
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ 

№ 

з/п 

Назва ресурсу Веб-адреса Мова Короткий аналіз Примітки 

1 Книги для дітей http://childbooks.blox.

ua/html  

Укр. Блог користувача Мelle. 

Містить інформацію про книги для дітей та 

підлітків (в тому числі й зображення деяких 

сторінок). 

Крім того, у рубриці «Казки (повна версія)» 

розміщено декілька повних версій казок.    

На ресурсі є 

рекламні банери та 

посилання на сайти 

для дітей та батьків. 

2 Весела абетка http://www.abetka.ukrl

ife.org/  

Укр. Веб-сайт для дітей та батьків. 

Містить різноманітну дитячу пізнавальну та 

розважальну літературу. Крім того, з ресурсу 

можна завантажити аудіо-казки, музику, 

переглянути дитячі мультфільми. 

На ресурсі є 

посилання на сайти 

для дітей та батьків, а 

також на дитячі 

онлайн-ігри. 

3 Світ дитини http://www.abetka-

logopedka.org/   

Укр. Авторський сайт Юлії Турчиної. 

Містить пізнавальну літературу для дітей та 

батьків, дитячі пісні та вправи для розвитку 

мовлення і моторики. Деякі матеріали можна 

завантажити. 

На ресурсі є 

посилання на 

соціальні мережі. 

4 Українська 

казка 

http://kazka.in.ua/  Укр Авторський сайт Тараса Капущака. 

Містить народні та авторські казки для дітей. 

Збірки можна завантажити на комп’ютер. 

На ресурсі є 

посилання на сайти 

для дітей, батьків та 

вчителів. 

 

5 AeLib: Дитяча 

література 

http://www.ae-

lib.org.ua/_lit_child.ht

m  

Укр. Рубрика Інтернет-бібліотеки «AeLib». 

На ресурсі розміщені дитячі твори белетристів 

та представників високої літератури. 

- 

http://childbooks.blox.ua/html
http://childbooks.blox.ua/html
http://www.abetka.ukrlife.org/
http://www.abetka.ukrlife.org/
http://www.abetka-logopedka.org/promene.htm
http://www.abetka-logopedka.org/promene.htm
http://kazka.in.ua/
http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm
http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm
http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm
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6 Левко http://levko.info/  Укр. Містить дитячу літературу, розвиваючі 

завдання, ігри, мультфільми, відеоуроки та 

інформацію про види рукоділля і свята.  

З ресурсу можна завантажити розмальовки та 

стінгазети. 

На ресурсі є банери 

з соціальною та 

комерційною 

рекламою, а також 

посилання на дитячі 

сайти. 

7 Країна 

Міркувань 

http://www.mysl.lviv.u

a/  

Укр. На ресурсі представлений посібник "В Країні 

Міркувань" для дітей 6 - 12 років, а також 

завдання, які додали читачі.  

Він містить велику кількість різнопланових 

завдань, які спрямовані на розвиток в дітей 

основних операцій та прийомів мислення, 

просторової уяви, уваги і пам'яті. 

- 

8 Словограй http://www.slovogray.

narod.ru/  

Укр. Літературний сайт Ігоря Січовика. 

Містить різноманітну дитячу літературу та 

мультфільми. Деякі твори перекладені 

іноземними мовами. 

На ресурсі є рекламні 

банери та посилання 

для замовлення книжок 

автора. 

9 Віршики пана 

Назара 

http://www.dytjachi-

virshi.org.ua/  

Укр. Авторський сайт «пана Назара». 

Містить вірші для дітей та дорослих та 

корисну інформацію для молодих батьків. 

На ресурсі є 

посилання на сайти 

для дітей та 

дорослих. 

10 Вчитель 

вчителю, учням 

та батькам 

http://teacher.at.ua/  Укр. Веб-сайт, присвячений співпраці вчителів, а 

також дітям. 

Містить багато методичної, психологічної та 

дитячої літератури, тести, сценарії до свят, 

дидактичні ігри та інформацію про правильну 

організацію роботи дитини на комп’ютері. 

На ресурсі є 

посилання на сайти 

для дітей, батьків та 

вчителів. 

http://levko.info/
http://www.mysl.lviv.ua/
http://www.mysl.lviv.ua/
http://www.slovogray.narod.ru/
http://www.slovogray.narod.ru/
http://www.dytjachi-virshi.org.ua/
http://www.dytjachi-virshi.org.ua/
http://teacher.at.ua/
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11 Біблійна історія http://bibliyna-

istoriya.org.ua/  

Укр. Ресурс є електронним варіантом книжки 

«Біблійна історія в образках». 

Містить короткі біблійні оповіді, ілюстровані 

образками. 

- 

12 Cicave. Цікаве із 

світу науки 

http://cikave.org.ua/  Укр. Ресурс присвячений науці. 

Містить наукову інформацію про Космос, 

планету Земля, медицину, історію, інноваційні 

технології, та ін. 

Рубрика «Різне» - російськомовна. 

На ресурсі є 

рекламні банери та 

посилання на 

соціальні мережі. 

Сайт не 

призначений для 

молодшого віку. 

13 Український 

лінгвістичний 

портал 

http://lcorp.ulif.org.ua/

dictua/  

Укр. На ресурсі є можливість перевірити граматику, 

а також переглянути відмінювання слів. 

- 

14 WWW 

Державна 

бібліотека 

України для 

юнацтва 

http://www.4uth.gov.u

a/  

Укр.  

Рос. 

Англ. 

Веб-сайт Державної бібліотеки України для 

юнацтва. 

Містить пізнавальну інформацію зі світу 

науки, історії, географії, правила поведінки 

та ін. Крім того, на веб-сайті розміщено каталог 

літератури, яка є в ДБУ для юнацтва, деякі з них 

можна завантажити на комп’ютер. 

На ресурсі є 

рекламні банери. 

 

 

 

 

http://bibliyna-istoriya.org.ua/
http://bibliyna-istoriya.org.ua/
http://cikave.org.ua/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
http://www.4uth.gov.ua/
http://www.4uth.gov.ua/
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15 Національна 

бібліотека 

України для 

дітей 

http://www.chl.kiev.ua/  Укр. 

Рос. 

Англ. 

Веб-сайт НБУ для дітей. 

Містить інформацію про діяльність бібліотеки, 

її історію, каталог наявної літератури (з 

можливістю завантаження текстів, перегляду 

відео та прослуховування аудіо), інформацію 

про права дитини та правила безпечної 

поведінки в Інтернеті, збірки веб-ресурсів для 

дітей та дорослих. 

На ресурсі 

розміщені посилання 

на блоги НБУ для 

дітей та соціальну 

мережу. 

 

16 Prostir.Museum http://www.prostir.mus

eum/ua/  

Укр. 

 

Ресурс присвячений музеям України та світу. 

Містить інформацію про новини в музейному 

житті, анонси конференцій, конкурси та гранти. 

Зареєстровані користувачі мають можливість 

додавати власні публікації. 

На ресурсі є 

рекламні банери та 

посилання на інші 

сайти і соціальні 

мережі. 

Частина публікацій 

– російською мовою. 

17 Національний 

художній музей 

України 

http://namu.kiev.ua/  Укр. 

Англ. 

Ресурс Національного художнього музею 

України. 

Містить інформацію про діяльність та історію 

музею, його корифеїв і працівників, а також про 

наявні колекції та видання (з можливістю 

перегляду виставкових залів). 

На ресурсі є 

посилання на 

соціальні мережі. 

18 Меморіальний 

комплекс 

«Національний 

музей історії 

Великої 

Вітчизняної Війни 

1941-1945 років» 

http://www.warmuseu

m.kiev.ua/  

Укр.  

Рос.  

Англ. 

Веб-сайт меморіального комплексу. 

Містить інформацію про його діяльність, 

історію створення, експозиції та екскурсії (з 

можливістю завантаження деяких матеріалів і 

перегляду «віртуальних екскурсій») 

- 

http://www.chl.kiev.ua/
http://www.prostir.museum/ua/
http://www.prostir.museum/ua/
http://namu.kiev.ua/
http://www.warmuseum.kiev.ua/
http://www.warmuseum.kiev.ua/
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19 Національний 

музей народного 

мистецтва 

Гуцульщини та 

Покуття 

http://hutsul.museum/  Укр. 

Англ. 

Веб-сайт музею. 

Містить інформацію про його діяльність, 

експозиції та виставки (з можливістю перегляду 

«віртуальних екскурсій»), культурне життя 

Коломиї та України. 

- 

20 Fine Arts Museum 

Of Odessa 

http://museum.odessa.

net/fineartsmuseum/  

Рос. 

Англ. 

Веб-сайт Одеського художнього музею. 

Містить інформацію про його історію та 

експозиції. 

- 

21 Odessa State 

Archaeologic 

Museum 

http://www.archaeolog

y.odessa.ua/  

Укр. 

Англ. 

Рос. 

Веб-сайт Одеського археологічного музею. 

Містить коротку інформацію про нього, його 

історію, експозиції та публікації.  

Україномовна 

версія сайту містить 

багато граматичних 

помилок. 

22 Вінницький 

Обласний 

Краєзнавчий 

Музей 

http://muzey.vn.ua/  Укр. Веб-сайт музею. 

Містить інформацію про його діяльність, 

історію, експозиції, працівників та наукову 

діяльність. 

Крім того, на ресурсі є інформація про інші 

музеї та меморіальні комплекси Вінничини. 

- 

23 Львівський музей 

історії релігії 

http://www.museum.lv

iv.ua/  

Укр. Веб-сайт музею. 

Містить інформацію про музей (та інші 

мистецькі та релігійні об’єкти у Львові), його 

історію, експозиції, діяльність структурних 

підрозділів та філій (в тому числі й зразки їх 

роботи). Про деякі з виставок можна 

переглянути відеосюжети. 

На ресурсі є 

посилання на 

соціальні мережі. 

http://hutsul.museum/
http://museum.odessa.net/fineartsmuseum/
http://museum.odessa.net/fineartsmuseum/
http://www.archaeology.odessa.ua/
http://www.archaeology.odessa.ua/
http://muzey.vn.ua/
http://www.museum.lviv.ua/
http://www.museum.lviv.ua/
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24 Львівська 

національна 

галерея мистецтв 

http://lvivgallery.org/  Укр. Веб-сайт галереї. 

Міститься довідкова інформація про музеї 

Львівської національної галереї, а також дані 

про заплановані та проведені заходи. 

- 

25 Музей Івана 

Гончара 

http://honchar.org.ua/  Укр. 

Англ. 

Веб-сайт музею. 

Містить інформацію про нього, історію, 

діяльність, експонати. В рубриці «Засновник» 

розміщена біографія та творчість Івана Гончара. 

На ресурсі є 

посилання на 

соціальні мережі. 

26 XEP∑ONA∑O∑ http://www.chersoneso

s.org/  

Рос. 

Укр. 

Англ. 

Веб-сайт Національного заповідника 

«Херсонес Таврійський». 

Містить інформацію про історію, діяльність, 

експозиції, новини та наукове життя 

заповідника.  

Багато вкладок 

знаходяться на стадії 

розробки (зокрема, 

рубрика «Розкопки» 

та майже повністю 

україномовна версія). 

27 Музей 

театрального, 

музичного та 

кіномистецтва 

України 

http://www.tmf-

museum.kiev.ua/  

Укр. 

Англ. 

Веб-сайт музею. 

Містить інформацію про історію музею, його 

діяльність та експозиції (з можливістю 

перегляду «віртуальних екскурсій» та деяких 

аудіофайлів). 

Крім того, на ресурсі розміщено біографії 

відомих діячів культури, а також інформацію 

про Музей М. Заньковецької та Музей В. 

Косенка. 

- 

http://lvivgallery.org/
http://honchar.org.ua/
http://www.chersonesos.org/
http://www.chersonesos.org/
http://www.tmf-museum.kiev.ua/
http://www.tmf-museum.kiev.ua/
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28 1941• 

Центральный 

музей Великой 

Отечественной 

Войны•1945 

http://poklonnayagora.

ru/  

Рос. Сайт Центрального музею Великої Вітчизняної 

Війни 1941-1945 рр. (Російська Федерація). 

Містить інформацію про історію, діяльність та 

експозиції музею (з можливістю перегляду 

фотозображень та діорам залів). 

На ресурсі є посилання на інші подібні за 

тематикою сайти. 

- 

29 Государственный 

музей 

архитектуры 

имени А.В. 

Щусева 

http://www.muar.ru/  Англ. 

Рос. 

Веб-сайт Державного музею архітектури 

ім. А.В. Щусева (Російська Федерація). 

Містить інформацію про історію, діяльність та 

експозиції музею (з можливістю перегляду 

«віртуальних екскурсій»). Крім того, тут 

анонсовані екскурсії по музею та Москві. 

На ресурсі є 

посилання на 

соціальні мережі. 

30 Государственный 

музей истории 

Санкт-

Петербурга 

http://www.spbmuseu

m.ru/  

Рос. 

Англ. 

Веб-сайт Державного  музею історії Санкт-

Петербурга (Російська Федерація). 

Містить інформацію про історію, діяльність, 

експозиції та виставки музею. Окремо виділено 

рубрику про діяльність музею, орієнтовану на 

дітей. 

Зі сторінок ресурсу можна переглянути 3D 

панорами міста через пошукову систему 

«Яндекс карти» та зображення з веб-камер. 

На ресурсі розміщені посилання на сайти, 

присвячені місту Санкт-Петербургу. 

- 

http://poklonnayagora.ru/
http://poklonnayagora.ru/
http://www.muar.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
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31 Всероссийский 

музей 

декоративно-

прикладного и 

народного 

исскуства 

http://www.vmdpni.ru/  Рос. Веб-сайт Всеросійськоко музею декоративно-

прикладного і народного мистецтва (Російська 

Федерація). 

 Містить інформацію про музей, його історію, 

діяльність, експозиції, фонди та виставки. На 

ресурсі є посилання на сайт, присвячений 

музейній діяльності. 

- 

32 

 

Гомельский 

дворцово-

парковый 

ансамбль 

http://www.palacegom

el.by/  

Рос. 

Англ. 

Веб-сайт Гомельського палацово-паркового 

ансамблю (Республіка Білорусь). 

Містить інформацію про історичні відомості, 

сучасний стан, діяльність та об’єкти ансамблю. 

Окремо виділено рубрику про діяльність музею, 

орієнтовану на дітей. 

На сайті розміщені 

посилання на сайти 

партнерів, в тому 

числі й Гомельського  

лікеро-горілчаного 

заводу. 

33 Национальный 

Полоцкий 

историко-

культурный 

музей-

заповедник 

http://polotsk.museum.

by/  

Рос. 

Біл. 

Англ. 

Веб-сайт Національного Полоцького історико-

культурного музею-заповідника (Республіка 

Білорусь). 

Містить інформацію про музей, його історію, 

діяльність та фонди.  

На ресурсі є форум веб-сайту музеїв 

Республіки Білорусь та посилання на веб-сайти 

цих музеїв. 

Веб-сайт є новою 

версією сайту 

http://www.polotskmu

zey.vitebsk.by, який 

був у «Переліку 

рекомендованих для 

дітей он-лайн 

ресурсів» 

На ресурсі є 

посилання на 

соціальні мережі. 

http://www.vmdpni.ru/
http://www.palacegomel.by/
http://www.palacegomel.by/
http://polotsk.museum.by/
http://polotsk.museum.by/
http://www.polotskmuzey.vitebsk.by/
http://www.polotskmuzey.vitebsk.by/
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34 Країна ангелят http://www.angelyatko

.com.ua/main.php  

Укр. Веб-сайт дитячих журналів «Ангелятко», 

«Ангеляткова наука» та «Розмальовки 

ангелятка». 

Містить багато пізнавальної та розвивальної 

літератури для дітей, дитячі пісні (з можливістю 

прослуховування), а також інформацію для 

батьків про навчання, виховання та розвиток 

дітей. 

На ресурсі є 

посилання на сайти 

для дітей, батьків та 

вчителів. 

35 Kid world http://kidworld.in.ua/  Укр. Дитячий онлайн-кінотеатр. 

Містить великий вибір вітчизняних та 

іноземних мультфільмів, мультсеріалів, дитячих 

фільмів різних часів українською та російською 

мовами (в тому числі й розвиваючі). 

На ресурсі є 

рекламні банери. 

36 ЧТИВО 

електронна 

бібліотека 

http://chtyvo.org.ua/ge

nre/dytiacha/books/  

Укр. Розділ «Дитячі казки, оповідання, вірші» 

Інтернет-бібліотеки «Чтиво», метою діяльності 

даної якої є поширення і популяризація 

україномовних творів серед читачів. 

Розділ наповнений дитячою літературою, яку 

можна читати як з ресурсу, так і завантажувати 

на комп’ютер, електронну книгу і т.д. 

На ресурсі є 

посилання на інші 

україномовні сайти. 

37 Бібліотека 

школяра 

http://www.ukrtvory.c

om.ua/  

Укр. Містить багато навчальної літератури для 

школярів та студентів, зокрема: твори, перекази, 

біографії, ГДЗ та ін. 

На ресурсі є багато 

рекламних банерів, а 

також посилання на 

соціальні мережі. 

http://www.angelyatko.com.ua/main.php
http://www.angelyatko.com.ua/main.php
http://kidworld.in.ua/
http://chtyvo.org.ua/genre/dytiacha/books/
http://chtyvo.org.ua/genre/dytiacha/books/
http://www.ukrtvory.com.ua/
http://www.ukrtvory.com.ua/
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38 Detskiy-mir.net 

твой детский мир 

http://www.detskiy-

mir.net/  

Рос. Містить багато розвиваючої (розмальовки, 

лабіринти, кросворди, уроки, словники…), 

розважальної літератури, он-лайн ігри, фільми, 

мультфільми, аудіоказки, пісні для дітей та 

статті для батьків.  

На ресурсі є дитяча соціальна мережа та 

каталог дитячих сайтів. 

На ресурсі є 

рекламні банери. 

39 Super клас http://myclass.at.ua/  Укр. Сайт класу під керівництвом Кресак Н. М. 

КСШ №118 м. Кривий ріг. 

Містить багато цікавої та повчальної дитячої 

літератури, ігри, мультфільми, музику, дитячу 

творчість, основи правильної поведінки 

школярів та безпечного користування 

Інтернетом. Наповненням та адмініструванням 

сайту, крім педагога, займаються учні. 

Крім того, ресурс стане в нагоді молодим 

батькам, адже він містить матеріали для 

дошкільників та молодих батьків. 

Ресурс містить 

посилання на 

соціальні мережі. 

40 Стежинки http://stezhynky.ucoz.r

u/  

Укр. Сайт вчителя початкових класів КЗШ №130 

Рибаковської Наталії Василівни. 

Метою сайту є надання корисної та цікавої 

інформації для батьків та дітей (Стежинки 

дитинства), обмін досвідом, дидактичними 

матеріалами з вчителями.  

На сторінках веб-сайту можна прослухати 

музику, казки та поспілкуватись в міні-чаті. Для 

зареєстрованих користувачів є можливість 

завантажити деякі матеріали. 

- 

http://www.detskiy-mir.net/
http://www.detskiy-mir.net/
http://myclass.at.ua/
http://stezhynky.ucoz.ru/
http://stezhynky.ucoz.ru/
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41 Урядовий сайт 

для юних 

громадян 

http://children.kmu.go

v.ua/  

Укр. Веб-сайт, створений за сприяння Кабінету 

Міністрів України. 

На сторінках ресурсу діти можуть 

ознайомитися зі своїми правами та обов’язками, 

структурою та історією державної влади в 

Україні, роботою та складом Кабінету Міністрів 

і органів виконавчої влади (з можливістю 

перегляду «віртуальної екскурсії). 

- 

42 PhysicsLab http://physicslab.org.u

a/  

Укр. Ресурс присвячений шкільному предмету 

фізики.Матеріали веб-сайту охоплюють зміст 

підручників, методику викладання, розв’язання 

задач, додаткові матеріали для використання на 

уроці та ін. 

На ресурсі 

розміщені посилання 

на соціальні мережі 

та інші веб-сайти. 

43 У світі казок http://kazka.co.ua/  Укр. Авторський сайт Ігоря Кіричука. 

Містить велику кількість українських 

народних казок та інформацію про казку як 

фольклорний жанр.До веб-сайту прив’язаний 

перекладач пошукової системи Google, що дає 

можливість перекладу матеріалу іншими 

мовами. 

На ресурсі 

розміщені посилання 

на соціальні мережі. 

44 Читальня 

Слоника 

Дзвоника 

http://chytay.com.ua/  Укр. На ресурсі розміщено багато дитячих творів 

різних авторів (в тому числі й написаних  

дітьми), є можливість їх перечитати, деякі 

прослухати, висловити свою думку щодо змісту 

та завантажити на свій комп’ютер.  

На веб-сайті також є також інформація для 

батьків та вчителів щодо виховання та розвитку 

дітей, а також дитячі форум та flash-ігри. 

На ресурсі 

розміщені посилання 

на соціальні мережі 

та інші сайти для 

дітей. 

http://children.kmu.gov.ua/
http://children.kmu.gov.ua/
http://physicslab.org.ua/
http://physicslab.org.ua/
http://kazka.co.ua/
http://chytay.com.ua/
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45 UA.Ромчик http://improvisus.com/

ua/  

Укр. Інтернет-журнал для дітей. 

Містить дитячу літературу різної тематики та  

розвиваючі завдання. 

В рубриці «Історія податків» - дітей в 

доступній формі ознайомлюють з податковою 

системою (з можливістю завантаження 

матеріалів). 

Ресурс містить 

посилання на інші 

дитячі сайти та 

рекламні банери. 

46 Скринька з 

секретом 

http://sashkaua.ucoz.ua/  Укр. Веб-сайт для дітей та підлітків. 

Містить онлайн-ігри, дитячі фільми, 

мультфільми, літературу, форум, дошку 

оголошень, чат та каталог рекомендованих 

сайтів. 

Ресурс містить 

посилання на 

соціальні мережі. 

47 Наталя Гуркіна: 

казки, загадки, 

вірші для дітей... 

http://natalyagurkina.u

coz.ua/  

Укр. 

Рос. 

Авторський сайт Наталії Гуркіної. 

Містить багато різноманітної літератури для 

дітей та батьків, мультфільми, пісні, анкети та 

форум. 

На ресурсі є 

посилання на 

літературні сайти для 

дітей та дорослих. 

48 maluk.in.ua http://maluk.in.ua/  Укр. Містить багато різножанрової літератури для 

дітей (з короткою інформацією про кожен 

жанр), онлайн-ігри (з можливістю 

завантажування) та програму для малювання. 

На ресурсі відведено місце для опитувань та  

благодійності. 

Ресурс містить 

рекламні банери. 

49 У тётушки Совы http://usovi.ru/  Рос. Освітньо-розважальний онлайн-клуб для дітей 

та батьків (педагогічна література). 

Містить багато навчальних та розвивальних 

мультфільмів (з можливістю завантаження), 

онлайн-ігор, соціальну мережу та трансляції 

телеканалів для дітей. 

На ресурсі є 

посилання на 

соціальні мережі. 

http://improvisus.com/ua/
http://improvisus.com/ua/
http://sashkaua.ucoz.ua/
http://natalyagurkina.ucoz.ua/
http://natalyagurkina.ucoz.ua/
http://maluk.in.ua/
http://usovi.ru/
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50 Пізнайко http://posnayko.com.ua/  Укр. 

Рос. 

Веб-сайт дитячого журналу «Пізнайко». 

Містить інформацію про журнал та деякі його 

публікації, творчість читачів, літературу та 

формум для дітей. Крім того, тут є багато 

корисної інформації для батьків та вчителів. 

На ресурсі є 

рекламні банери та 

посилання на інший 

дитячий сайт. 
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