
Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді 

Інформаційно-бібліографічний відділ 

 

 

ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ 
 

 
 

Математика 

 
 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 

математики: 

 

1.http://www.formula.co.ua/ – український  

математичний сайт «Formula.co.ua». Сайт містить 

докладний теоретичний матеріал зі шкільного 

курсу математики. Цей електронний ресурс також 

пропонує сторінку «Корисне», де можна знайти 

електронні довідники з математичних наук, 

реферати, цікаву інформацію, ігри, кумедні 

математичні факти. Для лінивих учнів сторінка 

містить скрипти, які дозволяють розв`язувати 

елементарні задачі просто підставивши у вже 

записану формулу потрібні дані. 
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2.http://testmath.com.ua/ – освітній український 

сайт «Вивчаємо математику». Тут можна знайти 

конспективну теоретичну інформацію зі 

шкільного курсу математики та завдання для 

самостійної перевірки знань. 

3.http://school-

collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#44

997 – сторінка «Математика» російського 

освітнього сайту «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов». Тут можна знайти 

електронні підручники, додаткові матеріали для 

доповідей і рефератів, задачі з розв`язаннями, 

довідники, розробки уроків і багато інших 

корисних матеріалів. 

4.http://www.etudes.ru/ – сайт «Математические 

этюды». Сайт містить цікаві математичні задачки, 

зроблені у вигляді інтерактивних роликів 

(розв`язання додаються). 

5.http://www.pm298.ru – сайт «Прикладная 

математика». На цьому сайті можна знайти 

довідковий теоретичний матеріал з алгебри та 

геометрії, а також приклади розв`язання типових 

задач. 

6.http://urokimatematiki.ru/ – сайт 

«Urokimatematiki.ru». Сайт містить відеоуроки зі 

шкільного курсу математики, які можна як 

переглянути онлайн, так і закачати. Також можна 

закачати комп’ютерні тести для перевірки знань з 

математики. 

 

 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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