
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса:  

вул. Комсомольська, 60 

м. Дніпропетровськ, 49000  

  тел.(0562) 744-88-77 

email: obmchiz@i.ua 

Ми працюємо: 

Щодня з 10:00 до 18:00 
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Олесь Гончар – людина світу 
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Олесь Гончар – людина світу 

 

Бібліографічний список англомовних  

веб-ресурсів про О. Гончара 
 
 
 

До 95-ої річниці від дня народження  
Олеся Гончара, всесвітньовідомого 

українського письменника і  
громадського діяча, високогуманістичні  

твори якого вражають глибиною і 
масштабністю мислення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпропетровськ  

2013 



Oles Honchar=Олесь Гончар 

[Електронний ресурс] – Електроні дані. – 

Режим доступу: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oles_Honchar  

– Загол. з титулу екрану. – Мова: англ. – 

Перевірено: 25.11.2013. 

 

Oles Honchar =Олесь Гончар 

[Електронний ресурс] – Електроні дані. – 

Режим доступу: 

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/118510

72 – Загол. з титулу екрану. – Мова: англ. 

– Перевірено: 25.11.2013. 

 

Spiritual search in the Diaries of Oles 

Honchar, a prominent Ukrainian 

writer=Духовний пошук в щоденниках 

Олеся Гончара, видатного 

українського письменника 

[Електронний ресурс] – Електроні дані. 

– Режим доступу : 

http://www.wumag.kiev.ua/index2.php?par

am=pgs20071/104 – Загол. з титулу 

екрану. – Мова: англ. – Перевірено : 

25.11.2013. 

 

"Yours faithfully, Oles Honchar"="З 

повагою, Олесь Гончар" – 

[Електронний ресурс] – Електроні дані. 

– Режим доступу: 

http://www.viche.info/en/900/  – Загол. з 

титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено : 25.11.2013. 

 Oles Honchar=Олесь Гончар 

[Електронний ресурс] – Електроні дані. 

– Режим доступу: 

http://www.themodernnovel.com/ukrainian/

honchar/author.htm – Загол. з титулу 

екрану. – Мова: англ. – Перевірено: 

25.11.2013. 

 

 

Oles Honchar: Man and Arms=Олесь 

Гончар: Людина і зброя [Електронний 

ресурс] – Електроні дані. – Режим 

доступу:http://www.themodernnovel.com/

ukrainian/honchar/man.htm – Загол. з 

титулу екрану. – Мова: англ. – 

Перевірено: 25.11.2013. 

  

 

Oles Honchar: The Cathedral= Олесь 

Гончар: Собор [Електронний ресурс] – 

Електроні дані. – Режим доступу: 

http://www.themodernnovel.com/ukrainian/

honchar/cathedral.htm – Загол. з титулу 

екрану. – Мова: англ. – Перевірено: 

25.11.2013. 

  

 

 

Oles Honchar=Олесь Гончар 

[Електронний ресурс] – Електроні дані. 

– Режим доступу: 

http://www.encyclopediaofukraine.com/dis

play.asp?linkPath=pages/H/O/HoncharOles

.htm – Загол. з титулу екрану. – Мова: 

англ. – Перевірено: 25.11.2013. 

Oles' Honchar. The Cathedral (excerpt)= 

Олесь Гончар. Собор (уривок) 

[Електронний ресурс] – Електроні дані. 

– Режим доступу: 

http://homes.chass.utoronto.ca/~tarn/course

s/468/Honchar-Sobor.html – Загол. з 

титулу екрану. – Мова: англ., укр. – 

Перевірено: 25.11.2013.  

 

 

Oles Honchar’s biography=Біографія 

Олеся Гончара [Електронний ресурс] – 

Електроні дані. – Режим доступу: 

http://krai.lib.kherson.ua/en-gonchar-1.prn    

– Загол. з титулу екрану. – Мова: англ. – 

Перевірено: 26.11.2013. 

 

 

Honchar's "Sobor" to be published in 

Ukrainian=Видання"Собора" Гончара 

українською мовою [Електронний 

ресурс] – Електроні дані. – Режим 

доступу:http://www.ukrweekly.com/old/ar

chive/1986/528604.shtml – Загол. з титулу 

екрану. – Мова: англ. – Перевірено: 

26.11.2013. 

 

 

ModernUkrainianWriters=Сучасні 

українські письменники [Електронний 

ресурс] – Електроні дані. – Режим 

доступу:http://schoollib.com.ua/english_la

ng/1/240.html – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: англ., укр. – Перевірено: 

26.11.2013. 
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