
Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді 

Інформаційно-бібліографічний відділ 

 

 

ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ 
 

 

 

історія 
 

 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 

історії: 

 

1.http://www.greatest.com.ua/ - сайт «Гордість 

України». Сайт являє собою електронну 

енциклопедію визначних громадських політичних 

культурних та наукових діячів України, де можна 

знайти інформацію про їхнє життя та діяльність. 

2.http://history.franko.lviv.ua/ - сайт «Історія 

України». Сайт складається двох електронних 

книжок з історії України «Нарис з історії України» 

Н. Яковенко (охоплює період з найдавніших часів 

до кінця ХVIII століття) та «Нарис з історії 

України» Я. Грицака (охоплює період ХІХ – ХХ 

століття). 
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3.http://izbornyk.org.ua/ - сайт «Ізборник». Сайт є 

бібліотекою давньої української літератури, де 

можна ознайомитися з текстами літописів, давніх 

літературних творів та наукових праць з історії, 

літературознавства, мовознавства тощо. 

4.http://oll.tv/serial/6724-istoriya-ukrainy-e01 - 

сторінка «Серіал «Історія України» сайту «Olltv». 

Тут можна переглянути онлайн вищезгаданий 

серіал, який являє собою сто невеликих (близько 3 

хвилин) роликів, присвячених відомим та 

маловідомим сторінкам історії України. 

5.http://www.ex.ua/107735 - сторінка 

файлообмінного сайту «EX.ua», де можна 

переглянути серіал «Україна: історія Українських 

земель» (цикл кількахвилинних роликів. 

Присвячених подіям історії України). 

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

центру оцінювання якості освіти. Тут можна 

пройти пробне тестування ЗНО (в тому числі з 

історії) онлайн (тестування проводится за 

запитаннями, поданими в офіційних тестах ЗНО за 

попередні роки). 

7.http://exlibris.org.ua/#his – сторінка «Історичні 

дослідження» сайту «Exlibris: Українська 

електронна бібліотека». Тут можна ознайомитися з 

науковими статтями та книгами, присвяченими 

історії України, а також мемуарами деяких 

учасників історичних подій. 

8.http://zno-ua.net/ - сайт «ЗНО-2014». Тут можна 

знайти поради випускникам щодо здавання ЗНО та 

пройти пробне тестування (в тому числі з історії). 

 

 Не знайшов потрібної інформації? Не хочеш 

користуватися матеріалами 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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