
          Шановні слухачі! 

Пропонуємо ознайомитись з добіркою корисних посилань на 

Інтернет-ресурси педагогічної спрямованості 

Освітній портал «Освіта.UA» – http://osvita.ua  

Сайт Освіта.ua є інформаційним електронним ресурсом, що 

присвячений освіті в Україні та за кордоном. На сайті 

публікуються тільки найважливіші з точки зору редакції новини 

освіти в Україні, що мають загальнодержавне значення. Також, 

в новинах сайту публікуються анонси найбільш важливих подій 

у сфері освіти в Україні або за кордоном. 

Освітній портал «Педагогічна преса» – http://pedpresa.ua 

Освітній портал «Педагогічна ПРЕСА» – це максимум 

достовірних відомостей про все, що стосується питань освіти: 

від дитячого садка до аспірантури. Тут ви знайдете всю 

інформацію, необхідну школярам, студентам, викладачам і 

батькам, яку розподілено по рубриках за основними освітніми 

напрямами, ланками і дотичними темами 

Освітній портал – www.osvita.org.ua  

Інтернет-ресурс, в якому молоді науковці, викладачі, керівники 

ВНЗ, вчителі, учні, батьки, управлінці галузі освіти різних рівнів 

і всі зацікавлені можуть знайти найрізноманітнішу інформацію – 

від новин до планів уроків, методичні розробки та аналітичні 

матеріали щодо розвитку освіти в світі. 

http://osvita.ua/
http://pedpresa.ua/
http://www.osvita.org.ua/
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Портал «Вища освіта» – http://vnz.org.ua – це спеціалізований 

ресурс присвячений питанням вищої освіти в Україні та за її 

кордоном. Головна мета  проекту - якісне інформування 

громадян щодо вищої освіти в Україні. Тому центральне місце 

на Порталі займає стрічка новин галузі,  вона має різні рубрики, 

що дозволяє читачам швидше орієнтуватись у потоці 

інформації. На порталі опубліковано всі популярні рейтинги 

українських ВНЗ та передові світові рейтинги. 

Наукова соціальна мережа www.Science-Community.org 

по'єднує понад 40.000 вчених з України, Росії, Білорусії, 

Казахстану та інших країн. Проект надає сервіси для 

моніторингу грантів, конференцій, наукових вакансій, журналів 

і науково-популярних подій, а також можливості для пошуку 

партнерів для наукових досліджень. 

Національний інформаційний центр академічної мобільності 

ENIC UKRAINE – http://www.enic.in.ua/index.php/ua/. На 

цьому сайті зібрано інформацію про систему освіти в Україні: її 

структуру, систему оцінювання, ліцензування та акредитацію 

ВНЗ, нормативні документи в освітній галузі. Також ви маєте 

змогу ознайомитися з реєстром вищих навчальних закладів 

України та зразками українських документів про освіту різних 

часів. 

Наукове електронне фахове видання «Народна освіта» – 

www.narodnaosvita.kiev.ua надає можливість педагогам, 

політичним і громадським діячам, пошукувачам наукових 

ступенів на сторінках окремих тематичних рубрик презентувати 

свої наукові доробки в галузі освіти, а також інформує 

дописувачів про вимоги щодо оформлення та представлення 

наукових статей. 

http://vnz.org.ua/
http://www.science-community.org/
http://www.enic.in.ua/index.php/ua/
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/
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База знань науково-освітнього центру RS Global – https://ws-

conference.com/. Якщо Ви займаєтеся науковою роботою і Вам 

необхідно: опублікувати наукову статтю; опублікувати 

монографію за кордоном; апробувати наукова праця на 

конференції; пройти стажування; отримати патент на винахід; 

подати заявку на грант. Цей сайт для Вас!  

Ресурс «Українські Наукові Журнали» інформуватимемо вас 

щодо конференцій, журналів, баз даних тощо. 

https://www.facebook.com/ukrsj/ 

Веб-сайт Програми академічних обмінів імені Фулбрайта 

(Fulbright Ukraine) – http://www.fulbright.org.ua/. Створена з 

ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та 

повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє нині у 155 країнах 

світу. Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, 

посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. За час 

існування Програми в Україні – з 1992 року – близько 1000 

українців навчались, стажувались, проводили дослідження в 

США. 

UniStudy.org.ua http://unistudy.org.ua – інформаційний ресурс 

про навчання за кордоном та міжнародні молодіжні програми. 

Діяльність UniStudy спрямована на підвищення академічної 

мобільності українських студентів та науковців на арені 

міжнародної освіти та науки.  

 

Підготували співробітники  

інформаційно-аналітичного сектору 

НБ МДУ М.Л. Шевцова та О.В. Алексеєва 

https://ws-conference.com/
https://ws-conference.com/
https://www.facebook.com/ukrsj/
http://www.fulbright.org.ua/
http://unistudy.org.ua/

