
Шановні педагоги – користувачі бібліотеки! 
 

До Вашої уваги КОРИСНІ САЙТИ, які допоможуть Вам у роботі. 

 

Бібліотека –вчителю. 

Корисні сайти для педагогів. 

Міністерство освіти і науки України-http://www.mon.gov.ua – 

Освіта і наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини. 

Освіта в Україніhttp://www.ednu.kiev.ua –Українські організації, пов’язані з освітою. 

Вищі та середні навчальні заклади. Освіта за кордоном, гранти. Преса. Виставки та 

семінари. Дистанційне навчання. 

ВСЕОСВІТА -https://vseosvita.ua/library/korisni-sajti-dla-vciteliv- 

71595.html-Сайти для вчителів біології, математиків, української мови та літератури, 

фізики, хімії, історії, географії, інформатики, англійської мови, для вчителів 

початкових класів, організаторам дозвілля та ін. 

Інститут модернізації змісту освіти http://www.imzo.gov.ua 

Освіта Харкова-http://www.kharkivosvita.net.ua/. Офіційний сайт Департаменту освіти 

Харківської міської ради 

Educational Era. Створюємо освітні онлайн- проекти-https://www.ed-era.com/. 

Український освітній проект, що створює повноцінні онлайн-курси та 

супроводжувальні матеріали широкого профілю.  

Наша мета - зробити освіту в країні доступною та якісною на зразок західних 

найкращих освітніх ініціатив. 

Творча майстерня вчителя. Популяризація, відкритість та широкевпровадження 

кращого педагогічного досвіду учителів. 

Освіта.ua 

Педагогічна пресса  http://pedpresa.ua/ 

Учительський журнал  http://teacherjournal.com.ua/ 

Цікаві відео https://drive.google.com/ Онлайнтестування"Тесторіум" 

http://www.testorium.net/ 

Навчальні програми  

Uroki.net. Все для вчителя.  

На сторінках цього сайту Ви знайдете наступну інформацію: поурочне та тематичне 

планування, відкриті уроки, сценарії шкільних свят, класні години, методичні 

розробки, конспекти уроків, презентації, підручники, лабораторні, контрольні роботи і 

безліч інших матеріалів для вчителів інформатики, математики, хімії та біології , 

фізики та астрономії, географії, ОБЖ, російської мови та літератури, історії, трудового 

навчання, початкових класів, української мови і літератури, а також матеріали для 

педагогів-організаторів, шкільні х психологів, завучів, класних керівників і директорів 

шкіл, ліцеїв, гімназій! 

Форум директорів шкіл України.  

Сайт створений для спілкування керівників середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів та обміну практичною інформацією, що стосується адміністративної роботи у 

школі. Інформація сайту може бути корисною для всіх, хто цікавиться освітою. 

http://metodportal.com-Методичний портал –задумано як спеціалізований ресурс 

призначений для вчителів, містить максимально корисну інформацію для роботи 

педагогів, є можливість публікувати власні матеріали, та отримати сертифікат. 

 

 



Вільна енциклопедія Вікіпедія 

Відео-уроки та презентації 

Шкільний портал “Острів знань” http://ostriv.in.ua– 

Комплексна інформація про навчання і дозвілля. Чинні навчальні програми, методичні 

документи. Деякі окремі аспекти навчання. Плани роботи шкіл, атестація. Сценарії 

проведення свят, вікторин. Зарубіжний досвід. Обмін педагогічним досвідом, 

обговорення, поради, точки зору. Про історію освіти, навчання та видатних педагогів. 

Питання ліцензування освітньої діяльності в Україні. Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Огляди українських педагогічних видань, дайджести, публікації. 

Для педагогів і психологів www.krok.org.ua 

Вчитель вчителю, учням та батькам -http://teacher.at.ua– 

Накази, листи, рекомендації. Поради та рекомендації для вчителів і батьків.  

Поради психолога. 

 

МАТЕМАТИКА 

Інтернет- ресурси для вчителів математики 

Математика для школи - ttp://formula.co.ua/. 

Цікаві математичні факти, історії з життя математиків,  

означення, описи понять, правила, теореми,  

закони, властивості, формули, математичні таблиці, розв'язки 

задач з елементарної математики, збірки прикладів. 

Математичний сайт. Містить олімпіадні завдання з математики. 

Творчий вчитель математики: http://ludmilaefremov.blogspot.com/p/web.html – Сайт 

вчителів математики, посилання на математичні сайти, цікаві розробки уроків, 

рекомендації та методичні матеріали щодо використання сучасних інноваційних 

технологій, інтерактивних методів навчання, роботи з обдарованими школярами, 

методичні розробки підвищення якості математичної освіти, математичної 

компетентності учнів.  

Сайт математичних міжнародних олімпіад та олімпіадних задач. 

Імперія математикиhttp://i-math.com.ua/ 

Математичний сайт "Лінійка"http://www.lineyka.inf.ua/ 

Журнал "Успіхи математичних наук" 

Збірники підручників з математики 

Освітній математичний сайт. Містить банк завдань, приклади, методичний матеріал. 

Методика викладання математики. 

Викладання математики з використанням інформаційних технологій. 

Інтернет-бібліотека з математики 

Світ презентацій. 

На цьому сайті Ви можете скачати презентації PowerPoint. 

Розробки уроків та багато іншої корисної інформації 

Інноваційна математика. 

Сайт вчителя математики Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів No1 

Миколаївської області Пачкової Анастасії Олександрівни 

 

ФІЗИКА та АСТРОНОМІЯ 

Сайт вчителів України – 

http://fizika.net.ua. 

Матеріали для роботи вчителів фізики: методики, новини,бібліотека 

для учнів та вчителів, програми, уроки фізики. 



Шкільна фізика -http://sp.bdpu.org– 

Теорія, задачі, тести, демонстрації, лабораторні роботи, методика навчання. 

Природничий освітній портал. 

На порталі – енциклопедії, словники та довідники, БД, задачники, тести, лабораторні 

практикуми, наочні посібники, хрестоматії та тексти лекцій, тренувальні вправи з  

природничих предметів шкільної програми: математики, хімії, фізики та біології. 

Зручна система навігації, повнотекстові БД, багато іншої корисної інформації. 

Науковий фізико-математичний журнал "Квант" 

Для викладачів фізики, учнів та їх батьків 

Сайт-каталог навчальних матеріалів з шкільної фізики. 

Безліч відеофрагментів дослідів з фізики, анімацій фізичних явищ, моделей, 

зображень, теорія, тести та лабораторні роботи для учнів, вчителів фізики та всіх кого 

цікавить фізика. 

Світ презентацій. 

На цьому сайті Ви можете скачати презентації PowerPoint. 

Інтернет-ресурси для вчителів фізики. Розробки уроків та багато іншої корисної 

інформації 

ІНФОРМАТИКА 

Інтернет-ресурси для вчителів інформатики 

ІТ-книга. Традиційні та електронні підручники з 

інформаційних технологій 

Учитель-учителю: http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua– 

Інформаційно-освітній портал на допомогу вчителю 

інформатики: плани-конспекти з інформатики, цікаві статті, 

інструкції, програми. 

Інформатика в школі: http://informatik.at.ua– 

Інформація про програмне забезпечення, яке можна використати на уроках 

інформатики. Цікаві та необхідні матеріали для вчителів інформатики. Плани-

конспектів уроків інформатики 

Форум інформатиків України. 

Розробки уроків, плани-конспекти, практичні роботи і тематичні атестації, програмне 

забезпечення та багато іншого. 

Слово вчителя. 

Освітній сайт сучасних педагогів. 

Учитель-учителю -http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua– 

Інформаційно-освітній портал на допомогу вчителю інформатики: плани-конспекти з 

інформатики, цікаві статті, інструкції, програми. 

Сайт для учителів інформатики і не тільки... "ІНФОРМАТИК". 

Сайт з необхідними для роботи учителя інформатики матеріалами. А саме: плани-

конспекти уроків, презентації, документація та програми, цікавий та безкоштовний 

софт, електронні книги та підручники, графіка і картинки на всі випадки життя та 

багато інших цікавих матеріалів. 

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

Сайт для вчителів інформатики з корисним матеріалом, який можна буде 

використовувати на уроках (плани-конспекти, презентації, інструкції до практичних 

робіт, тести), позакласних заходах, при підготовці до зовнішнього незалежного 

оцінювання і т.д. На сайтіви також знайдете багато цікавого софту, який доцільно 

використовувати при проведенні уроків інформатики. 

http://urok-informatiku.ru/ -Все на урок інформатики. 



Електронний підручник "Інформатика 10 клас" 

Електронний підручник "Інформатика 11 клас" 

Усі уроки інформатики 10 клас 

Усі уроки інформатики 11 клас 

Словник іншомовних термінів та абревіатур з інформатики 

Збірник завданьдля державної підсумкової атестації з інформатики(Н.В. Морзе, В.П. 

Вембер, О.Г. Кузьмінська, М.О.  

Войцеховський , Т.Г. Проценко);ЖурналКомп'ютер у школі та сім'ї 

 

Список рекомендованих сайтів для підготовки до олімпіади 

 

http://schoololymp.byethost32.com – школа олімпійського резерву 

при ВІППО 

http://www.olymp.vinnica.ua –Всеукраїнські Інтернет- олімпіади з  

різних предметів (фізика, інформатика). На сайті розміщена 

цікава інформація про Всеукраїнські олімпіади по інформатиці, 

фізиці.  

Проводилася мережна олімпіада по інформатиці. 

http://www.uoi.in.ua – Всеукраїнська олімпіада з інформатики 

http://www.e- olimp.com.ua E-Olimp система підготовки та проведення олімпіад зі 

спортивного програмування 

http://www.qbit.org.ua/-Молодёжное научное общество QBit - Кубит -г. Харьков 

http://algolib.chat.ru– алгоритми: методи розв’язання 

http://algolist.manual.ru – алгоритми: методи розв’язання 

http://olympiads.win.true.nl/ioi– Міжнародна олімпіада з інформатики 

http://www.olympiads.ru- Події, задачі, тести, рішення, коментарі. На сайті також 

можна викачати бібліотеку для написання "перевірялок" до задач -Testlib. 

http://www.olympiada.km.ua/- Задачі заочних і обласних олімпіад  

Хмельницької області. Архіви турнірів, конкурсів. Багато іншої корисної інформації. 

http://acm.timus.ru Тут ви можете знайти деяку кількість задач з різних змагань. 

Перевіряюча система дозволяє вам перевірити ваш розв’язок для кожної задачі. 

http://g6prog.narod.ru- Сайт присвячений докладному розбору олімпіадних задач по 

інформатиці. Рівень задач від міської до міжнародної олімпіад. Програмні тексти до 

задач не додаються (представлений словесний опис рішення). До деяких задач  

додаються тести. Є багато корисних книг по олімпіадних задачах і велика кількість 

посилань на аналогічні ресурси. 

http://byoi.narod.ru- Архів республіканських, міських, районних  

олімпіад, зборів до IOI. Підбір рідкісних, ефективних алгоритмів. 

http://www.stream.newmail.ru/index.html- Тут можна отримати  

відповідь на питання про олімпіади, взнати останні новини,  

підготуватися до олімпіад. На сайті є бібліотека книг і докладний каталог ресурсів. 

 

 ХІМІЯ 

Інтернет - ресурси для вчителів хімії 

Сайт вчителів хімії м. Києва 

Світ презентацій. На цьому  

сайті Ви можете скачати презентації PowerPoint. 

Хімічний світ - хімічний інформаційний портал 

http://chemworld.com.ua/ Віртуальна лабораторія вчителя хімії 



http://chemistry8.at.ua/ Сайт вчителів хімії 

http://chemists.at.ua/ Розробки уроків та багато іншої корисної інформації 

 

БІОЛОГІЯ 

Український біологічний сайт 

-http://www.biology.org.ua. 

Висвітлення сучасного стану біологічної науки та освіти в Україні. 

Все для вчителя біології- http://bio.1september.ru. 

Електронна версія газети "Біологія".  

Матеріали для вчителів: "Я йду на урок біології". 

Сайт «Острів знань -http://ostriv.in.ua/  

Вчителю біології 

Світ презентацій: 

Хімія, Біологія. На цьому сайті Ви можете скачати презентації PowerPoint. 

Розробки уроків та багато іншої корисної інформації 

http://www.n- t.ru/ –Природничі та технічні науки: електронна бібліотека 

http://www.membrana.ru/ –Віртуальна газета з питань сучасної науки 

 

ГЕОГРАФІЯ 

http://geosite.com.ua–Географія в школі.  

На «Географічному порталі»: програми, поурочне планування, 

розробки уроків, електронні уроки, практичні роботи, нетрадиційні 

уроки, задачі, література, довідкові матеріали. 

Географія в школі: http://ukr- tur.narod.ru/shkola/shkola.htm– 

Географія в школі на сайті «Світ географії та туризму»: розробка уроків, виховні 

заходи, методичні рекомендації. 

Географія. Все, що треба знати 

Офіційний сайт вчителів географії та економіки міста Тернополя 

Учитель географії. 

На даному сайті можна знайти розробки уроків з географії, природознавства та Я і 

Україна для спеціальної школи, різні заходи, вікторини, матеріали по корекції, 

матеріали для роботи класного керівника. 

Світ презентацій. 

На цьому сайті Ви можете скачати презентації PowerPoint. Швидка допомога з 

географії для учнів, студентів, вчителів. 

Систематизація матеріалів з географії для допомоги учням та вчителям під час 

підготовки до уроків, студентам під час написання курсових робіт. 

Розробки уроків та багато іншої корисної інформації 

 

 

  УКРАЇНСЬКА МОВА та УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

Українська мова та література на на допомогу вчителю 

Українська мова та література в школі. 

Електронна версія науково - методичного журналу. 

"Поезія та авторська пісня України".  

Сайт сучасних українських авторів, конкурси, літературна періодика, Форум, 

конкурси, цікаві проекти. 

Вірші. Київ. ua": сучасні київські автори, поетична школа, критика, конкурси, 

спілкування 



"Національна спілка письменників України". 

Літературна Україна, письменницький довідник, загальні факти про НСПУ, з'їзди 

тощо 

Сайт видавництва "КАЛЬВАРІЯ". 

Новини видавництва, автори, фотогалерея, „Кальварійські посиденьки", видання, 

читальня, Форум та ін. 

Українська мова та література: http://ridnamova.ck.ua – 

Сайт для вчителів української мови та літератури. Українська мова. Українська 

література. Зарубіжна література. Позакласна робота. На допомогу учням. 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного 

університету імені Б.Д.Грінченка: 

http://ippo.org.ua– Інформація для вчителів-предметників на  

інформаційно -методичному сайті: методичні рекомендації,  

дидактичний матеріал, цікавий досвід. 

Українська мова і література в школі: http://www.ukr-in-school.edu- ua.net– Електронна 

версія науково-методичного журналу. 

http://coppm.at.ua/load/12 -Методика, планування, розробки уроків англійскої мови 

http://mova.kreschatic.kiev.ua/- Уроки державної мови: правопис, переклад, граматика. 

http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/taurica_lks.htm – серія біобібліографічних 

матерілів “Літературнo-краєзнавчі студії”: Б.Грінченко, Дніпрова Чайка, М.Василенко 

та інш. 

Український правопис http://www.pravopys.net/ 

Лінгвістичний портал http://www.mova.info/ 

Словники – Словопедія http://slovopedia.org.ua/ 

Твори з української мови 

Розробки уроків та багато іншої корисної інформації 

 

ІСТОРІЯ 

Інтернет-ресурси для вчителів історії. 

З думкою про учня. 

На сайті розміщена інформація для вчителів історії, світової літератури, 

класних керівників. Матеріали представлені у вигляді: розробок уроків, 

презентацій, слайд-шоу, електронних пазлів, сценаріїв свят, годин 

спілкування, методичних рекомендацій, нормативного забезпечення 

освіти,  

календаних планів,майстер-класу, бібліотеки світової літератури.  

Конструктор уроку відповідає методиці особистісно зорієнтованого навчання, широко 

застосовані інтерактивні технології та ІКТ. 

Вчитель історії. 

Багато цікавого матеріалу для практичного використання у викладацькій діяльності. 

Світ презентацій. 

На цьому сайті Ви можете скачати презентації PowerPoint. 

Розробки уроків та багато іншої корисної інформації. 

 

 ІНОЗЕМНА МОВА 

Віртуальна школа вивчення іноземних мов.Лангуст. 

Сайт присвячений граматиці англійської мови та методикам  

вивчення. Підручники, переклад, посилання. 

Школи англійської мови "D'elite school"STUDY.Ru 



Все для тих, кому потрібна англійська мова. Онлайнові уроки, навчальні матеріали та 

словники, велика кількість посилань на  

ресурси з вивчення англійської мови, курси та навчання за кордоном. 

Англійська мова.ru 

Англійський та американський сленг. Тести, програмне забезпечення, посібники, 

уроки, курси, огляд мовних шкіл.Англійська мова з перших рук. 

Самостійне вивчення англійської мови: тести для перевірки рівня володіння мовою, 

інтерактивна граматика, підготовка до міжнародних іспитів, статті, поради з  

організації навчання, посилання. Словники, програми, вправи, гумор. 

Англійська для викладачів.Приклади уроків. Граматика, словник, пісні, вправи. 

Розмовник, огляд методичної літератури. 

 

 


