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1. Бібліотека Освітнього порталу «Педагогічна преса» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.pedpresa.ua 

2. Всі предмети - Великий довідник школяра [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.subject.com.ua  

3. Вчитель у мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/ulejconf 

4. Державний стандарт початкової освіти.  – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-

standartu-pochatkovoyi-osviti 

5. Єдине освітнє інформаційне вікно України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.osvita.com 

6. Закон України «Про освіту» : прийнятий 05.09.2017 р. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://osvita.ua/legislation/law/2231/ 

7. Інформаційний портал «Знання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://znannya.info 

8. Методичні рекомендації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi 

9. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: mon.gov.ua  

10. Навчаємо демократії: Базові матеріали з освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини для вчителів. – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.living-democracy.com.ua/textbooks/  

11. Нова українська школа. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola  

12. Навчальні матеріали онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws    

13. Навчальні програми для початкової школи (оновленні) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-
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14. Навчальні програми  для 1-4 кл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli    

15. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: www.nbuv.gov.ua 

16. Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

17. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pochatkova-

shkola/innovaciyi/oriyentovni-vimogi-do-kontrolyu-ta-ocinyuvannya-navchalnih-

dosyagnen-uchniv-pochatkovoyi-shkoli  

18. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень та методичних 

рекомендацій до оновлених програм [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

19. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pochatkova-

shkola/innovaciyi/klyuchovi-tezi-oriyentovnih-vimog-do-ocinyuvannya-

navchalnih-dosyagnen-ta-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenih-program  

20. Освіта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy   

21. Освіта UA  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua 

22. Освіта і Наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/     

23. Педагогічна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pedlib.ru/   

24. Підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-

ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit#gid=736529260    

25. Портал сучасних педагогічних ресурсів  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.intellect-invest.org.ua 

26. Суспільствознавство як предмет початкового навчання в школі в різні 
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історичні епохи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://bahmat.at.ua/SUSPILSTVOZN/dovidk.material_1.pdf 

27.  Tипова освітня програма під керівництвом Р. Б. Шияна [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:   https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

28. Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я. Савченко 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

29. Типова освітня програма 2-4 кл.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-

osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv  

30. Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.uk.wikipedia.org 

31. Форум педагогічних ідей «Урок» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/    

32. Шкільні підручники онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://pidruchnyk.com.ua 

33. Школьные учебники (Підручники) для Украина [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://4book.org/uchebniki-ukraina  
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