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Для вчителів біології
&nbsp; http://bio.1september.ru/urok/ Для біологів всі матеріали на основі яких був створ
&nbsp; http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_ no=25&amp;oll.ob_no_to= Каталог р
Для математиків
&nbsp; http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_ no=4510&amp;tmpl=com

Професійне сп

www.methmath.chat.ru Викладання математики з використанням інформаційних техноло
&nbsp; http://www.matem.vn.ua/culk.php Вчитель математики
&nbsp; http://www.formula.co.ua/pedagogics.php Математичні розваги (завдання для
до мате
поч
&nbsp; http://www.exponenta.ru/

Журнал "ExponentaPro. Математика
приложениях"
в

&nbsp; http://www.volsu.ru/BIBL/School/saity_inf.html

Ресурси з математики та інформати

www.zaba.ru Олімпіади з математики та задачі для школярів
&nbsp; http://www.school.edu.ru/catalog.asp Каталог ресурсів з математики
&nbsp; http://mschool.kubsu.ru/uik/linfun/index.htm Ігри з математики

&nbsp; http://math.child.ru/ Планета «Математика»
&nbsp; http://mathgames.mccme.ru/ Математичні ігри
Українська мова та література
&nbsp; http://www.uroki.net/docukr.htm Для вчителів української мови
&nbsp; http://ukrmetod.at.ua/ Сайт вчителів української мови та літератури, cвітової літер
&nbsp; http://ridnamova.ck.ua/ Вчителю української мови та літератури
&nbsp; http://mova.kreschatic.kiev.ua/ Уроки державної мови: правопис, переклад, грама
&nbsp; http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/ taurica_lks.htm Серія бібліографічних

nrius.org.ua Національний науково-дослідний інститут Українознавства Міністерства ос
www.znannya.org.ua/center/ukr.htm Науково-просвітницький центр "Українознавства" то
www.etnolog.org.ua Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Риль
www.archives.gov.ua Архіви України. Офіційний веб-сайт Державного комітету архівів У
www.history.org.ua Інститут історії НАН України
www.etnolog.org.ua
Інститут мистецтвознавс
Періодичні видання з українознавства,

текс

www.ualogos.kiev.ua Журнал "Українознавство" НДІ українознавства та всесвітньої істо
www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
nplu.org/ Національна парламентська бібліотека
www.litopys.org.ua
Проект електронної біблі
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www.ukrlib.com.ua Найбільша в Інтернеті бібліотека української літератури. Тут ви знайд
www.ukrcenter.com Освітньо-інформаційний ресурс "Український центр"
www.exlibris.org.ua Українська електронна бібліотека.
публіцистика,
Історія,
художня література.

www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html Електронна бібліотека української літератури
Фізика
&nbsp; http://www.fizika.net.ua/ Для вчителів фізики
www.fizika.ru Учбові матеріали з фізики для учнів
викладачів
та
&nbsp; http://physic.com.ua/ Фізика: для вчителя і учня
&nbsp; http://www.curator.ru/physics Інтернет-ресурси з фізики
&nbsp; http://physics.nad.ru/physics.htm Анімація фізичних процесів
&nbsp; http://www.phizik.cjb.net/ Підготовка учнів до екзаменів з фізики
&nbsp; http://www.irnet.ru/olezhka2/prosvet/ wnuclear/wnuclear.shtml Ядерна фізика та бу
&nbsp; http://www.school.edu.ru/catalog.asp
&nbsp; http://www.edu.delfa.net :8101/
Хімія
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Каталог ресурсів з фізики

Кабінет фізи

http://chemists.at.ua/ Для вчителів хімії
http://gplider.at.ua/dir/12 Для вчителів хімії (сайт Гуляйпільського колегіуму «Ліде
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm Підручник з органічної хімії
http://www.informika.ru/text/database/chemy /Rus/chemy.html Підручник з хімії

&nbsp; http://school-sector.relarn.ru/web_quests /Chemistry _Quest/index.html

Web-квест

&nbsp; http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ ob_no=24&amp;oll.ob_no_to

Каталог ре

&nbsp; http://alhimik.ru/abitur/abit3.html Алхімік
Історія
&nbsp; http://direktor.at.ua/_dr/1/01595015.jpg Для істориків
&nbsp; http://izbornyk.org.ua/ Літописи історії України
www.mignews.com.ua Новини з України
&nbsp; http://uchitell.ucoz.ru/ Сайт призначений для вчителів історії та права
www.doba.lviv.ua Сайт Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисципл
www.litopys.kiev.ua&lt; Літописи історії України
www.lawlibrary.ru Сайт Юридичної наукової бібліотеки.
&nbsp; http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ ob_no=6&amp;oll.ob_no_to= Каталог ре
Географія

&nbsp; http://geo-teacher.at.ua/ Справжня швидка методична допомога для вчителя геог
&nbsp; http://world.freeglobus.com Теорія та нові підходи до вивчення географії
&nbsp; http://worlds.ru/ Сайт містить відомості про різні країни
&nbsp; http://www.countries.ru/ Країни світу
Інформатика та технології

2 / 12

Корисні посилання для вчителів
15.12.2013 18:15

&nbsp; http://informatic.org.ua/ Для вчителів інформатики
&nbsp; http://oles.at.ua/ Для вчителів інформатики
&nbsp; http://informatic.org.ua/forum/13-722-1 форум інформатиків України
&nbsp; http://teachlab.ucoz.ua/ Творча лабораторія вчителя інформатики
&nbsp; http://www.vasromanter.narod.ru/ Сайт для вчителів інформатики, учнів та батьків
&nbsp; http://www.dlab.kiev.ua Вчитися ніколи не пізно, шановні викладачі! Переконайте
&nbsp; http://www.osp.ru/school/ Міністерство освіти і науки України Інформаційні техно
&nbsp; http://www.school.edu.ru/catalog.asp Каталог посилань з інформатики
&nbsp; http://trudovik45.ucoz.ru/ До вашої уваги пропонуємо персональний сайт вчител
&nbsp; http://www.domovodstvo.fatal.ru/ Все для вчителя технологій
&nbsp; http://www.trudovik.narod.ru/ Відкритий освітній проект вчителя технологій
&nbsp; http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm Документація для вчителя технологій
Російська мова
&nbsp; http://www.rusword.com.ua/ „
Мир слова русского”

&nbsp; http://www.iro.yar.ru
Реалізація принципів розвивальног о навчання Л.В. Занкова на уроках російської мови у с
Астрономія, зоологія
&nbsp; http://astro.physfac.bspu.secna.ru/project Астрономія для школярів

&nbsp; http://www.zooclub.ru/ Зооклуб (все про тварин)
&nbsp; http://plife.chat.ru/index.htm Енциклопедія дивовижних фактів про тваринний св
Англійська мова
&nbsp; http://www.english.language.ru/ Англійська мова
&nbsp; http://www.efl.ru/links/exercises/ Посилання на ресурси, для тих хто вивчає англій
&nbsp; http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ ob_no= 794&amp;oll.ob_no_to= Катало
&nbsp; http://englishtips.org/
п
книги для читання
аудіювання
загадок
busyteacher.org
лексики

Тут ви знайдете будь-

який

Різноманітні таблиці, схеми в цілому,матеріал
граматики , який охоплює всі процес

&nbsp; http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english- teaching- online-resources.h
tm
Online ресурси для в

&nbsp; http://www.britishcouncil.org/learning-teaching.htm
englishteachers.ru Ресурс на англійській, а також плани уроків та завдання на відпрацьо
esl-library.com
bbc.co.uk Необмежена кількіст
tourism-london.ru/video-londona/
www.englishgrammar.org/lessons/

Сервіс центр

Безкоштовн
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www.english4u.com.ua/index.php

Англійська м

e-kniga.in.ua/category/inostrannie-yaziki
Електронні книги видавництва "Основа"
www.tourvideos.com/index.html Відео подорож

/

Соціальному педагогу
&nbsp;
sites.google.com/site/ socialnijpedagogvosviti/ Соціальний педагог в освіті
www.kiev-diplom.com/95-socialnij- pedagog.html Соціальний педагог

uk.wikipedia.org/wiki/ Соціальна педагогіка- Вікіпедія
socpedagogika.narod.ru/Veretenko.html Становлення професії соціального педагога в Ук
osvita.ua/school/out_edu/2313 Профорієнтаційна робота соціального педагога
softacademy.lnpu.edu.ua/Programs /Profesiyna_ etika/2_2.html Професійна етика соціаль

pedagogy.ucu.edu.ua/sp/ustanovy/ Система установ, в яких може працювати соціальний
social-teacher.ucoz.ru/ Сайт соціального педагога
Психологу
&nbsp; http://www.osvita.irpin.com/viddil /v5/d65.htm Міністерство освіти України. Полож

&nbsp; https://sites.google.com/site/nmcppippo/ Науково-методичний центр практичної п
&nbsp; http://psylist.net/pedagog/scoolpsyhkol.htm Робота шкільного психолога зі школя
&nbsp; http://psy-marketing.ru/?p=687
nt/view/147/16/

Основні напрямки роботи психолога
&nbsp; http://www.psihologu.info/conte
Психологічна служба в

&nbsp; http://childpsy.ru/lib/books/id/8741.php Робота психолога в початковій школі
&nbsp; http://festival.1september.ru/articles/581398/ Авторська програма психологічного с
&nbsp; http://www.analizplan.narod.ru/rabotodar.html

Робота з обдарованими дітьми

&nbsp; http://newspaper.se-ua.net/page6 Проблеми які виникають в роботі психолога в ш
&nbsp; http://svitk.ru/004_book_book/13b/2812_ bazarov-psihologiya.php Психологія як пр
&nbsp; http://www.rusmedserver.ru/med/ pedagog/42.html

Взаємодія психолога з вчителе

&nbsp; http://www.psihologu.info/ Корекційна, розвивальна робота, поради. Що робити
&nbsp; http://www.psiholognew.com/ Тести та методики для дошкільних, шкільних психо
&nbsp; http://www.otrok.ru/
Важкі діти

&nbsp; http://psyinfo.ru/ Основні питання психологічної служби
&nbsp; http://www.loippo.lg.ua/centre_psicholog.htm Луганський центр практичної психол
Психологу ДНЗ
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itstechnology.ru/page/jak-dopomogti-ditini-adaptuvatisja-do- umov-ditjachogo-sadka

Як доп

lesechko.wordpress.com/2011/04/30/ Поради для дітей та батьків
childpsy.ru/lib/books/id/8741.php http:// Робота психолога в початковій школі
www.psy.org.ru/ Центр інтелектуального розвитку дитини. Нейропсихологія дитячого вік
www.specialneeds.ru/ Інтернет-проект про дітей з особливостями розвитку
ozysoft.ru/page/jak-dopomogti-ditini- adaptuvatisja-do-ditjachogo-sadka Різі питання з псих
sprosimam.org.ua/a/dityachii-sad-v%D1% 96dpov%D1%96d%D1%96- dityachogo- p
sikhologa-na-aktualn%D1%96-pitannya
Фізична культура, трудове навчання,

креслення, образотворче мистецтво

&nbsp; http://samosvl.chat.ru/sport.htm Досвід російських колег з фізичного виховання
&nbsp; http://www.ftrainer.ru/ Сайт вчителя фізкультури
&nbsp; http://tehnologiya.narod.ru/ Кулінарія, рукоділля, інтер'єр, квіти, етикет, шкіра та
&nbsp; http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ Для любителів майструвати та професіона
&nbsp; http://edu.ascon.ru/ Тут вас навчать працювати з програмою для креслення
&nbsp; http://rusgraf.ru/graf1/ Багато цікавого для вчителів образотворчого мистецтва
www.trudove.org.ua Навчальна програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів за но
www.mon.gov.ua Сайт Міністерства освіти і науки України. Нормативні документи та про
artclassic.edu.ru/ Російський загальньоосвітній портал. Колекція: світова художня культ
www.world-art.ru Світове мистецтво: живопис, література, анімація, кіно
ruslandscape.narod.ru Російський пейзаж. Картинна галерея Олександра Петрова.
prostoykarandash.ru Уроки малювання олівцями, уроки живопису маслом та аквареллю
saharov.com.ua/ Офіційний сайт художника Ігоря Сахарова. Навчитися малювати тепер
www.artmen.info Сайт художника Валерія Мацюка.
p-ivlin.ru/programmy Блог художника. Цей блог для тих, хто самостійно хоче навчитися
art.podarkiwsem.ru/index.php Для тих, хто любить малювати або хоче навчитися малюва
Для вчителів початкових класів
&nbsp; http://elena13.ucoz.ru Для вчителів, батьків та учнів початкових класів
&nbsp; http://22071957milena.ucoz.ru Для вчителів початкових класів
&nbsp; http://mykids.ucoz.ru Для вчителів початкових класів
&nbsp; http://www.cl.ru/education/lib/data/r00122.htm розвиваючі творчі ігри для молодш
&nbsp; http://www.library.kherson.ua/activities/lib _net_activities.htm

Сценарії свят календ

&nbsp; http://perezvin.at.ua/dir Для вчителів початкової школи
&nbsp; http://method.samara.rcde.ru Сховище методичних матеріалів Самарського регіон
Організаторам дозвілля
&nbsp; http://www.library.kherson.ua/activities/lib_ net_activities.htm Сценарії шкільних св

&nbsp; http://www.allbest.ru/ Тестування он-лайн, електронні бібліотеки
&nbsp; http://days.peoples.ru/ Календар знаменних дат і подій. Дні народження видатни
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http://www.cl.ru/education/lib/ Сценарии уроков и внеклассных мероприятий
&nbsp; http://www.debryansk.ru/~lpsch/index.htm Інформаційно-методичний сайт “Вчите
&nbsp; http://avnsite.narod.ru/kruk.htm Просто деякий корисний матеріал
&nbsp; http://lolmolod.narod.ru/g_sbor/ Сценарії ігор та конкурсів
&nbsp; http://www.cl.ru/education/lib/data/r00065.htm Вікторини

&nbsp; http://schoollessons.narod.ru/ Позакласні заходи до улюбленого свята
www.bizslovo.org/content/ Бібліотечно-інформаційний центр "Слово"
teacherjournal.com.ua/shkola/vixovna-robota-v- shkoli.html Учительський журнал он-лайн
osvita-mk.org.ua/load/metodichnij_suprovid_dijalnosti_ zdnvr/metodichni_ zakhodi_
do_zdvr/proektuvannja_
dijalnosti_pedagoga_organizatora/24-1-0-167
teacher.at.ua/publ/20 Вчитель вчителю, учням та батькам.
На допомогу керівникам гуртків
mia rud.at.ua/load/orientovnij_perelik_dokumentiv_ ta_metodichnikh_ materialiv_po
zashkilnogo_
zakladu/1-10-1
osvita.ua/school/out_edu/732
dic-

Освіта ua. Впровадження в систему роботи керівників гуртк
dyutsbab92.dnepredu.com/uk/site/metho
union1.html Сайт КПНЗ "Дитячо-юнацько
zakon.nau.ua/doc/

Про програми гуртків мисте

kyiv-oblosvita.gov.ua/index.php Управління освіти і науки. Позашкільна освіта
krasotkina.com/content/книги/Мово% 20рідна%20моя/ Практичний матеріал для вчителів
shkola.ostriv.in.ua/publication/code-25600fbffb 162/list-b407a47b26

Острів знань. Методичн

dneprunnat.dp.ua/marganec.html Сайт Дніпропетровського обласного еколого-натураліс
zosh12.com.ua/samodiyalnist/12-turistsko- krayeznavchiy-gurtok- ryukzachok.html Туристс

palace.kiev.ua/index.php Сайт Київськогопалацу дітей та юнацтва
librar.org.ua/sections_load.php Організація творчої діяльності учнів у позашкільному зак
ua.nauchebe.net/2011/05/radioelektronika- ta-gurtki-yunix-radioamatoriv/ Радіоелектроннік

osvitacv.com/index.php/2011-01-09-19-15- 18/2011-01-14-08-27-40/ 22556-2012-01-2408-05-57
Управління осв
www.kharkivosvita.net.ua/document/1840

Офіційний сайт Департаменту освіти Харківськ
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kristti.com.ua/detail_content.php Київський обласній інститут післядипломної освіте педа
до дистанційного курсу підвищення кваліфікації
керівників гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів
svatovo.ws/rmc/group.html Сватівський районний молодіжний центр. Гурткова робота
textreferat.com.ua/referat2.php Позаурочні форми навчання. Пошуки ефективних форм н
krammmk.dn.ua/index.php Краматорський міський методичний кабінет
gorono.voz.net.ua/ Програма "Позашкільна оствіта"
bizslovo.org/content/index.php/ua/perlyny- nikopolshyny/68.html Бібліотечно-інформаційн

metodportal.net/node/3726 Методичний портал. Шкільний гурток паперопластика.
&nbsp; http://www.mvk.if.ua/news/11387 Офіційний сайт міста Івано-Франківська.
Післядипломна освіта
www.literacy.com.ua/pedagogy-organizatory/ Навчально-методичний центр освіти м. Льво
www.zippo.net.ua/index.php Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічн
school52.kiev.ua/dev/organizer/ Педагог-орган
osvit.infomodus.com/
ovid_dijalnosti_
hodi_do_zdvr/24

Одеський обласний інст

osvita-mk.org.ua/load/metodichnij_supr
zdnvr/metodichni_ zak

studentam.net.ua/content/view/10701/85/

12/03/15/news-an_33259.html

Вимоги

an.loga.gov.ua/activity/press/news-an/20
Антрацитівська Р
kristti.com.ua/detail_content.php

Сайт Київсько

www.osvitaua.com/shkilniy-svit/konsultaciya-dlya-osvityan/

Друга вища освіта
&nbsp; http://www.academy.kiev.ua/ Українська Академія державного управління при Пр
&nbsp; http://www.nam.kiev.ua/ Національна Академія управління
&nbsp; http://www.iapm.edu.ua/ Міжрегіональна Академія управління персоналом
www.edunews.ru Центр дистанційного навчання ім.Г.В.Плєханова
www.ednu.kiev.ua/index_u.htm Освітянська мережа України. Інформація про будь-який н
Для управлінців та викладачів
www.education.gov.ua Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України
www.ednu.kiev.ua/index_u.htm Інформація про міжнародні спонсорські
організації, гранти

www.mon.gov.ua/sms_ce Нормативно-методичні матеріали, перелік програм та підручник
&nbsp; http://www.debryansk.ru/ Інформаційно-методичний сайт. Все для управлінців і в
&nbsp; http://www.osvita.biz Новий сайт "Все для вчителя". Зверніть увагу - доступ до м
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www.lib.ru Бібліотека Максима Мошкова
www.osvitaua.com/shkilniy-svit/konsultaciya-dlya-osvityan/

"Шкільний світ". Юридична ко

Періодичні видання для педагогів
www.ednu.kiev.ua/index_u.htm Каталог педагогічних газет і журналів, видавництв, адрес
&nbsp; http://www.1september.ru/ Електронна версія газети видавничого дому "Первое с
&nbsp; http://lib.sportedu.ru Сайт науково
- методичного журналу "Фи

&nbsp; http://www.ug.ru/ Інформаційний сайт "Учительской газеты"
&nbsp; http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського п
&nbsp; http://pedagog.net.ua/ Сайт освітньої хвилі, новини освіти, проекти, поради.
Презентації,конспекти уроків, сценарії свят, програми та ін.
&nbsp; http://pedsovet.su/ Педагогічне товариство Катерини
Пашкової;
&nbsp; http://pedsovet.org/ XI Всеросійський Інтернет-педради
&nbsp; http://it-n.ru/ Мережа творчих вчителів;
&nbsp; http://viki.rdf.ru/ Дитячі електронні презентації та кліпи
&nbsp; http://www.rusedu.ru/ - архівнавчальних програм та презентацій; &nbsp;
http://www.uroki.net/
-в
се для вчителя - все безкоштовно;
&nbsp;
http://www.uchportal.ru/
-в
чительський портал;
&nbsp;
http://www.nachalka.com/
сайт вчителів початкової школи;
&nbsp;
http://festival.1september.ru/
<
-ф
естиваль педагогічних ідей"Відкритий урок";
&nbsp;
http://numi.ru/
методичний центр NUMI.RU;
&nbsp;
http://www.researcher.ru&lt;
-і
нтернет-портал дослідницької діяльностіучнів;
&nbsp;
http://www.edu.ru
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-п
ортал «Російська освіта»;
&nbsp;
http://www.catalog.alledu.ru
-к
аталог освітніх ресурсів;
&nbsp;
http://school-sector.relarn.ru/
-ш
кільний сектор;
&nbsp;
http://school.holm.ru/
-ш
кільний світ;
&nbsp;
http://www.testland.ru/
Оn-line тести для всіх;
&nbsp;
http://www.ssu.samara.ru/~nauka/
-п
утівник в СВІТІ НАУКИ для школярів;
&nbsp;
http://www.college.ru
«Відкритий коледж» (математика, фізика, біологія…);
&nbsp;
http://www.repetitor.org/
-с
истема сайтів «Репетитор»;
&nbsp;
http://www.students.ru/
-с
ервер Російського студентства;
&nbsp;
http://www.ssu.samara.ru/~evrika/
"Еврика-Інтернет" це джерело матеріалів з винахідливої тематики;
&nbsp;
http://erudit.newmail.ru/
-ш
кільний ерудит (сторінка для самоосвіти);
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&nbsp;
http://www.scintific.narod.ru/Friends.htm
-к
аталог наукових ресурсів;
&nbsp;
http://www.abiturcenter.ru/
-с
айт для підготовкидо вступу в ВУЗ;
&nbsp;
http://www.1september.ru
-в
идавничий дім “Перше вересня»;
&nbsp;
http://teacher.fio.ru/
-в
читель.ru;
&nbsp;
http://www.ychitel.com/
-п
едагогічний журнал “Вчитель”;
&nbsp;
http://rating.fio.ru/result09-13.htm
-г
ромадський рейтинг освітніх ресурсів (лідери рейтингу);
&nbsp;
http://www.history.ru/free.htm
-б
езкоштовні навчальні програми;
&nbsp;
http://www.mediaeducation.ru/
-м
едіаосвіта;
Найкорисніші сайти для викладачів
&nbsp;
http://catalog.iot.ru
-о
рієнтуватися в великій кількості ресурсів Вам допоможе Каталог освітніх ресурсів
мережі «Інтернет» - де зібрано и класифіковано більш ніж 650 Інтернет-ресурсівз
освіти;
&nbsp;
http://www.school.edu.ru
-р
осійський освітній портал - забезпечує відкритий доступ до ресурсів
учням, вчителям та батькам;
&nbsp;
http://www.edu.ru
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-п
ортал Російська освіта- містить інформацію про Інтернет-ресурси;
www.surwiki.ru
-м
ережа товариств (об'єднання педагогів);
www.center.fio.ru
на сайті Московського центру Федерації Інтернет-освіти –– в
розділі «Початкова школа» авторські та робочі програмиз предметів початкової
школи;
&nbsp;
http://nsc.1september.ru
-е
лектронні версії газет «Начальная школа» . Та сайт на допомогу вчителю «Я иду
на урок»;
&nbsp;
http://www.murzilka.km.ru
-с
амий добрий журнал на світі літературно-художній журнал «Мурзилка»;
&nbsp;
http://www.ug.ru
сайт «Учительской газеты»;
&nbsp;
http://www.megabook.ru/
-м
ега енциклопедія «Кирила і Мефодія»;
&nbsp;
http://www.openworld.ru
сервер «Открытый мир»;
&nbsp;
http://www.sch2000.ru/pages/news.html
-с
айт центру системно – діяльницької педагогіка школа «2000»;
&nbsp;
http://www.school2100.ru/regions/regions_main.html
-о
світній ситемі«Школа 2100»присвячені матеріали цього сайту;
&nbsp;
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua
-с
айт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
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&nbsp;
http://teacher.at.ua
/
-в
читель вчителю, учням та батькам. Поурочні, тематичні плани, розробки уроків та
ін.;
&nbsp;
http://konserg.ucoz.ua
/
-с
лово вчителя;
&nbsp;
http://shkolaonline.net//
Всеукраїнський освітній портал Школа Онлайн;
&nbsp;
http://festival.1september.ru/
Фестиваль педагогічних ідей “Відкритий урок”;
&nbsp;
http://www.onlandia.org.ua/
Безпека дітей в Інтернеті. Портал для дітей, батьків та вчителів;
&nbsp;
http://www.school.edu.ru/catalog.asp
-р
осійський загальноосвітній портал;
&nbsp;
http://teachinfo.ru/?p=604
-б
лог вчителя математики Ток-шоу «Интернет – это маленькая жизнь…»
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