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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 2  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік    

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.    Мета навчальної дисципліни: є формування у майбутніх фахівців 

системи знань про тимбілдинг, структуру та технології проведення тренінгів 

з командоутворення; озброєння студентів вміннями їх проведення 

та  навичками ефективної командної взаємодії.  

         Завдання навчальної дисципліни: 

 Формувати у студентів наукові уявлення про теоретичні засади 

тимбілдингу, методологічні принципи і психотехнічні особливості побудови 

різних тренінгів з командоутворення. 

 Навчити майбутнього фахівця застосовувати методи діагностики 

команди.  

 Формувати навички практичного застосування тренінгових 

технологій командоутворення. 

 Виробити у студентів уміння використовувати методи та прийоми 

формування партнерського спілкування, структури ефективної команди  та її 

згуртування.  

 Сприяти становленню у майбутніх фахівців здатності вбачати та 

усвідомлювати важкі ситуації командної взаємодії, активізувати 

особистісний та творчий потенціал членів команди. 

 Підвищити ефективність комунікативної поведінки та асертивності 

студентів, розширити їх професійні та особистісні ресурси, формувати у них 

навички командної роботи та партнерських відносин у студентській групі. 

  

3. Результати навчання за дисципліною 
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Відповідно до Освітньо-професійної програми 053.00.03 Психологія 

бізнесу та управління за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 053 Психологія, дисципліна «Тренінг з командоутворення» 

забезпечує формування таких загальних та фахових компетентностей:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.  

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.  

СК13. Здатність здійснювати психологічний супровід професійної 

діяльності персоналу та застосовувати процедури оцінки діяльності 

персоналу та організації. 

СК15. Здатність формувати та підтримувати психологічний 

мікроклімат в колективі, розвивати корпоративну культуру. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 053.00.03 Психологія 

бізнесу та управління за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 053 Психологія, дисципліна «Тренінг з командоутворення» 

забезпечує оволодіння такими програмними результатами навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності.  

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.  
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ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога.  

ПР19. Актуалізувати та розвивати підприємницький потенціал 

особистості, формувати її ефективну бізнес-стратегію. 

ПР20. Демонструвати навички запобігання та вирішення виробничих 

конфліктів, створення й підтримання сприятливої психологічної атмосфери в 

організації. 

ПР21. Демонструвати вміння до розроблення та проведення 

комунікативних тренінгів, тренінгів командоутворення, бізнес- тренінгів; 

професійно-особистісного зростання  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план 

  

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами 

робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1. Основи командоутворення 
Тема 1. Зміст,  принципи та інструменти 

командоутворення 

2 2      

Тема 2. Різновиди та структура тренінгів 

командоутворення 

18 2     16 

Тема 3. Самопрезентація участників  

тренінгу та діагностика команди 

4    4    

Тема 4. Формування комунікативних  

зв’язків між учасниками тренінгу 

4   4    

Модульний контроль 2  

Разом 30 4  8   16 

Змістовий модуль 2. Розподіл командних ролей та створення 

структури ефективної команди 

Тема 1. Практики формування цілей та 

цінностей команди  

4   4    

Тема 2. Ефективний розподіл ролей в 

команді  

9   4   5 

Тема 3. Формування відповідальності 

та стимулювання активності членів 

команди 

4   4    
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Тема 4. Розвиток  довіри між членами 

команди 

11   4   7 

Модульний контроль 2  

                                                   Разом 30   16   12 

Змістовий модуль 3. Формування партнерського спілкування та 

навичок  командної взаємодії 

Тема 1. Тренінг ефективного 

спілкування  та тренінг на 

згуртування команди 

7 2     5 

Тема 2. Практики формування 

навичок партнерського спілкування     

4   4    

Тема 3.   Аудиторні техніки та вправи 

на згуртування    

 4    4    

Тема 3. Техніки та вправи на згуртування 

на свіжому повітрі 

 13    4   9 

Модульний контроль 2  

Разом 30 2  12   14 

Змістовий модуль 4 Важкі ситуації командної взаємодії 

Тема 1. Тренінги змін та командного 

рішення 

2 2      

Тема 2. Методи командного вирішення 

проблем  

4   4    

Тема 3. Інструменти адаптації до змін 11   4   7 

Тема 4. Вправи завершального етапу 

тренінгу командоутворення  

11   4   7 

Модульний контроль 2       

Разом 30 2  12   14 

Усього 120 8  48   56 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Основи командоутворення 

Лекція 1. Зміст, принципи та інструменти командоутворення (2 

год.) 

Поняття команда: характеристика, стадії розвитку, рольова структура. 

Відмінності між поняттями група і команда. Методичні підходи до 

формування команд. Завдання тимбілдингу. Основні компоненти, принципи 

та інструменти тимбілдингу. Корпоративна культура. Роль лідера в процесі 

комадоутворення. Форми заохочення та мотивація до командної взаємодії. 

Види тимбілдингу: історичний, спортивний, екзотичний, психологічний, 

творчий. Показники ефективності та основні причини невдалого 

командоутворення. 
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Основні поняття: команда, група, тимбілдинг, командна робота, 

командний дух. 

 

Лекція 2. Різновиди та структура тренінгів командоутворення (2 

год.) 

Особливості тренінгу командоутворення. Завдання тренінгу. 

Підготовка тренінгу. Структура тренінгу. Розробка сценарію. Початкова 

стадія роботи групи. Правила учасників тренінгу. Різновиди тренінгів 

командоутворення: тренінг створення успішної команди, мотузковий курс, 

тренінг змін, тренінг довіри, тренінг на згуртування колективу, тренінг 

навичок командної взаємодії.  Прийоми та вправи. Етапи виконання вправ.  

Основні поняття: тренінг командоутворення, ділові ігри, мозковий 

штурм, активні тренінги, релаксація. 

Практичне заняття 1-2. Самопрезентація участників  тренінгу та 

діагностика команди. 

Практичне заняття 3-4. Формування комунікативних  зв’язків між 

учасниками тренінгу. 

 

Змістовий модуль 2. Розподіл командних ролей та створення 

структури ефективної команди 

Практичне заняття 5-6. Практики формування цілей та цінностей 

команди.  

Практичне заняття 7-8. Ефективний розподіл ролей в команді. 

Практичне заняття 9-10. Формування відповідальності та 

стимулювання активності членів команди. 

Практичне заняття 11-12. Розвиток  довіри між членами команди. 

 

Змістовий модуль 3. Формування партнерського спілкування та 

навичок  командної взаємодії 

Лекція 3. Тренінг ефективного спілкування  та тренінг на 

згуртування команди (2 год.) 

Специфіка тренінгу ефективного спілкування, його ціль та завдання. 

Розвиток комунікативної,  перцептивної та інтерактивної сторін спілкування. 

Критерії ефективного спілкування. Зворотній зв'язок. Уміння просити і 

надавати допомогу. Координація інформації.  

Специфіка тренінгу на згуртування команди. Поняття згуртованість. 

Основний принцип розвитку згуртованості. Діагностика згуртованості 

колективу. Створення єдності на емоційному, поведінковому, ціннісному 

рівнях міжособистісних відносин. Специфіка використання вправ на свіжому 

повітрі. Аудиторні техніки та вправи на згуртування    

Основні поняття: ефективне спілкування, згуртованість, соціальна 

перцепція, комунікація, командна взаємодія. 

Практичне заняття 13-14. Формування навичок партнерського 

спілкування.     
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Практичне заняття 15-16. Аудиторні техніки та вправи на 

згуртування.    

Практичне заняття 17-18. Техніки та вправи на згуртування на 

свіжому повітрі. 

 

Змістовий модуль 4. Важкі ситуації командної взаємодії  

Лекція 4. Тренінги змін та командного рішення 

Важкі ситуації командної взаємодії. Алгоритм розв’язання проблем.  

Чинники групової активності. Індивідуальне і командне рішення. Тренінг 

командного рішення. «Колективний розум». Мозковий штурм. Дерево 

рішень. Творчий підхід до вирішення завдань.  

Загальна характеристика тренінгу змін. Поняття і види змін. Настанова 

на стабільність і гнучкість мислення. Організаційні зміни. Проблема 

адаптації до змін. Діагностика необхідних змін. Причини опору змінам.  

Завдання тренінгу. Інструменти адаптації і змін. Зміна настанов, намірів, 

корекція емоційної сфери, поведінки. Підтримка один одного в процесі змін.  

Основні поняття: тренінг змін, адаптація, командне прийняття 

рішення, психодіагностика, мозковий штурм 

Практичне заняття 19-20. Методи командного вирішення проблем.  

Практичне заняття 21-22. Інструменти адаптації до змін. 

Практичне заняття 23-24. Вправи завершального етапу тренінгу 

командоутворення. 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2   1 1 1 1 

Відвідування практичних 

занять 

1 4 4 8 8 6 6 6 6 

Робота на практичному 

занятті 

10 4 40 8 80 6 60 6 60 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - -  -  -  -  -  -  -  -  

Разом  76  118  97  97 

Максимальна кількість балів: 388   

Розрахунок коефіцієнта:  388 : 100 = 3,88   
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

 Основи командоутворення 

Тема 1. Зміст,  принципи та інструменти командо утворення –  16 

год. 

Розробити творчий вид  командоутворення (постановка п’єси). 

Студенти  діляться на 2 групи. Кожна група обирає тему міні-спектакля, 

розробляє сценарій, розподіляє ролі (залученим повинен бути кожен член 

групи), проходять репетиції. На занятті відбувається виступ з наступним 

обговоренням (можливий варіант узгодження ролей, репетицій та виступу 

он-лайн).     

Змістовий модуль 2.  

Розподіл командних ролей та створення структури ефективної команди 

Тема 2. Ефективний розподіл ролей в команді –  5 год. 

Зробіть «Аналіз командних ролей за М. Белбіном. Виявіть необхідні 

якості та внесок в діяльність команди виконавців цих ролей. Знайдіть 

прийнятні та неприйнятні недоліки їх соціально-особистісних особливостей. 

 
Види командних 

ролей 

 

Необхідні 

особистісні якості 

та внесок у 

діяльність команди 

Прийнятні 

недоліки 

 

Неприйнятні 

недоліки 

Робоча бджола    
Генератор ідей    
Постачальник    
Керівник    
Мотиватор    
Аналітик    
Натхненник    
Контролер    

 

Тема 4. Розвиток  довіри між членами команди –  7 год. 

Розробіть сценарій вступного заняття тренінгу на розвиток довіри між 

членами команди. 

 

Змістовий модуль 3.  

Формування партнерського спілкування та навичок  командної 

взаємодії 

Тема 1. Тренінг ефективного спілкування  та тренінг на 

згуртування команди –  5 год.  

Зробіть аналіз кожної цитати, опишіть феномени, заявлені в цитаті, та 

розкрийте їх значення для формування ефективної команди. 
Ральф Уолдо Емерсон: «Спільна праця запалює в людях таку лють звершення, 

якої вони рідко можуть досягти поодинці» 
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Франсуа де Ларошфуко: «Той, хто уявляє, що може обійтися без інших людей – 

дуже помиляється, а той, хто уявляє, що інші не можуть обійтися без нього - помиляється 

ще більше…» 

Лі Якокка: «Персонал підприємства - це як футбольна команда: хлопці повинні 

грати як єдина команда, а не збіговисько яскравих особистостей» 

Саллюстій: «При єднанні і мале зростає, при розбраті – і найбільше 

розпадається» 

Лі Якокка: «Всі господарські операції можна в результаті звести до 

позначення трьома словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТИ, ПРИБУТОК. На першому місці стоять 

люди. Якщо у вас немає надійної команди, то з решти факторів мало що вдасться 

зробити» 

Готфрид Келлер «Свічка нічого не втрачає, якщо від її полум'я запалилася інша 

свічка». 

 Тема 4. Техніки та вправи на згуртування на свіжому повітрі –  9 

год. 

Визначте тему та мету  одного із заняття тренінгу на згуртування, що 

проводиться на свіжому повітрі,  підберіть  вправи, які не використовувалися на 

практичному занятті, обґрунтуйте свій вибір.  

 

Змістовий модуль 4. Важкі ситуації командної взаємодії  

Тема 4. Вправи завершального етапу тренінгу командо утворення –  14 

год. 

Дайте визначення зазначеним термінам та підберіть по 1 вправі 

спрямованій на розвиток цих показників: 
Терміни Визначення Вправи: 

Командні комунікації   

Лідерський потенціал   

Самооцінка і самообізнаність   

Внутрішні резерви 

особистості 

  

Прийняття рішень   

Командна взаємодія   

Корпоративний дух    

Довіра   

Мотивація   

Корпоративна культура   

Рольовий розподіл    

Згуртування    

Посилення мотивації   

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  студента 

     5балів – максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

виконання одного завдання для самостійної роботи. Воно оцінюється за 

такими критеріями: 

 своєчасність виконання навчальних завдань1б; 

 повний обсяг їх виконання1б; 

 якість виконання навчальних завдань 2 б; 

 творчий підхід у виконанні завдань1б. 
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Кількість та складність завдань залежить від кількості годин відведених  

на самостійну роботу до того або іншого модуля. Загальна оцінка за 

виконання самостійної роботи до змістового модуля визначається так: сума 

набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  розділити на 

кількість завдань (зазвичай це 1-2 завдання). Максимальна кількість балів за 

модуль – 5б. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульні  контрольні роботи виконуються після завершення вивчення 

навчального  матеріалу змістового модуля в письмовій формі.  Модульна 

контрольна робота до модуля 1 проводиться у вигляді тестових завдань         

(25 запитань). За кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. 

Модульна робота до модуля 2-4 містить три блоки завдань. Характер 

завдання до модульної роботи та критерії оцінювання відображені в табл. 

6.3.1 

 

Таблиця 6.3.1 

Завдання модульної роботи та критерії їх оцінювання 

 
Номер 

блоку 

завдань  

 Призначення  Форма Критерії оцінювання Макс. 

кількість 

балів 

Перший визначення якості 

володіння базовими 

поняттями 

10 тестів  кожна правильну 

відповідь – 1 бал. 

10 

Другий  виявлення здатності 

до аналізу, синтезу, 

конкретизації й 

узагальнення змісту 

навчальної 

дисципліни 

запитання, 

що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

- повнота розкриття 

питання; 

- здатність до 

обґрунтування та 

конкретизації; 

- логічна послідовність; 

- вміння формулювати 

висновки; 

- творчість та 

самостійність. 

5 

Третій  встановлення 

спроможності до 

застосування знань на 

практиці 

психологічна 

задача 

-  практичне рішення має 

вірне теоретичне 

підгрунття;  

- зрозумілі ілюстрації та 

приклади; 

-власна інтерпретація та 

ставлення до проблеми; 

- креативність. 

10 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 
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Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку.  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом.  

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

Навчально-методична карта дисципліни «Соціальна психологія» 

Разом: 120 год., із них 8 год. – лекції, 48 год. – практичні заняття, 56 год. 

– самостійна робота, 8 год. – модульний контроль. Форма підсумкового 

контролю – залік.   
Назва  

модуля 

Модуль1.  

Основи командоутворення 

Модуль 2. 

Розподіл командних ролей та 

створення структури 

ефективної команди 

Кількість балів за  

модуль 

76 б 118 б 

Теми лекцій 1. Зміст,  принципи та інструменти 

командоутворення 

2. Різновиди та структура тренінгів 

командоутворення                       

2 б. 
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Теми  

практичних 

занять 

1-2. Самопрезентація участників  

тренінгу та діагностика команди 

3- 4. Формування комунікативних  

зв’язків між учасниками тренінгу 

 

 

 

 

 

44 б. 

5-6. Практики формування цілей 

та цінностей команди  

7-8. Ефективний розподіл ролей в 

команді  

9-10. Формування 

відповідальності та стимулювання 

активності членів команди 

11-12. Розвиток  довіри між 

членами команди 

88 б. 

Самостійна  

робота 

Виконання сам. завдань до модуля                                                                            

5б 

Виконання сам. завдань до модуля                                                                                                          

5б 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

25 б 

Модульна контрольна робота 2 

25 б 

Назва модуля          Модуль 3. 

Формування партнерського  

спілкування та навичок  

командної взаємодії  

Модуль 4. 

Важкі ситуації командної 

взаємодії 

Кількість балів за  

модуль 

97 б 97  б 

Теми лекцій 3. 3. Тренінг ефективного 

спілкування  та тренінг на 

згуртування команди 

1б. 

4. Тренінги змін та командного 

рішення  

 

                             1б 

Теми  

практичних 

занять 

13-14. Практики формування 

навичок партнерського 

спілкування     

15-16.   Аудиторні техніки та 

вправи на згуртування    

17-18. Техніки та вправи на 

згуртування на свіжому повітрі 

66 б. 

19-20. Методи командного 

вирішення проблем  

21-22. Інструменти адаптації до 

змін 

23-24. Вправи завершального 

етапу тренінгу командоутворення  

66 б. 

Самостійна 

 робота 

Виконання сам. завдань до модуля  

5 б 

 Виконання сам. завдань до модуля  

5 б 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 3 

                              25 б 

 Модульна контрольна робота 4 

                           25 б 

Підсумковий  

контроль 

Залік  

  Індекс перерахунку 3,88 

 

8. Рекомендовані джерела 

                                         

Основна література: 

 

1. Виноградова О. В. Групова динаміка і комунікації. Навчальний 

посібник / О. В. Виноградова, Н. О. Євтушенко – Київ: ДУТ, 2018. – 223 с.: 

URL: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

2. Психологічний тренінг «Створення команди»: посібник /                        

С. О. Чижевський, І. І. Приходько, О. О. Колесніченко та ін. / За заг. ред. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097
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генерал-майора Я. Б. Сподара. – К.: Друкарня ІВЦ НГУ, 2016. – 20 с. :  URL:  

http://books.ndcnangu.co.ua/knigi/posibnyk_treninh_stvorennia_komandy.pdf 

3. Психологія тимбілдингу: навчальний посібник / Романовський О.Г., 

Шаполова В.В., Квасник О.В., Гура Т.В. ; за заг. ред. Романовського О.Г., 

Калашникової С.В. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 92 с.  

Додаткова 

  

4. Практикум із соціальної психології. Навчальний посібник / 

[Укладачі. Т.М.Зелінська, І.В Михайлова., А.Е. Демерс]. –  К.: Каравела, 

2015. – 232 с.  

5. Ремпель Ж. О. Концептуальні підходи до розуміння феномену 

«командоутворення» / Ж. О.   Ремпель // Проблеми сучасної психології : зб. 

наук. Праць,2015. –  № 2(8) . –  С. 192–198. 

6. Тренінги з менеджменту: навчально-методичний посібник /                   

М. І. Копитко, Л. М. Томаневич. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 128 c. 

9. Додаткові ресурси 

1. Командоутворення:корисні інструменти та кейси URL: 

          https://prohr.rabota.ua/komandoutvorennya-korisni-instrumenti-ta-keysi/ 

2. Світова цифрова бібліотека:  URL:   

https://www.wdl.org/ru/ 

3. Europeana – європейська цифрова бібліотека URL: 

http://www.europeana.eu/portal/ 

4. ROAR (Registry of Open Access Repositories) – доступ до 

репозитаріїв з усього світу: URL:  http://roar.eprints.org/ 

 

 

 

 

http://books.ndcnangu.co.ua/knigi/posibnyk_treninh_stvorennia_komandy.pdf
https://prohr.rabota.ua/komandoutvorennya-korisni-instrumenti-ta-keysi/
https://www.wdl.org/ru/
http://www.europeana.eu/portal/
http://roar.eprints.org/
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