
 

 

 

On-line Енциклопедії, довідники, словники  

 Мегаенциклопедія Кирила і Мефодія – Мегаенциклопедія, яка містить 

енциклопедичні дані з 10 онлайнових енциклопедій Кирила та Мефодія. 

Мегапошук за такими енциклопедіями: універсальною, автомобільною, 

озброєнь, домашніх тварин, здоров’я, кіно, кулінарії, музики тощо. 130 000 

статей та 30 000 ілюстрацій. 

 РУБРИКОН ® – Великий енциклопедичний ресурс. Колекція довідково-

енциклопедичних видань, каталог анотованих ресурсів Інтернету. 

Можливість одночасного пошуку в енциклопедіях та ресурсах Інтернету. 

Щоденний календар історичних подій . Прапори країн світу. 

 Російська Інформаційна Мережа. Словники – Комп’ютерні бази даних, що 

містять Великий енциклопедичний словник, словник В.І. Даля, 

орфографічний словник С. Ожегова, спеціалізовані енциклопедичні 

словники (медичний, фінансовий та інші). 

 Glossary Commander. Служба тематичних тлумачних словників – 

Можливість отримати тлумачення не тільки одного терміну, але й цілої 

предметної області. Глосарій на тему, що вас цікавить. Є алфавітний 

перелік глосаріїв, тематичний перелік статей та тематичний навігатор. 

 Енциклопедія «Кругосвет» – Енциклопедія дає можливість здійснювати 

пошук за такими категоріями: історія, гуманітарні науки, культура та 

освіта, медицина, наука та техніка, науки про Землю, країни світу, спорт.  

 Електронні словники – Сайт на якому можна знайти такі енциклопедичні 

видання: Великий енциклопедичний та історичний словники. 

Енциклопедії: міфи народів світу, музична, тварин, нумізматична тощо 

 Словники – Тут можна отримати доступ до найрізноманітніших 

універсальних і тематичних енциклопедій, словників різних мов зібраних в 

єдиному інтерфейсі. 

 Портал українця - Відстані між містами (On-line розрахунок для обласних 

центрів України, обласні центри України у вигляді таблиці, Європейські 

столиці); Телефонні довідники; свята і роковини (Свята в Україні. 

Поточний рік. Релігійні свята в Україні. Святкові дні у країнах світу. Назви 

річниць весілля; Одиниці виміру (Переведення англійських та 

американських мір до метричної системи. Префікси та множники, які 

утворюють кратні десятичні одиниці). Час (Часові зони (пояси) світу). 

http://megabook.ru/
http://www.rubricon.com/
http://dictionaries.rin.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.edik.ru/res/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.vox.com.ua/infopage/index.php


 

 

Харчові продукти (Кількість калорій продуктах і напоях. Класифікація 

харчових добавок. Заборонені й небезпечні харчові добавки ) Знаки та 

символи на одязі (щодо прання, прасування, чистки, тощо). Коди EAN 

(штрих - коди). Принцип кодування, список країн. 
 

 Українська Вікіпедія - Українська „ВІКІПЕДІЯ (Wіkіpedіa )” – це відкрита 

багатомовна онлайн-енциклопедія, де будь-який користувач може 

редагувати існуючі статті і додавати власні. Близько 100 мов та велика 

кількість статей різноманітної тематики (Україна, наука, культура, тощо). 

 Everyday: Універсальний онлайн-довідник - Довідковий пошуковий 

ресурс. Пошук здійснюється за такими рубриками: космос; земля та луна; 

біосфера; знаки; час; історія; суспільство; споживач; харчування; здоров’я; 

спорт; держави-члени НАТО, ООН, ЕС; дійсні та повні імена видатних 

людей; динаміка зміни кількості населення Землі.  

 

 
 

 Тлумачний словник комп’ютерних технологій. Мета словника – дати 

коротке тлумачення слів найуживаніших термінів з сучасних 

комп’ютерних технологій. Словник адресовано викладачам і студентам, 

науковцям та інженерно-технічним працівникам, усім, хто працює з 

науково-технічною літературою. 

 Гринчишин Д.  Словник-довідник з культури української мови. У 

довіднику подано особливості вживання в українській мові низки 

синонімічних прийменникових і безприйменникових конструкцій, а також 

стійких висловів – форм звертання, формул ввічливості, часових зворотів 

та ін. Пропонований словник-довідник з культури української мови, в 

якому можна знайти відповідь на найрізноманітніші питання, що 

виникають у практиці користування рідною мовою. 

 Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста Тлумачний словник-

довідник економіста містить 2250 основних економічних термінів із 

загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, 

маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими 

відповідниками. Словник буде корисним для викладачів, аспірантів, 

магістрів, студентів, учителів, економістів, менеджерів, державних 

службовців, а також для всіх, хто вивчає ринкову економіку. 

 Словники – словопедія. Пропонуємо вам українські тлумачні словники. З 

онлайн словниками ви завжди будете знати точне тлумачення того чи 

іншого слова, електронні словники дозволять вам стати більш 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_стаття
http://www.everyday.com.ua/
http://ts.profi.net.ua/
http://ts.profi.net.ua/
http://uareferats.com/index.php/book/details/282
http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/144119-tlumachnij-slovnik-ekonomista.html
http://slovopedia.org.ua/


 

 

обізнанішими. Окрім того словники слів допоможуть вам орієнтуватися в 

філософії, бухгалтерії та інших дисциплінах. 

 Енциклопедичний словник – довідник з туризму. Енциклопедичний 

словник-довідник з туризму є першим в Україні фундаментальним 

виданням, в якому системно розкривається зміст понад 1300 

туризмологічних понять, що відображають туризм у багатовекторному 

вимірі – філософському, економічному, географічному, історичному, 

педагогічному, політологічному, культурологічному, соціологічному, 

архітектурному, релігієзнавчому. Видання розраховане на науковців, 

викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, працівників туристських 

підприємств та усіх кого цікавить багатогранний світ туризму. 

 Довідник з історії України. У довіднику зібрані основні історичні терміни і 

поняття, подані короткі довідки про найважливіші події української історії, 

біографії українських державних, політичних, громадських, культурних і 

військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких  

були пов’язані з Україною. 

 Вікіпедія - україномовна версія енциклопедії. Пошук за статтями вільної 

універсальної енциклопедії, написаних українською мовою. Вибрані статті, 

цікаві факти, поточний день в історії, посилання на тематичні портали і 

споріднені проекти. 

 Український лінгвістичний портал. Словники України in-line. 

 Український словник on– line. Він включає Російсько-український словник 

сталих виразів. Словник іншомовних слів.  Словник 100 видатних 

українців. Словник синонімів української мови. Орфографічний словник 

української мови. Словник фразеологічних синонімів. 

 

Інтернет-ресурси для дітей 
 Кращі інтернет-ресурси від української асоціації працівників бібліотек для 

дітей 

 http://www.kinder.ru/ - Каталог дитячих ресурсів (Інтернет для дітей) 

 http://mults.spb.ru – Ресурс для перегляду дитячих мультфільмів 

 http://www.deti.fm – Сайт дитячого радіо 

 http://detstvo.ru/library - Сайт дитячої літератури 

 http://shishkinles.ru – Сайт для тих, хто полюбляє дитячі казки 

 http://www.englishforkids.ru – Для тих дітей, які вивчають англійську мову 

 Сайт для школярів 

 Веб-ландия. Страна лучших детских ресурсов 

http://leksika.com.ua/turizm/
http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm
http://uk.wikipedia.org/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
http://www.rozum.org.ua/
http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5646
http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5646
http://www.kinder.ru/
http://mults.spb.ru/
http://www.deti.fm/
http://detstvo.ru/library
http://shishkinles.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://class.ua/
http://web-landia.ru/catalogue/tree/index

