
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гід в країні 

Павутинича 

(веб-путівник) 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

Художественная галерея. Классики и современники 

http://allpainters.ru/  

Картинна галерея класиків і сучасників: біографії та 

репродукції картин найвідоміших художників світу, 

цікаві статті з історії образотворчого мистецтва. 

Рукотвори: Українське народне мистецтво  

http://rukotvory.com.ua 

Представлено творчість народних майстрів – 

іграшкарів, витинанка рів, писанкарів, ковалів, гончарів, 

лялькарів тощо. 

ЕТИКА 

Уроки хороших манер 
http://www.solnet.ee/sol/006/m_000.html 

Правила поведінки для дітей. 

 

Я - людина серед людей  

http://abetka.ukrlife.org/etychno.htm 

Етична грамота на сайті «Весела Абетка.Читанка. 

 

Этикет от А до Я 

http://www.etiket.ru/ 

Сучасний етикет: правила знайомства, вітання один 

одного, як поводити себе в театрі, магазині. 

 

МІФОЛОГІЯ ТА РЕЛІГІЇ СВІТУ 

Античный мир 

http://www.antmir.ru/ 

Міфологічний словник. 

 

Мифы нашего мира 
http://ml.volny.edu/ 

Легенди та міфи народів світу. 

 

МИФОлогия 

http://www.foxdesign.ru/legend/mix_map.html 

Міфологічні образи, літературні обробки міфів 

народів Греції, Єгипту, Індії та Риму. 

 

Централізована бібліотечна система для дітей 

м. Запоріжжя 

Бібліотека-філія №12 

м. Запоріжжя 

вул. Чарівна, 143 

т. 0 (612) 67-76-17 

сайт: biblioteka12.edukit.zp.ua 

 

СПОРТ 

Время спорта  

http://www.filipoc.ru/sport 

Добірка матеріалів про спорт. 

Спорт 

http://zdorovosport.ru/ 

Історія спорту, літні та зимові види спорту, 

біографії відомих спортсменів. 

 

 

 

http://allpainters.ru/
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КОРИСНІ САЙТИ ДЛЯ 

ВІЛЬНОГО ЧАСУ 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 

1576.ua 

http://1576.ua/ 

Тут можна завантажити різножанрові тексти, 

прослухати подкасти з виступами видатних людей.  

 

Вікіпедія: Вільна енциклопедія 

http://uk.wikipedia.org/ 

Статті енциклопедії містять примітки та посилання 

на друковані джерела та ресурси Інтернету з будь-

якої теми.  

 

Почемучка 

http://www.karusel-tv.ru/announce/9257 

Веселий мультсеріал для дітей 7-11 років, герої 

якого в простій та доступній формі пояснюють 

складні теми: будова Сонячної системи, система 

кровообігу людини, електричний струм . 

 

Филин. Иллюстрированная энциклопедия 

животных 

http://filin.vn.ua/ 

Кольоровий довідник по різноманітному і багатому 

видами царству тварин нашої планети. 

  

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Весела абетка. Цікаве з історії України 
http://abetka.ukrlife.org/cikkavo_ua.htm 

Цікаві факти з історії, географії, літератури, мови, 

народознавства, музики, спорту України. 

 

Видатні постаті 

http://ridna.ua/cat/kulturna/vydatni-postati/ 

Добірка матеріалів про визначних людей – 

уродженців України. 

 

Моя Україна 

http://children.kmu.gov.ua/ukraine.html 

Етнографічна мапа та коротка характеристика 

областей України. 

 

Сторінками історії 

http://www.shevkyivlib.org.ua/diznaysya/storinkamy-

istorii.html 

Пізнавальні матеріали про події з історії України. 

ПРИРОДА 
Все факты.ру. Интересные факты о природе 

http://vse-fakty.ru/interesnyye-fakty-o-prirode 

Сайт присвячено фактам – дивовижним, 

цікавим, пізнавальним із світу природи і не 

тільки. 

 

Геология. Энциклопедия для всех 

http://www.allgeology.ru/ 

Сайт про зовнішні та внутрішні сили Землі, про 

мінерали та гірські породи, а також про 

 корисні копалини нашої планети. 

 

Неймовірні дива природи 

http://pustunchik.ua/ua/interesting/aroundtheworld/n

ejmovirni-dyva-pryrody 

 

ТВАРИНИ 

Все про тварин  
http://my-world-animals.blogspot.com/ 

Енциклопедiя, каталог домашнiх та диких тварин.  

 

Экофауна: сайт о природе и животных 

http://www.ecofauna.org/ 

Цікаві статті із світу живої природи. 

 

Иллюстрированная энциклопедия животных 

http://www.filin.vn.ua/index.php 

Довідник про різні види царства тварин нашої планети 

 

 

 

 

 

 

 

РОСЛИНИ 

Ботанічка 
http://botanicka.narod.ru 

Все про рослини: рекорди рослинного світу; 

історії, легенди про квіти. 

 

Всеукраїнська велика енциклопедія рослин 
http://roslunu.com.ua/ 

В енциклопедії зібрані унікальні матеріали, з 

детальним описом і характеристиками кожної 

рослини. 

 

 

 

 

 
 

 

ТЕХНІКА ТА ВИНАХОДИ 

История изобретений 

http://1001viktorina.ru/cat/p407_istoriya_izobreteniy 

Інтерактивний ресурс у формі вікторини, що 

дозволяє отримувати знання, граючи. 

Эволюшнтехникал 

http://evolutiontechnical.com/ 

Статті з історії та сьогодення технічних винаходів, 

біографії вчених-винахідників та багато іншого. 

 

Техника – молодежи 

http://technicamolodezhi.ru/ 

На порталі, окрім архіву номерів популярного 

журналу, розміщено новини із світу техніки, форум 

та ін. 

 

 

КОМП'ЮТЕРИ ТА ІНТЕРНЕТ 
Про Інтернет 

http://www.prointernet.in.ua/ 

Гра, спрямова на ознайомлення з інтернет-

середовищем. 

 

В гостях у Отика  

http://uotika.ru/category/poleznye-programmy-ot-otika/ 

Анонси та поради щодо ефективного використання 

різноманітних комп’ютерних програм. 

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 

Организм человека 
http://www.filipoc.ru/tag/organizm-cheloveka 

Пізнавальні цікаві факти про організм людини та 

його будову. 

 

Личная гигиена школьника 
http://eduportal.uz/ebooks/ijtimoy_ximoya_yili/rus/lichgi

g/index.htm 

Правила особистої гігієни для школярів. 

 

 

http://my-world-animals.blogspot.com/
http://botanicka.narod.ru/
http://roslunu.com.ua/
http://1001viktorina.ru/cat/p407_istoriya_izobreteniy
http://www.filipoc.ru/tag/organizm-cheloveka
http://eduportal.uz/ebooks/ijtimoy_ximoya_yili/rus/lichgig/index.htm

