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Кращі інтернет-ресурси від 
Української асоціації працівників бібліотек для дітей



Старт проєкту: 4 квартал 2010 року

Учасники проєкту — 12 бібліотек: Національна бібліотека України для дітей, Донецька, Житомирська, Львівська, 
Черкаська, Чернігівська обласні бібліотек для дітей, Кіровоградська обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. 
Шевченка, Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки, Хмельницька обласна бібліотека для 
дітей імені Т. Шевченка, Кримська республіканська бібліотека для дітей імені В. Н. Орлова, Центральна міська
бібліотека для дітей МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра та Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка
м. Миколаєва.

Проєкт «Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей»

Головні вимоги до ресурсів — адресність інформації, авторитетність джерел, грамотність викладення матеріалів, 
відсутність реклами, постійне оновлення.

Основна мета ресурсу — забезпечення доступу користувачам інтернет до об’єктивної та всебічної інформації про 
світ у доступній і безпечній формі, реалізація міжнародних і національних вимог інформаційної безпеки 
електронних продуктів.
Завдання ресурсу — акумуляція та популяризація якісних, змістовних, доступних дітям інтернет-ресурсів; збір, 
представлення та популяризація кращих ресурсів освітньої, виховної, правової тематики для організаторів 
дитячого читання; формування мережевої культури, стратегій пошуку інформації; популяризування безпечної 
роботи в інтернет.

2010 рік



Список для дітей включає 17 тем, що охоплюють різні галузі знань: Усе про все
доступно та цікаво, Етика, Природа, Хобі та дозвілля, Обряди та звичаї народів
світу, Спорт, Історія, Держава та право, Міфологія та релігії світу, Мистецтво,
Основи здоров’я та безпеки, Комп’ютери та Інтернет, Науки, Література та
фольклор, Техніка та винаходи, Професії та профорієнтація, Мови світу.

✓ Розділи проєкту

Кращі Інтернет-ресурси для дітей Кращі Інтернет-ресурси для дорослих

У списку для дорослих, що охоплює коло питань, пов’язаних із захистом
здоров’я і прав дітей, з їхнім навчанням і вихованням, представлено 8
розділів: Законодавчі матеріали з питань охорони материнства і дитинства,
Здоров’я дитини, Дитяча психологія та виховання, Дошкільна педагогіка,
Шкільна педагогіка, Позакласна та позашкільна робота, Читання, Діти в
інформаційному суспільстві.



Проєкт «Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей»
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✓ Статистика ресурсу

За сервісом Google Analytics від компанії Google для аналізу інтернет-сайтів та
мобільних додатків, сторінка проєкту «Кращі інтернет-ресурси…» у 2021 році зайняла
5 позицію (2020 р. – 6) у рейтингу перегляду сторінок сайту НБУ для дітей



Проєкт «Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей»

2021 р.: НБУ для дітей – 29 посилань (82,8%) 2020 р.: НБУ для дітей – 104 посилання (92,8%) 

✓ Статистика отримання

НБУ для дітей: 9 нових посилань (100%) 

За 1 квартал 2022 р.:
вилучено – 8 посилань,
додано – 9

Всього на 01.02.2022 р.: 575 посилань
(394 – для дітей, 181 – для дорослих)



1. Національна бібліотека України для дітей,
2. Дніпропетровська ОДБ,
3. Львівська ОДБ,
4. Черкаська ОДБ,
5. Дніпропетровська міська центральна бібліотека для 

дітей,
6. Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний 

читач»,
7. Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. 

Шевченка,
8. Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. 

Лягіна,
9. Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. 

Шевченка,
10. Херсонська обласна бібліотека для дітей імені 

Дніпрової Чайки

Було заявлено 14 бібліотек.
(- Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська ОДБ)

Проєкт «Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей»

2021 рік
2022 рік

Підтвердили участь:
1. Національна бібліотека України для дітей,
2. Житомирська ОДБ,
3. Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач»,
4. Київська ОДБ,
5. Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка,
6. Львівська ОДБ,
7. Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна,
8. Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка

м. Миколаєва,
9. Сумська ОДБ,
10. Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки,
11. Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка,
12. Черкаська ОДБ.

Не підтвердили:
1. Дніпропетровська ОДБ,
2. Центральна міська бібліотека для дітей МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра –

(у зв’язку з реорганізацією),
3. Полтавська ОДБ

Хочуть приєднатися:
1. Харківська ОДБ

✓ Учасники проєкту



Проєкт «Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей»

Назви файлів: «Кращі-інтернет ресурси за 4 кв.2021», «Кращі інтернет-ресурси на 01.1.2022», 
«Законодавчі матеріали» 

✓ Вимоги до оформлення



Назва файлу: «Інтернет ресурси 4 кв. 2021»
Назва бібліотеки?
Файл: додати, видалити, редагувати?

✓ Вимоги до оформлення 

Назви файлів:
• «Дніпро_Кращі інтернет-ресурси_Науки_січень 2022»,
• «Кіровоград_Інформація за січень 2022р»



• назва ресурсу (подана як гіперпосилання);
• е-адреса (https://);
• коротка анотація (1-3 речення) українською мовою, незалежно від мови ресурсу;
• віковий визначник:

– для дошкільників;
– для дітей молодшого шкільного віку;
– для дітей середнього шкільного віку;
– для дітей старшого шкільного віку;
– для дорослих;

• мова ресурсу:
– ресурс українською мовою;
– ресурс російською мовою.

✓ Вимоги до оформлення запропонованих посилань

Інформація про кожний відібраний ресурс подається окремим записом.

Структура запису:



✓ Вимоги до оформлення запропонованих посилань

Копіювання всього розділу Зміни до розділу



коротка анотація (1-3 речення) українською мовою, незалежно від мови ресурсу

✓ Вимоги до оформлення запропонованих посилань



Проєкт «Кращі інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей»

✓ Пошук нових ресурсів

При відборі перевага надається  ресурсам, що є:
• безпечними та рекомендованими для перегляду дітьми;
• якісними, цікавими, змістовними та мають пізнавальну цінність;
• містять достовірну інформацію;
• постійно оновлюються;
• оформлені відповідно до дитячого сприйняття.

Не включаються ресурси, що:
• містять рекламу, яка впливає на психіку та здоров’я дитини;
• мають орфографічні помилки;
• включають готові реферати, курсові роботи тощо;
• агресивно оформлені;
• містять відомості, що принижують честь і гідність громадян;
• містять рекламні та інші матеріали юридичних та фізичних осіб на платній основі;
• не оновлюються.



• блог

✓ Пошук нових ресурсів
• не оновлюється,
• потребує фінансової підтримки



Сайти журналів, інтернет-магазини

✓ Пошук нових ресурсів

• містять рекламні та інші матеріали юридичних та фізичних осіб на платній основі



✓ Пошук нових ресурсів

• не оформлені відповідно до дитячого сприйняття,
• містять агресію



• дотримання авторського права?
• рекламні матеріали

✓ Пошук нових ресурсів



• рекламні матеріали

✓ Пошук нових ресурсів



• не оформлені відповідно до дитячого сприйняття

✓ Пошук нових ресурсів



• окремі відео

✓ Пошук нових ресурсів



• окремі відео,
• ресурс не оновлюється

✓ Пошук нових ресурсів



✓ Пошук нових ресурсів

• містять достовірну інформацію?
• містять рекламу,
• не оформлені відповідно до дитячого сприйняття тощо



• сайт оновлюється, але не зазначено авторство

✓ Пошук нових ресурсів



• містять рекламні та інші матеріали юридичних та фізичних осіб на платній основі

✓ Пошук нових ресурсів



З метою координації діяльності проєкту кожна бібліотека-учасниця визначає відповідальну особу. Контактні дані відповідальної особи надаються 
адміністраторам ресурсу від НБУ для дітей

✓ Зворотній зв’язок

E-mail: nata@chl.kiev.ua
E-mail: dzjuba_n@ukr.net



Якщо ресурси, закріплених за вами тем, не потребують внесення змін, будь ласка, повідомте про це
координаторів проєкту у зазначений вище термін

✓ Зворотній зв’язок



Проблемні питання

1. Надсилання матеріалів до 5 числа першого місяця кожного кварталу
2. Пошук нових ресурсів – україномовні, змістовні, грамотні,  без реклами, оновлювані
3. Подання матеріалів не лише вашої тематики (побажання)
4. Подання ресурсів бібліотек, якщо вони згруповані в цикли і постійно оновлюються
5. Вимоги до оформлення запропонованих посилань
6. Зворотній зв’язок



Працюємо разом.
Приєднуйтесь!


