 
 

Портал для учителів 

http://journal-bipt.info/ 
На сайті можна знайти поурочні і тематичне планування, сценарії 

шкільних свят, розробки відкритих уроків. 

 

 
На допомогу вчителю-предметнику 

http://poippo.pl.ua/na-dopomohu-osvitianam/na-dopomohu-

vchyteliu-predmetnyku  
 

На допомогу вчителю 

https://www.ippo.if.ua/index.php/82-uncategorised/266-

2011-06-16-07-31-30 

https://uk-ua.facebook.com/uchmet
http://jak.iblog.in.ua/articles/portal-pedagoga-vseukrainskij-sajt-dlja-pedagogiv.html
http://jak.iblog.in.ua/articles/portal-pedagoga-vseukrainskij-sajt-dlja-pedagogiv.html
http://metodportal.net/
https://vstart.com.ua/pedagogam/
http://journal-bipt.info/
http://poippo.pl.ua/na-dopomohu-osvitianam/na-dopomohu-vchyteliu-predmetnyku
http://poippo.pl.ua/na-dopomohu-osvitianam/na-dopomohu-vchyteliu-predmetnyku
http://poippo.pl.ua/na-dopomohu-osvitianam/na-dopomohu-vchyteliu-predmetnyku
https://www.ippo.if.ua/index.php/82-uncategorised/266-2011-06-16-07-31-30
https://www.ippo.if.ua/index.php/82-uncategorised/266-2011-06-16-07-31-30
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Вчителю математики: 

http://www.matklas.com.ua/  
Уроки математики, план-конспекти, поурочне тематичне планування, 

математичні ігри, математичні казки, матеріали для підготовки та 

проведення заходів. 

Перелік програм шкільного курсу інформатики – Перелік навчальних 

програм шкільного курсу інформатики, рекомендовані МОН України. 

 

Каталог математичних цікавих завдань 

http://www.math-on-line.com/ 
Навчальний посібник включає завдання цікавої математики та їхній 

розбір. 

  

Вчителю фізики 

http://fizika.net.ua/index.php 
Сайт вчителів України. Методична майстерня вчителя фізики. 

  

Вчителю хімії 

http://www.uchportal.ru/load/59  
Добірка конспектів і презентацій до уроків хімії. 

 

  

Вчителю біології 

http://bio.uroki.org.ua 
Тематичне, календарне, поурочное планування з біології, розробки 

уроків. 

 

Український біологічний сайт 

http://www.biology.org.ua 
Висвітлюється сучасний стан біологічної науки та освіти в Україні: 

біоконкурси, видатні українські біологи, біологічна освіта, на 

допомогу школі, корисні лінки та ін. 

  

http://www.matklas.com.ua/
http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=297
http://www.math-on-line.com/
http://fizika.net.ua/index.php
http://www.uchportal.ru/load/59)
http://bio.uroki.org.ua/
:/www.biology.org.ua
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Вчителю географії 
BESTGEO – Географія та основи економіки  

http://bestgeo.at.ua/  
Репетитор, навчальні диски, каталог статей, методичні матеріали 

тощо. 

 

Вчителю історії 

Етнополітична карта світу 21 століття 

http://svit21.narod.ru/index.html 
Детальний аналіз сучасної політичної ситуації та історичних 

закономірностей формування з етносів національних держав. 

 

 Для вчителя української мови та літератури 

http://www.uroki.net/docukr.htm 
Розробки уроків, сценарії, поурочні плани тощо. 

 

http://www.ridnamova.ck.ua/ 
Сайт створений для учителів української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, уроки державної мови 

 

http://mova.kreschatic.kiev.ua 
Українська мова: поради до вживання слів, з правопису, перекладу; 

застереження про неправильне або невдале використання тих чи 

інших лексем у певних значеннях, у конкретному контексті. 

 

Для вчителя інформатики 

http://leontyev.net/ 
Даний сайт призначений для вчителів інформатики та людей, що 

цікавляться інформатикою. Тут є все, що ВАМ необхідно!  

 

Вивчаємо інформатику 

http://teach-inf.at.ua/ 

http://bestgeo.at.ua/
http://svit21.narod.ru/index.html
http://svit21.narod.ru/index.html
http://www.uroki.net/docukr.htm
http://www.ridnamova.ck.ua/
http://mova.kreschatic.kiev.ua/
http://leontyev.net/
http://teach-inf.at.ua/
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