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Інтернет-ресурси з філології
№

Посилання

1.

www.ae-lib.org.ua

2.

Библиотека Максима Мошкова

3.

Офіційний сайт Української мови

4.

http://pidruchnyk.com.ua/ukrainska5

http://pidruchnyk.com.ua/138-ukrayinskalteratura-avramenko-5-klas.html

5.

http://ukr-mova.in.ua/

6.

http://www.mova.info/

7.

http://pravopys.net/

8.

http://omelchuk.ks.ua/

Опис
Бібліотека світової літератури.
Оригінали та переклади (укр.)
Бібліотека відкрита в 1994 році. Автори
та читачі її щоденно поповнюють. У
бібліотеці присутня художня література,
фантастика та політика, техдокументація
та гумор, історія та поезія, філософія та
езотерика і т. д. (рос.)
Сайт пропонує необхідну інформацію
для вивчення української мов: правила
української мови і відповіді на усі
питання про використання. Також тут
можна знайти інформацію про державні
символи України, історію народження та
розвитку української мови (укр.)
Шкільні підручники з української мови.
Підручники можна переглядати в
режимі он-лайн та безкоштовно
завантажувати (укр.)
Шкільні підручники з української
літератури. Підручники можна
переглядати в режимі он-лайн та
безкоштовно завантажувати (укр.)
«Мова – ДНК нації» – це:
- освітній проект для тих, хто хоче
вдосконалити свої знання української
мови;
- спроба трьох небайдужих людей
поділитися закоханістю в рідну мову;
- мрія про те, що колись в Україні буде
модно знати декілька мов, а говорити
українською (укр.)
Мета лінгвістичного порталу
Mova.info – здійснювати систематичну
довідково-інформаційну роботу
стосовно української мови та
української лінгвістики в мережі
Інтернет. Ця система є своєрідним
центром для тих, хто цікавиться
українською мовою та хоче швидко
отримати потрібну інформацію (укр.)
Український правопис (укр.)
Сайт Омельчука Сергія Аркадійовича.
Тут можна знайти матеріали з
української мови та літератури, як
будуть корисними для вчителів та
студентів (укр.)
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9.

http://www.booksgid.com/humanities/page/2/ Інтернет-бібліотека. Підручники з
гуманітарних наук. Книги можна читати
в режимі он-лайн або завантажувати.
(рос.)
10. http://www.inmo.org.ua/jm/arxiv-zhurnalu.html Архів журналу «Мовознавство». Номери
журналу можна безкоштовно
переглянути у повному тексті та
завантажити у форматі pdf (2010-2014).
(укр.)
11. http://libruk.in.ua/
Libruk – ресурс, на якому зібрано твори
різних за жанром і часом українських
письменників-класиків та сучасних
авторів. Книги можна завантажити у
найбільш популярних електронних
форматах – fb2, epub, mobi. Також книги
доступні для читання он-лайн. (укр.)
12. http://mova.kreschatic.kiev.ua/index.php
13. http://litopys.org.ua/

14. http://www.ukrlib.com.ua/

15. http://papkakerivnika.at.ua/

16. http://ridnamova.ck.ua/

17. http://l-ponomar.com/

Уроки державної мови: Словники,
довідники. (укр.)
«Ізборник» — Історія України IXXVIII ст., Давня українська література.
Першоджерела та інтерпретації —
проект електронної бібліотеки давньої
української літератури. Бібліотека є
добіркою електронних книг і текстів,
об’єднаних проголошеною тематикою і
єдиною ідеєю. Матеріали поділяються
на основні (історія України IX-XVIII ст.,
першоджерела та інтерпретації) та
додаткові (розділ Бібліотека). (укр.)
Ukrlib – електронна бібліотека
української літератури, яка крім
українських книжок пропонує також
літературну енциклопедію, біографії,
шкільні твори, учнівські реферати,
стислі перекази змісту творів з
української та зарубіжної літератури.
(укр.)
Папка класного керівника. Українська
мова та література на допомогу вчителю.
(укр.)
Українська мова та література на
допомогу вчителю. Сайт створений для
учителів української мови та літератури,
зарубіжної літератури, правознавства,
класних керівників, педагогіворганізаторів і, як показав досвід,
студентів вищих навчальних
закладів.(укр.)
Блог «Моволюбам». Інформація на сайті
розподілена за такими категоріями:
культура мови, лексика, фразеологія,
правопис, синтаксис, мовні новини,
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основні мовні поняття, правописні
питання, мовні цікавинки. (укр.)
18.11.2016

