
Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді 

Інформаційно-бібліографічний відділ 

 

 

ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ 
 

 
 

українська мова та 

література 
 

 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 

української мови та літератури: 

 

1.http://www.ukrlib.com.ua/ – сайт «Бібліотека 

української літератури «Укрліб». Тут можна 

читати онлайн або завантажити твори української 

літератури, критичні статті, біографії 

письменників, реферати з української та 

зарубіжної літератури. 

2.http://litopys.org.ua – сайт «Ізборник». Сайт 

містить тексти творів давньої української 

літератури та тексти найвідоміших історичних  
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наукових праць з історії України, українського 

мовознавства та української літератури. 

3.http://www.velib.com/ - сайт «Библиотека ВВМ». 

Сайт містить твори російських, українських та 

зарубіжних письменників. 

4.http://pravila-uk-mova.at.ua – сайт «Правила 

Української мови». На цьому сайті можна знайти 

статті з теорії української мови, правила 

синтаксису, орфографії, словотворення пунктуації, 

стилістики української мови, знайти матеріали для 

вдосконалення практичних навичок володіння 

українською мовою тощо. 

5.http://pravopys.kiev.ua/pravopys.aspx – сайт 

«Український правопис». Сайт створено на основі 

загальноприйнятого академічного правопису 

української мови. Від паперового варіанта він 

відрізняється удосконаленою системою пошуку. 

6.http://www.dilovamova.com – сайт «Ділова 

мова». Сайт містить теоретичний матеріал з 

української мови, правила правопису, 

слововживання пунктуації, а також описує 

правила складання різних ділових паперів та 

документів. 

7.http://mova.kreschatic.kiev.ua/ – сайт «Уроки 

державної мови». Сайт містить наукові статті та 

консультації з питань роз’яснення складних 

випадків орфографії та слововживання в 

українській мові.  

 

 

 

 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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