
Навігатор освітніх інформаційних ресурсів 

Електронні адреси українських бібліотек 

 Державна науково-технічна бібліотека України 

          WWW: http://www.gntb.n-t.org 

          E-mail: gntb@uintei.kiev.ua 

 Наукова бібліотека ім. М.О. Максимовича Київського університету 

ім. Т.Г. Шевченка 

E-mail: info@libcc.univ.kiev.ua 

    Студентська електронна бібліотека «Веда» 

          http://www.kr.ua-ru.net 

 Бібліотека технічної літератури 

          http://listlib.narod.ru/indeks.htm 

   Бібліотека української літератури 

     http://www.utoronto.ca/etul/ 

 Національна парламентська бібліотека України 

          http://www.nplu.kiev.ua/ 

 Електронна книжкова бібліотека 

          http://www.lib.com.ua/ 

 Українські та зарубіжні автори, народна творчість 

          http://www.ukrcenter.com/ 

 Каталог бібліотек України 

          http://www.ukrlibworl.kiev.ua/ 

 Національна бібліотека України ім. Вернадського 

 «Преса в Інтернеті – Електронні газети і журнали України» 

          http://www.nbuv.gov.ua/ 

 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухом- 

     линського 

     http://www.edu – ua/net/library/ 
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Для підготовки до участі в олімпіадах 

 Всеукраїнський Центр олімпіад школярів в Інтернеті 

(http://www.olymp.vinnica.ua) 

Step by step — Школа олімпійського резерву (англ. step by step - крок за 

кроком) (http://sbs.km.ua) 

        E-Olimp - система підготовки та проведення олімпіад 

       (http://www.e- olimp.com.ua). 

 

Веб-енциклопедії та енциклопедичні словники 

 
       Бібліотека української літератури  (http://www.ukrlib.com.ua) 

 

       Інститут історії України Національної академії наук України 

      (http://www.history.org.ua) 

 

       Універсальні електронні енциклопедії Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org) 

  

       Мегаенциклопедія Кирила та Мефодія (http://www.megabook.ru) 

 

       Світова цифрова бібліотека (http://www.wdl.org/ru) 

 

Пошук освітніх Інтернет-ресурсів можна здійснювати з 

використанням пошукових систем.  

 

Міністерства освіти і науки України - http://www.mon.gov.ua  

Освітньому порталі - http://www.osvita.org.ua  

Освіта.UА - http://osvita.ua  

ВікіОсвіта - http://www.eduwiki.uran.net.ua  

Освітні ресурси Інтернету - http://sites.google.com/site/osvitnires/  та ін. 

 

У рамках програми Microsoft «Партнерство в навчанні» з метою 

допомоги викладачам і освітнім установам у впровадженні інноваційних 

методик було створено середовище «Учителі в онлайні» - http://shkola.org.ua. 

 

Сайт: Український проект «Якість освіти» 

Освітній ресурс LearningApps.org 

Сайт «Освітній навігатор» http://navigator.rv.ua/ 

          Сайт «Острів знань» http://ostriv.in.ua/ 
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Електронні бібліотеки 
Україна 

 

Pravo.biz.ua : юрид. б-ка http://pravo.biz.ua/  

Антропос – відкритий електронний 

гуманітарний архів 
http://anthropos.net.ua/jspui/  

Бібліотека української літератури http://www.ukrlib.com.ua/  

Українська електронна бібліотека http://libruk.in.ua/ 

Електронна бібліотека  безкоштовних книг http://kodges.org.ua/  

Електронний Музей Книги http://www.library.kr.ua/elmuseum/  

Ізборник (літописи, давня укр. літ., 

мовознавство, літературознавство, історія, 

іст. мапи, політологія та ін.) 

http://litopys.org.ua/  

Інститут історії України Національної 

академії наук України 

http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=L

iberUA/New.php  

Історія та гуманітарні дисципліни http://ukrhist.at.ua/  

Книги. Журналы. Статьи http://ukrlib.com/  

Поетика : б-ка укр. поезії http://poetry.uazone.net/  

Правознавець : електронна б-ка юрид. літ. http://www.pravoznavec.com.ua/  

Український інститут національної пам'яті http://www.memory.gov.ua/  

Хранилище стандартов http://normativ.ucoz.org/  

Электронная юридическая библиотека Ilex http://lexlibrary.org/  

Электронные библиотеки Украины 

(краткий каталог) 

http://iesu.nau.edu.ua/ukr/info/student/li

brary.htm  

Юр-Инфо – сайт для юриста http://www.yur-info.org.ua/  
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Корисні веб-сайти для ЗНО 

 http://testportal.gov.ua/ – основний офіційний ресурс про ЗНО. Саме тут 

завантажувати програмки ЗНО, критерії оцінювання, дізнаватися офіційні 

новини та найважливіше – результати ЗНО. За контактними телефонами 

можна отримати персональну довідку. 

 http://testportal.gov.ua/regions/ – тут можна дізнатися, до якого регіонального 

центру належить ваш населений пункт, а потім знайти сайт 

свого регіонального центру і “облаштуватися” там (посилання на сайти всіх 

центрів > http://osvita.ua/test/test_office/). 

 http://www.vstup.info/ – всі університети і спеціальності. Через цю систему 

можна буде слідкувати за рухом рейтингу влітку. Поки що абітурієнтам варто 

використовувати ресурс, щоб придивитись до цікавих спеціальностей і 

визначити, який на який прохідний бал треба працювати. 

 

Новини і статті про ЗНО: 

 

 http://osvita.ua/test/ – розділ “Освіти.ua” про ЗНО. 

 https://znoclub.com/novyny.html – Znoclub – всеукраїнський портал з 

підготовки до ЗНО. Багато актуальної інформації в категорії “Новини”. 

 http://pedpresa.ua/category/osvita/zno – розділ “Педпреси” з новинами і 

статтями про ЗНО. 

 

Сайти з тестами ЗНО: 

 https://zno.osvita.ua/ukrainian/ – тести з усіх років ЗНО, до кожного завдання є 

розлогий коментар. 

 https://www.iznotest.info/ukrayinska-mova-i-literatura/ – тематичні тренувальні 

тести для підготовки до ЗНО з української мови і літератури. 

 http://zno-ua.net/ 

 http://testodrom.krok.edu.ua/distant/index.php 

 http://ukrainetest.com.ua/ 

 http://ukrzno.at.ua/ – старі посібники до ЗНО 

 https://www.phoenicis.com.ua/ 

 https://znoclub.com/online-testi-zno.html 

 https://www.eduget.com (Схвалено для використання у загальоосвітніх 

навчальних закладах (лист ІМЗО від 02.02. 2018 № 22.1 / 12-Г-75).) 

 http://zno.osvita.ua/mathematics/ – тести ЗНО онлайн з математики ; 

 http://testzno.osnova.com.ua/ – онлайн тестування з математики. 

 http://zno.academia.in.ua/course/ – освітній портал  «Академія»;  
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 http://znoclub.com/matematyka.html – Всеукраїнський портал з підготовки до 

               ЗНО; 

 https://zno-ua.net/lesson/math/ –ЗНО; 

 http://courses.prometheus.org.ua/ – підготовка до ЗНО з математики; 

 http://osvita.ua/test/training/ – підготовка до ЗНО; 

 https://buki.com.ua/materials/matematyka/ – онлайн: тести ЗНО з відповідями ; 

 http://znaniya.znonline.org/course/view.php?id=22 – підготовка до ЗНО; 

 http://erudyt.net/category/pidgotovka-do-zno/matematyka – ЗНО; 

 http://www.testmath.com.ua/ – вивчаємо математику; 

 http://online.zno.ua/ – підготовка до ЗНО онлайн . 

 

Безкоштовні електронні бібліотеки, що можуть похвалитися 

найчисельнішим зібранням книг українською мовою! Зберігайте собі на 

сторіночку і читайте українською, адже це - наймилозвучніша мова у світі! 

- www.diasporiana.org.ua 

- http://chtyvo.org.ua/ 

- http://e-bookua.org.ua/ 

- http://libruk.in.ua/ 

- http://javalibre.com.ua/ 

- http://chtyvo.org.ua/ 

- http://ukrlib.lviv.ua/ 

- http://www.bookland.com/ukr 

 

Електронні ресурси національніх бібліотек 

www.wdl.org/ru Мировая цифровая библиотека 

http://lib.rada.gov.ua/ Бібліотека Верховної Ради України 

http://www.nplu.org/ Національна парламентська бібліотека України. 

http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

http://gntb.gov.ua/ua/ Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) України. 

http://www.lsl.lviv.ua/ Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника 
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