
Де можна опублікувати власні розробки? 
 

Викладачі часто задають таке питання. Для вас, шановні колеги,  

короткий список періодичних видань і сайтів, на сторінках яких ви можете 

поділитися власними розробками, публікаціями з іншими педагогами, а 

заодно й підготуватися до атестації.  

1. Навчально-методичний журнал “ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА” - 

http://www.osvitatk.com.ua - з 1 вересня 2019 року розпочався випуск 

навчально-методичного журналу “Фахова передвища освіта” як послідовника 

журналу “Освіта. Технікуми, коледжі”, що був єдиним періодичним 

виданням для керівників та викладачів технікумів і коледжів України. 

Заснований у 2000 році журнал висвітлює проблеми освіти, знайомить з 

досвідом роботи закладів освіти й окремих педагогів, є провайдером 

педагогічних інновацій. 

2. Інтерактивний інформаційний вісник «Освітня траєкторія» - 

https://nmc-vfpo.com/interaktyvnyj-informaczijnyj-visnyk-osvitnya-

trayektoriya/ - обговорення актуальних освітянських проблем, інформація 

про найбільш важливі, інноваційні та цікаві події закладу освіти. 

4. Освіта -  http://osvita.ua/ - національний освітній інтернет-сайт, на якому у 

Форумі педагогічних ідей "УРОК" можна розмістити власні статті, методичні 

розробки занять (уроків), виховних заходів. Каталог "Відкритий урок: 

розробки, технології, досвід" надає можливість кожному педагогу 

опублікувати на своїх сторінках власні педагогічні матеріали. Усі учасники 

форуму отримують електронний сертифікат про публікацію матеріалу в 

каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». 

 

 5. Учительський журнал он-лайн - http://teacherjournal.in.ua - сайт 

видавничої групи "Основа", на якому можна знайти безліч цікавих матеріалів 

для використання в роботі, а також розмістити власні авторські розробки та 

отримати сертифікат про публікацію, який можна використати під час 

атестації. Розмістити матеріали можна після швидкої реєстрації. Всі 

матеріали, розміщені на сайті,  у вільному доступі. 

 

6. Методичний портал - http://metodportal.net/ - сайт призначений для 

вчителів, викладачів, вихователів, де кожен може знайти не тільки розробки 

занять (уроків), виховних заходів, а й презентації, тести, контрольні роботи. 

Власний матеріал можна розмістити після нескладної реєстрації. 

Адміністратори сайту пропонують як електронний (безкоштовний), так і 
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друкований сертифікат, що засвідчує розміщення ваших матеріалів.  

 

7. Освітній портал «ВсімОсвіта» - https://vsimosvita.com -  освітньо-

методичний портал, створений з метою надання методичної допомоги 

працівникам освіти, обміну педагогічним досвідом. Сайт надає можливість 

розмістити власні матеріали та в короткий термін отримати сертифікат на 

підтвердження здійснення публікації. Потрібна реєстрація.  

8. Спільнота активних освітян "Всеосвіта"-  https://vseosvita.ua/. Окрім 

можливості розміщення власних наробок, що засвідчується сертифікатом, 

надає можливість прийняти участь у безкоштовних вебінарах, всеукраїнських 

олімпіадах та навіть пройти курси підвищення кваліфікації. Зрозумілий 

інтерфейс сайту дозволяє опублікувати матеріали одразу ж після реєстрації. 

Сертифікат чекати не потрібно, він з’являється в особистому кабінеті після 

додавання розробки. Опублікувати можна будь-які матеріали освітньої 

тематики. 

9. "Методичний портал" - http://metodportal.com/ - задумано як 

спеціалізований ресурс призначений для вчителів, педагогічних працівників 

(в т.ч. майстрів виробничого навчання),  співавтором якого може бути кожен 

з Вас. Зареєстровані користувачі можуть 

публікувати власні матеріали. 

10. Освітній Інтернет-проект "Ерудит.нет"-  https://erudyt.net/ -  на 

даному веб-сайті Ви можете розмістити збірники для підготовки до ДПА і 

ЗНО, конспекти уроків і сценарії виховних заходів, презентації, вітання та 

багато іншого. 

11. Освітній проект «На Урок» -  https://naurok.com.ua/ - освітній проект 

для  педагогічних працівників, де можна розмістити розробки або навіть 

створити онлайн-тести, прийняти участь у вебінарі та Інтерент-конференціях 

та багато іншого. Освітній проект щомісяця проводить конкурс матеріалів 

відповідної тематики. Сертифікат можна скачати миттєво. Одразу після 

публікації. 

12.  Освітній проект «АБЕТКАland» - https://abetkaland.in.ua – сайт, на 

якому можна знайти безліч цікавинок. Кожен автор, стаття якого пройшла 

модерацію та була викладена на сайті отримує сертифікат. Приймаються як 

оглядові прес-релізи передового педагогічного досвіду, статті, так і плани-

конспекти занять. Головна вимога – унікальність тексту. 
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13. Освітній портал «Академія» - http://academia.in.ua - Публікація 

матеріалів на сайті є  безкоштовною! Цифровий сертифікат про публікацію  

навчальних матеріалів буде розміщено на сайті Освітнього порталу 

"Академія" .  Ви зможете його завантажити з каталогу сертифікатів та 

роздрукувати.  
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