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Інтернет-технології стали природною складовою життя дітей і сучасної 

молоді. Комп'ютер є не тільки розвагою, але й засобом спілкування, 

самовираження та розвитку особистості. 

Самостійне пізнання інформаційного світу дозволяє розширити коло 

інтересів дитини і сприяє її додатковій освіті, спонукає до кмітливості, привчає 

до самостійного розв'язання задач. 

Всесвітня мережа також задовольняє потребу підлітків у лідерстві. Діти, які 

добре знають комп’ютер та Інтернет, більш адекватно оцінюють свої здібності та 

можливості, вони більш цілеспрямовані та кмітливі. 

Щоб повноцінно орієнтуватись у віртуальному просторі, дитині треба 

вчитися структурувати великі потоки інформації, дотримуючись основних 

правил безпеки в мережі. 

Список буде корисний студентам, вчителям шкіл, батькам, усім, хто 

цікавиться проблемами впливу інтернету і засобів масової комунікації на 

формування особистості дитини. 
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Перелік онлайн-ресурсів, рекомендованих для дітей 

Міністерством освіти і науки України: 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНТЕРНЕТ-САЙТИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

www.childbooks.blox.ua – веб-сайт „Книги для дітей”;  

www.abetka.ukrlife.org – веб-сайт для дітей „Весела абетка”;  

www.abetka-logopedka.org – веб-сайт „Світ дитини”;  

www.kazka.in.ua – веб-сайт „Українська казка”;  

www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm – веб-сайт „Дитяча література”;  

www.levko.info – дитячий сайт „Левко”;  

www.mysl.lviv.ua – веб-сайт „Країна міркувань”;  

www.slovogray.narod.ru – літературний сайт Ігоря Січовика;  

www.dytjachi-virshi.org.ua – авторський сайт „Віршики пана Назара. 

ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

http://teacher.at.ua – веб-сайт “Вчитель вчителю, учням та батькам”; 

www.balachka.com – веб-сайт “Пиши українською”; 

http://bibliyna-istoriya.org.ua – веб-сайт “Біблійна історія”; 

http://cikave.org.ua/pro-sajt – веб-сайт “Цікаво про цікаве”;  
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http://www.ukr-tur.narod.ru – веб-сайт “Світ географії та туризму”;  

www.akBooks.com.ua – веб-сайт “Академічна книгарня@онлайн”;  

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua – український лінгвістичний портал “Словники 

України”;  

http://www.idea-ukraine.org – проект “Відкритий світ інформаційних 

технологій”. 

ІНТЕРНЕТ-САЙТИ БІБЛІОТЕК ТА ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК 

http://www.4uth.gov.ua – веб-сайт Державної бібліотеки України для юнацтва 

(м. Київ);  

http://www.chl.kiev.ua – веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей;  

http://www.nbuv.gov.ua – веб-сайт Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського (м. Київ);  

http://www.bukvoid.com.ua – веб-сайт “Буквоїд”;  

http://www.nplu.org – веб-сайт Національної парламентської бібліотеки 

України (м. Київ);  

http://www.ukrbook.net – веб-сайт Книжкової палати України імені Івана 

Федорова (м. Київ);  

http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html – веб-сайт “Бібліотеки в мережі 

Internet”;  

http://lyapota.boom.ru/lib.htm – колекція посилань на кращі електронні 

бібліотеки;  

http://www.loc.gov – веб-сайт Бібліотеки Конгресу США;  

www.bnf.fr – Bibliotheque Nationale или BNF) — веб-сайт Національної 

бібліотеки Франції;  

www.bl.uk – веб-сайт Британської бібліотеки. 

ІНТЕРНЕТ-САЙТИ МУЗЕЇВ ТА КАРТИННИХ ГАЛЕРЕЙ УКРАЇНИ 

http://prostir.museum – портал “Музеи Украины”;  

http://www.prostir.museum/sites/ua – веб-сайт “Музейний простір України”;  

http://namu.kiev.ua – веб-сайт Національного художнього музею України;  
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http://www.warmuseum.kiev.ua – веб-сайт Національного музею історії 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років; 

http://hutsul.museum – веб-сайт Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття;  

http://museum.odessa.net/fineartsmuseum – веб-сай Одеського художнього 

музею; 

http://www.archaeology.odessa.ua – веб-сайт Одеського державного 

археологічного музею;  

http://www.oweamuseum.odessa.ua – веб-сайт Одеського музею західного і 

східного мистецтва;  

http://muzey.vn.ua – веб-сайт Вінницького обласного краєзнавчого музею;  

http://www.museum.lviv.ua – веб-сайт Львівського музею історії релігії;  

http://lvivgallery.org – веб-сайт Львівської національної галереї мистецтв;  

http://honchar.org.ua – веб-сайт Музею I.М. Гончара;  

http://www.chersonesos.org – веб-сайт Національного заповідника “Херсонес 

Таврійський”;  

http://www.tmf-museum.kiev.ua – веб-сайт Державного музею театрального, 

музичного і кіномистецтва України. 

Зазначені матеріали допоможуть відкрити дітям цікавий, корисний і, 

головне, безпечний Інтернет. 
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