Бібліотека Університету Ушинського

Інтернет-ресурси з інформатики та програмування
№

Посилання

1.

http://www.knigka.org.ua/

2.

http://www.internet-biblioteka.ru/computer

3.

http://www.teryra.com/

4.

http://www.internet-biblioteka.ru/webdesign

5.

http://www.booksgid.com/programmer/

6.

journal.osnova.com.ua

7.

http://www.metod-kopilka.ru/informatika.html

8.

http://informatiku.ru/

9.

http://klyaksa.net/

Опис
В бібліотеці «Книжка» представлені книги
різної тематики (веб-дизайн, офісні додатки,
мови програмування, бази даних, мережні
технології, операційні системи, графіка, ПК і
т. д.). Книги можна завантажувати
безкоштовно. Тут також можна знайти і
журнали. (укр.)
Інтернет-бібліотека. Книги з інформатики,
програмування, адміністрування і т. д..
Завантажувати книги можна після реєстрації.
(рос.)
«Компьютер – это просто». Комп’ютер для
початківців. Уроки, тренінги, інтернетпідручники, корисні програми для ПК та
інтернета, популярні уроки. (рос.)
Інтернет-бібліотека «Графика, дизайн, веб».
Книги для користувачів ПК та
програмування. Книги можна завантажувати
безкоштовно (після реєстрації). (рос.)
На сайті розміщені книги з основ
програмування, довідники з програмування
та інша література, яка може допомогти
освоїти програмування під Windows, Android,
1С Програмування та ін. Серед безлічі
корисних видань також можна знайти книги з
таких мов програмування: C, C ++, Java,
JavaScript , jQuery, PHP, Perl та ін. Книги
можна завантажувати та читати онлайн.(рос.)
На сайті видавничої групи «Основа»
знаходяться повнотекстові статті з науковометодичного журналу «Інформатика в
школі». Статті можна переглядати в режимі
он-лайн та безкоштовно завантажувати.(укр.)
Конспекти уроків, тематичне планування,
контроль знань з інформатики, презентації,
тести та цікава інформатика.(рос.)
Колективний блог вчителів інформатики. Все
для успішних уроків. Матеріали з
інформатики (атестація педагога, позакласні
заходи, конспекти, контроль знань,
комп’ютерні програми, презентації,
нормативні документи і т.д.). (рос.)
Сайт для учителів інформатики та учнів,
Матеріали з інформатики (планування,
конспекти, презентації, методичні знахідки,
дидактичні матеріали, комп’ютерні програми,
інструкції і т. д.). (рос.)
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10. wiki.saripkro.ru
11. http://pidruchnyk.com.ua/informatyka7

12. http://html.manual.ru/
http://uchitak.ru/

13. http://comp-science.narod.ru/

14. http://kafinfo.org.ua/korysni-posylannya

Список освітніх сайтів на допомогу вчителям
інформатики. (рос.)
Шкільні підручники з інформатики.
Підручники можна переглянути в режимі онлайн та безкоштовно завантажити. (укр.)
Он-лайн довідники з HTML та CSS. (рос.)
«Математика і програмування».
Сайт для школярів, абітурієнтів, студентів та
вчителів.(рос.)
Дидактичні матеріали з інформатики та
математики. Сайт для вчителів та школярів.
На сайті також представлені завдання для
підготовки до олімпіад з програмування та їх
проведення.(рос.)
Інтернет-ресурси з інформатики
(інформатика в школі, інформатика у ВНЗ,
мови програмування, Microsoft Office,
олімпіадні задачі, комп'ютерна графіка,
комп'ютерні мережі). (укр.)
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