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Корисні матеріали для освітян та науковців в умовах воєнного часу
1. Законодавча та нормативно-правова база
1.1. Закони України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
Про оборону України
/1932-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
Про правовий режим воєнного стану
/389-19#Text
Про затвердження Указу Президента
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
України «Про введення воєнного стану в
/2102-IX#Text
Україні»
Про забезпечення участі цивільних осіб у
захисті України

https://zakon.rada.gov.ua/la
ws/show/2114-20#Text

від 03.03.2022 р. №
2114-IX
(законопроект
реєстр. №7120)

Про внесення змін до деяких законів
України щодо державних гарантій в
умовах воєнного стану, надзвичайної
ситуації або надзвичайного стану

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho
w/2126-20#Text

Закон України від
15.03.2022 № 2126ІX

Про організацію трудових відносин в
умовах воєнного стану

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho
w/2136-20#Text

Закон України від
15 березня 2022 р.
№ 2136-ІХ

1.2. Укази Президента України: https://www.president.gov.ua/documents/decrees
Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо посилення
відповідальності за мародерство
Про введення воєнного стану в Україні
Про загальну мобілізацію
Про невідкладні заходи щодо фінансового
забезпечення функціонування держави в
умовах воєнного стану
Про утворення військових адміністрацій
Про загальну мобілізацію

https://zakon.rada.gov.ua/la
ws/show/2117-IX#Text

від 03.03.2022 р. №
2117-IX
(законопроект
реєстр. №7124)

https://www.president.gov.ua/docum
ents/642022-41397
https://www.president.gov.ua/docum
ents/652022-41653

№64/2022

https://www.president.gov.ua/docum
ents/672022-41401

№67/2022

https://www.president.gov.ua/docum
ents/682022-41405
https://www.president.gov.ua/docum
ents/692022-41413

№68/2022

Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 24 лютого 2022 року
https://www.president.gov.ua/docu
«Про введення в дію плану оборони
ments/702022-41409
України та Зведеного плану територіальної
оборони України»
Питання Радника – уповноваженого
Президента України з питань взаємодії з
громадськими об'єднаннями та
https://www.president.gov.ua/docu
добровольчими формуваннями, які беруть ments/862022-41461
участь у забезпеченні національної
безпеки
Про координацію заходів з вирішення
https://www.president.gov.ua/docu
гуманітарних та соціальних питань
ments/932022-41489
1.3. Рішення Ради національної безпеки і оборони України
Про тимчасове запровадження безвізового https://www.president.gov.ua/docu
режиму
ments/1322022-41689

№65/2022

№69/2022

№70/2022

№86/2022

№93/2022
№132/2022
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Щодо надзвичайних заходів із
від 26 листопада
забезпечення державного суверенітету і
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
2018 року
незалежності України та введення
/n0012525-18#Text
№n0012525-18
воєнного стану в Україні
1.4. Інші нормативно-правові акти державного рівня (порядки, постанови та ін.)
Про внесення зміни до рішення Ради
національної безпеки і оборони України
від 26 листопада
«Щодо надзвичайних заходів із
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
2018 року
забезпечення державного суверенітету і
/n0013525-18#Text
№n0013525-18
незалежності України та введення
воєнного стану в Україні»
Про затвердження Порядку залучення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
працездатних осіб до суспільно корисних
/753-2011-%D0%BF#Text
робіт в умовах воєнного стану
Постанова Кабінету Міністрів України
«Питання запровадження та здійснення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show від 08.07.2020 р.
деяких заходів правового режиму воєнного /573-2020-%D0%BF#top
№ 573
стану»
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.ph
Введення воєнного стану: заборони та
p/Введення_воєнного_стану:_забо
обмеження
рони_та_обмеження
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.ph
Правовий режим воєнного стану
p/Правовий_режим_воєнного_ста
ну
https://auc.org.ua/novyna/misceveМісцеве самоврядування під час воєнного
samovryaduvannya-pid-chasстану
voyennogo-stanu
МОН України: https://mon.gov.ua/ua
Звернення до МОН України від
28.02.2022
педагогічних працівників щодо
примушування з боку окремих керівників
закладів освіти до написання заяв про
відпустки без збереження заробітної плати у
зв’язку із введенням в Україні правового
режиму воєнного стану.
Наказ МОН України, яким звільнено від
проходження Державної підсумкової
атестації учнів, які завершують здобуття
початкової та базової загальної середньої
освіти у 2021/2022 навчальному році.
Внесення зміни до Календарного плану
проведення та організації Зовнішнього
незалежного оцінювання у 2022 році.
МОН України у співпраці з дитячим
психологом підготувало серію
інформаційних матеріалів «Психологічна
турбота від Світлани Ройз».

https://mon.gov.ua/ua/news/zaboronenoprimushuvati-pedagogichnih-ta-inshihpracivnikiv-do-napisannya-zayav-providpustku-bez-zberezhennya-zarobitnoyiplati

https://mon.gov.ua/ua/news/zvilneno-viddpa-uchniv-pochatkovoyi-ta-bazovoyiserednoyi-osviti-u-20212022navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/news/reyestraciyuuchasnikiv-zno-2022-podovzheno-do-9kvitnya
https://mon.gov.ua/ua/news/monzapuskaye-informacijnu-kampaniyu-prote-yak-zaspokoyiti-ditej-pid-chas-vijni
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Національний банк відкрив Міністерству
соціальної політики України поточний
рахунок для гуманітарних цілей. Рахунок
використовуватиметься для зарахування
благодійної допомоги з України та з-за
кордону. Міністерство соціальної політики
використовуватиме зібрані кошти для
забезпечення підтримки громадян України,
які найбільше страждають від війни.

https://mon.gov.ua/ua/news/nacionalnijbank-vidkriv-rahunok-dlyagumanitarnoyi-dopomogi-ukrayincyampostrazhdalim-vid-rosijskoyi-agresiyi

02.03.2022

Міністр освіти і науки України нагадав про
освітній процес. Необхідні заходи для
збереження життя всіх учасників освітнього
процесу.
Дистанційна школа «Оптіма» відкриває
безоплатний доступ до навчальної
платформи для всіх дітей, хто має інтернет.
Повідомлення Міністра освіти і науки
України про те, що Естонські
університети готові надавати підтримку
українським студентам.
Запрошення МОН України долучитися до
роботи IT-армії України – до здобувачів
вищої освіти, педагогічних, наукових,
науково-педагогічних працівників закладів
вищої освіти та наукову спільноту України,
що здійснює наукові дослідження і розробки
у сфері інформаційних та комунікаційних
технологій.
Міністр освіти і науки України про оплату
праці працівників закладів освіти.

https://mon.gov.ua/ua/news/sergijshkarlet-nagadav-pro-neobhidni-miridlya-zberezhennya-zhittya-vsihuchasnikiv-osvitnogo-procesu
https://mon.gov.ua/ua/news/bezplatnenavchannya-u-shkoli-optima-1-11-klasi

04.03.2022

05.03.2022

06.03.2022

Повідомлення Міністра освіти і науки
України про функціонування освітніх
платформ Coursera та EdX.
07.03.2022

Міністр освіти і науки України розповів про
організацію освітнього процесу
у закладах освіти.
МОН України про застосування норм
трудового законодавства під час дії
правового режиму воєнного стану.
Телеграм-канал «Підтримай дитину» від
МОН України.

08.03.2022

Міністр освіти і науки України про запуск
освітнього процесу.

https://mon.gov.ua/ua/news/sergijshkarlet-estonski-universiteti-gotovinadavati-pidtrimku-ukrayinskimstudentam
https://mon.gov.ua/ua/news/monzaproshuye-doluchitisya-do-roboti-itarmii-ukraini

https://mon.gov.ua/ua/news/sergijshkarlet-rozpoviv-pro-oplatu-pracipracivnikiv-zakladiv-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/sergijshkarlet-osvitni-platformi-coursera-taedx-pripinyayut-spivpracyu-z-rf
https://mon.gov.ua/ua/news/sergijshkarlet-rozpoviv-pro-organizaciyuosvitnogo-procesu-u-zakladah-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/rozyasnennya
-shodo-trudovogo-zakonodavstva-ugaluzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyipravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu
https://mon.gov.ua/ua/news/pidtrimajditinu-kanal-stvoreno-z-turbotoyu-probatkiv-i-ditej
https://mon.gov.ua/ua/news/osvitnijproces-mi-mayemo-zapustiti-prinajmnihocha-b-u-tih-regionah-de-na-sogodni-cemozhlivo-i-bezpekova-situaciyadozvolyaye-sergij-shkarlet
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09.03.2022

10.03.2022

11.03.2022

12.03.2022

МОН України про перенесення строків
подання щорічної звітності у сфері
наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності, а також діяльності у
сфері трансферу технологій для закладів
вищої освіти та наукових установ.
Юридичний порадник для ВПО повністю
перезавантажив свою роботу.
Наразі за допомогою чат-бота переселенці
можуть знайти інформацію про можливість
евакуації, проїзд блокпостів, доступне
житло, працюючі аптеки та магазини,
особливості виїзду та перебування за
кордоном, а також – про
можливість відновлення особистих
документів, виплату пенсії та багато
іншого.
Під час воєнного стану дистанційні школи
надають безкоштовний доступ
до навчання. Команда МОН України
підготувала перелік шкіл і організацій,
які можуть допомогти дітям і сім’ям.
Інтерактивна мапа. Відомості МОН України
про стан закладів освіти за 15
днів режиму воєнного стану.
ЮНІСЕФ за підтримки МОН України
запускає дитячий садок НУМО у
форматі розвиваючих відео для дошкільнят.
МОН України розробило інформаційний
комікс для дітей у воєнний стан –
це збірка інформаційних порад для дітей та
їхніх близьких.
Естонія підтримує Україну, надаючи освітні
можливості для дітей та
молоді.
Компанія Elsevier відкрила українським
фахівцям у галузі медицини
безкоштовний доступ до електронних
платформ наукової інформації
ClinicalKey, Complete Anatomy та Osmosis.
Команда МОН України організувала
проведення тренінгу для українських
педагогічних працівників.
Повідомлення Міністра освіти і науки
України щодо рішень Європейської
асоціації забезпечення якості вищої освіти
(ENQA).
Кабінетом Міністром України ухвалено
постанову «Про призупинення у
2022 році дії деяких постанов Кабінету
Міністрів України» для
впорядкування фінансування закладів вищої
освіти в умовах воєнного

https://mon.gov.ua/ua/news/perenesenostroki-podannya-shorichnoyi-zvitnosti-usferi-naukovoyi-naukovo-tehnichnoyi-tainnovacijnoyi-diyalnosti-takozhdiyalnosti-u-sferi-transferu-tehnologijdlya-zakladiv-vishoyi-osviti-ta-naukovihustanov
https://mon.gov.ua/ua/news/evakuaciyazhitlo-apteki-proyizd-blokpostivvidnovlennya-dokumentiv-novimozhlivosti-vid-yuridichnogo-poradnikadlya-vpo

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijnishkoli-ta-navchalni-platformi-nadayutbezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachivosviti
https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvoosviti-i-nauki-ukrayini-zapuskayeinteraktivnu-mapu-zrujnovanih-iposhkodzhenih-zakladiv-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/yunisef-zapidtrimki-mon-zapuskaye-dityachijonlajn-sadok-numo
https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-vidzahisnika-ukrayini-mon-rozrobiloinformacijnij-komiks-dlya-ditej-uvoyennij-stan
https://mon.gov.ua/ua/news/estoniyanadaye-osvitni-mozhlivosti-dityam-tamolodi-z-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskimstudentam-medikam-i-praktikuyuchimlikaryam-nadano-bezkoshtovnij-dostupdo-medichnih-resursiv-elsevier
https://mon.gov.ua/ua/news/monzaluchaye-izrayilskih-fahivciv-doprovedennya-treningiv-shodoorganizaciyi-navchalnogo-procesu-pidchas-bojovih-dij
https://mon.gov.ua/ua/news/enqaprizupinila-chlenstvo-rosijskih-agentstviz-akreditaciyi-ta-zabezpechennyayakosti-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/uryaduporyadkuv-finansuvannya-zakladivvishoyi-osviti-v-umovah-voyennogostanu
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14.03.2022

17.03.2022

19.03.2022

21.03.2022

22.03.2022

стану.
Спілка ректорів України прийняла важливі
рішення щодо ситуації у вищій
школі та участі її представників у обороні
держави під час воєнного стану.
МОН України спільно з компанією Google
Україна створили Всеукраїнський онлайн
розклад.
З метою підтримки студентів і докторантів,
які евакуюються до Польщі з
України, NAWA запускає інформаційні
канали українською мовою в межах
спеціального профілю NAWA Україна.
ЮНІСЕФ разом із МОН України запустили
дитячий онлайн-садок НУМО з
відео заняттями для дітей віком від 3 до 6
років.
Стартує «Навчання без меж» – спільний
освітній проєкт МОН України,
Міністерства культури та інформаційної
політики, українських телеканалів
ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та регіональних
каналів Суспільного мовника, а
також платформ онлайн-телебачення
MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1
video та sweet.tv.
МОН України від 17.03.2022 № 1/3475-22
Про зарахування до закладів дошкільної
освіти дітей із числа внутрішньо
переміщених осіб
МОН України від 19.03.2022 № 1/3556-22.
Закладам освіти, установам, які вимушені
змінити місце розташування у зв’язку
проведенням в місцях їх розташування
бойових дій або тимчасовою окупацією
території України, необхідно перейти на
обслуговування до органів Казначейства за
новою адресою розташування.
МОН України від 21.03.2022 № 265 Про
проведення атестації випускників закладів
фахової передвищої, вищої освіти
МОН України від 22.03.2022 № 1/3593-22
Про здійснення публічних закупівель та
обслуговування в органах Казначейства в
умовах воєнного стану

https://mon.gov.ua/ua/news/spilkarektoriv-ukrayini-prijnyala-rishennyashodo-situaciyi-u-vishij-shkoli-pid-chasvoyennogo-stanu
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskijrozklad
https://mon.gov.ua/ua/news/nacionalneagentstvo-z-pitan-akademichnih-obminivnawa-dopomozhe-studentam-inaukovcyam-z-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/news/yunisef-tamon-zapustili-dityachij-onlajn-sadoknumo
https://mon.gov.ua/ua/news/navchannyabez-mezh-na-ukrayinskomutelebachenni-startuye-osvitnij-proyektdlya-shkolyariv-5-11-klasiv

https://mon.gov.ua/ua/npa/prozarahuvannya-do-zakladiv-doshkilnoyiosviti-ditej-iz-chisla-vnutrishnoperemishenih-osib
https://mon.gov.ua/ua/npa/zakladamosviti-ustanovam-yaki-vimushenizminiti-misce-roztashuvannya-uzvyazku-provedennyam-v-miscyah-yihroztashuvannya-bojovih-dij-abotimchasovoyu-okupaciyeyu-teritoriyiukrayini-neobhidno-perejti-naobslugovuvannyahttps://mon.gov.ua/ua/npa/proprovedennya-atestaciyi-vipusknikivzakladiv-fahovoyi-peredvishoyi-vishoyiosviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/prozdijsnennya-publichnih-zakupivel-taobslugovuvannya-v-organahkaznachejstva-v-umovah-voyennogostanu

НАПН України https://naps.gov.ua/
24.02.2022

25.02.2022

Слава Україні! Заява Національної академії
педагогічних наук України
Лист Президента ALLEA Антоніо Лопрієно і
Голови Робочої групи ALLEA з наукової
освіти Кліони Мерфі директору Інституту
обдарованої дитини НАПН України Максиму
Гальченку про солідарність та підтримку

https://naps.gov.ua/ua/press/releases/261
0/
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/263
7/
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26.02.2022

26.02.2022

28.02.2022

02.03.2022

02.03.2022

02.03.2022

02.03.2022
04.03.2022
05.03.2022

07.03.2022

Лист іноземного члена НАПН України Ігоря
Смирнова до президента НАПН України
Василя Кременя про підтримку народу
України
Лист іноземного члена НАПН України П'єра
Лена до президента НАПН України Василя
Кременя про підтримку України
Слава Україні! Звернення Європейської ради
національних асоціацій незалежних шкіл
(European Council of National Associations of
Independent Schools / ECNAIS) Декларація
миру, повага до національної суверенності та
свободи.
Лист почесного доктора НАПН України
Умберто Нуно Лопес Мендес де Олівейра на
підтримку українських учених, українського
народу і України
Лист почесного доктора Національної
академії педагогічних наук України пана
Морітца Гунцінгера
Лист почесного доктора НАПН України
Богуслава Сліверського (Польща) на
підтримку українських учених, українського
народу і України
Заява Європейської Асоціації Університетів
про Україну
Звернення президента НАПН України,
академіка Василя Кременя до громадськості з
нагоди 30- річчя НАПН України
Заява президентів ALLEA на підтримку
України, її громадян і наукових установ
Заява ради ALLEA про призупинення
діяльності
Російської академії наук та Національної
академії
наук білорусі

https://naps.gov.ua/ua/press/releases/261
5/
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/261
2/

https://naps.gov.ua/ua/press/releases/261
9/

https://naps.gov.ua/ua/press/releases/262
2/
https://naps.gov.ua/ua/press
/releases/2628/
https://naps.gov.ua/ua/press
/releases/2631/
https://naps.gov.ua/ua/press
/releases/2626/
https://naps.gov.ua/ua/press
/releases/2632/
https://naps.gov.ua/ua/press
/releases/2639/
https://naps.gov.ua/ua/press
/releases/2641/

Інформація з сайтів інституцій НАПН України
Інститут вищої освіти НАПН України
Cлава Україні! Звернення вчених Інституту
вищої освіти НАПН України до міжнародної
03.03.2022
академічної спільноти щодо війни Російської
Федерації проти України
Інститут психології ім. Г С. Костюка НАПН України
Слава Україні! Вчені-психологи НАПН України
готові надавати психологічну допомогу всім,
01.03.2022
хто її потребує
Підтримка України Литовською психологічною
02.03.2022
асоціацією!!!!!
02.03.2022

Міжнародна підтримка України

04.03.2022

Про внутрішні ресурси підтримки
стресостійкості в умовах війни

https://naps.gov.ua/ua/press/releas
es/2625/

https://naps.gov.ua/ua/press/releas
es/2620/
http://psychology-naesua.institute/read/2588/
http://psychology-naesua.institute/read/2589/
https://www.enoppsy.org
http://psychologynaes.ua.institute/read/2593/
https://www.youtube.com/watch?
v=7o6qnGulfes
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Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН
https://naps.gov.ua/ua/press/releas
України –психологічна допомога населенню та
11.03.2022
es/2648/
військовослужбовцям
Рекомендації щодо протистояння дезінформації http://psychology-naesі забезпечення інформаційної безпеки
ua.institute/read/2600/
Формування стресостійкості
http://psychology-naesвійськовослужбовців
ua.institute/read/2598/
Надання волонтерської психологічної допомоги http://psychology-naesспівробітниками Інституту
ua.institute/read/2596/
Кризовий центр медико-психологічної
http://psychology-naesдопомоги: психологічна допомога населенню та
ua.institute/read/2595/
військовослужбовцям під час війни
Психологічна допомога населенню та
http://psychology-naesвійськовослужбовцям в умовах війни
ua.institute/read/2594/
Лист-звернення щодо закриття освітнього та
http://psychology-naesнаукового простору для Росії та Білорусії
ua.institute/read/2592/
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України здійснює роботу, спрямовану на
http://psychology-naesпсихологічне забезпечення потреб суспільства в
ua.institute/read/2587/
екстремальних умовах військової агресії
Російської Федерації
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Слава Україні! Про діяльність вченихhttps://naps.gov.ua/ua/28.02.2022
психологів ІСПП НАПН України в умовах
press/releases/2618/
воєнного стану
Слава Україні! Діяльність учених Інституту
https://naps.gov.ua/ua/press/releas
соціальної та політичної психології НАПН
02.03.2022
es/2621/
України на підтримку населення України
Слава Україні! Діяльність Інституту соціальної
https://naps.gov.ua/ua/press/releas
та політичної психології НАПН України у
10.03.2022
es/2644/
протидії агресору
НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України
Звернення директора Українського науковометодичного центру практичної психології і
https://naps.gov.ua/ua/press/releas
03.03.2022
соціальної роботи НАПН України, члена
es/2638/
кореспондента НАПН України Віталія Панка
НМЦ практичної психології і соціальної роботи https://naps.gov.ua/ua/press/releas
10.03.2022
НАПН України - громадянам України
es/2646/
Допомога Групи екстреної психологічної
https://naps.gov.ua/ua/press/releas
допомоги Секції клінічної психології
13.03.2022
es/2650/
(Німеччина)
Інститут педагогіки НАПН України https://undip.org.ua/
Звернення працівників до співробітників
https://naps.gov.ua/ua/press/releas
Національного інституту освіти республіки
04.03.2022
es/2635/
Білорусь
https://undip.org.ua/news/naukova
Наукова спільнота світу підтримує Україну
-spilnota-svitu-pidtrymuie10.03.2022
ukrainu/
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського http://dnpb.gov.ua

2.03.2022

Онлайн-проєкт «Sukhomlinsky News»

4.03.2022

«Україна переможе»: корисні посилання та
поради, які допоможуть вам на освітньому
та бібліотечному фронті
Онлайн-проєкт

15.03.2022

https://www.facebook.com/dnpb.g
ov.ua/posts/5072410789477885

http://surl.li/bmhyg
https://cutt.ly/KA7Smyu.
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#Читаймо_Сухомлинського_онлайн. Стаття
«Слово рідної мови»
15.03.2022
22.03.2022

22.03.2022

22.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

Календар знаменних і пам`ятних дат у
галузі освіти. Березень 2022
Добірка корисних онлайн-ресурсів:
«Читаюча нація - непереможна!»
Онлайн-проєкт «Дитина – частина
природи». Публікація про продовження
реалізаціі онлайн-проєкту за казками
В. О. Сухомлинського
Загальнонаціональна хвилина мовчання
(Указ президента України №143/2022.
Про загальнонаціональну хвилину мовчання
за загиблими внаслідок збройної агресії
Російської Федерації проти України)
Виставка-презентація «Національна
академія педагогічних наук України – вища
галузева наукова установа з питань освіти,
педагогіки та психології» (до 30-річчя
заснування)
Віртуальна виставка-презентація
«Інклюзивне освітнє середовище у закладах
загальної середньої освіти»

https://dnpb.gov.ua/ua/календа
р-знаменних-і-памятних-датв/
http://dnpb.gov.ua/ua/?news=3
0401
https://www.facebook.com/dnp
b.gov.ua/posts/5127139984004
965

https://www.president.gov.ua/d
ocuments/1432022-41729

http://dnpb.gov.ua/ua/?exhibiti
ons=30406

http://dnpb.gov.ua/ua/?exhibiti
ons=30379

Інформаційно-аналітичний ресурс «БІЖЕНЦІ ТА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ | REFUGEES
AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS» :
http://www.nbuv.gov.ua/node/5874?fbclid=IwAR3dtwTAsKfMc5_X183OEa6HpvZqk27ObnSPSvh44Ms4
mq6lGvUHTyA4fA4

Навігатор бібліотечних інтернет ресурсів:
1. Бібліотека світової літератури – оригінали та переклади (Library of the world literature –
original texts and translations). http://ae-lib.org.ua/
2. Національна бібліотека України для дітей. www.chl.kiev.ua/
3. Львівська обласна бібліотека для дітей. http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/
4. Електронна
бібліотека
української
літератури
(світова
література).
https://www.ukrlib.com.ua/books/
5. Бібліотека українського центру. http://ukrcenter.com
6. Дитячий сайт «Казкар». http://kazkar.at.ua/
7. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. http://nbuv.gov.ua/
8. Електронна бібліотека України http://www.elibukr.org/
9. Електронна бібліотека Українська література http://ukrclassic.com.ua/
10. Українська та зарубіжна література українською мовою http://lib.shiftcms.net/
11. Дитяча публічна онлайн бібліотека «Читанка» http://chytanka.com.ua/
12. Безкоштовна онлайн бібліотека класичної української літератури «Відкрита книга»
https://sites.google.com/site/openbookclassic/
13. Бібліотека оригіналів і перекладів творів світової літератури http://ae-lib.org.ua/index.htm
14. «Бібліотека кошового писаря». Тут ви можете знайти поезії Т. Шевченка, Л. Українки,
М. Рильського та інших поетів http://www.pysar.net/
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15. «Дерево казок» - читати та слухати казки(аудіо) різних народів https://derevokazok.org/audio-tales/
16. AeLib: Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади. http://www.ae-lib.org.ua/
17. Електронна бібліотека «Diasporiana» http://diasporiana.org.ua
18. Електронна бібліотека «Культура України» http://elib.nplu.org/
19. Казки для дітей українською мовою https://onlyart.org.ua/children/kazky/
20. Електронна онлайн бібліотека «Буква» http://bookwa.org/
21. Мислене дерево (українські інформаційні ресурси для освіти і науки)
http://www.myslenedrevo.com.ua/
22. Всеукраїнська електронна бібліотека http://youalib.com/
23. Чтиво – вільна онлайн бібліотека україномовної літератури http://www.chtyvo.org.ua/
24. е-бібліотека BIBLOS http://www.biblos.in/
25. Нариси історії України http://history.franko.lviv.ua/
26. Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України
http://lib.iitta.gov.ua/
27. Електронна бібліотека української літератури Торонтськогго університету (Канада)
http://sites.utoronto.ca/elul/index.html
Електронні бібліотеки зображень/відео:
1. Нью-Йоркська публічна бібліотека (понад 180 000 сканів та фотографій)
http://digitalcollections.nypl.org/
2. Світова цифрова бібліотека http://www.wdl.org/ru/
3. Британський
музей
(понад
4500
зображень)
http://www.britishmuseum.org/.../collection.../search.aspx
4. Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку (65 000 оцифрованих картин)
http://www.moma.org/
5. Британська бібліотека (понад 1000000 зображень, мап, малюнків, рукописних листів,
ілюстрацій, коміксів, постерів, карикатур) https://www.flickr.com/photos/britishlibrary
6. База історичних зображень (фотографії та малюнки з понад 600 млн. книжкових сторінок,
відсканованих в бібліотеках світу) https://www.flickr.com/photos/britishlibrary
7. Віртуальний тур українськими музеями https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
8. Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвара Ханенків – Київ, Україна
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
9. Музей Ван Гога - Амстердам, Нідерланди https://artsandculture.google.com/partner/vangogh-museum
10. Британська Національна Галерея - Лондон, Великобританія https://nationalgallery.org.uk
11. Метрополітен-музей - Нью-Йорк, США https://www.metmuseum.org/
12. Лувр - Париж, Франція https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

