
До уваги вчителів школи! 

novashkola.ua 
 

 

На цьому  сайті є в безкоштовному доступі всі навчальні 

відео-ролики, які  створювалися роками. Їх – багато, але це 

не усі уроки з усіх предметів шкільної програми. 

Організатори вирiшили створювати на  Ютуб-каналі 

плейлисти iз того, що є по конкретному предмету у 

вільному доступі, керуючись двома принципами: по-перше, 

це повинен бути повний курс предмета, тема за темою, який 

здатен повністю замінити підручник; по-друге, матеріал 
повинен РОЗВИВАТИ І РОЗВАЖАТИ мозок учня. 

На жаль – не всі видео уроки є українською, або 

організатори не змогли їх знайти. Пропозиція: Можеш 

допомогти нам с пошуком або знiми урок власноруч! 

Надсилай нам свої знахідки і ми обов’язково розмістимо їх 

на каналі Нова Школа – просто скопіюй посилання в 

коментар до першого відео. 

Джерело: novashkola.ua  

 

 



Конкурси від «Всеосвіта»( Зима-2020 ) 

 

https://vseosvita.ua/olympiad/s18 

 

 

 
 

 

https://vseosvita.ua/olympiad/s2 

 
 

 

 

 
 

https://vseosvita.ua/konkurs 

 

https://vseosvita.ua/olympiad/s18
https://vseosvita.ua/olympiad/s2
https://vseosvita.ua/konkurs


 

 



Онлайн-інтенсиви 

для вчителів 

Онлайн-інтенсив – це серія виступів педагогів-практиків, об’єднаних 

спільною темою. Захід має суто практичний характер та направлений на 

збільшення кількості навчальних інструментів у арсеналі вчителя. 

Учасники інтенсиву отримують доступ до трансляції, матеріалів, наданих 

спікерами і тестових завдань, які допоможуть закріпити набуті знання 

(результат тестування фіксується у сертифікаті). 
https://naurok.com.ua/intensive  

 

 

Інтернет-конфереції 

для вчителів 

Інтернет-конференція – це масштабний захід, який передбачає низку 

виступів, об’єднаних загальною темою конференції, пряму трансляцію, 

обговорення проблемних питань на панельній дискусії. Учасники 

конференції отримують доступ до трансляції і матеріалів, наданих спікерами. 
 
https://naurok.com.ua/conference  

 

 

Каталог проєктів 

Проектна діяльність у школі — ефективний підхід до навчання та 

викладання. 

«На Урок» створює каталог проектів, які можуть використовувати у своїй 

роботі вчителі з усієї України. 

Скористайтеся якісними розробками, щоб зробити навчання цікавим і 

захопливим. 

https://naurok.com.ua/project 

 

ЖУРНАЛ «ВСЕОСВІТА» 

 
https://vseosvita.ua/webinar  

 

https://vseosvita.ua/olympiad/default/konkurs  

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/intensive
https://naurok.com.ua/conference
https://naurok.com.ua/project
https://vseosvita.ua/webinar
https://vseosvita.ua/olympiad/default/konkurs


Уряд вніс зміни до Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників 

 

 

 

  

 

27 грудня 2019 року відбулось засідання Уряду під головуванням Прем’єр-міністра 

України Олексія Гончарука. 

 

Під час засідання, зокрема, було прийнято зміни до підвищення кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року «Про внесення змін до 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»   

Змінами виключено норми, що здійснюють зайве регулювання змісту підвищення 

кваліфікації, зокрема виключено необхідність створювати додатково документ 

самооцінювання педагогічним працівником, а також знято вимогу щодо централізованого 

оприлюднення програм підвищення кваліфікації. Крім того, в акті уточнено структуру 

програми підвищення кваліфікації та етапи планування підвищення кваліфікації. 

Прийняття документа сприятиме усуненню недоліків, виявлених у 2019 році під час 

реалізації положень Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників. 

Аналітичний центр АМУ 

 
 

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/proekt_postanovi_2.pdf
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/proekt_postanovi_2.pdf

