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№ Сайт Опис 

1. librar.org.ua Бібліотека українських авторефератів. Матеріали відсортовані 

за тематичними розділами. У бібліотеці зібрані автореферати, 

захищені на Україні за останні 10 років. 

Тексти доступні для читання і завантаження. 

2.  

http://www.nbuv.gov.ua/ 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
– найбільша бібліотека України, головний науково-

інформаційний центр держави. Входить до числа десяти 

найбільших національних бібліотек світу. Надає 

 доступ до понад 60 тис. повних текстів авторефератів 

 дисертацій, захищених на Україні. Наукова періодика 

 України – дає доступ до повних текстів понад 2 тис. 
журналів та збірників наукових праць. 

3. nplu.org Національна парламентська бібліотека України є 

провідним державним культурним, освітнім, науково- 

інформаційним закладом. Електронна бібліотека 

 “Культура України” надає можливість безкоштовного 

доступу користувачів до надбань української культури і 

мистецтва. 

4. dspace.nbuv.gov.ua Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН 
України – ресурс Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, який представляє собою 

загальноакадемічний портал наукової періодики, що 

забезпечую доступ до журналів НАН України. 

5. kodges.org.ua Електронна бібліотека безкоштовних книг. Бібліотека 

пропонує книги (напрями: машинобудування, будівництво, 

електротехніка; гуманітарна література, комп’ютери і 

мережі: програмування, офісні програми, безпека, графіка, 

дизайн, самовчителі, Інтернет), словники, підручники та 

іншу літературу, а також журнали різних напрямів 

(гуманітарні, технічні, комп’ютерні та ін.). 

Тексти надані у форматах PDF та DJVU, доступні для 

завантаження. 

6. http://www.knigka.org.ua/ В бібліотеці «Книжка» представлені популярні та найкращі 

книги різної тематики й жанру. Книги можна завантажувати 

безкоштовно. 

7. 4book.org На сайті представлені шкільні підручники, он-лайн 

підручники, готові домашні завдання, реферати, твори, 

біографії та багато іншої навчальної літератури. Матеріали 

розбиті за класами навчання і предметами. 

 

Всі навчальні матеріали можна скачувати безкоштовно 

прямо з сайту без реєстрації. Всі файли підручників 

перевірені антивірусом і розміщені в форматі PDF, DJVU, 

FB2, EPUB. 
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8. chtyvo.org.ua «Чтиво» — це вільна он-лайн-бібліотека україномовної 
літератури. 

9. lib.vippo.org.ua Електронний бібліотечний каталог Волинського інституту 

післядипломної освіти. Даний каталог містить перелік книг 

з короткою інформацією, які знаходяться у бібліотеці 

ВІППО. Тут також можна переглянути зміст періодичних 

видань. 

10. http://diasporiana.org.ua/ Електронна бібліотека рідкісних та цінних еміграційних 

 документів та видань різних років. Книги та періодичні 

видання можна переглянути та завантажити у форматі PDF. 

11.  Мислене древо Електронна бібліотека, яка містить повні тексти наукових 

праць різноманітної тематики (розділ "Наука"), навчальну 

літературу (розділ "Освіта", підрозділи "Школярам" і 

"Студентам"), художні твори української літератури, а також 

твори світової літератури в українських перекладах (розділ 

"Література"), українські публіцистичні твори (розділ 

"Публіцистика"). 

12. pidruchnyk.com.ua На сайті зібрані шкільні підручники для учнів молодших 

класів, а також для старшокласників. Тут ви можете в 

ознайомлювальних цілях абсолютно безкоштовно 

переглянути он-лайн підручник з будь якого шкільного 

предмету та завантажити деякі з них. 

13.  

www.ukrlib.com.ua 
Бібліотека української літератури. Зібрана як українська, так 

і зарубіжна література. Критичні статті, літературна 

енциклопедія, твори для навчання, біографії письменників. 

14. portfel.at.ua Електронна бібліотека “Усе для школи”. Тут можна 

завантажити підручники, посібники, готові домашні 

завдання, презентації, статті. 

15. studme.com.ua На сайті можна знайти конспекти лекцій з різних предметів. 

16. ua.lokando.com Репозитарій навчального контенту. 
Доступ до всіх пропонованих сайтом можливостей 

можливий у разі надання користувачем певної персональної 

інформації. 

17. edirshkoly.mcfr.ua Журнал робочих ситуацій для директора школи. Щомісячний 

спеціалізований журнал. Видається за інформаційної 

підтримки Міністерства освіти і науки України. 

18. libraria.ua LIBRARIA – електронний архів української періодики, що 

містить значний масив історичної преси, а також наукових і 

літературно-художніх серійних видань. 

Наразі ресурс містить 312 назв, 35723 чисел, 234593 сторінок 

української періодики за 1917–1998 роки з фондів Наукової 

бібліотеки Львівського національного університету ім. І. 

Франка та Державної наукової архівної бібліотеки. Доступні 
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  цифрові зображення газет, а також широкі можливості 
повнотекстового пошуку. 
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