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Ресурсне забезпечення освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році 
набуває особливої актуальності в сучасних умовах. 

В законі України «Про повну загальну середню освіту» (№ 463-IX від 
16.01.2020 р.) зазначається, що система загальної середньої освіти складається із 
змісту повної загальної середньої освіти на кожному рівні, мережі закладів 
освіти, учасників освітнього процесу, кадрового, фінансового, науково-
методичного, ресурсного та нормативно-правового забезпечення освітньої та 
управлінської діяльності у сфері загальної середньої освіти (стаття 3). 

У Державному стандарті початкової освіти, Державному стандарті базової 
середньої освіти (проєкті) визначено ключові компетентності, які формує 
система загальної середньої освіти, серед яких інформаційно-комунікативна 
компетентність, що передбачає впевнене, критичне й відповідальне 
використання цифрових технологій для розвитку і спілкування,  здатність 
безпечно та етично застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні 
та інших життєвих ситуаціях. 

Міністерство освіти і науки України в Інструктивно-методичних 
рекомендаціях щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної 
середньої освіти у 2020-2021 навчальному році наголошує на врахуванні 
особливостей освітнього процесу в умовах карантину. Під час вибору на початку 
навчального року навчально-методичних комплексів для вивчення предмета слід 
передбачити можливості використання засобів та інструментарію дистанційного 
навчання в умовах очного, змішаного навчання. 

МОН України пропонує для організації дистанційного навчання 
скористуватися Методичними рекомендаціями, поданими в листах МОН 
України від 23.03.2020 р. № 1/9-173; від 16.04.2020 р. № 1/9-213, методичними 
рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі (автор 
А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН України 
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii-
_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf 

Заклад освіти може організувати дистанційне навчання за допомогою 
поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts,  
заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із зовнішніх 
освітніх ресурсів, ретельно відібраних завдань для самостійної роботи із 
подальшою перевіркою використання безкоштовних веб-серверів та платформ 
(Google; Classroom; Moodle; Microsoft Teams тощо). 

Наголошується на важливості системного навчання педагогів у напрямі 
опанування інформаційними технологіями та їх ефективного використання в 
освітньому процесі. 

В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні МОН України 
рекомендує вчителям ЗЗСО вдосконалювати також цифрові компетентності, які 
активізують пізнавальний інтерес учнів до використання додаткових навчальних 
матеріалів, розміщених на освітніх електронних ресурсах. 

Актуальною формою сучасного навчання є розміщення записів відеоуроків 
з різних навчальних предметів, електронних презентацій, відеоконференцій, 
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інформування учнів та батьків про освітні ресурси, що сприяють успішному 
засвоєнню ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти. 

 «Важливим є формування у здобувачів освіти уміння вчитися з 
використанням ІТ, а в учителів - уміння забезпечувати цей процес має стати 
пріоритетним освітнім завданням закладів освіти у 2020-2021 навчальному році», 
- підкреслюється в листі МОН України «Щодо методичних рекомендацій про 
викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-
2021 навчальному році» від 11.07.2020 р. № 1/9-430. 

Запропоновані електронні ресурси для педагогічних працівників для 
самоосвіти, для використання в освітньому процесі 2020-2021 навчальному році 
сприятимуть якісній освіті та якісному освітньому процесу. 

Каталог зазначених електронних ресурсів для організації освітнього 
процесу, але можуть бути використані за очного, змішаного дистанційного 
навчання в ЗЗСО. 

У 2020-2021 навчальному році буде продовжено проведення уроків в 
рамках проекту «Всеукраїнська школа онлайн». 

М.П. Савченко - заступник директора з навчально-методичної роботи. 

Серпень 2020 р. 

 
Електронні бібліотеки та сервіси де можна скачати або прочитати 

книги українською мовою. 
  
E-book.ua - електронні книги українською мовою (безкоштовно). Велика 

колекція книг за розділами. 
JavaLibre - книги (скачати безкоштовно) у форматі jar; jad; txt; fb2; epub; 

doc зручних для читання на електронних пристроях (історичні, дитячі). 
Чтиво-онлайн - бібліотека україномовної літератури. Тексти зберігаються 

у різних форматах (на даний час це: fb2; txt; epub; htm; rtf; doc; pdf та djvu). 
Читання на сайті без реєстрації. 

«Ізборник» - матеріали з історії України XVIII ст. Немає сучасних книг 
(літописи; історичні мапи; давня українська література; літературознавство;  
політологія;  лексикони  XІV – XVII ст.ст.). Бібліотека є добіркою електронних 
книг. 

«Відкрита книга» -  це електронна бібліотека класики української та 
світової літератури. Сайт поширює безкоштовно літературу, дотримуючись 
авторських прав. Публікуються лише твори, які перейшли до суспільного 
надбання. Тут можна завантажити або скачати з сайту класичні видання творів 
шкільної програми. 

Електронна бібліотека «Україна» -  українсько-національний довідково-
інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих 
джерел, які створила Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 
Тут зібрана інформація про Україну, її історію, економіку, культуру, що 
ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини 
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українською мовою. Є великий перелік рубрик, за якими посортовані книги. Є 
художня література; фольклор, наукова література різних галузей та інші розділи. 

 УкрЛіб - УкрЛіб скорочено від назви Ukrainian Library (українська 
бібліотека). На сайті доступна українська та світова література для навчання та 
літературознавства українською мовою. Є можливість читати повні або 
скорочені твори. 

Knigago – сайт не повністю безкоштовний, з електронними книгами 
популярної класичної художньої літератури українською мовою, а також 
видання сучасних письменників України та зарубіжжя. Можна повністю скачати 
ці книги у форматі: fb2; rtf; txt; для Ipad; iPhone; Android і Kindle. 

Erudito – Радник для вчителя. Реєстрація на сайті: https://el.erudito/. 
Соціальні мережі (ресурси Google + Facebook): 
 планування роботи; 
 взаємодія з колективом адміністрації, вчителями, батьками, учнями; 
 опитування (його аналіз) щодо поширення в соцмережах; 
 звітність; 
 розміщення на Google-диску робочих матеріалів; їх редагування ; 
 онлайн-конференція (підвищення рівня компетентностей,  грамотності в 

учнів, учителів, адміністрації школи; відкриття доступу до необмеженої 
кількості знань у світовому інформаційному просторі; створення безпечного 
рівня для зберігання важливої інформації; реалізація світових тенденцій в освіті 
та в управлінні закладами освіти; 

 хмарні сервіси (один з найпоширеніших у Google); 
 Конт-програми та мобільні додатки (зокрема, Office 365). 

 
Корисні сайти, які допоможуть в самоосвіті педагогів 

 
EdEra – якісні онлайн-курси українською мовою (лекції з різних тем, у 

т.ч. з української мови та літератури). 
3D – моделювання, вивчення основ прав людини тощо. 
DOU – сайт для тих, хто бажає навчитися програмуванню чи стати 

вебдизайнером. 
iLearn - інноваційна платформа «Освіторія» з навчальними онлайн-

курсами. 
Прометеус – онлайн-курси від викладачів провідних ЗВО. 
Languages – сайт для вивчення іноземних мов. 
ВебПромоЕкспорт – ресурси з відеотрансляціями для підвищення 

кваліфікації кадрів. 
EngVid – ресурси для вивчення мов, зокрема англійської мови. 
Photoshopsecrets – ресурс для використання фотошопів. 
Coursera – популярний сайт, який охоплює курси з безлічі 

спеціальностей різними мовами. 
ВУМ – безкоштовні онлайн-курси українською мовою. 
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Book Creator – сервіс про створення навчальних посібників, робочих 
листків, учням – інтерактивні книги (тексти + зображення + аудіозаписи + відео 
+ карти). 

Творчі здібності – функція Autodraw про створення мальованих об’єктів; 
про працю з одною книгою (весь клас) або з різними книгами. 

Wi2er.me – інтерактивний робочий аркуш, хмарні сервіси + 
вебінструменти (виглядає як звичайна презентація; вставляння текстів на 
автоматичну перевірку, отримання зворотнього зв’язку; питання з відкритими 
відповідями створення уроків та вправ. 

ClassFlow – простий сервіс, що не потребує реєстрації учнів та інтегрує в 
собі функції: 

- інтерактивної дошки; 
- конструктора інтерактивних уроків; 
- листів опитувань, дидактичних ігор; 
- зворотній зв'язок з класом під час спільної діяльності на уроці; 
- перевантаження презентації. 
КМ Медіа EdProfi – Видавництво «Країна мрій» для 2020-2021 н.р. 

Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів: КМ Медіа 
EdProfi. 

Наказ МОН України «Положення про електронні освітні ресурси» - від 
01.10.2012 р. №1060 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#Text 

Інертнет-ресурси для вчителів-філологів 
1. Як організувати дистанційне навчання? 
https://osvitoria.media/experience/yak-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-

uchniv-pokrokova-instruktsiya/ 
2. Перелік освітніх джерел на онлайн-платформі. Онлайн-курси України і 

світу із різних предметів та різноманітних напрямів для вчителів та учнів 
https://prometheus.org.ua/ 
3. Каталог електронних освітніх ресурсів ІППО Київського університету 

імені Бориса Грінченка 
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/ 
4. Українська програма-каталог е-підручників, відео-, аудіокниг для 

школи: 
http://ukrprog.com/ 
5. Розумники – придбання (диски для скачування з сайту) ліцензійних 

МОН е-підручників (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні 
практикуми тощо) 

http://rozumniki.net/ 
6. Електронні версії підручників 
https://e-pidruchnyky.net/ 
7. MozaBook (https://www.mozaweb.com/uk/mozabook) – мультимедійні уроки: 

Видавничий дім «Освіта»: 35 музеїв онлайн. 
8. Сайт «На урок» - https://naurok.com.ua/– низка вебінарів.  
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Вебінар з проблеми: Використання ІКТ для підвищення якості навчання; 
Компетентнісний підхід – основа НУШ. Роль ІКТ у формуванні ключових 
компетентностей учнів на етапі прилучення до читання (5-7 класи) за 
посиланням. 

9. Каталог електронних освітніх ресурсів (відеоуроки): 
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/ 

10. Сайти методичного об`єднання вчителів української мови та 
літератури: 

http://ukrmetod.jimdo.com/ 
http://ridneslovo.blogspot.com/ 
11. Сайт для вчителів «Світ літератури» А.А.Химинець: 

http://svitliteraturu.com/ 
– Майданчик масових відкритих онлайн-курсів за кількома напрямами - 

https://pdp.nacs.gov.ua/news/pidbirka-onlain-platform-dlia-samoosvity 
Brain Basket Foundation – допомога в освоєнні програмування за 

допомогою візуальних матеріалів (безкоштовно) - https://brainbasket.org/ 
The Metropolitan Museum of Art – сайт Художнього музею в Нью-Йорку, 

експонати якого допоможуть зануритися у світ мистецтва - 
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/828f6c90b10ff178f606d81c67d4ad43/Metropolitan-Museum-

of-

Art?gclid=Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHyfaj17UoAvmQTHouryUeKubojRXOz9joSzSkSPJZu4GWDR2HvK3h

caAvImEALw_wcB 
Be smart – підготовка до ЗНО (безкоштовно) - https://besmart.study/ 
Створення схем з усіх навчальних предметів (Google – форми - 

https://gsuite.google.com/intl/uk/products/forms/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaig

n=emea-ua-all-uk-dr-bkws-all-lv-trial-b-t2-1009147&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-

CRE_146168432606-

ADGP_Desk%2BTab%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20BMM_M:1_UA_UK_Forms_misc-

KWID_43700009357398615-aud-617158839035:kwd-125503185172-

userloc_9061017&utm_term=KW_%2B%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%2Bgoogle-

ST_%2B%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%2Bgoogle&ds_rl=1259922&gclid=Cj0KCQjw4f35B

RDBARIsAPePBHyN7hfjDefSuC9FbvTwC_UB_syOl6TC3r-6JFQRf_-

zYcTGxYbDxBcaAjeHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds;  
Google – малюнки - https://chrome.google.com/webstore/detail/google-

drawings/mkaakpdehdafacodkgkpghoibnmamcme?hl=uk ;  
Google – презентації - https://skillbox.ru/course/powerpoint-

gslides/?advcake_params=26b792dad1fcc93d0fbbdd573393d8a0&utm_term=26b792dad1fcc93d0fbbdd57

3393d8a0&utm_content=sst1&utm_campaign=affiliate&utm_medium=cpa&utm_source=advcake . 
– електронні освітні ресурси «Розумники» (Smart Kids) – понад 12000 

інтерактивних завдань з математики та української мови за шкільною 
програмою; гриф МОН України). За матеріалами всеукраїнського педагогічного 
експерименту «Розумники» (2017 р.) (Smart Kids) - https://edugames.rozumniki.ua/ 

Сервіси Web 2.0 (Веб 2.0) – мережеве програмне забезпечення для 
підтримки групової взаємодії. 

Проекти Web 2.0: 
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Вікіпедія – вільна багатомовна енциклопедія - 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1

%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 
Google Earth – Google-карти; 
Flickr - Онлайн-фотоальбом; 
Deliciourr - Служба закладок; 
Netvibes - Персональний робочий сіл; 
Digg.com - Ресурс новин; 
UCoz - Веб-хостинг; 
Україномовні проекти: 
ITEACH WIKI - Майданчик для спілкування учасників програми 

«навчання для майбутнього» для спільного планування, обміну досвідом, 
ведення мережевих проектів, програм. 

uCOZ - Безкоштовний веб-хостинг з вбудованою системою керування 
сайтом. Модулі можна використовувати у єдиній зв’язці для створення 
повнофункціонального сайту, так і окремо (блог-платформи; веб-форуми 
тощо). Користувач може побудувати понад 7000 сайтів - https://www.ucoz.ua/ 

Найпопулярніші безкоштовні служби ведення блогів: 
Blogger /http://www.blogger.com/; 
Інтерактивний курс з громадянської освіти для учнів 10-х класів (розділ 

«спільнота»; ВА «Нова Доба»), меню «Розділи» методичного посібника) - 
https://citizen.in.ua/ 

Статті для вчителів і батьків про курс громадянської освіти (розробка 
організації «Комунікації для змін «Організація дистанційного навчання в школі 
(автор А. Лотоцька, А. Пасічник») -  https://nus.org.ua/ 

 
Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу педагогам 

в організації дистанційного навчання 
 
Студія онлайн-освіти Educational Era https://www.ed-era.com/ 
 iLearn (https://ilearn.org.ua/) – цікаве, безкоштовне і доступне 24/7 

навчання:  онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими 
репетиторами Києва, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки . 

Prometheus https://prometheus.org.ua/ Онлайн-курси України і світу із 
різних предметів та різноманітних напрямків для вчителів та учнів 

Інтерактивні підручники EdЕra (математика, біологія, укр. мова, історія 
України, фізика, географія, біологія)  https://www.ed-era.com/books/ 

Мультимедійні підручники КМ Медіа (з відео і можливістю читати на 
телефонах) -  http://kmmedia.com.ua/ 

Українська програма – каталог е-підручників, відео, аудіокниг для 
школи http://ukrprog.com/ 

Розумники – придбання (диски та скачування з сайту) ліцензійних МОН е-
підручників (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми та 
інше) http://rozumniki.net/ 
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Нова школа-навчальні диски для школярів (каталог ресурсів  всіх 
предметів) http://novashkola.com.ua/ 

Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/ 
Сервіси для вчителів 
Он-лайн школа «На Урок» https://naurok.ua/  
Безкоштовні ресурси для налаштування дистанційного навчання: 
- https://coggle.it/  - найпростіший інтерфейс, можна зберегти зображення в 

форматі PNG або PDF 
- https://www.xmind.net/  - чудово працює на платформах Windows / Mac / 

Linux. 
Платформи для проведення онлайн уроків: 
- https://classroom.google.com/  - простий, інтуїтивний інтерфейс. Якщо 

давно чули про цей ресурс і планувати опанувати – час настав! В мережі є купа 
навчальних відео, як налаштувати платформу. Приклад: 
- https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE 

- https://myownconference.com.ua  – платформа для проведення вебінарів. 
У безкоштовному варіанті є можливість підключення до 20 осіб – підійде, 

якщо у вас підгрупа або в класі до 20 осіб (можливо в сільських школах). 
- https://zoom.us/webinar  - проста в налаштуванні та реєстрації. В Youtube 

можна знайти безліч відео-пояснень, як працювати з платформою. 
Створення завдань, тестів, пазлів, вікторин https://learningapps.org/ 
Тестування учнів в онлайн-режимі https://www.classtime.com/uk/ 

та https://naurok.com.ua/test/about 
Каталог електронних освітніх ресурсів для учнів та 

вчителів http://video.novashkola.ua/ 
 Організація дистанційного навчання у 

школі https://www.pedrada.com.ua/article/2476-organzatsya-distantsynogo-
navchannya-u-shkol  

Задачі і тести з математики для 1 
класу https://learning.ua/matematyka/pershyi-klas/ 

Завдання з математики для дитини (підготовка до школи, 1 клас, 2 клас, 3 
клас, 4 клас) http://osvita.ua/school/70399/  

Платформа для навчання математики, розроблена експертами з 
педагогіки https://www.matific.com/ua/uk/home/  

Завдання з математики (дошкільнята, 1-10 
класи)  https://learning.ua/matematyka/   

Онлайн-курси з математики https://naurok.ua/course/math  
Формувальне 

оцінювання: https://www.youtube.com/watch?v=Agm21SkpbNs 
Формувальне 

оцінювання:  https://www.youtube.com/watch?v=rN_7w3Sd3Eg 
Формувальне 

оцінювання: https://www.youtube.com/watch?v=0YcO7KNKrwc 
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Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших 
школярів :https://www.youtube.com/watch?v=x-ToQQFy3NI 

Лепбук. Онлайн-курс для вчителів початкової школи. /І.Большакова 
 https://www.youtube.com/watch?v=xRRqIOk0vXg 
Сторітеллінг. Онлайн-курс для вчителів початкової 

школи  І.Большакова https://www.youtube.com/watch?v=2aYHz1U19U8 
М.Пристинська Щоденні 5  
https://www.youtube.com/watch?v=Pc-gqUlsiR8  , 
М.Пристинська: Щоденні 3 
 https://www.youtube.com/watch?v=VClAoATHANI 
М.Пристинська Математика 
 https://www.youtube.com/watch?v=Pc-gqUlsiR8 
Онлайн-ресурс для вчителів початкових класів 
Сервіси для створення кросвордів, дидактичних ігор, головоломок, 

вікторин 
1.       https://www.proprofs.com; 
2.       https://www.jigsawplanet.com; 
3.       http://www.classtools.net; 
4.       https://learningapps.org; 
5.       http://puzzlecup.com; 
Сервіси для колективного збереження документів. 
1.       https://docs.google.com; 
2.       http://office.microsoft.com; 
3.       https://drive.google.com ; 
4.       https://www.dropbox.com; 
5.       https://picasaweb.google.com; 
Сервіси для створення віртуальних класів. 
1.       https://learningapps.org; 
2.       https://www.edmodo.com; 
Сервіси для створення інфографіки. 
1.       http://vizualize.me/ 
2.       https://developers.google.com/chart/ 
3.       https://www.easel.ly/ 
4.       https://piktochart.com/ 
5.       https://infogram.com/ 
6.       https://visual.ly/ 
7.       https://venngage.com/ 
Сервіси для організації віртуальних дошок 
1.       https://realtimeboard.com/ 
2.       https://www.thinglink.com/ 
3.       http://en.linoit.com/ 
4.       https://ru.padlet.com / 
Сервіси для створення хмари слів 
1.       https://worditout.com/ 
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2.       https://www.jasondavies.com/wordcloud/ 
3.       https://wordart.com/ 
4.       https://wordcloud.pro/ 
5.       http://www.imagechef.com/ 
6.       http://www.tagxedo.com/ 
Сервіси для створення інтелект-карт 
1.       https://www.mindomo.com/ 
2.       https://bubbl.us/ 
3.       https://cacoo.com/ 
4.       https://www.mindmeister.com/ 
5.       https://www.spiderscribe.net/ 
6.       http://www.popplet.com/ 
7.       https://mindnode.com/ 
8.       https://sourceforge.net/projects/freemind/ 
9.       https://www.xmind.net/ 
10.    http://wisemapping.com/ 
Сервіси для створення стрічок часу 
1.       https://www.timetoast.com/ 
2.       https://www.preceden.com/?utm_source=timerime&utm_campaign=hom

epage 
3.       http://ww7.whenintime.com/ 
Фотосервіси 
1.       https://slide.ly/collage/create 
2.       https://www.photovisi.com/ 
3.       https://pixlr.com/express/ 
4.       http://www.getloupe.com/create 
Онлайн-відеоредактори 
1.       http://www.cellsea.com/free-online-video-editor 
2.       https://www.iskysoft.com/ru/filmora-video-editor-mac.html 
3.       http://www.videotoolbox.com/ 
4.       https://www.wevideo.com/ 
5.       https://online-video-cutter.com/ 
6.       http://video-editor.su/programma-dlya-obrezki-video.php 
7.       https://videoredaktor.ru/a/obrezka-i-narezka-video 
8.       https://remontka.pro/obrezat-video/ 
Сервіси для проведення онлайн-опитувань 
1.       https://docs.google.com/forms/u/0/ 
2.       https://quizlet.com/ 
3.       https://kahoot.com/ 
4.       https://www.classmarker.com/ 
5.       https://get.plickers.com/ 
6.       https://www.easytestmaker.com/ 
7.       https://www.quizalize.com/ 
8.       https://www.mentimeter.com / 
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9.       https://nearpod.com/ 
 
Документи, ресурси, рекомендації педагогічним працівникам на сайтах: 
– Міністерство освіти і науки України - https://mon.gov.ua/ua 
 
– Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) - https://don.kyivcity.gov.ua/ 
– ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України - 

https://imzo.gov.ua/ 
– Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка - https://ippo.kubg.edu.ua/ 
– Державна служба якості освіти - http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/ 
– Інститут педагогіки НАПН України - http://undip.org.ua/ 
Наукові відділи Інститут педагогіки НАПН України: 

˗ Відділ дидактики - http://didactics.ucoz.ua/ 
˗ Відділ порівняльної педагогіки - http://comparlab.org.ua/ 
˗ Відділ навчання української мови та літератури - 

http://undip.org.ua/structure/research%20units/ 
˗ Відділ профільного навчання - 

http://undip.org.ua/structure/research%20units/ (https://orcid.org/0000-0001-6571-
1450) 

˗ Відділ початкової освіти - https://abc-lab.ucoz.ua/ 
˗ Матеріали серпневої онлайн-конференції МОН України до початку 

2020-2021 навчального року - https://osvitoria.media/news/dostupni-usi-materialy-
serpnevoyi-konferentsiyi-2020-vid-mon-prezentatsiyi-j-video/ 

˗ Український педагогічний журнал (видання Інституту педагогіки НАПН 
України) - http://uej.undip.org.ua/ 

˗ Журнал «Дивослово» - https://dyvoslovo.com.ua/ 
˗ Електронна платформа публікації методичних матеріалів педагогічних 

працівників (із сертифікацією) - http://metodportal.com/ 
˗ Реєстр електронних версій сертифікатів Методичного порталу - 

http://metodportal.com/sertif/reestr-e 
˗ Умови замовлення сертифікатів - http://metodportal.com/node/4697 
˗ Реєстр заявок на отримання друкованої (платної) версії сертифіката - 

http://metodportal.com/sertif/reestr-p 
˗ Редакція Методичного порталу - http://metodportal.com (03022, Київ-22, 

а/с30, Сорока О.А.) 


