
ПРАВОЗНАВСТВО 
  

Вищі органи державної влади країни 
 http://911.kiev.ua/ – віртуальна юридична 

консультація  
 http://mms.gov.ua – Міністерство України у 

справах сім’ї, молоді та спорту  
 http://mvs.gov.ua/ – Міністерство внутрішніх 

справ України  
 http://www.arbitr.gov.ua – Вищий 

Господарський Суд України, посилання на Апеляційні 
господарські суди України  

 http://www.ccu.gov.ua/pls/wccu/indx – 
Конституційний Суд України  

 http://www.kmu.gov.ua/control – урядовий 
портал  

 http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua – 
Міністерство оборони України  

 http://www.mincult.gov.ua – Міністерство 
культури і туризму України  

 http://www.minjust.gov.ua – Міністерство 
юстиції України  

 http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index – 
Міністерство праці і соціальної політики України  

 http://www.mns.gov.ua/index.ua.php?m=0 – 
Міністерство України з  питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи  

 http://www.moz.gov.ua/ua/main/siterubr – 
Міністерство охорони здоров’я України  

 http://www.president.gov.ua – сайт 
Президента України  

 http://www.rada.gov.ua – Верховна Рада 
України  

 http://www.rainbow.gov.ua – Рада національної 
безпеки і оборони України  

 http://www.scourt.gov.ua – Верховний Суд 
України  

Українське законодавство 
 http://www.gdo.kiev.ua - “Офіційний вісник 

України ”- інформаційне Інтернет – видання. 
Офіційний бюлетень поточного законодавства 
України  

 http://www.nau.kiev.ua - Інформація про 
законодавство України  

Міжнародні організації і фонди 
 http://whc.unesco.org – Центр Всесвітньої 

спадщини  
 http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home.html – 

сайт ЮНЕСКО  
 http://www.coe.int – Рада Європи  
 http://www.echr.coe.int/echr – Європейський суд з 

прав людини  
 http://www.eucenter.org – Інформаційний центр 

Європейського Союзу  
 http://www.irf.kiev.ua/ua/news – Міжнародний 

фонд “Відродження”  
 

КУЛЬТУРА  
 http://whc.unesco.org/pg.cfm - Центр світового 

культурного надбання  
 http://www.artukraine.com - мистецтво України  

http://www.heritage.com.ua - українська спадщина 
 

СПОРТ І ФІЗКУЛЬТУРА  
 http://sport.kharkov.ua – молодіжний спортивний 

портал  
 http://www.esport.com.ua - новини спорту  
 http://www.extreme-studio.com.ua – екстремальні 

види спорту  
МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

  
Українська мова 

 http://library.org.ua/abetka.htm - українська 
абетка  

 http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn 
/index.htm - електронний підручник з сучасної української 
мови  

 http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm – енциклопедія 
“Українська мова”  

 http://www.mova.kreschatic.kiev.ua –  уроки 
державної мови: правопис, переклад, граматика  

 http://www.slovnyk.org – довідник з української 
мови  

 http://www.univ.kiev.ua/ua/abit/ukr  – методичні 
матеріали, підручники тощо  

  
Українська література 

 http://character.webzone.ru - історія слов'янської 
писемності, палеографія. Фотографії рукописів, 
починаючи з ІХ ст.  

 http://litopys.org.ua – найкраща колекція пам'яток 
давньої української літератури і досліджень літератури  

 http://poetyka.uazone.net – бібліотека української 
поезії  

  
  Сватівська центральна районна 

бібліотека ім. Полякова 
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ВВееббллііооггррааффііччннаа  

ззааккллааддккаа  
Сватівська Центральна районна бібліотека ім. Полякова  

Вул.Леніна – 20 м.Сватове, тел.:33458, ел.пошта: svt_bibl@rambler.ru сайт: http://knigosvit.narod.ru  

Ми чекаємо на Вас щодня з 8.00 до 17.00, субота з 8.00 до 16.00 без перерви. (вихідний – неділя) 
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Сьогодні Інтернет – важлива складова 
інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки, тому 
вона на додаток до друкованих видань надає доступ 
до електронних інформаційних ресурсів. На цьому 
етапі дуже важливо допомогти читачу 
зорієнтуватися в великій кількості різноманітної 
інформації. Завдання бібліотеки – обробити і 
систематизувати найбільш цікаві і корисні ресурси 
Інтернет, а потім вже рекомендувати їх 
користувачам для полегшення їх пошукової 
діяльності в мережі Інтернет. 

Саме з цією метою складався вебліографічний  
покажчик Інтернет - ресурси «На допомогу 
вчителю». Видання пропонує добірку посилань на веб-
сайти освітянської тематики. 

 
НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ 

 http://bestbooks.ru - он-лайн бібліотека 
підручників  
 http://o-svit.iatp.org.ua - каталог освітніх ресурсів  
 http://ukrreferat.com/lib.htm - підручники з різних 

предметів  
 http://www.1september.ru - офіційний сервер 

газети "Перше вересня"  
 http://www.ednu.kiev.ua/books/index.htm - книги, 

підручники, навчальні посібники, науково-технічна та 
науково-популярна література  
 http://www.ednu.kiev.ua/press/index.htm - 

освітянська преса та видавництва  
 http://www.osvita.biz  -  сайт “Все для вчителя”  

 
ЕКОЛОГІЯ 

 http://ecoportal.univ.kiev.ua - матеріали 
екологічних конференцій, наради, публікації, 
дослідження  
 http://proeco.visti.net - екологія  України. Новини, 

архів даних та багато іншого  
 http://www.ecoleague.net – всеукраїнська 

екологічна ліга  
 

МАТЕМАТИКА 
 http://kvant.mccme.ru - Сайт науково-

популярного фізико-математичного журналу "Квант"  
 http://www.abitu.ru – Internet-портал “Абітурієнт”: 

вичерпна інформація про російські фізико-математичні 
олімпіади  
 http://www.college.ru - Internet-проект для 

самоосвіти і дистанційного навчання, призначений, у 
першу чергу, для школярів і шкільних учителів  

 http://www.mccme.ru – сайт Московського Центру 
Безперервної Математичної Освіти  

ФІЗИКА  

 http://college.ru/physics - фізика  

 http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu 
/optic/index.htm - сайт для фізиків-винахідників  

 http://www.fizika.ru/index.htm - фізика для учнів і 

вчителів  

 http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/ abitur - 

дистанційне навчання з фізики  

 

АСТРОНОМІЯ 

 http://brown.nord.nw.ru/E/Book/Book.html - задачі з 

астрономії  

 http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Table_of_ Content.htm 
- курс загальної астрономії  

 http://edu.glazov.net/to_teachers/astr/ - освітні 

програми з астрономії.  

 http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Samus /index.html - 

віртуальний посібник з астрономії  

 http://www.aao.gluk.org/ – сайт Андрушівської 

астрономічної обсерваторії  

 http://www.astrolab.ru – астрономічний портал  

 

ХІМІЯ  

 http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/ 

index.shtml - загальна хімія  

 http://college.ru/chemistry - інтерактивний курс 

хімії, посилання на корисні ресурси для учнів  

 http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html - історія 

хімії  

 http://hemi.wallst.ru - хімія: освітянський сайт для 

школярів  

 http://him.1september.ru - для вчителя хімії  

 http://shnic.narod.ru/chemistry.html - домашня 

хімічна лабораторія  

 

ГЕОГРАФІЯ  

 http://europa.km.ru –  віртуальні екскурсії 

містами Європи  

 http://geo.1september.ru - для вчителя географії  

 http://nature.worldstreasure.com - ілюстровані і 

класифіковані за географічним положенням матеріали про 

природні явища та чудеса  

 http://world.freeglobus.com - теоретична 

географія, нові підходи до вивчення географії  

 http://worlds.ru - країни і континенти  

БІОЛОГІЯ  
 http://bio.1september.ru - віртуальна газета 

“Біологія”. Науково-популярні статті для учнів старшого 
шкільного віку. Багато цікавих новин і фактів  

 http://college.ru/biology - біологія - інтерактивні 
курси, посилання  

 http://edu.glazov.net/to_teachers/bio - освітні 
програми з біології. Рекомендовані та авторські книги. 
Методичні матеріали.  

 http://www.1september.ru - великі ресурси, 
присвячені учням і школярам. Чимало інформації з 
валеології  

 http://www.apdubrov.da.ru – біологія: 
дослідження і публікації  

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

 http://www.citforum.ru/pp/sn/index.shtml – 
комп'ютери та Інтернет для початківців  

 http://www.computer-museum.ru – віртуальний 
комп'ютерний музей, книги та комп’ютерна преса  

 http://www.enterex.com.ua – сайт присвячений 
щорічній виставці сучасних інформаційних технологій 
Enter EX  

 http://www.file.ru - Комп’ютерний світ від А до Я  
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 http://pravyteli.webua.org – правителі України: 

короткі біографічні довідки про князів, королів, козацьких 
гетьманів  

 http://rurik.genealogia.ru - сайт присвячено 
нащадкам князя Рюрика, містить дані про понад 10000 
осіб, аж до нинішнього покоління.  

 http://www.archives.gov.ua/index.php – 
офіційний сайт Державного комітету архівів України  

 http://www.castles.com.ua – замки і храми України  
 http://www.heritage.com.ua – українська 

спадщина: архітектурно–історичні пам’ятки, мистецтво, 
краєзнавство, законодавство, геральдика, наукові статті 
щодо охорони пам’яток тощо  

 http://www.kar.net/~archaeol/ar1.html – 
науковий архів інституту археології (наукові праці, 
фототека виробів скіфських народів)  

 
Всесвітня історія 

 http://edu.glazov.net/to_teachers/ist - освітні 
програми з історії. Рекомендовані та авторські книги. 
Методичні матеріали  

 http://rulers.boom.ru – всесвітня історія в 
обличчях  

 http://www.2day.ru - сучасна історія: люди, події, 
факти  
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