
Робота з обдарованою учнівською молоддю – на допомогу в 

організації процесу навчання учнів під  

час карантинних заходів 
Офіційні сайти Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів для роботи з обдарованими 

учнями 
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

http://imzo.gov.ua/dokumenti   
Сайт Сумського ОІППО (розділ учнівські олімпіади) 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/668-konkursi-olimpiadi 
Міжнародний українсько-естонський проект «Міксіке»  http://miksike.net.ua/  
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» http://www.kangaroo.com.ua/  
Міжнародна природознавча гра «Геліантус» http://helianthus.com.ua/  
Міжнародна гра зі світової (української та зарубіжної) літератури «Sunflower» 

http://gra-sunflower.com.ua/  
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерного мислення «Бобер» 

http://bober.net.ua/  
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» http://gra-sonyashnyk.com.ua/  
Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня» http://levenia.com.ua/  
Всеукраїнський конкурс юних істориків «Лелека» http://osvitniy-prostir.com.ua/ 
Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» 

http://www.gromadosvita.info/index.php/competitions 
Український біологічний сайт http://biology.org.ua/  
Всеукраїнська учнівська інтернет-олімпіада з інформаційних технологій  

https://sites.google.com/view/ukrolimpit/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B
D%D0%B0 

Львів відкритий для світу міські учнівські Інтернет-олімпіади  http://olymp.lpnu.ua/ 
Мала академія наук http://man.gov.ua/ua/activities/educational-tours 
Заходи, проекти МАН http://man.gov.ua/ua/index 
Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань» https://nenc.gov.ua/?page_id=2850 
Освітній портал «На Урок»  https://naurok.com.ua/olimpiada  
Освітній портал «Всеосвіта» https://vseosvita.ua/olympiad 

Віртуальні лабораторії 
Віртуальна загальноосвітня лабораторія (фізика, хімія, біологія, екологія, астрономія) 

http://www.virtulab.net/ 
Віртуальні лабораторії (вкладка змагання) http://discovery.4uth.gov.ua/contest/school 
Лабораторія електрики: постійний струм – віртуальна лабораторія 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab 
Вебінари : 
на освітньому порталі «Всеосвіта» https://vseosvita.ua/webinar 
Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання  (лектор 

Шпильова Вікторія Володимирівна) https://vseosvita.ua/webinar/formi-ta-metodi-podanna-
materialu-v-umovah-distancijnogo-navcanna-173 

Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід роботи 
https://naseminar.com.ua/seminar/653-yak-organzuvati-osvtny-protses-u-shkol-pd-chas-
karantinu-dosvd-roboti 

на освітньому  порталі «На урок» 
Інтернет-олімпіада – сучасний інструмент використання ІКТ в освітньому просторі 

https://naurok.com.ua/webinar/internet-olimpiada-suchasniy-instrument-vikoristannya-ikt-v-
osvitnomu-procesi 
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Інтернет-олімпіади : мотивуємо та заохочуємо https://naurok.com.ua/webinar/internet-
olimpiadi-motivuemo-ta-zaohochuemo  

Інтернет-олімпіада як сучасний інструмент поглиблення знань учнів 
https://naurok.com.ua/webinar/internet-olimpiada-yak-suchasniy-instrument-pogliblennya-znan-
uchniv 

Онлайн-тести у проектній роботі https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-testi-u-
proektniy-roboti 

Онлайн-тести – сучасна альтернатива традиційним засобам навчання 
https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-testi-suchasna-alternativa-tradiciynim-zasobam-
navchannya 

На допомогу вчителю: онлайн-тести «На урок» в освітньому процесі 
https://naurok.com.ua/webinar/na-dopomogu-vchitelyu-onlayn-testi-na-urok-v-osvitnomu-procesi 

Онлайн-тести: цікава форма роботи на інтегрованому уроці 
https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-testi-cikava-forma-roboti-na-integrovanomu-uroci 
Використання онлайн-тестів: формуємо ключові компетентності 

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-onlayn-testiv-formuemo-klyuchovi-kompetentnosti 
Онлайн-тести і медіаграмотність: навчаємо та розвиваємо 

https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-testi-i-mediagramotnist-navchaemo-ta-rozvivaemo 
Квести й онлайн-тести: ідеї та способи втілення https://naurok.com.ua/webinar/kvesti-

y-onlayn-testi-ide-ta-sposobi-vtilennya 
Інтерактивні онлайн-тести: освоюємо нові можливості 

https://naurok.com.ua/webinar/interaktivni-onlayn-testi-na-urok-osvoyuemo-novi-mozhlivosti 
Онлайн-конкурси  як інструмент мотивації школярів до навчання 

https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-konkursi-na-urok-yak-instrument-motivaci-shkolyariv-do-
navchannya 

Стандартні та нетипові способи використання онлайн-тестів «На урок» 
https://naurok.com.ua/webinar/standartni-ta-netipovi-sposobi-vikoristannya-onlayn-testiv-na-
urok 

Розвиваємо емоційний інтелект: можливості онлайн-тестів та флеш-карток 
https://naurok.com.ua/webinar/rozvivaemo-emociyniy-intelekt-mozhlivosti-onlayn-testiv-ta-flesh-
kartok 

Використання можливостей «На Урок» для дистанційного навчання 
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-mozhlivostey-na-urok-dlya-distanciynogo-
navchannya 
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