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Бібліотека школяра: 
https://www.ukrtvory.com.ua/–  

шкільна освіта учнів восьмих – 

одинадцятих класів. На сайті 

максимально зібрана та інформація, 

яка стане у нагоді учню протягом 

всього навчального року. 
 

Вчи.юа: https://vchy.com.ua/  – онлайн-

платформа, де діти старшого 

дошкільного віку та учні початкових 

класів вивчають математику в 

інтерактивній формі 
 

Український мовно-інформаційний 

фонд НАН України: 

http://Lcorp.ulif.org.ua/ – український 

лінгвістичний портал. 
 

Learning.ua: https://learning.ua/ 

перша освітня платформа, де процес 

навчання відбувається за сценарієм 

дітей, а результат перевершує 

сподівання батьків. 

–  найбільша освітня платформа для 

дошкільників 

Освіта.UA: 
http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=Iw

AR3lxL0a7sMHI9OygbCvh68vKwcDD

hYUL2t5mISuDUrsgqAsD7aa3CcP-SA 

–  50 обов’язкових завдань для 

дошкільника на карантині. 

 
ЗАГАЛЬНІ САЙТИ  

ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ 
 

Soroka-Vorona.info: http://soroka-

vorona.info   – сімейний інформаційно-

розважальний проєкт. Сайт 

присвячений темам навчання, 

виховання та розвитку дітей різного віку.  
  

Дітвора: https://ditvora.com.ua  – сайт 

розрахований на різну аудиторію: 

мами, тата, діти, вагітні жінки. 

Містить матеріали на тему родини. 

 

 

 

Контактна інформація: 

02166, м. Київ, вул. Курчатова 9/21 

тел.: 518-73-63,  

е-mail:bibliot.im.gagarina@ukr.net 

веб-сторінка Деснянської 

ЦБС:http://desnabib.kiev.ua 

 

Пам’ятка створена за матеріалами  

Інтернет ресурсів 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м.Києва 

Бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей 

           

            «Дитячі сайти  

               для. . .  

             батьків» 
 

        

 

 

 

 

 

          ПАМ’ЯТКА  

          (за проєктом  «Бібліотечна 7-Я») 
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ШАНОВНІ БАТЬКИ! 
 

Для того, щоб маленькі користувачі не 

загубилися у всесвітній павутині та 

знайшли у ній корисну інформацію, 

пропонуємо перелік перевірених і 

безпечних сайтів для розваг, навчання 

та розвитку дитини. 
 

САЙТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ  
 

 

«Країна міркувань»: 

http://www.child-

thinking.com.ua –  

на сайті розміщено 

завдання, які розвивають просторове 

мислення, увагу, пам’ять та логіку. 
 
 

Педрада. Портал освітян України: 

https://www.pedrada.com.ua/article/1987

-rozvitok-movlennya-dtey-rannogo-

vku?fbclid=IwAR1DWy1VJ9E9iED_F4

PLqnapbuKRpF5oltDRSFw6Z6sNgzm4

vdzigR9QwFI –  

Заняття з розвитку мовлення дітей 

раннього віку. 
 
 

«Розвиток дитини»: 

http://childdevelop.com.ua/–  

підбірка матеріалів для відповідальних 

батьків та вихователів: виховання та 

психологія дитини, дошкільне 

виховання освіти, підготовка до 

школи, розваги, дипломи, нагороди 

тощо. 

САЙТИ, ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ КАЗКИ  

ТА  

ВІДОМІ ДИТЯЧІ ТВОРИ 
 

«Весела Абетка»: 

http://abetka.ukrlife.org/

–  

абетки, казки, читаки, 

скоромовки, загадки, 

прислів`я. 
 

«Дерево казок»:  

http://derevo-kazok.com.ua/–  

на ресурсі зібрано безліч казок 

вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Твори можна слухати онлайн, читати 

та дивитись відео. 
 

«Казкар»: http://kazkar.info/ –  

зібрані найкращі казки з усього світу: 

англійські, німецькі, французькі, 

індійські і українські народні казки. 
 

«Baby–SOS»: http://baby-sos.com – 
аудіокнижки українською. Сайт 
допоможе Вам і вашим дітям пірнути 
у світ краси, гри, казки, музики, 
малювання, фантазії та творчості. 
 

«Українська казка»: 

https://www.kazka.in.ua/ –  

народні українські казки. 
 

«Читанка»:  

http://chytanka.com.ua/   –  

дитяча публічна онлайн-бібліотека.  

У бібліотеці зібрані ті книги, які давно 

не перевидаються і яких у крамницях 

немає. 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ  ІНТЕРАКТИВНІ 

САЙТИ 

Дитячий портал «Пустунчик»: 
http://pustunchik.ua/ua – ігри, 

мультфільми, віртуальні майстер-

класи та конкурси для розвитку дитини. 
 

Канал «Освіта дитини ХХІ 

століття»: 
https://www.youtube.com/channel/UCY

EA0vxmjI8FynI4QRqf64g – канал 

YouTube мультфільмів, розвивальних 

відео та пісень для дітей різного віку.  
 

«Левко»: http://www.levko.info – 

дитячий сайт, що пропонує багатий 

вибір дитячих ігор, лічилок, загадок, 

віршів, казок, аудіо 

та відеоматеріалів. 

Також тут можна 

знайти розмальовки, 

найпростіші 

кулінарні рецепти 

для малечі, 

матеріали про дитячі свята, поради до 

різноманітних саморобок. 
 

Музичний сайт для дітей «Музична 

абетка»: http://muzabetka.com.ua  –  

збірка музичних треків, нотна 

грамота, музичний словник, методичні 

рекомендації із музичного виховання, 

музичні ігри. 
 

«Соняшник»: http://sonyashnik.com/  – 

розваги для дітей: книжки, аудіо, 

відео, ігри. 
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