
Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді 

Інформаційно-бібліографічний відділ 

 

 

ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ 
 

 
 

хімія 
 

 Шановний користувачу! Ми раді 

поділитися з тобою доброю новиною: у нашій 

бібліотеці відкрився інтернет-центр, де віднині 

можна безкоштовно скористатися комп`ютером і 

попрацювати в Інтернеті. 

 Ми щиро і радо запрошуємо тебе до нашої 

бібліотеки і пропонуємо тобі на спробу 

проглянути кілька цікавих і корисних сайтів з 

хімії: 

 

1.http://alhimikov.net/index.html – сайт 

«Електронний підручник з хімії». Тут можна 

знайти підручники зі шкільних курсів хімії, 

довідкову інформацію з хімії, біографічні 

відомості про визначних хіміків, поради щодо 

складання іспитів, методики розв`язання задач, 

закачати відеоматеріали, які ілюструють 

протікання основних хімічних реакцій, реферати 

про хімічні елементи та відомих хіміків. Крім того 

тут можна знайти посилання на інші корисні 

інтернет-ресурси. 
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2.http://www.chemistry.ssu.samara.ru – 

Інтерактивний мультимедійний підручник з 

органічної хімії. Крім докладного теоретичного 

курсу з хімії містить рекомендації з вивчення 

курсу, вказівки щодо ров’язання задач, 

ілюстративний матеріал, поради щодо здавання 

іспитів а також цікаві хімічні головоломки. 

3.http://chemistry.narod.ru/ – російський хімічний 

сайт. Тут можна знайти теоретичний матеріал з 

основних хімічних дисциплін, довідковий 

табличний матеріал, біографії найвідоміших 

учених-хіміків. 

4.http://www.hemi.nsu.ru/index.htm – 

електронний підручник «Основы химии. 

Интернет-учебник» А.В.Мануйлова и 

В.И.Родионова. Це докладний підручник з 

неорганічної хімії з великим табличним 

довідковим матеріалом. 

5.http://www.xumuk.ru/ - сайт «ХиМиК.ru». Сайт 

містить докладну теоретичну інформацію з усіх 

розділів хімічних наук. 

6. http://ukrainetest.com.ua/ - Сайт Українського 

центру оцінювання якості освіти. Тут можна 

пройти пробне тестування ЗНО (в тому числі й з 

хімії) онлайн (тестування проводится за 

запитаннями, поданими в офіційних тестах ЗНО за 

попередні роки). 

 

 Не знайшов потрібної інформації? Не хочеш 

користуватися даними з Інтернету? Не 

засмучуйся! Ти можеш звернутися до чергового 

бібліографа, який радо допоможе знайти потрібну 

інформацію за систематичною картотекою статей 

або електронними базами даних бібліотеки. 

 

 

 

Проводь час у нашій 

бібліотеці із задоволенням 

і користю! 
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