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Іноземні мови 

 

 http://edu.glazov.net/to_teache

rs/en - освітні програми з 

англійській мови, 

рекомендовані і авторські 

книги, методичні матеріали.  

 http://www.audiobooksforfree.

com/screen_main.asp  - аудіо-

книги англійською мовою  

 http://www.english.language.ru

/schools/sa23.html - англійська 

мова  

 http://www.lingresua.tripod.co

m - українсько-англійський та 

англо-український словник  

 

 

 

Перекладачі 

 

 http://babel.altavista.com - 

переклад невеликих текстів з 

однієї мови на іншу  

 http://www.amikai.com  – сайт-

лідер у машинному перекладі 

для Інтернет-додатків (за його 

допомогою можна відправити 

лист мовою, якої не знаєте, в 

реальному часі спілкуватися з 

людьми, що не говорять 

вашою мовою тощо)  

 http://www.freetranslation.com

  – послуги автоматичного 

перекладу  

 

 http://www.ling98.com  – 

автоматичний переклад на 

рідкі національні мови і 

навпаки  

 http://www.lingvo.ru – 

 переклад слова та пошук 

варіантів його написання  

 http://www.rax.ru/catalog/32

5.html - тисяча мовних і 

тлумачних словників  

 http://www.slovnyk.org.ua –
англійсько-російсько-

польсько-білорусько- 

український тлумачний 

словник 

 http://www.translate.ru – 

онлайн перекладач з 

англійської, німецької, 

французької та інших мов  

 http://www.yourdictionary.co

m - 1 тисяча словників для 

перекладу з 250 мов  

 

 

 

Іноземні мови 

 

 http://edu.glazov.net/to_teach

ers/en - освітні програми з 

англійській мови, 

рекомендовані і авторські 

книги, методичні матеріали.  

 http://www.audiobooksforfree

.com/screen_main.asp  - 

аудіо-книги англійською 

мовою  

 http://www.english.language.r

u/schools/sa23.html - 

англійська мова  

 http://www.lingresua.tripod.c

om - українсько-англійський 

та англо-український словник  

 

 

Перекладачі 

 

 http://babel.altavista.com - 

переклад невеликих текстів з 

однієї мови на іншу  

 http://www.amikai.com  – 

сайт-лідер у машинному 

перекладі для Інтернет-

додатків (за його допомогою 

можна відправити лист 

мовою, якої не знаєте, в 

реальному часі спілкуватися з 

людьми, що не говорять 

вашою мовою тощо)  

 http://www.freetranslation.co

m  – послуги автоматичного 

перекладу  

 http://www.ling98.com – 

автоматичний переклад на 

рідкі національні мови і 

навпаки  

 http://www.lingvo.ru – 

 переклад слова та пошук 

варіантів його написання  

 http://www.rax.ru/catalog/3

25.html - тисяча мовних і 

тлумачних словників  

 http://www.slovnyk.org.ua 
–англійсько-російсько-

польсько-білорусько- 

український тлумачний 

словник 

 http://www.translate.ru – 

онлайн перекладач з 

англійської, німецької, 

французької та інших мов  

 http://www.yourdictionary.c

om- 1 тисяча словників для 

перекладу з 250 мов  
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