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Бібліотека електронної літератури – це нове покоління 

бібліотек, що вже давно процвітає у світі й усе більше набирає 

популярності. І це дійсно так, адже книжки в електронному вигляді 

займають значно менше місця, їх можна зберігати й читати на таких 

пристроях як ПК, КПК, мобільних телефонах та ін. Це унікальне й 

швидке джерело інформації. 

Так само як і паперовим книгам, електронній книзі властива 

нумерація сторінок, заголовок, малюнки і графіка. 
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Електронні бібліотеки 
AeLib [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ae-lib.org.ua. – Мова: українська. 

Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади. 

Поповнюється бібліотека двома шляхами: копіями текстів з інших 

Інтернет-бібліотек та власноруч оцифрованими текстами. Тексти 

загалом викладаються хронологічно, починаючи з давньогрецької 

літератури. Проте деякі твори з'являються поза чергою. 

Каталог бібліотеки: Художня література (Літератури 

Стародавнього Сходу. Антична література (Греція, Рим). Література 

Середньовіччя. Література Відродження. Література XVII століття 

(бароко, класицизм). Література XVIII століття (просвітництво, 

сентименталізм). Література ХІХ століття (романтизм, реалізм). 

Література межі ХІХ-ХХ століть. Література ХХ століття (модернізм, 

постмодернізм). Сучасна література (1990-нині)); Дитяча 

література; Белетристика (пригоди, детектив, наукова фантастика). 

Філологія (історія літератури, бібліографія, лінгвістика); Філософія 

(історія філософії, давня філософія та наука, філософія ХХ століття); 

Православ'я. Алфавітний покажчик авторів. У розділі «Художня 

література» прізвища авторів розміщені хронологічно, в інших – за 

алфавітом. 
 

BIBLOS 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.biblos.org.ua. – Мова: українська. 

Сайт електронної безкоштовної 

україномовної онлайн бібліотеки загального доступу. Є можливість 

прочитати книжки українською мовою, або завантажити для 

ознайомлення. 

Художня література, мовознавство, езотерика, історія, 

економіка, медицина, програмування, інформаційні технології, 

географія, музика, безпека та ін. 
 

Diasporiana. Електронна 

бібліотека 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://diasporiana.org.ua. – Мова: українська. 

Електронна бібліотека української діаспори «Diasporiana». 

http://www.biblos.org.ua/
http://diasporiana.org.ua/


 4 

Ukrainica, ідеологія, історія, дитяча література, драма, 

літературознавство, мемуари, мистецтво, мовознавство, періодика, 

поезія, політологія, проза, релігія, словники, довідники, фольклор, 

різне. Для представлення повних текстів використовуються: формати 

PDF та DJVU. 
 

Ditky.at.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ditky.at.ua. – Мова: українська. 

Сайт "ДІТКИ" збирає колекцію посилань на загальнодоступні у 

мережі Інтернет україномовні книги, журнали, мультфільми, пісні. 

На сайті можна безкоштовно і без реєстрації ознайомитися з 

матеріалами. Перевагою сайту є тематичний розподіл матеріалів, що 

спрощує пошук потрібної інформації. 

Алгебра, астрономія, біологія, географія, геометрія, економіка, 

етика, зарубіжна література, іноземні мови, інформатика, історія 

всесвітня, історія України, логіка, музична культура, народознавство, 

основи здоров'я, правознавство, українська література, українська 

мова, фізика, хімія, художня культура. 
 

 DNESLOVO  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dneslovo.at.ua. – Мова: українська. 

Всесвітня історія, етнологія, 

історичні джерела, історія Київської Русі, історія України, історія 

Росії, історія української культури, логіка, мовознавство, педагогіка, 

релігієзнавство, словники, філософія, журнали, хобі. Скачування з 

файлообмінника. 
 

 
Imanbooks.com  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://imanbooks.com. – Мова: українська. 

Бібліотека онлайн книг студента. 

Філософія, маркетинг, економіка, фінанси, менеджмент, 

гуманітарні науки, правова література, природничі та технічні науки, 

http://ditky.at.ua/
http://dneslovo.at.ua/
http://imanbooks.com/
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аудит, бухгалтерський, кадровий облік, політологія, соціологія, 

психологія. Всього – 191 книга. 

 

Libfree.com 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://libfree.com. – Мова: українська. 

Підручники онлайн. Бібліотека для навчання. 

Розділи сайту: Банківська справа, БЖД, Бухоблік та аудит, 

Географія, Журналістика, Екологія, Економіка, Етика та естетика, 

Інвестування, Інформатика, Історія, Культурологія, Література, 

Логіка, Логістика, Маркетинг, Медицина, Менеджмент, Педагогіка, 

Політологія, Право, Природознавство, Психологія, Релігієзнавство, 

Риторика, Соціологія, Страхова справа, Товарознавство, Туризм, 

Філософія, Фінанси. Можливість читати книги онлайн. 

 

Українська бібліотека 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.org.ua. – Мова: українська. 

Найвизначніші твори української і 

світової літератури. Гумор, дитяча літера-

тура, класика, наука, переклади, проза, публіцистика, фантастика. 

 

Notabene. Юридичні книги 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://notabene.at.ua. – Мова: українська. 

Автореферати (близько 500), аграрне право, адвокатура, 

адміністративне право, англійська мова, англомовна юридична 

література, антропологія права, аудіокниги, внутрішні документи 

ЛНУ ім. І. Франка, господарське право, господарський процес, 

екологічне право, економічна теорія, етика для юристів, житлове 

право, загальна теорія держави та права, земельне право, історія 

політичних та правових вчень, історія держави та права України, 

історія держави і права зарубіжних держав, конспекти, конституційне 

право України, конституційно-процесуальне право України, 

конституційне право зарубіжних держав, трудове право, українська 

ділова мова, філософія, фінансове право, цивільний процес. 

http://libfree.com/
http://library.org.ua/
http://notabene.at.ua/
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Pidruchniki.ws   

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws. – Мова: 

українська. 

Бібліотека українських підручників. 

Банківська справа, БЖД, бухгалтерський облік та аудит, 

географія, документознавство, екологія, економіка, етика та естетика, 

журналістика, інвестування, інформатика, історія, культурологія, 

література, логіка, логістика, маркетинг, медицина, менеджмент, 

педагогіка, політекономія, політологія, право, природознавство, 

психологія, релігієзнавство, риторика, соціологія, статистика, 

страхова справа, товарознавство, туризм, філософія, фінанси.  

Можна читати онлайн. Є зміст, вибираємо потрібний розділ. 

Тільки зареєстровані користувачі мають змогу отримати доступ до 

завантаження підручника одним файлом. 

  

Shkola.ua 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://shkola.ua/book. – Мова: 

українська. 

Підручники на порталі призначені для ознайомлення. Розділ 

«Підручники» відкриває доступ до більшості шкільних підручників 

(від молодших і до старших класів) за повним переліком предметів.            

У будь-який момент та будь-який час потрібний підручник під рукою. 

 

Studentam.net.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://studentam.net.ua. – Мова: українська. 

Студентська електронна онлайн бібліотека підручників. 

Біологічні науки, валеологія, екологія, економічні науки, етика 

та естетика, землезнавство, історія, літературознавство, педагогіка, 

правознавство, психологія, соціальна робота. Читати онлайн. Є зміст, 

можна вибрати потрібний розділ. 

 

http://pidruchniki.ws/
http://shkola.ua/book
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Studentus.net 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://studentus.net. – Мова: українська. 

Аналітична хімія, біологічна хімія, біологія з основами генетики, 

біофізика, вища математика, гігієна у фармації, економічна теорія, 

іноземна мова, інформаційні технології у фармації, історія України, 

культурологія, медична ботаніка, мікробіологія, неорганічна хімія, 

органічна хімія, патологічна фізіологія, перша долікарська допомога, 

політологія, правознавство, психологія, релігієзнавство, соціологія, 

тестові завдання, українська мова, фізична та колоїдна хімія, 

філософія. Можна читати підручники українською та російською 

мовами онлайн. 

 

The-law.at.ua. Юридична література 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://the-law.at.ua. – Мова: українська. 

Кодекси та коментарі (законодавство України). 

Підручники та посібники (юридична література): теорія держави 

і права, історія держави і права, аграрне право України, державне 

будівництво, кримінальне право України, конституційне право 

України, цивільне право України, банківське право, адміністративне 

право України, трудове право України, фінансове право України, 

римське приватне право, основи правознавства, криміналістика, 

юридична деонтологія, біржове право, екологічне право України, 

цивільний процес, адвокатура України, житлове право України, 

інвестиційне право, міжнародне право, підприємницька діяльність, 

податкове право, сімейне право, право інтелектуальної власності, 

діловодство, кримінально-виконавче право, кримінально-процесуаль-

не право, кримінологія, судові та правоохоронні органи, нотаріат в 

Україні. Інші підручники (з неправових дисциплін): соціологія, 

українська мова, латинська мова, англійська мова, політологія, 

ораторське мистецтво, логіка. 

Завантажується одразу заархівованим файлом. 

http://studentus.net/
http://the-law.at.ua/
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ZNO-LITERATURE.UCOZ.COM 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zno-literature.ucoz.com. – Мова: українська. 

Аудіокниги з української літератури. 

Тут можна безкоштовно завантажити аудіокниги відомих 

українських авторів. Ці аудіокниги допоможуть підготуватись до 

уроків літератури, або ж до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Унікальна збірка творів з української літератури, до якої 

увійшли твори шкільної програми з 5 по 11 клас. Вона дуже цікава і 

нею можуть скористатися не тільки випускники, а й учні, які 

навчаються у школі з 5 по 11 клас, а також ті, хто полюбляє слухати 

відомі твори у виконанні професійних акторів. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Аргонавти Всесвіту 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://argo-unf.at.ua. – Мова: українська. 
Сайт "Аргонавти Всесвіту" задумано як ініціативний 

некомерційний проект, покликаний популяризувати україномовну 

фантастику, сприяти її відродженню та розвитку. Тому всі матеріали 

сайту є безплатними, і ними може користуватися кожен бажаючий. 

Можна викачати з сервера заархівованим файлом. 

 
Бібліотека книг для мобільного телефону у 

форматі txt, jar та fb2 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://javalibre.com.ua. – Мова: українська. 

Література українською мовою зібрана 

http://zno-literature.ucoz.com/
http://argo-unf.at.ua/
http://javalibre.com.ua/
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на сайті у форматах: jar, jad, txt, fb2, зручних для читання на 

мобільних пристроях (мобільних телефонах, смартфонах, КПК, 

планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). 

Для того, щоб почати читати, достатньо скачати книги 

абсолютно безплатно. Також можна переглядати тексти онлайн. 

Можливість здійснювати пошук за назвою книги або прізвищем 

автора, скачувати або читати онлайн. 

Історія, філософія, фентезі, фантастика, релігія, проза, поезія, 

наука, гумор, жіночі романи, детектив, дитяча література, казки. 

 

Бібліотека кошового писаря 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pysar.net. – Мова: українська. 

Поезії, поеми. Автори творів вказані за 

алфавітом. 

 

 
Бібліотека Студента UaRus – електронна інтернет онлайн бібліотека 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.studentbooks.com.ua. – Мова: українська. 

Книги українською мовою. 

Економіка, право, маркетинг, бухгалтерський облік, аудит, 

податки, страхування, менеджмент, фінанси, історія, культурологія, 

психологія, політекономія, філософія, інші дисципліни. 

 

Бібліотека української літератури 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.ukrlib.com.ua. – Мова: 

українська. 

UkrLib (скорочення від Ukrainian Library – українська                 

бібліотека) – це найбільша в Інтернеті електронна бібліотека 

української літератури, яка крім українських книжок пропонує також 

http://www.pysar.net/
http://www.studentbooks.com.ua/
http://www.ukrlib.com.ua/
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літературну енциклопедію, біографії, критичні статті, шкільні твори, 

учнівські реферати, стислі перекази змісту творів з української та 

зарубіжної літератури. Можна читати повний текст творів онлайн або 

завантажити в zip-архіві. 

 

Всеукраїнська електронна бібліотека 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://youalib.com. – Мова: українська. 

Ресурс, на якому можна ознайомитися із україномовною 

літературою різних напрямків і стилів. Проект “Всеукраїнська 

електронна бібліотека” створений для популяризації, ознайомлення та 

поширення української друкованої думки, що б це не було – 

навчальна, наукова, художня, критична, науково-популярна 

література. 

Категорії: екологія, математика, зарубіжна література, 

архітектура, психологія, хімія, економіка, українська література, 

право, політологія, соціологія, історія, медицина. 

Потрібно увійти або зареєструватися, щоб мати доступ для 

завантаження файлу. 

 

  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kraj.at.ua. – Мова: українська. 

Слуханка онлайн. Читанка онлайн. Можна скачати безкоштовно 

з файлообмінника дитячі аудіокниги українською мовою, ілюстровані 

книги, слухати українські легенди. Українська література. Пошук за 

авторами. 
 

Електронна бібліотека 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.info-library.com.ua. – Мова: українська. 

Електронна бібліотека підручників та українських рефератів. 

http://youalib.com/
http://youalib.com/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://youalib.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://youalib.com/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://youalib.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://youalib.com/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://youalib.com/%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://youalib.com/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://youalib.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://youalib.com/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://youalib.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://youalib.com/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://youalib.com/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://youalib.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://kraj.at.ua/
http://www.info-library.com.ua/


 11 

Підручники (біологічні науки, галузі права України, екологія та 

охорона навколишнього середовища, економіка та економічна теорія, 

етика та естетика, зарубіжна література, історія, краєзнавство, 

культурологія, менеджмент та маркетинг, педагогіка, політологія, 

право, психологія, релігієзнавство, українська мова, українська 

література, філософія та ін.). 

Подано зміст книги. Можна вибрати потрібний розділ. 

 

ЕЛЕКТРОННА ЕКОНОМІЧНА БІБЛІОТЕКА 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lukyanenko.at.ua. – Мова: українська. 

В онлайн бібліотеці розміщено електронні підручники, 

навчальні посібники, наукові статті з питань економіки, фінансів, 

оподаткування, міжнародної торгівлі, митної справи, інституційної 

економіки, менеджменту, маркетингу, економіко-математичного 

моделювання. 

У розділі "Мої файли" викладені авторські матеріали з наведеної 

тематики. Все це можна скачати в електронному вигляді (формати 

.doc, .pdf, .djvu, .rar) українською та російською мовами. 

 

Нариси історії України 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://history.franko.lviv.ua. – Мова: українська. 

 Підручники та довідники з історії України. 
 

 
E-bookua.org.ua. Художня література українською мовою 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://e-bookua.org.ua. – Мова: українська. 

На сайті представлена величезна колекція книг, що представлені 

виключно в цілях ознайомлення з вмістом даного файлу. Розділи 

сайту: фантастика, фентезі, детективи, бойовики, любовні романи, 

сучасна проза, наука і освіта, батькам і дітям, різне, цікаві статті. 

 

 

 

http://lukyanenko.at.ua/
http://history.franko.lviv.ua/
http://e-bookua.org.ua/
http://e-bookua.org.ua/
http://e-bookua.org.ua/fant/
http://e-bookua.org.ua/detektiv/
http://e-bookua.org.ua/love/
http://e-bookua.org.ua/proza/
http://e-bookua.org.ua/nauka/
http://e-bookua.org.ua/dyt/
http://e-bookua.org.ua/rizne/
http://e-bookua.org.ua/stat/


 12 

"Книжка" – безкоштовна 

електронна бібліотека 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://knigka.org.ua. – Мова: 

українська. 

Можна скачати книги безкоштовно. 

В онлайн бібліотеці представлені популярні та найкращі книги 

різної тематики й жанру. Зручний пошук дозволяє знайти улюблену 

книгу за лічені секунди. На кожній сторінці – детальний опис про 

текст книги й автора, а завдяки тому, що всі вони оформленні 

ілюстрованими обкладинками, можна переконатися, що це саме та 

книга, яку Ви шукали. 

Доступ до безкоштовної бібліотеки вимагає авторизації, що не 

займе багато часу. Після цього Ви будете мати необмежений доступ 

до інформації на сайті. 
 

Електронна бібліотека 

«Культура України» 
[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://elib.nplu.org. – Мова: українська. 

Каталог алфавітний і тематичний. 

Тематичний каталог (Культурологія (теорія культури, історія 

культури, символіка, друкарство та ін.). Мистецтво (мистецтвознав-

ство, історія мистецтва, архітектура, образотворче мистецтво, 

декоративно-прикладне мистецтво, музичне, хореографічне, театраль-

не мистецтво, кіномистецтво). Етнографія (загальна етнографія, 

краєзнавство, народи України, київська старовина, духовна культура, 

матеріальна культура).  Заклади культури (бібліотеки, музеї, архіви, 

культурно-мистецькі освітні установи, фонди, товариства, об’єднання, 

асоціації, українські культурні центри за кордоном)). 

Для представлення повних текстів використовуються: формат 

PDF в якості основного формату; формат TXT. 
 

Література українською 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrcenter.com/Література. – Мова: українська. 

http://knigka.org.ua/
http://knigka.org.ua/index.php?do=search
http://elib.nplu.org/
http://www.ukrcenter.com/Література
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Жанри: детектив, поезія, приказка, драма, повість, роман, стаття, 

праця, поема, оповідання, лірика, легенда, афоризм, документ, 

інтерв’ю, посібник, словник, пісня, журнал, путівник, комікс, нарис, 

альбом, п'єса, альманах, підручник, байка, есе, каталог, казка, новела, 

спогади, збірник, довідник. Автори: українські (сучасні, класичні, 

народна творчість, неопубліковані, сучасні пісні) і зарубіжні. 
 

Літературне місто 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://litmisto.org.ua. – Мова: українська. 

Літературне місто – це онлайн бібліотека та освітній ресурс 

одночасно. Тут ви знайдете як художню літературу, яку можна читати 

онлайн або ж скачати собі на комп’ютер, так і навчальні посібники, 

наукові роботи, реферати. Кількість матеріалу на сайті вимірюється 

тисячами сторінок, незабаром це будуть десятки і сотні тисяч. 

Мовознавство, літературознавство, психологія, художня літера-

тура, культурологія, історія. Можна завантажити у форматах: doc, pdf. 
 

 
Онлайн-бібліотека освітньої та наукової літератури EduKnigi.com 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eduknigi.com. – Мова: українська. 

Електронна бібліотека підручників. Підручники для навчання в 

школі та вищих навчальних закладах. Можна читати книжки онлайн, 

але в цьому випадку будуть недоступними ілюстративні матеріали з 

даних книг, а саме малюнки, схеми, таблиці. Їх можна отримати у 

повних версіях книжок, доступних при скачуванні (за допомогою 

SMS-повідомлення). На сайті є підручники з географії, екології, 

історії, культурології, педагогіки. 
 

 

 

 

http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18989/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18985/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18979/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18981/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18983/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/47887/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18986/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18980/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18974/%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18982/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18984/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18987/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/71176/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/50537/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/50412/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18978/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/51872/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/78553/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/49360/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/47947/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/48076/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/49297/%D0%9F%D1%94%D1%81%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/54689/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/50573/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18977/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/49909/%D0%95%D1%81%D0%B5
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/50641/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/18976/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/50833/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/47920/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/79247/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0/79285/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://litmisto.org.ua/
http://litmisto.org.ua/
http://eduknigi.com/
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Підручники онлайн  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://textbooks.net.ua. – Мова: українська. 

Аграрне право, адміністративне право, банківське право, 

господарське право, екологічне право, екологія, етика та естетика, 

житлове право, журналістика, земельне право, інформаційне право, 

історія держави і права, історія економіки, історія України, 

конкурентне право, конституційне право, кримінальне право, 

кримінологія, культурологія, менеджмент, міжнародне право, 

нотаріат, ораторське мистецтво, педагогіка, податкове право, 

політологія, порівняльне правознавство, право інтелектуальної 

власності, право соціального забезпечення, психологія, релігіє-

знавство, сімейне право, соціологія, судова медицина, судові та 

правоохоронні органи, теорія держави і права, трудове право, 

філософія, філософія права, фінансове право, цивільне право, 

цивільний процес, юридична деонтологія. 

Читати онлайн. Є зміст книги, можна вибрати потрібний розділ 

книги. 
 

Поетика. Бібліотека української поезії 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://poetry.uazone.net. – Мова: українська. 

Українцям світу – невмирущі поетичні скарби нашої мови. 

ПОЕТИКА – це найпопулярніша в Інтернеті поетична бібліотека 

українською мовою. 

Абетковий покажчик поетів. Класичний період (XVII-XIX ст.). 

Перша половина XX ст. Поезія 1940-60-х років. Поезія 1970-80-х 

років. Поезія 1990-х років і ХХІ століття. Переклади (українською 

мовою з англійської, німецької, російської, французької, польської, 

італійської, румунської, іспанської, угорської, ідиш, івриту). Народні 

пісні (про кохання, про нещасливу долю, гімни, козацькі, гайдамацькі, 

стрілецькі, пісні ОУН-УПА, пластові, жартівливі, застільні, 

філософські, оптимістичні, обрядові, колядки, щедрівки). Сучасні 

пісні. 
 

http://textbooks.net.ua/
http://poetry.uazone.net/
http://poetry.uazone.net/a.html
http://poetry.uazone.net/poems.html#19
http://poetry.uazone.net/poems.html#20-1
http://poetry.uazone.net/poems.html#20-2
http://poetry.uazone.net/poems.html#20-3
http://poetry.uazone.net/poems.html#20-3
http://poetry.uazone.net/poems.html#20-4
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Правознавець. Електронна 

бібліотека юридичної 

літератури 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://pravoznavec.com.ua. – Мова: українська. 

Електронна бібліотека створена з метою полегшити пошук 

юридичної літератури в Інтернеті. Вся інформація представлена на 

сайті виключно для ознайомлення. Всі тексти, виставлені в цій 

бібліотеці були взяті з Інтернету – з архівів відкритого доступу або 

надіслані читачами. 

Аграрне, адміністративне, господарське, екологічне, житлове, 

земельне, конституційне, кримінальне, кримінально-виконавче, 

кримінально-процесуальне, сімейне, трудове, фінансове, цивільне 

право, загальна теорія держави і права, історія держави і права 

зарубіжних країн, історія правових і політичних вчень, 

криміналістика, судоустрій. 

 

 
Українська книга 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrknyga.at.ua. – Мова: українська. 

Безкоштовна електронна бібліотека. 

Повний список книг. Українознавство, історія, філософія, 

література, мовознавство, суспільство і влада, країни та народи, 

економіка, культура, природничі науки, періодичні видання, дозвілля. 

Можна скачати безкоштовно, зачекавши 30 секунд. 
 

 
Українська література класичних та сучасних письменників 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukr-lit.net. – Мова: українська. 

Проза, поезія. 

http://pravoznavec.com.ua/
http://ukr-lit.net/
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УКРЛІТ.ORG – публічна електронна бібліотека української 

художньої літератури. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrlit.org. – Мова: українська. 

Забезпечує доступ всім бажаючим до якісної української 

художньої літератури (вичитаних і звірених з друкованими виданнями 

текстів), якісних перекладів українською мовою кращих зразків 

світової літератури, текстів народних пісень, тлумачного словника. 

Вона однаково зручна для користування нею різними 

пристроями (ПК, КПК, смартфон, телефон. Текст подається текстом 

(простий HTML), а не картинками, файлами, архівами тощо. Свідомо 

не використовуються різні стилі оформлення тексту (колір, розмір, 

шрифт) та сайту (картинки, фон, таблиці, фрейми). 

Можна розбивати великі тексти на сторінки потрібного обсягу. 

 

 
Читай онлайн. Знайди книгу для душі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://read-online.in.ua. – Мова: українська. 

Твори опубліковані на сайті. Список книг за стилем (історичні, 

біографія, військова історія, гумор, детективи, дитячі, документальні, 

драматичні, класика, любовні / жіночі романи, лірика, містика, 

пригоди, релігія, трилер, жахи, фантастика, фентезі, філософія). 

Список 100 найпопулярніших книг. Список авторів, чиї книги 

розміщені на сайті. Можна завантажити книгу в різних форматах та 

читати її на комп'ютері без підключення до інтернету, або на КПК чи 

електронній книзі. 
 

 
Студентська бібліотека «Читалка»  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://chitalka.net.ua. – Мова: українська. 

Документалістика, екологія, економіка, етика, етнополітологія, 

зовнішня політика, історія, історія правознавства, культурологія, 

http://ukrlit.org/
http://read-online.in.ua/
http://read-online.in.ua/book/bystyle/history
http://read-online.in.ua/book/bystyle/biography
http://read-online.in.ua/book/bystyle/military
http://read-online.in.ua/book/bystyle/humor
http://read-online.in.ua/book/bystyle/detectives
http://read-online.in.ua/book/bystyle/kids
http://read-online.in.ua/book/bystyle/documentation
http://read-online.in.ua/book/bystyle/drama
http://read-online.in.ua/book/bystyle/classic
http://read-online.in.ua/book/bystyle/love_novels
http://read-online.in.ua/book/bystyle/lyrics
http://read-online.in.ua/book/bystyle/esoteric
http://read-online.in.ua/book/bystyle/adventure
http://read-online.in.ua/book/bystyle/religion
http://read-online.in.ua/book/bystyle/horror
http://read-online.in.ua/book/bystyle/fantastic
http://read-online.in.ua/book/bystyle/fantasy
http://read-online.in.ua/book/bystyle/philosophy
http://chitalka.net.ua/
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логіка, медицина, міжнародні відносини, мовознавство, наукові 

дослідження, педагогіка та психологія, політичне лідерство, політичне 

прогнозування, політичний аналіз, політологія, правознавство, 

релігієзнавство, соціологія, теорія політики, філософія, цивільна 

оборона, словники. Можна читати онлайн. Подано зміст книги. 

Можливість відкрити потрібний розділ. 

 

Читанка 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://chytanka.com.ua. – Мова: 

українська. 

Веб-проект "Читанка" – це дитяча публічна онлайн-бібліотека. 

У бібліотеці – тільки ті книги, які давно не перевидаються, і яких 

у крамницях не знайдеш. Матеріал, розміщений на цьому сайті, 

належить видавництвам, письменникам, ілюстраторам. 

На сайті є алфавітний каталог, систематичний каталог 

(зарубіжні, українські твори, хрестоматія, збірка, дитяча творчість, 

пізнавальна література, повісті, оповідання, казки, п’єси, віршовані 

твори, комікси, картинки, народна мудрість, небилиці, гумор і сатира, 

журнали, альманахи, газети, підручники). 

Можливий пошук за автором, художником-ілюстратором, а 

також розширений пошук (слова з опису, автор, художник, назва, для 

якого віку призначено, дата внесення, дата публікації, місце видання, 

категорії). 

 

Чтиво. Електронна бібліотека 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.chtyvo.org.ua. – Мова: 

українська. 

Чтиво – це вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури. 

Пошук можна здійснювати за алфавітом або за розділами 

(химерна, художня, історична, народна, дитяча, наукова, навчальна, 

детективи, пригоди, релігія, публіцистика, гумор, любовна, часописи). 

Пріоритетними завданнями, які повинна виконувати книгозбірня 

«Чтива» є: надання читачам якісних електронних книг в повному 

http://chytanka.com.ua/
http://www.chtyvo.org.ua/
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обсязі (не уривки і не скорочені варіанти) і в якомога більшій 

кількості; забезпечення школярів та студентів україномовним 

літматеріалом. 

Для того, щоб читати книги чи інший вміст е-бібліотеки «Чтиво» 

реєструватися зовсім не обов'язково, можна заходити до бібліотеки 

анонімно. Реєстрація надає додаткові можливості, які значно 

підвищують зручність користування е-бібліотекою «Чтиво» та 

дозволяє взяти безпосередню участь у наповненні та вдосконаленні 

«Чтива». 

Тексти зберігаються у різних форматах (на даний час це *.fb2, 

*.epub, *.txt, *.htm, *.rtf, *.doc, *.pdf та *.djvu). 

Завантаження файлів у будь-якому доступному форматі або 

читання безпосередньо з сайту. 
 

 
Юридична бібліотека онлайн 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lvivpravo.at.ua. – Мова: українська. 

Цивільне право, адміністративне право, банківське право, 

виконавче провадження, господарське право, господарський процес, 

державне будiвництво i мiсцеве самоврядування в Украiнi, екологічне 

право, економічна теорія, земельне право, інформаційне право, історія 

вчень про державу та право, історія держави і права зарубіжних країн, 

історія держави і права України, комерційне право, конкурентне 

право, конституційне право, конституційне право зарубіжних країн, 

конституційно-процесуальне право України, криміналістика, 

кримінальне право, кримінальний процес, кримінально-виконавче 

право, ліцензійне право, міжнародне право, міжнародне приватне 

право, патентне право, податкове право, порівняльне правознавство, 

право інтелектуальної власності, право соціального забезпечення, 

прокурорський нагляд, римське право, сімейне право, соціологія, 

судова медицина, судові та правоохоронні органи, теорія держави і 

права, трудове право, філософія права, цивільний процес, юридична 

етика, юридична психологія. 

http://lvivpravo.at.ua/
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