
На допомогу вчителю. Неперервне професійне зростання 

Веб-ресурси нормативно-правового забезпечення: 

 

Верховна Рада України – https://rada.gov.ua/ 

Міністерство освіти і науки України – www.mon.gov.ua 

Урядовий портал – https://www.kmu.gov.ua/ 

Освітянська мережа України – www.ednu.kiev.ua 

 

Веб-ресурси наукового забезпечення: 

 

Національна бібліотека України ім. В.Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

Національна парламентська бібліотека – www.nplu.kiev.ua 

 

Інституційні репозитарії українських університетів: 

 

eKMAIR – електронний архів Національного університету «Києво-

Могилянська академія» – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3054 
eSSUIR — електронний архів Сумського державного університету – 

https://library.sumdu.edu.ua/uk/e-resursy/elektronni-resursy-sumdu/repozytarii-

sumdu.html 
ELibUkr – електронна бібліотека України – 

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1258 
 
 

Всеукраїнські педагогічні конкурси 

 

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» – https//imzo.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення конкурсу: 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 370 «Про 

внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-

vseukrayinskij-konkurs-uchitel-roku  

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 370 «Про 

внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-

vseukrayinskij-konkurs-uchitel-roku  
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 № 798  «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»» 

file:///D:/Documents/Downloads/5cff6674b83ad695101470%20(1).pdf  

 

2. Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів – 

україністів і учителів початкових класів «Соняшник – учитель»  

www.gra-sonyashnyk.com.ua 

 

 
Нормативно-правове забезпечення конкурсу 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

12.10.2012 року № 1101 «Про затвердження положень про Всеукраїнську 

українознавчу гру «Соняшник», Всеукраїнський конкурс фахової 

майстерності для вчителів – україністів «Соняшник – учитель» та 

Міжнародну природознавчу гру «Геліантус», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 30.10.2012 року за № 1811/22123. 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1811-12  

  

3. Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів 

природничих навчальних предметів – фізики, хімії, біології, 

географії та вчителів початкових класів «Геліантус-учитель» 

www.gra-helianthus.com.ua 

 

 
Нормативно-правове забезпечення конкурсу 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

12.10.2012 року № 1101 «Про затвердження положень про Всеукраїнську 

українознавчу гру «Соняшник», Всеукраїнський конкурс фахової 

майстерності для вчителів – україністів «Соняшник – учитель» та 

Міжнародну природознавчу гру «Геліантус», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 30.10.2012 року за № 1811/22123. 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1811-12  
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4. Всеукраїнський Інтернет-конкурс «Учитель року» за версією 

науково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК» 

www.kolosok.org.ua 

 

 
Нормативно-правове забезпечення конкурсу 

Лист ІМЗО від 08.05.2019 № 22.1/10-1704 «Про підсумки ІV 

Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Учитель року – 2020» за версією 

науково-популярного природничого журналу  «Колосок».  

https://drive.google.com/file/d/1zjVKmnQsInIIgujN0IamNHwprYSk3FOq/view 

 

 

Міжнародні конкурси фахової майстерності 

 

Global Teacher Prize – http://globalteacherprize.org  

International Teacher Essay Contest – http://www.globalethicsnetwork.org 

The Best Education Project International – http://visioneuromedia.com 

Golden Formula – http://visioneuromedia.com 

 

Проекти фонду Wikimedia 
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Відкриті освітні ресурси 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Платформи для створення тестів 

 


