Навігатор інтернет-ресурсів
за профілем університету
Корисні інтернет ресурси
Підручники он-лайн доступні кожному безкоштовно.

http://readbookz.com/
http://studentam.net.ua/
http://www.dissercat.com/

http://www.gaudeamus.omskcity.com/

Онлайн-бібліотека підручників різних напрямків, у тому числі:
реферати, курсові, та дипломні роботи.
Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Більш
ніж 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до
нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці
«Правила работы».
Омська лабораторія електронної навчальної літератури. Містить
безкоштовні повнотекстові PDF-підручники.
Енциклопедія видатних людей та ідей.

http://www.abc-people.com/
http://eduknigi.com/geo_view.php?id=188 Онлайн-бібліотека освітньої та наукової літератури EduKnigi.com містить
http://pidruchniki.com/

такі розділи: Географія, Екологія, Історія, Культурологія, Педагогіка.
Сайт «Українські підручники онлайн» представляє підбірку
електронних підручників.

http://subject.com.ua/textbook/

Сайт «Всі українські підручники» містить підручники та PDF файли з
різних предметів.

http://www.bestreferat.ru/

Банк рефератів містить понад 364 тисяч рефератів, курсових та
дипломних робіт, шпаргалок і доповідей з різних дисциплін: історії,
психології, економіки, менеджменту, філософії, права, екології тощо.
Сайт містить безкоштовні реферати, курсові, дипломні роботи.

http://www.br.com.ua/

Екологія
http://www.ecoline.ru/
http://www.ecolife.org.ua/

http://www.icchernobyl.kiev.ua/
http://www.ucewp.kiev.ua/

http://www.waste.ru/
http://proeco.visti.net/

http://www.report.ru/

Відкрита довідково-інформаційна служба «Ecoline». Містить найбільшу в СНД базу
нормативної екологічної документації з усіх основних напрямків екологічних досліджень.
Електронна енциклопедія з екології. Інформація, розрахована на різні цільові групи, що
цікавляться екологічними проблемами. Окремі розділи присвячені законодавству,
методичним матеріалам, екологічним організаціям тощо.
Сайт присвячений проблематиці Чорнобильської зони відчуження. Містить велику
кількість довідкової інформації.
Український центр екологічних і водних проектів. Піднімаються такі проблеми як:
використання математичних моделей для прогнозування забруднення навколишнього
середовища і динаміки водних систем; розробка систем підтримки прийняття рішень по
аварійному реагуванню та екологічному менеджментові та інші. Містить наукові
публікації та колекції посилань з цій тематиці.
Російський сайт присвячений проблемам знешкодження відходів. Містить велику
кількість наукової та довідкової інформації.
ProEko - український екологічний сервер містить статистичні данні забруднення регіонів
України; законодавство та статті екологічного напрямку, здоров'я людини тощо. Є
посилання на WEB-ресурси екологічного характеру.
Report.Ru.Співтовариство експертів - інтернет-проект, що об'єднує фахівців з різних
областей людської діяльності. Cайт містить тематичні портали, один з яких «Наука та
екологія» що висвітлює питання метеорології, очистки стічних вод, радіоактивних
відходів, екологічної безпеки. А також сайт дає інформацію про вузи, наукові центри, що
займаються питаннями екології. Містить книги, періодичні видання відповідної
тематики.

http://myland.org.ua

http://www.unep.org
http://www.worldbank.org/en/
topic/environment

Сайт інформаційно-ресурсного центру «Реформування земельних відносин в Україні».
Серед матеріалів: екологічні аспекти земельної реформи, посилання на сайти
українських екологічних організацій тощо.
Веб-сайт програм ООН з екології.
Сайт
спеціального
департаменту
Всесвітнього
банку,
який
займається
природоохоронними проблемами. Містить нові стратегічні розробки, плани дій,
інформацію про проекти та інші публікації. Надаються матеріали електронної дискусії з
охорони природи.

Історія
http://www.nibu.kiev.ua
http://www.nas.gov.ua/UA/Pa
ges/default.aspx
http://www.history.org.ua/?lit
era&sendBigAsk&year=kvinta&i
sInst=1&siteBibKat=%D0%97&
main
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/
http://likbez.org.ua/

Національна історична бібліотека України.
Національна академія наук України.

http://www.archives.gov.ua/

Офіційний веб-портал Державної архівної служби України.

http://history.franko.lviv.ua/

Проект «Історія України», здійснений при підтримці Бюро Освітніх і Культурних програм
США (BECA) і адміністрований Радою Міжнародних досліджень і обмінів IREX. Книги в
електронному вигляді: Наталія Яковенко «З найдавніших часів до кінця XVIII ст.» та
Ярослав Грицак «Формування модерної української нації XIX-XXст».
Сайт «Історія України» пропонує повнотекстові версії книг: Орест Субтельний «Історія
України» (видання 1991 року), Ілько Борщак, Рене Мартель «Іван Мазепа» (видання 1931
року), Михайло Грушевський «Ілюстрована Історія України» (репринт видання 1913 року)
та інші.
Веб-ресурс «ARATTA» пропонує електронну версію Енциклопедії «Трипільська
цивілізація» - академічне видання про державу Аратта.
Український національний портал «Арата»: Твоє вікно в Україну розповідає про те, що
залишається в анналах історії і пам’яті поколінь. Посилання «Книги/Публікації»
відкривають повнотекстові версії книг та статей відповідної тематики. Посилання
«Святині» містить матеріали про духовність, вірування, традиції, свята, символіку наших
предків з язичницьких часів.
Гайдамака - незалежний інформаційно-освітній ресурс студентів Києво-Могилянської
академії. В розділі «Історія України» найбільш цікавими є теми «Походження слов'ян»,
«Козацька доба», «Історія українських етнічних земель».
Електронна бібліотека давньої української літератури «Ізборник». Історія України IX-XVIII
ст. Містить: першоджерела та інтерпретації українського літопису, хроніки, житія,
апокрифи, граматики, лексикони, історично-мемуарна проза, перекладні та поетичні
твори, Слово о полку Iгоревiм тощо.
На сайті «Козацтво 15-21 ст.» створено електронну джерельну базу досліджень з історії
українського та російського козацтва ХV-ХХІ ст. Розділи містять унікальну подбірку
матеріалів: статті, документи, огляди, монографії, рецензії, персоналії, енциклопедичні
видання з історії козацтва.
Сайт «Українська історична бібліотека» (UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARY) пропонує:
повнотекстові версії історичних документів, наукових статей, монографій з фонду
бібліотеки.

http://uahistory.kiev.ua/

http://aratta.vinnitsa.com/a2.
html
http://www.arattaukraine.com/news_ua.php?id=
25

http://www.haidamaka.org.u
a/page_am.html
http://litopys.org.ua/index.ht
ml

http://myspace.narod.ru/linguistic_exper
iences/bayda/Kozactvo.htm
http://www.ukrhistory.narod.
ru

Інститут Історії України Національної академії наук України.

Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича Національної академії наук України.
Громадський проект «LIKБЕЗ. ІСТОРИЧНИЙ ФРОНТ».

Економіка
http://www.me.gov.ua/?lang=u
k-UA

Міністерство економічного розвитку і торговлі України.

http://gallery.economicus.ru

Російський портал «Галерея економістів» є зібранням електронних матеріалів з історії
економічної думки, в якому представлені відомі економісти, їх портрети, біографії,
роботи. Також ресурс містить сторінки всіх нобелівських лауреатів з економіки.
Ресурс інформаційно-консультаційної допомоги студентам «Реферат». Здійснює
допомогу при написанні контрольних, курсових, дипломних робіт з таких напрямків
знань як «Економічна історія», «Історія економічних вчень» та багатьох інших.
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».

http://referat.inkiev.net/index
.cgi?action=browse%7Cworks_
kateg&ID=70&lang=ua
http://www.economy.nayka.c
om.ua/
http://enbv.narod.ru
http://www.ecsocman.edu.ru

http://library.if.ua
http://fingal.com.ua
http://www.lib.ua-ru.net/

http://libr.org.ua/

Російський сайт «Библиотека Воеводина». На сайті представлено електронні версії книг
з різних галузей знань. Зокрема, з такої галузі, як економічна історія.
Російський Федеральний освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
містить електронні версії підручників, статті, дисертації з історії економічних вчень та
економічної історії.
Сайт «Бібліотека економіста». Містить електронні версії підручників з бухгалтерського
обліку та аудиту.
Галерея финансовой литературы «Фингал». Рубрика «Бухгалтерский учет, аудит»
пропонує електронні книги відповідної тематики.
Портал «Веда. Електронная библиотека» - постійно оновлюваний систематичний
електронний каталог підручників, монографій, авторефератів дисертацій України,
зокрема, з тематики бухгалтерського обліку та аудиту.
Сайт «Українська електронна бібліотека», рубрика «Економіка. Бухгалтерський облік.
Гроші та кредит» містить електронні підручники відповідної тематики.

Основи бізнесу
http://bukvy.net/
http://www.vlasbiz.net/

http://business-companion.te.ua

Російська «Электронная библиотека Bukvy.net». Розділ «Бизнес» пропонує
повнотекстову бізнес-літературу популярних авторів та електронні версії бізнес-журналів.
Журнал «Власний бізнес» призначений для власників та керівників малого та
середнього бізнесу, інвесторів, а також тих, хто хоче розпочати власний бізнес. У
журналі: бізнес-ідеї, тенденції галузей, практичні поради щодо вирішення управлінських
завдань, поради щодо старту власного бізнесу, історії успіху українських підприємців,
інша корисна бізнес-інформація.
Онлайн журнал «Бізнес компаньйон». Аналітичні матеріали для ділових людей.

Економіка підприємства
http://www.aup.ru

http://eup.ru

Російський адміністративно-управлінський портал AUP.Ru є інформаційно-методичним
ресурсом з питань економіки, фінансів, менеджменту та маркетингу на підприємствах.
Основою порталу є «Електронна бібліотека» ділової літератури і «Бізнес-форум» з
різних аспектів організації та управління підприємством: загальний менеджмент,
стратегічний, інноваційний та фінансовий менеджмент, управління маркетинговою
діяльністю тощо.
Російський науково-освітній портал «Экономика и управление на предприятиях». У
рубриці «Библиотека экономической и управленческой литературы» запропоновано
електронні версії книг, статей, монографій, навчальних та методичних посібників.

Менеджмент
http://www.ht.ru

http://www.navigator.net.ua/
http://quality.eup.ru
http://www.improvement.ru

http://www.businessvoc.ru
http://www.finansy.ru/

Сайт Human Technologies. HR-лабораторія «Гуманитарные технологии». Тема сайту психологічні методи в кадровому менеджменті. Сайт містить: тести, навчання, HRконсалтинг, матеріали конференцій, статті тощо.
Консалтингове об'єднання «Навігатор». Юридичне, економічне та менеджментконсультування. В рубриці «Наші статті» – публікації відповідної тематики.
Російський сайт "Quality" - менеджмент якості. Сайт містить статті і матеріали з
менеджменту якості, аудиту та сертифікації на відповідність стандартам.
Російський сайт «Организация времени: эффективность, успех, планирование»
висвітлює питання тайм-менеджмента. В рубриці «Статьи» публікується повнотекстова
література, присвячена обліку і розподілу власного часу, організації праці, тренінгам і т.і.
Бізнес-словник. Тематичні рубрики словника – Менеджмент, маркетинг, торгівля.
Російський сайт «Экономика и финансы». Серед повнотекстових книг, статей,
дипломних робіт, рефератів, дисертацій з економіки і фінансів є публікації присвячені
менеджменту.

http://www.hr-portal.ru

http://tourlib.net/lib.htm

http://www.edu.ru/modules.php

http://otipb.at.ua/load

http://www.marketing-ua.com
http://www.management.com.u
a
http://www.educate.com.ua
www.marketing.webstandart.net

http://www.marketing.spb.ru

http://www.marketing.al.ru
http://www.dis.ru

http://www.cfin.ru

http://devbusiness.ru/index.htm
l

http://marketing-guide.org
http://www.marketingpro.ru
http://www.strategy.com.ua

http://ramu.ru/ramuprogram.php
www.public.ru

http://igu.org.ua

http://www.ukr-tur.narod.ru

Російський «HR-Portal» містить: психологічні тести, посадові інструкції, зразки трудових
договорів і штатного розкладу, приклади заповнення трудових книжок, положення про
відділи, матеріали з корпоративної культури, статті з психології, кадрового діловодства,
мотивації персонала тощо.
На сторінках російського сайту «Все о туризме. Туристична бібліотека» публікуються
електронні книги, статті, методичні посібники, дисертації направлення «Менеджмент»,
«Менеджмент в туризмі».
Каталог освітних Інтернет-ресурсів. Предметна рубрика – «Економіка праці» пропонує
електронні версії книг, підручників, періодичних видань, наукові матеріали, тексти
конференцій, навчально-методичні матеріали.
Сайт «Охорона праці та пожежна безпека в Україні» містить книги, корисні програми і
посилання на веб-сайти з даної тематики.
Маркетинг
На сайті «Міжнародної Маркетингової Групи в Україні (маркетингові дослідження
ринків)» - великий діапазон статей з маркетингу, огляди українських ринків тощо.
Інтернет-портал для управлінців. Містить розділ «Маркетинг та продаж»
Центр Розвитку Кар’єри «Формула Успіху» в інформаційному проекті «Бизнес-освіта в
Україні» надає публикації та книг з маркетингу.
Сайт українського журналу «Новий маркетинг». Основні теми: товарний портфель,
методи досліджень, український бізнес, стратегія продажів, рітейл, promotion-mix. На
сайті також є свіжі новини, форум «Круглий стіл маркетологів». Для доступу до всіх
матеріалів сайту необхідно зареєструватися і оформити передплату на електронну
версію журналу.
Російський проект «Энциклопедия маркетинга» - Інтернет-бібліотека методичних і
оглядових матеріалів з маркетингу та реклами. Безкоштовний доступ до декількох сотен
матеріалів, підготовлених провідними фахівцями, фрагменти з книг, архіви журналів,
інтерактивні підручники, відео-курси, матеріали науково-практичних конференцій та ін.
«Маркетинг в сетях». На сайті зібрана інформація з маркетингу (здебільшого
теоретичного характеру).
Інтернет-бібліотека на сайті видавничої групи «Дело и Сервис» містить публікації з
маркетингу, менеджменту, фінансам і бухобліку. Основу бібліотеки складають статті з
різних журналів цього видавництва.
«Корпоративный менеджмент» – незалежний проект з управління компаніями,
інвестиціями, фінансами та маркетингом. Матеріали сайту: аналітичні статті, книги, курси
лекцій, бізнес-плани реальних підприємств та ін. Доступ до всієї інформації
безкоштовний. Сайт орієнтований на спеціалістів, керівників, викладачів економічних
ВНЗ.
Російський сайт «Развитие Бизнеса» - все лучшее о развитии бизнеса. Місія сайта –
відбір найбільш корисних ідей, методологій, інструментів, інформаційних матеріалів, що
сприяють розвитку бізнесу та їх надання інтернет-аудиторії підприємців, менеджерів та
ін.
Ресурс присвячений теорії маркетингу, розробці маркетингової теорії фірми. Містить
повнотекстові матеріали з цієї тематики.
Маркетинг PRO — ресурс з директ-маркетингу. Містить безкоштовні навчальні
матеріали.
Сайт журнала «СТРАТЕГИИ. Думай на опережение». Всі статті з 2002 р. Матеріали архіву
розміщені у відповідності до основних рубрик журналу. У вільному доступі частина
архіву. На сайті також є огляд всіх українських бізнес-шкіл, останньої та кращої бізнеслітератури.
Сайт некомерційної організації «Российская Ассоциация Маркетинга». Місія «РАМ» пропаганда маркетингу через реалізацію маркетингових проектів в Росії. Сайт дає
можливість скачати практичні матеріали.
«Публичная Internet-библиотека». Містить архів публікацй російских газет і журналів з
маркетингу. Вільний доступ.
Індустрія туризму
Сайт Інституту географії Національної академії наук України містить цікаву інформацію
про інститут; монографії; повнотекстові збірники матеріалів досліджень, науковотеоретичне видання Інституту («Український географічний журнал»).
Веб-ресурс «Світ географії та туризму». Матеріали з землезнавства, фізичної географії
материків і океанів, картографія, карти України та світу, географія населення України та
світу, економічна географія України та країн світу, рекреаційні комплекси, відомості про
географів України та світу, про чудеса світу тощо.
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Сайт «Geoswit». Матеріали з загальної, фізичної, соціально-економічної географії України
і світу.
Географічний портал «Географіка». Різноманітна інформація зі сфери географії: наукові
установи та їх діяльність, новини географії, праці відомих географів, географічні видання,
статті, конференції, інтернет-ресурси, картографічний матеріал, програмне забезпечення
та багато іншого.
Проект «Geograf.com.ua». Розділи з суспільної та фізичної географії складаються зі
шкільного курсу та блоку академічних суспільно-географічних наук і дисциплін. Сайт
представляє електронні фахові географічні видання, що містять наукові статті. Розділ
«Бібліотека» складається з наукових статей, географічної періодики, статистичної
інформації, карт, словників.
Російський сайт «Библиотека учебной и научной литературы» містить книги та статті,
зокрема, з питань географії.
Національний туристичний офіс. Державна служба туризму і курортів. Все про туризм в
Україні.
На сайті «Все о туризме — туристическая библиотека» розташована різна інформація
для студентів: підручники, статті, методичні матеріали, закони, матеріали для підготовки
до семінарських і практичних занять, для написання рефератів, курсових, дипломних і
магістерських робіт з туризму. Викладачам - методичні посібники для організації
навчального процесу, література для підготовки курсів лекцій і проведення семінарських
і практичних занять. Для аспірантів, науковців - наукові статті з туризму, база
авторефератів, кандидатських і докторських дисертацій.
Сайт «Сколе - активний відпочинок в Карпатах». Крім інформації про місто,
представлено статті про туризм в українських Карпатах.
Cайт BukLib.net. Рубрики «Економіка» та «Туризм» містять підручники з економіки
туризму.
На сайті «Бібліотека економіста», в рубриці «Туризм» розміщено конспекти лекцій
«Організація туристичної діяльності в Україні» та «Менеджмент туризму».
Сайт «Вечір в Карпатах» містить електронні книги на туристичну тематику.

Сайт містить книги з економіки, права, фінансів, політики. Є електронна версія
підручника Любіцева «Ринок туристичних послуг»
Країнознавство
Портал «Віденського інституту міжнародних економічних досліджень». Дослідження
стосуються країн Східної Європи, країн СНД, Китаю, Турції тощо. Серед матеріалів:
публікації з поточними аналізами стану країн, економічними прогнозами, статистичними
даними, бібліотека економічної літератури, яка пов'язана з країнами Центральної та
Східної Європи тощо. Матеріали англійською мовою.
Портал Центрального розвідувального управління США. Розділ «Library/Publications/The
World Factbook» надає ресурс, який висвітлює всесторонню (в тому числі статистичну)
інформацію про більше ніж 250 держав світу. Матеріали англійською мовою.
Web-каталог, який містить сайти та посилання на ресурси, присвячені містам та країнам
світу, країнознавчі портали, інформацію про еміграцію та діаспору тощо.
«Страны мира» - інформаційна база країн світу, яка містить не тільки загальну та
довідкову інформацію, але й матеріали з історії та культури країн, фотогалерею,
детальний опис національних символів країн.
Сервер TRAVEL.RU - один з найпопулярніших туристичних ресурсів. До серверу додається
велика російськомовна бібліотека з інформацією про країни, їх культуру та історію з
розповідями про поїздки тощо. Розміщено більше 5 тисяч статей по 199 країнам.
Проект «Энциклопедия кругосвет - Страны мира» охоплює відомості про більшість країн
світу. Укладачі цього сайту намагаються збирати найновіші знання з тим, щоб інформація
відповідала питанням сьогодення. Крім того, «Кругосвет» містить категорії: «Історія»,
«Культура і освіта», «Наука та техніка», «Гуманітарні науки» тощо.
Російський сайт містить загальні відомості про кожну країну (близько 50 країн різних
континентів).

Політологія
http://www.kuchma.org.ua/ico/
monitoring
http://icps.com.ua

http://www.niisp.gov.ua

http://www.iir.edu.ua

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua

http://www.coe.kiev.ua/index.ht
ml
http://www.mfa.gov.ua

http://www.niisp.org.ua

Сайт Інституту стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми
«Україна» пропонує аналітичні матеріали «Стратегічні оцінки». Матеріали діляться на
три розділи: політика, макроекономіка, світові процеси.
Сайт Міжнародного центру перспективних досліджень в розділі «Бібліотека» пропонує
швидкий доступ до структурованих за тематикою публікацій, навчальних матеріалів,
аналітичних записок, наукових праць, презентацій та інших документів, що є продуктами
діяльності центру з проблем політичного розвитку тощо.
Сайт Національного інституту проблем міжнародної безпеки. Інститут здійснює
фундаментальні дослідження та прикладні розробки з актуальних проблем глобальної і
регіональної безпеки та стабільності, міжнародних відносин та зовнішньої політики,
зовнішніх впливів на розвиток внутрішніх процесів в Україні. Сайт містить повнотектові
матеріали на політичну тематику, моніторинг внутрішньо-політичних процесів, збірники,
монографії, електронну версію журналу «Стратегічна панорма».
Міжнародні відносини. Дипломатія
Сайт відділення міжнародного права Інституту Міжнародних відносин. Містить
інформацію (лекції, правові документи, корисні посилання) з таких предметів: ЄС, Історія
міжнародного права, Міжнародне публічне право, Міжнароднві відносини та світова
політика, Міжнародна інформація тощо.
«Україна - Європейський Союз» - офіційний сайт представницта України при
Європейському Союзі. Містить інформацію про євроінтеграцію, співпрацю Україна-ЄС в
області економіки, науки, техніки, культури тощо.
Офіс Ради Європи в Україні. Сайт містить загальні відомості про Раду Європи: статут,
мету, країни-члени РЄ, країни-кандидати тощо.
Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. В рубриках розташовано
матеріали, що стосуються зовнішньополітичних приоритетів України, економічного та
інвестиційного співробітництва України на світовій арені, матеріал про євроінтеграційну
стратегію України, коротка характеристика міжнародних торговельно-економічних
організацій.
Офіційний сайт Національного інституту проблем міжнародної безпеки. Посилання
«Видання і Публікації» пропонують матеріали на тему: Інформація та масові комунікації,
електронний журнал «Стратегічна панорама», який має постійну рубрику
«Інформаційні відносини та технології».
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Безпека життєдіяльності

Всеукраїнський юридичний портал.
Інтернет-видання «Юриспруденція On-line», його мета: сприяти розвитку юридичної
науки та практики. Видання містить публікації науковців, студентів та юристівпрактиків з актуальних проблем теорії та практики в різних галузях права, авторські
сторінки юристів, бібліотеку типових документів, посібники або гіперпосилання на
них, останні новини права українських інформагенств.
Сайт «Юридична допомога Online» надає весь спектр юридичних послуг через
Інтернет. Корисними є три розділи: «Послуги для громадян», «Послуги для бізнесу»,
«Послуги для юристів».
Електронна версія журналу «Український Юрист. Журнал сучасного правника».
Журнал висвітлює широке коло питань юридичного характеру.
Портал Могилянських правників. Посилання «Ресурси» містять електронні
підручники, монографії з права, посібники, навчальні плани і інші навчальні
матеріали.
Портал «Електронна юридична бібліотека» містить електронні книги з різних галузей
права.
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Сайт Державного комітету України з нагляду за охороною праці. На сайті
представлені: структура комітету, нормативно-правові акти, аналітичні матеріали про
стан охорони праці в Україні, дозволи Держнаглядохорони праці тощо.
Офіційний інформаційний сервер Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Містить
аналітичні матеріали щодо надзвичайних ситуацій, матеріали чорнобильської тематики
та ін.
Сайт російського журналу «АНРІ» - науково-інформаційного видання з радіаційної
безпеки (архів з 1994 р.)
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Пошукова система «Академія Google» дозволяє знайти наукові праці, що найбільш точно
відповідають запиту серед величезної кількості академічних досліджень, зокрема — з
питань наукознавства.
Російський сайт «Научные ресурсы» включає розділи: «Научные поисковые системы»,
«Научная литература в Интернет», «Электронные архивы».
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, в рубриці «Наукова періодика
України» містить електронне фахове видання «Наука та наукознавство».
Наукова стаття з алгоритмами наукового пошуку: Е.М.Савицкий Е.М., Савицкая Н.Е.
«Поиск научно-технической и патентной информации по ключевым словам тем НИР с
использованием информационных ресурсов библиотек и электронных баз данных».
Портал «Библиотека Гумер» пропонує електронну версію книги Ф.Кузина
«Кандидатская диссертация» в якій висвітлюються основні положення написання
диссертації, методологія наукової творчості тощо.
Зарубіжні пошукові каталоги ресурсів: SCIRUS, DMOZ Open Directory Project (ODP), Yahoo,
LookSmart, які дають можливість вести пошук наукової інформації (інформація в наукових
журналах, персональних сторінках вчених, университетів і дослідних центрів).
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Електронна бібліотека «НеХудожественная библиотек». Містить: монографії, книги,
статті.
Сайт інституту прикладної математики ім М.В.Келдиша містить матеріали на таку
тематику: історія розвитку ЕОМ, характеристика поколінь та будова сучасного
комп'ютера.
Навчальна електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного
університету ім.Т.Шевченка. Містить навчальні матеріали та наукові статті зі
спеціальностей «Прикладна математика» та «Комп'ютерні науки».
Електронна версія навчального посібника «Мікропроцесори».
Російський сайт повністю присвячений питанням інформаційних технологій. Містить:
повнотекстові публікації, навчальні посібники, огляди, а також статті з мережевих
технологій, операційних систем, програмування, інформаційної безпеки, баз даних,
Інтернет-технологій тощо.
На сайті Вінницького національного технічного університету розміщено «Електронні
посібники ВНТУ». Серед повнотекстових ресурсів — різноманітні навчальні матеріали з
даної спеціальності.
«Навчальна електронна бібліотека» факультету кібернетики Київського національного
університету імені Т.Г.Шевченка. Бібліотека складається з наступних розділів:
підручники, монографії, методичні вказівки, матеріали навчальних курсів викладачів і
наукових співробітників факультету кібернетики та корисні посилання на ресурси в
мережі Інтернет.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. Бібліотека передбачає
відкритий безкоштовний доступ до колекції статей з різноманітних наукових збірників та
журналів відповідного направлення.
WEBMASCON - журнал для веб-майстрів. На сайті розміщені в тому числі статті для веб-

http://cad.dp.ua/

програмістів, веб-дизайнерів, веб-менеджерів.
Сайт висвітлює: CAD/CAM/CAE/GIS, AutoCAD; програмування на AutoLisp, ARX і VBE.

Педагогіка
http://pedpresa.com

http://www.dnpb.gov.ua/

http://studentam.net.ua/content/
section/43/135
http://doshkolnik.org
http://zipsites.ru/

http://intellect-invest.org.ua/
http://www.gumer.info/bibliote
kBuks/Pedagog/index.php
http://www.psychologos.ru/artic
les/view/psihologos
http://www.nachalka.com.ua/
http://pidruchnyk.com.ua

Освітній портал PEDPRESA.COM державного інформаційно-виробничого підприємства
видавництва «Педагогічна преса». Завдання порталу — своєчасне надання достовірної
інформації із офіційних джерел професійному середовищу та громадськості. Основні
розділи: «Освіта України ONLINE», «В сучасній школі», «Навчальні заклади», «Науковий
світ».
Портал Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського.
Пропонуються періодичні видання з питань педагогіки, психології та освіти іноземними
мовами (англійською, німецькою, французькою та польською) країн далекого зарубіжжя.
Статті відображені в електронному каталозі (база даних «Періодика»), а їх електронні
копії можна отримати скориставшись послугою Електронної доставки документів.
Ресурс Studentam.net.ua в рубриці «Корисні матеріали» містить розробки уроків.
Сайт «Дошкольник» містить: статті, вправи і методики, конспекти занять.
Російський портал ZipSites.ru - безкоштовна електрона інтернет-бібліотека. В рубриці
«Образование» - електронні книги з педагогіки, виховання, шкільної, позашкільної,
професійної та вищої освіти.
Портал сучасних педагогічних ресурсів.
Библиотека Гумер – електронна бібліотека для студентів і викладачів гуманітарного
профілю.
Російський сайт Психологос – енциклопедія практичної психології.
Всеукраїнський портал початкового навчання.
На сайті Підручник.ком.юа зібрані шкільні підручники для учнів молодших класів, а
також для старшокласників.

Соціальна педагогіка
http://socpedagogika.narod.ru

http://soc.lib.ru/su/
http://ccf.kiev.ua

http://socionet.ru/

Російський сайт «Социальная педагогика и социальная работа». Містить: повнотекстові
публікації підручників, методичних посібників, програм курсів провідних університетів
Росії і України в форматі HTML.
Електронна бібліотека "Soc.Lib.Ru". Підбірка електронних наукових статей та книг з
соціології, психології тощо.
Проект «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді» продовження проекту «Соціальна освіта в Україні», що здійснювався Християнським
дитячим фондом за підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва Швейцарії у
1999-2003 роках. Містить цікавий матеріал для соціальних працівників, соціальних
педагогів і практичних психологів, волонтерів соціальних агенцій і громадських
організацій, що працюють у сфері надання соціальних послуг, викладачів і студентів
соціальної педагогіки і соціальної роботи, всіх, хто цікавиться проблемами соціальної
політики і соціальної роботи в Україні.
«Соціонет» - інформаційний простір з суспільнх наук.

Трудове навчання
http://proftekhosvita.org.ua/uk

http://trudove.org.ua

Портал «Професійно-технічна освіта в Україні». Інформація для керівників державних
професійно-технічних навчальних закладів, аналітичні звіти державних органів
виконавчої влади щодо стану розвитку профтехосвіти, методичні матеріали, навчальні
ресурси та матеріали (державні стандарти, державний перелік професій і т.і.), науковоаналітичні ресурси та матеріали, що стосуються діяльності та розвитку професійнотехнічної освіти, електронні версії основних нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність профтехосвіти, матеріали щодо розвитку професійно-технічної освіти,
статистична інформація та аналітичні матеріали.
Сайт «Трудове навчання» містить розробки уроків з трудового навчання та креслення,
майстер-класи, методичні розробки до уроків, навчальне відео, технологічні картки,
об'єкти праці, проекти, навчальні програми, інформаційні технології для навчання,
теорію, матеріали для гуртків електроніки та декоративно-ужиткового мистецтва,
фотогалереї, посилання на сайти, віртуальне методоб'єднання тощо.

http://prof.osvita.org.ua/ru/inde
x.html

http://ukped.com

http://shkola.ucoz.ua/publ

http://www.uroki.net/doctrud.ht
m
http://proforientator.com.ua

Інтернет-проект «Профорієнтація». Сайт проекту містить: оглядові та аналітичні статті на
тему освіти та профорієнтації в Україні, необхідну контактну інформацію державних і
недержавних
організацій,
що
займаються
питаннями
профорієнтації
й
працевлаштування. Користувачі можуть пройти інтерактивне тестування для визначення
своїх здібностей та схильностей.
Портал «Українська педагогіка». Висвітлюється широке коло питань педагогічної
діяльності та теоретичні матеріали з різних галузей педагогіки, зокрема, з професійної
педагогіки: плани-конспекти та предметні методики трудового навчання, статті з
професійної педагогіки.
Вчителя трудового і професійного навчання знайдуть на сайті «Школа — планиконспекти уроків» план-конспект уроку з трудового навчання, нормативно-правову базу,
план-конспект уроку з інформатики, електронні підручники тощо.
Інтернет-проект Uroki.net. Безкоштовна методична допомога для завучів, класних
керівників, вчителів з різних шкільних предметів, зокрема - для вчителів праці, трудового
навчання. У розділах: поурочне, календарне, тематичне планування в школі тощо.
На сайті «Профориентация. Сделай правильный выбор» представлено проект
«Профорієнтатор Україна». Профконсультування школярів, батьків, студентів,
організацій та інш.

Історія науки і техніки
http://www.sci.aha.ru/ALL/g3.
htm
http://n-t.ru/tp/it

http://www.culibin.net/category
/istoriya-texniki/
http://www.avtocedia.ru

На сайті «Practical science» - хронологія ключових технічних винаходів.
Сайт електронної бібліотеки Міжнародної громадської організації «Наука і техніка»
містить науково-популярні статті, а також публікації про Нобелівських лауреатів в галузі
технічних наук.
Один з розділів електронного журналу для винахідників «Кулібін.net» присвячено історії
техніки.
В електронній енциклопедії «Все про авто» представлена історія провідних
автомобільних підприємств, в т.ч. інформація про основні моделі та їх конструкторів.

Болонський процес
http://library.zntu.edu.ua/Bolon
_process/Bolon_process.html

Корисні посилання по болонському процесу.

http://www.mon.gov.ua

Сайт Міністерства освіти і науки України. В рубриці «Вища освіта» надана повна
інформація стосовно Болонського процесу: текст Болонської декларації, нормативні акти,
статті та навчальні посібники.
Портал Міжнародного фонду «Відродження» пропонує Проект «Україна: європейська
інтеграція через вищу освіту» — сприяння європейській інтеграції вищої освіти України
шляхом реалізації ряду громадських ініціатив та акцій, спрямованих на системні зміни у
вищій освіті країни, налагодження дієвого діалогу і співпраці між університетською
громадськістю, державними органами та європейськими освітніми структурами.
Сайт Європейської Асоціації для Перевірки Якості у вищій освіті. Акредитація рівня
навчальних програм, досвід і практика якісного оцінювання в галузі вищої освіти. Сайт
англомовний.
Портал Європейської Асоціації Міжнародної Освіти. Конференції, тренінги, ЄАМО і
Болонський процес, різні публікації і ін. Матеріали англійською мовою.
Освітній портал містить матеріали про Болонський процес.

http://www.irf.kiev.ua/ua/progr
ams/edu/about/

http://www.enqa.net

http://www.eaie.nl/
http://www.osvita.org.ua/bologn
a/

Філологія
http://pravopys.vlada.kiev.ua
http://www.mova.info/

http://www.slovnyk.net

http://www.philolog.univ.kiev.u
a/Lingur/

Сайт «Український правопис» присвячений мовним питанням.
«Лінгвістичний портал». Найпопулярніші розділи: «Чотиримовний науковий словник»,
«Перекладач», «Словники», «Відкритий словник», «Електронний підручник з української
мови» (фонетика, лексика, морфеміка, словотвір, морфологія, синтаксис, стилістика).
«Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн». У словнику
представлено активну лексику української літературної мови, терміни, номенклатурні та
складноскорочені слова, слова історичного фонду.
Сайт лінгвістичного гуртка «Лінгур» Інституту філології Київського національного
університету імені Т.Шевченка. Цей сайт для тих, хто хоче бути справжнім філологом,
який любить, шанує рідну мову, бореться за її чистоту і природність. На сайті - новини

http://cybermova.com/index_ua.
htm
http://www.ukrcenter.com
http://linguist.univ.kiev.ua
http://izbornyk.org.ua/

http://ukrlib.com
http://www.pysar.net

світу науки, конспекти, статті з культури мови, словники, досягнення гуртківців,
матеріали лабораторій експериментальної фонетики і комп'ютерної лінгвістики.
Сайт «Cybermova». Посилання на ресурси і програми, присвячені українській мові.
Розмаїття українських словників та інших ресурсів для перекладу, навчання в мережі
Інтернет.
Освітньо-інформаційний ресурс «Український центр». В розділі «Українська бібліотека»
– електронні книги українською мовою, наукові праці, біографії, статті, народна творчість.
Ресурс «Лабораторія комп'ютерної лінгвістики» містить лінки на деякі електронні тексти
із загальної та прикладної лінгвістики.
Портал «Ізборник» — Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації —
проект електронної бібліотеки давньої української літератури. Бібліотека є добіркою
електронних книг і текстів, об’єднаних проголошеною тематикою і єдиною ідеєю.
Основні розділи: «Літописи», «Мовознавство», «Давня українська література»,
«Літературознавство», «Граматики та лексикони».
Українська бібліотека «Джерело». Тексти світової літератури в українських перекладах.
Регулярно поповнюється.
«Бібліотека кошового писаря». Метою цієї сторінки є поширення української культури.

Переклад
http://linguists.narod.ru

http://www.norma-tm.ru/
http://www.philology.ru

http://starling.rinet.ru

http://www.franklang.ru

http://www.philologia.ru
http://www.languagesstudy.com
http://www.zheltydom.narod.ru

Сайт «Linguists - ресурсы для переводчиков и лингвистов» містить широкий спектр
спеціалізованих словників. В рубриці «Читальний зал» розміщено повнотекстові
навчальні матеріали для починаючих перекладачів, навчальні посібники і монографії,
статті з лінгвістики, автореферати дисертацій, мовні програми тощо.
Російський сайт «Бюро переводов «НОРМА-ТМ» пропонує статті про переклад та
перекладачів, повнотекстові версії книг.
«Росийский филологический портал». В розділах «Общее языкознание» та
«Европейские языки» матеріал, присвячений різноманітним питанням європейських мов,
матеріали з лінгвістики, філософії мови, психолінгвістики, історії мов, письма,
мовознавства, теорії та практики перекладу та багато іншого.
«The Tower Of Babel» - унікальний лінгвістичний Веб-проект - база даних з етимологій
мовних сімей. В наявності бібліотека праць з порівняльно-історичного мовознавства.
Англійською мовою.
Сайт «Мультиязыковой проект Ильи Франка». Зібрано матеріали, що допомагають
засвоєнню різних мов. Розділ «Лингвистика» пропонує популярні книги, статті, наукові
праці, підручники з мовознавства.
Освітній веб-проект «Филология в задачах». Сайт присвячено смисловому аналізу
текста. Матеріал включає філологічні задачі.
Сайт «Изучение языков в Интернете: лучшие методики и пособия» містить багато
цікавої інформації та посилань з різних мов світу.
«Научные записки из Желтого Дома» – студентський філологічний проект Київського
Національного університету. Розміщено матеріали з мовознавства, літературознавства
тощо.

Англійська мова
http://englishtips.org/

Вчитиме англійську разом. Знайти можливо все! Всі англійські підручники та ще шось. Тут
ви знайдете ознайомчі копії навчальних матеріалов для навчання та викладання
англійської мови.

http://skyeng.ru/

Вивчайте англійську по скапу. У будь-який час і в будь-якому місці ви займаєтеся
англійською мовою по скайпу з особистим викладачем на унікальній платформі.

http://ukcatalogue.oup.com/

Видавництво оксфордського університету. Тут можна ознайомитись з новинками
видавництва, такими як English File, Headway та іншими, також є ресурси для навчання та
вчительський клуб.

http://www.oxforddictionaries.c
om/
http://linguistic.ru/

Словари Oxford-співтовариство.

List-english.ru

Сайт містить ретельну добірку і класифікацію матеріалів з вивчення англійської мови:
онлайн-словники, школи, форуми, перекладачі, репетитори, тести, шкільні підручники,
відеокурси, ігри, програми для Android, iPhone, YouTube - канали, підкасти та багато
іншого. Все безкоштовно.

Britishcouncil.org

Сайт Британської Ради. Містить: тести, граматика, ігри та багато іншого. Все англійською

Сайт «Linguistic.ru.» Все про англійську мову: лінгвістика, граматика, топіки,
країнознавство, статті з питань перекладу, повнотекстові книги англійською мовою тощо.

мовою.
Real-english.com

Сайт містить: уроки, статті та відео. Перед початком виберіть «російську мову» на
головній сторінці.

Eslpod.com

Ресурс з Каліфорнії, його завдання - вивчення англійської як другої мови. Є можливість
завантажити і попрацювати з величезною кількістю подкастів з роздруківками і
словниками.

Elllo.org

Сайт розрахований для викладачів та студентів середнього рівня. Тут зібрані подкасти з
усього світу на різноманітні теми. Жива мова з роздруківками і поясненнями (все
англійською). Можна порівняти вимову з Канади, Англії, Австралії і т.і.

http://www.adme.ru/zhiznnauka/70-cennyh-resursovdlya-vseh-kto-uchit-anglijskij1064710/
http://www.uk.ru

Посилання на 70 цінних ресурсів для всіх, хто вивчає англійську мову.

German.about.com

Сайт містить вправи, тренінги для розвитку слуху і правильної вимови.

Dw.de

Курс німецької мови від німецької радіостанції «Deutsche Welle». Сайт містить файли і
новини в форматі mp3 на різні теми.

Daf.report.ru

На сайті ви зможете знайти різноманітні новини пов'язані з німецькою мовою. Також ви
зможете займатися німецькою онлайн, проходячи тести та уроки, представлені на сайті.

Deutsch-uni.com.ru

«Німецька мова граючись». Захоплюючий сайт для вивчаючих німецьку мову, є маса
корисної та цікавої інформації.

http://gutenberg.spiegel.de/auto
r
http://www.hsaugsburg.de/~harsch/germanica
/Epochen/d_epoch.html
http://imwerden.de/

Деяка художня література німецькою мовою.

http://www.gutenberg.org/brow
se/languages/de
http://www.zeno.org/Bibliothek

Електронні книги німецькою в проекті Gutenberg.

http://www.dw.com/

Deutsche Welle – німецька хвиля, вікно у Німеччину.

http://www.dw.com/de/program
m/video-on-demand/s-47539801
http://www.br.de/index.html

Відео програми німецької хвилі.

http://www.goethe.de/

Веб-сторінка Goethe-Institut (Гёте-інститут).

http://www.daad.org.ua/

Германська служба академічних обмінов.

Сайт «Uk.ru» повністю присвячений Великобританії. Висвітлюються історія, географія,
економіка, політика, освіта країни та багато іншого.

Німецька мова

Німецька класична література (за епохами).

Некомерційна бібліотека видавництва imwerden (Книги німецькою в бібліотеці
ImWerden).

Електронні книги німецькою (з мистецтва, філософії, історії, культури, релігії, мови та
багато іншого).

Сайт містить радіо, телепередачі, у тому чеслі серіали (німецькою).

Французька мова
Grammairefrancaise.net
Studyfrench.ru
Bbc.co.uk
Ikonet.com/fr
Auberge.int.univ-lille3.fr

sites.google.com
ina.fr
french.about.com
baihou.ru
LeFigaro

Сайт містить багато інформації з перевірочними завданнями, все французькою.
Російськомовний сайт, буде особливо корисний на першому етапі навчання, так як має
пояснення граматики російською, а всі тексти мають переклади.
ВВС - відеокурс французької мови. Ресурс англійський і всі пояснення англійською.
Інтерактивний курс містить: відео, аудіо, завдання, тесті і словники.
На цьому сайті Ви маєте змогу відпрацьовувати розмовний французький і розуміння
мови на слух. Сайт буде цікавий тим, хто планує навчатися у Франції. Ви навчитеся
відкривати рахунок в банку, шукати квартиру і багато іншого. Є граматичні вправи.
Сайт містить підбірку різних матеріалів з французької мови.
Колекція інтерв'ю французькою мовою. До всіх роликів є текст.
Сайт містить короткі відеоуроки з французької мови.
Extr@. Экстра навчальний серіал французькою мовою. Мовний матеріал адаптовано для
вивчающих мову нещодавно.
Електронна версія щоденної газети. Висвітлює актуальні події, є тематичні досьє і

Le Nouvel observateur
france24.com
tivi5mondeplus.com

посилання на численні додатки.
Тижневик публікує статті поточних номерів, що висвітлюють офіційне, суспільно політичне, культурне і наукове життя Франції.
Міжнародне французьке телебачення.
Веб-телебачення французькою мовою. Буде у нагоді для навчального рівня.

Філософія. Етика. Естетика.
http://filosof.historic.ru
http://www.infolibrary.com.ua/books-book126.html
http://akadem1.at.ua
http://sbiblio.com/biblio

«Цифровая библиотека по философии» містить підбірку робіт видатних авторів з питань
етики та естетики.
Електронна бібліотека Info-Library. Містить повнотекстові версії підручників різної
тематики в тому числі є підручники з етики та естетики.
Електронний курс лекцій «Етика ділового спілкування».
Російський гуманітарний інтернет-університет. В розділі «Библиотека учебной и научной
литературы» - підручники, статті та інше з етики та естетики.

Психологія
http://psylib.kiev.ua

http://flogiston.ru

http://www.edu.yar.ru/

http://psychology.net.ru

http://www.psy.org.ru/index.htm

http://www.psy.msu.ru
http://www.psi.lib.ru/index.htm

Психологічна бібліотека Київського Фонду cприяння розвитку психічної культури.
Даний ресурс містить максимально широкий спектр ключових текстів по психології,
психогігієни, філософії, релігії, культурології та ін.
Проект «Флогістон» - один із найкращих російських сайтів, що містить масу цікавих та
корисних матеріалів з психології, від авторської статі до канонічних текстів. Тут можна
ознайомитись з конспектами лекційних курсів факультету психології, але особливу
цінність представляють наукові статті.
Проект «Психология – образованию» виник в результаті численних звертань до
спеціалістів-психологів в галузі освіти. Сайт містить каталог психодіагностичних
методик та професійної літератури.
Проект «Мир психологии». На сайті представлені науково-популярні статті за
різноманітними напрямками психологічної науки, популярні психологічні тести,
біографії відомих психологів.
На сайті Центру інтелектуального розвитку дитини врозділі «Статті» висвітлюються
актуальні проблеми нейропсихології дитячого віку.
Сайт факультету Московського державного університету ім М.В.Ломоносова. В розділі
«Наукова робота» розміщено монографії, статті співробітників університету.
Авторський проект Олени Брилінг PsiProj. В розділі «Статті» розміщено наукові та
популярні статі з різних проблем психології. Рубрика «Практика» інформує про досвід
та деякі практичні розробки.

