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Інтернет-ресурси з історії 

№ Посилання Опис 
1. http://www.nehudlit.ru/books/subcat36863

.html 
На сайті розміщено книги з історії в 
електронному варіанті.(рос.) 

2. http://lib.prometey.org/?sub_id=31 

 

Публічна електронна бібліотека 
Прометей. На сайті знаходиться каталог 
книг. Книги можна читати он-лайн або 
завантажувати.(рос.) 

3. http://www.libok.net/razdel/31/istoriya 

 

Електронна бібліотека libok.net.  

Книги з історії. Книги можна читати он-
лайн та безкоштовно завантажувати.(рос.) 

http://www.libok.net/razdel/32/istoriya_vo
stoka 

 

Книги з історії Сходу. Книги можна 
читати он-лайн та безкоштовно 
завантажувати.(рос.) 

http://www.libok.net/razdel/33/istoriya_evr
opyi 

 

Книги з історії Європи. Книги можна 
читати он-лайн та безкоштовно 
завантажувати.(рос.) 

http://www.libok.net/razdel/34/istoriya_ros
sii 

 

Книги з історії Росії. Книги можна читати 
он-лайн та безкоштовно 
завантажувати.(рос.) 

http://www.libok.net/razdel/91/uchim_istor
iyu 

 

Вивчаємо історію. Підручники можна 
читати он-лайн та безкоштовно 
завантажувати.(рос.) 

4. http://www.internet-biblioteka.ru/history 

 

Інтернет-бібліотека. Книги з історії. 
Завантажувати книги можна після 
реєстрації. (рос.) 

5. http://www.booksgid.com/istorija/ 

 

Розділ “Історія” містить в собі багато 
непродуманих фактів про події, що 
наклали великий відбиток на наше 
сьогодення. Книги з історії допоможуть 
знайти відповіді про чужі культури, 
дозволять опинитись у минулому і з 
очевидцями побувати на війні або на 
коронації імператора, на будівництві 
пірамід або повстанні кріпаків. Історію 
держави, світову історію, новітню 
історію, важливі дати і події повинна 
знати кожна людина, що поважає себе. 
Тому курс “Історії” у навчальних закладах 
вивчається протягом багатьох років та 
залишається одним із найважливіших. 
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Книги можна читати он-лайн чи 
завантажувати. (рос.) 

6. http://pidruchnyk.com.ua/istoria_ukrainy5 

 

Шкільні підручники з історії України. 
Підручники можна переглядати в режимі 
он-лайн та безкоштовно 
завантажувати.(укр.) 

7. http://admw.ru/ 

 

На сайті зібрана бібліотека книг із історії 
стародавніх народів.(рос.) 

8. http://www.world-history.ru/ 

 

Всесвітня історія. Матеріали сайту 
поділені на такі категорії: хронологія 
історії (до 3000 р. до н. е.), хронологічна 
таблиця (за роками), хронологія ХХ ст. за 
країнами, основні події глобального 
масштабу.(рос.) 

9. http://greek-glory.at.ua/ 

 

Сайт присвячений військовій славі, 
геніальним полководцям, великим боям і 
хоробрим воїнам Стародавньої 
Греції.(рос.) 

10. http://www.archaeology.ru/ 

 

Анотований каталог ресурсів від 
палеоліту до середньовіччя. Розділи: 
бібліотека он-лайн, новини археології, 
археологічні організації, тематичні 
добірки, дослідні теми, археологічний 
фольклор і т. д.(рос.) 

11. http://www.kurgan.kiev.ua/ 

 

Сайт містить велику кількість статей, які 
стосуються релігії, історії, традицій та 
мистецтва древніх слов'ян.(рос.) 

12. http://www.metod-kopilka.ru/istorija.html 

 

Матеріали з історії. Конспекти уроків, 
тематичне планування, контроль знань з 
історії, презентації, відеоуроки та 
тести.(рос.) 

13. http://diasporiana.org.ua Електронна бібліотека рідкісних та цінних 
еміграційних документів та видань різних 
років. Книги можна переглянути та 
завантажити у  форматі PDF. (укр.) 

14. https://vk.com/roman_civilization 

 

Науково-освітня група. В групі є своя 
бібліотека.  Книги можна безкоштовно 
завантажувати. Тематика: Історія, 
філософія та історіософія, первісність, 
Старовина, Античність, Африка і Схід в 
Старожитності і в Середньовіччі, 
Європейське Середньовіччя, Еллінізм, 
Рим, Візантія, слов'янознавства, Русь (до 
XVIII століття) і історіософія Російської 
державності, Імперія Франків і Священна 
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Римська імперія.(рос.) 
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