




Анотація 

Навчальна дисципліна «Техніка перекладу англійської мови» є однією з основних 

дисциплін у системі професійної підготовки перекладачів, чия фахова компетенція 

передбачає не тільки відповідне знання іноземної та рідної мови, але й вміння здійснювати 

адекватний переклад текстів різних функціональних стилів мови. Вона є практичною 

основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця в області письмового та усного 

перекладу. Вона ставить за мету сформувати у студента професійну комунікативну 

компетенцію перекладача, становлення якої відбувається протягом всього періоду навчання 

за рахунок розвитку навичок та вмінь. Зміст курсу спрямований на вдосконалення мовно-

перекладацьої компетенції, яка розглядається як мовно-професійна поведінка та 

міжнаціональна необхідність, що є специфічною для академічного та ділового середовища в 

умовах глобалізації економіки та культури.  

Мовна поведінка вимагає набуття загальних та комунікативних мовленнєвих 

компетенцій. В свою чергу розвиток перекладацько-комунікативних мовленнєвих 

компетенцій відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань 

та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з 

навчанням та спеціалізацією, мовного аналізу, перекладу, відтворення перекладу в залежності 

від мовленнєвих задач, редагування перекладу та систематизації власного творчого 

авторського потенціалу.    

Ключові слова: професійна підготовка, фахова компетенція, функціональні стилі, 

мовно-перекладацька компетенція, глобалізація економіки та культури, ситуативний 

контекст. 

 

 

Annotation 

The discipline "English translation technique" is one of the main disciplines in the system of 

professional training of translators, whose professional competence includes not only relevant 

knowledge of foreign and native languages, but also the ability to adequately translate texts of 

different functional language styles. It is a practical basis for a set of knowledge and skills that form 

a specialist in the field of translation and interpretation. It aims to form in the student a professional 

communicative competence of the translator, the formation of which takes place throughout the 

period of study due to the development of skills and abilities. The content of the course is aimed at 

the translation competence improving, which is a language-professional behavior and an 

international need that is specific for the academic and business environment in the context of 

globalization of economy and culture. 

Speech behavior requires the acquisition of general and communicative speech 

competencies. In its turn, the translation-communicative speech competencies is being developed in 

accordance with students' ability to learn, their subject knowledge and previous experience, and is 

carried out within the situational context associated with learning and specialization, language 

analysis, translation reproduction depending on speech tasks, editing translation and systematization 

of own creative authorial potential. 

Key words: professional training, professional competence, functional styles, language-

translation competence, globalization of economy and culture, situational context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

 

Галузь знань 

03Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

Рік підготовки: 

Спеціальність  

035 Філологія 
 

1-й 

Загальна кількість годин – 

90 год. 

Предметна спеціалізація 

035.041 Філологія 

(Германські мови та 

літератури (переклад 

включно)) 

 

Семестр 

1-й  

Лекційні  

  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –1 / 

самостійна робота – 4 

Ступінь магістра 

Практичні 

12 год.  

Самостійна робота 

78 год.  

Вид контролю 

Залік   

Примітка 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

– для денної форми навчання –20% / 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

 

Галузь знань 

03Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

Рік підготовки: 

Спеціальність  

035 Філологія 
 

1-й 

Загальна кількість годин – 

90 год. 

Предметна спеціалізація 

035.041 Філологія 

(Германські мови та 

літератури (переклад 

включно)) 

 

Семестр 

1-й  

Лекційні  

  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –1 / 

самостійна робота – 5 

Ступінь магістра 

Практичні 

6год.  

Самостійна робота 

84 год.  

Вид контролю 

Залік   

 

Примітка 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

– для заочної форми навчання –20% / 80%. 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни ««Техніка перекладу англійської мови» - це удосконалення 

перекладацької компетентності студентів, що передбачає оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками, які є необхідними в різних видах усного та письмового перекладу (письмово-

письмового, усно-усного, письмово-усного, усного послідовного, усного та письмового 

реферування з англійської мови українською і навпаки) текстів різних жанрів і стилів 

(суспільно-політичних, науково-технічних, художніх тощо). 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- удосконалити володіння практичними навичками письма, мовлення і прийняття на 

слух англійської та української мови з урахуванням лексико-граматичних і 

стилістичних аспектів перекладу;  

- правильне формування комунікативно-логічної структури висловлювань і засобів її 

відтворення при перекладі;  

- знання міжмовних і міжкультурних розбіжностей і способів відтворення мовних і 

культурологічних фактів при перекладі;  

-  розвинути уміння визначати критерії якості перекладу, його мету, тип і призначення 

текстів, стиль і жанр тексту оригіналу для прийняття стратегії перекладу;  

- розвинути уміння прогнозувати смисловий зміст тексту оригіналу на базі 

професійного досвіду і комунікативної ситуації;  

-  удосконалити уміння адекватно відтворювати інформацію тексту оригіналу засобами 

цільової мови з метою досягнення смислової, стилістичної і прагматичної 

адекватності перекладу вихідної мови;  

-  розвинути уміння компенсувати при перекладі брак предметних, мовних і фонових 

екстралінгвістичних знань за допомогою різноманітних довідкових матеріалів;  

- удосконалити уміння редагувати власний переклад, усуваючи семантичні, стилістичні 

і прагматичні похибки і розрізняючи ключову і додаткову інформацію оригіналу;  

- утримувати в пам’яті основний смисл та зміст висловлювань без нотування при 

абзацно-фразовому перекладі;  

- удосконалити уміння правильно оформлювати тексти письмового перекладу з 

дотриманням норм цільової мови у відповідності до вимог літературного стандарту.  

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із практикою 

перекладу з основної іноземної мови, а також із теоретичними перекладознавчими 

дисциплінами, які студент засвоїв на попередніх курсах навчання.. 

Навчальна дисципліна складається з 3- ьох редитів. 

Програмні результати навчання:  
1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

11. Упевнено володіти державною та іноземними  мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати 

результати досліджень  

2. державною та іноземною мовами. 

3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в 

конкретній філологічній галузі. 

4. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

12. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

13. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для 

розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

 



І. Загальнопредметні:  

1.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

2.Здатність бути критичним і самокритичним. 

3.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

4.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Здатність працювати в команді та автономно. 

6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

11.Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ІІ. Фахові:  
1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.  

2. Здатність осмислювати літературу як полі систему, розуміти еволюційний шлях 

розвитку вітчизняного і світового літературознавства  

3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і освітніх методологічних 

принципів. 

 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, 

презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності 

на результати досліджень та інновацій. 

6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної дисципліни для 

вирішення професійних завдань. 

7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі філологічних 

досліджень. 

8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату.  

 9.Здатність осмислювати перекладознавство як полісистему, розуміти історію вітчизняного і 

світового перекладу; використання професійних знань для досягнення перекладацької 

еквівалентності у процесі міжособистісної та міжкультурної комунікації 

 Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

Переклад суспільно-політичних термінів. Експресивне вживання термінів і його 

відтворення у перекладі. Передавання власних імен, географічних назв, назв установ, 

організацій, періодичних видань тощо. Роль традиції у перекладі власних імен. Передавання 

інтернаціональної і псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз 

суспільно-політичних текстів. Трансформації під час перекладу суспільно-політичних 

текстів. 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

Переклад науково-технічних термінів. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз науково-технічних 

текстів. Трансформації під час перекладу науково-технічних текстів. 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, метафор, метонімій, гри слів 

тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. Передача композиційних особливостей 



оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз художніх текстів. Трансформації під час 

перекладу художніх текстів. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

Переклад суспільно-політичних термінів. 

Експресивне вживання термінів і його 

відтворення у перекладі. Передавання власних 

імен, географічних назв, назв установ, 

організацій, періодичних видань тощо. Роль 

традиції у перекладі власних імен. 

Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  

Стилістичний і прагматичний аналіз 

суспільно-політичних текстів. Трансформації 

під час перекладу суспільно-політичних 

текстів. 

КР 1 

30  4   26 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

Переклад науково-технічних термінів. 

Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  

Стилістичний і прагматичний аналіз науково-

технічних текстів. Трансформації під час 

перекладу науково-технічних текстів. 

КР 2 

30  4   26 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

Передача стилістичних засобів: повторів, 

паралелізмів, метафор, метонімій, гри слів 

тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. 

Передача композиційних особливостей 

оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

художніх текстів. Трансформації під час 

перекладу художніх текстів. 

30  4   26 

Усього годин: 90  12   78 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

Переклад суспільно-політичних термінів. 

Експресивне вживання термінів і його 

відтворення у перекладі. Передавання власних 

імен, географічних назв, назв установ, 

організацій, періодичних видань тощо. Роль 

традиції у перекладі власних імен. 

Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  

30  2   28 



Стилістичний і прагматичний аналіз 

суспільно-політичних текстів. Трансформації 

під час перекладу суспільно-політичних 

текстів. 

КР 1 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

Переклад науково-технічних термінів. 

Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  

Стилістичний і прагматичний аналіз науково-

технічних текстів. Трансформації під час 

перекладу науково-технічних текстів. 

КР 2 

30  2   28 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

Передача стилістичних засобів: повторів, 

паралелізмів, метафор, метонімій, гри слів 

тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. 

Передача композиційних особливостей 

оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

художніх текстів. Трансформації під час 

перекладу художніх текстів. 

 

30  2   28 

Усього годин: 90  6   84 

4. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

1 

 
Переклад термінів і власних імен у суспільно-політичних текстах. 2 

2 
Стилістичний і прагматичний аналіз та переклад суспільно-політичних 

текстів.  
2 

 Разом: 4 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

3 

 

Переклад науково-технічних термінів, інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики у науково-технічних текстах. 
2 

4 Перекладацький аналіз науково-технічних текстів. 2 

 Разом: 4 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

5 

 
Передача стилістичних засобів при перекладі художніх текстів. 2 

6 Перекладацький аналіз  художніх  текстів. 2 

 Разом: 4 

Разом: 12 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 



1 

 
Переклад термінів і власних імен у суспільно-політичних текстах. 2 

 Разом: 2 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

2 

 

Переклад науково-технічних термінів, інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики у науково-технічних текстах. 
2 

 Разом: 2 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

3 

 
Передача стилістичних засобів при перекладі художніх текстів. 2 

 Разом: 2 

Разом: 6 

5. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

1 

Переклад суспільно-політичних термінів. Експресивне вживання термінів і 

його відтворення у перекладі. Передавання власних імен, географічних назв, 

назв установ, організацій, періодичних видань тощо. Роль традиції у 

перекладі власних імен. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз та 

переклад суспільно-політичних текстів. Трансформації під час перекладу 

суспільно-політичних текстів. Перекладацький аналіз суспільно-політичних 

текстів. 

26 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

2 

Переклад науково-технічних термінів. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз та 

переклад науково-технічних текстів. Трансформації під час перекладу 

науково-технічних текстів. Перекладацький аналіз науково-технічних текстів. 

26 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

3 

Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, метафор, метонімій, 

гри слів тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. Передача 

композиційних особливостей оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

та переклад художніх текстів. Трансформації під час перекладу художніх 

текстів. Перекладацький аналіз  художніх  текстів. 

26 

Разом: 78 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

1 

Переклад суспільно-політичних термінів. Експресивне вживання термінів і 

його відтворення у перекладі. Передавання власних імен, географічних назв, 

назв установ, організацій, періодичних видань тощо. Роль традиції у 

перекладі власних імен. Передавання інтернаціональної і 

28 



псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз та 

переклад суспільно-політичних текстів. Трансформації під час перекладу 

суспільно-політичних текстів. Перекладацький аналіз суспільно-політичних 

текстів. 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

2 

Переклад науково-технічних термінів. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз та 

переклад науково-технічних текстів. Трансформації під час перекладу 

науково-технічних текстів. Перекладацький аналіз науково-технічних текстів. 

28 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

3 

Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, метафор, метонімій, 

гри слів тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. Передача 

композиційних особливостей оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

та переклад художніх текстів. Трансформації під час перекладу художніх 

текстів. Перекладацький аналіз  художніх  текстів. 

28 

Разом: 84 

6. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

Усі види навчальної роботи з практичного курсу перекладу підпорядковані 

Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального процесу та контролю 

студентів.  

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувал

ьні бали/ 

Сума   

К1 К2 К3 80 (40*2) - 300 

60 60 100 

Критерії оцінювання поточної роботи 

 «Відмінно» – студент демонструє вміння вірного (допускає 1-3 незначні помилки) 

перекладу письмового тексту з англійської мови на українську або з української на 

англійську та робить його вичерпний перекладацький аналіз; 

«Добре» – студент демонструє вміння загалом вірного перекладу письмового тексту з 

англійської мови на українську або з української на англійську, але допускає 4-5 незначних 

помилок, які суттєво не змінюють зміст, та робить недостатньо вичерпний перекладацький 

аналіз цього тексту; 

«Задовільно» – студент демонструє навички задовільного перекладу письмового тексту 

з англійської мови на українську або з української на англійську, тобто допускає пропуски та 

відхилення від змісту оригіналу, граматичні та стилістичні помилки (від 6 до 10 помилок) та 

робить поверхневий перекладацький аналіз цього тексту; 

«Незадовільно» – студент демонструє навички незадовільного перекладу письмового 

тексту з англійської мови на українську або з української на англійську, тобто допускає 



багато пропусків та відхилень від змісту оригіналу, граматичні та стилістичні помилки, що 

спотворюють зміст тексту оригіналу, та не вміє робити перекладацький аналіз тексту. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 «Відмінно» – студент виконує цілком адекватний переклад запропонованого тексту, 

допускаючи декілька незначних помилок; 

«Добре» – студент виконує взагалі вірний переклад запропонованого тексту, 

допускаючи незначну кількість помилок, які суттєво не змінюють його зміст; 

«Задовільно» – студент виконує задовільний переклад запропонованого тексту, тобто 

допускає пропуски та відхилення від змісту оригіналу, значну кількість граматичних та 

стилістичних помилок; 

«Незадовільно» – студент виконує незадовільний переклад запропонованого тексту, 

тобто допускає багато пропусків та відхилень від змісту оригіналу, граматичні та стилістичні 

помилки, що спотворюють зміст тексту оригіналу. 

7. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

8. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як розв’язування 

перекладацьких задач або творчих завдань під час самостійної роботи або у процесі 

підготовки до практичних занять. 

9. Рекомендована література 

Базова: 

1. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та 

практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів. – К.: 

Ленвіт, 2010. – 175 с. 

2. What Is the English We Read. Универсальная хрестоматия текстов на английском языке / 

сост. Т.Н. Шишкина, Т.В. Леденева, М.А. Юрченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. – 792 с. 

Допоміжна: 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика 

декодирования). – Л.: Просвещение, 1981. – 295 с. 

2. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. – М.: Наука, 1992. – 192 с. 

3. Брандес М.П., Проворотов В.И. Предпереводческий анализ текста. – М.: НВИ-

ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с. 

4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 

139 с. 

5. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. – К.: 

Наук. Думка, 1981. – 134 с. 

6. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному переводу. – СПб.: 

Изд-во «Союз», 2003. – 448 с. 

10. Інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua/ 

2. http://www.nplu.org/ 

3. http://www.lsl.lviv.ua/ 

4. http://www.ukrbook.net/ 

5. http://www.odnb.odessa.ua/ 

6. http://korolenko.kharkov.com/ 

7. http://www.library.vn.ua/ 

8. http://ounb.lutsk.ua/ 

9. http://www.libr.dp.ua/ 

10. http://www.lib.zt.ua/ 

11. http://www.reglibrary.mk.ua/ 

12. http://www.library.pl.ua/ 

13. http://libr.rv.ua/ 

14. http://www.ounb.sumy.ua/ 

15. http://www.library.kharkov.ua/ 

16. http://www.lib.kherson.ua/ 

17. http://www.ounb.km.ua/ 

18. http://www.library.ck.ua/ 

19. http://libkor.com.ua/ 

20. http://www.gntb.n-t.org/ 
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