


2016 – рік англійської мови в Україні
День англійської мови — це одне зі свят, які відзначаються в

рамках проведення тижня офіційних мов. Його святкують 23 квітня.

Це дуже молоде свято, тому що вперше його відзначали тільки в

2010 році. Встановлення події стало ініціативою департаменту із

зв'язків з громадськістю Організації Об'єднаних Націй, який вказав

на необхідність розробити програми заходів для зміцнення традиції

багатомовності.

Для цього свята була обрана дата народження видатного

драматурга Вільяма Шекспіра, твори якого входять в число

найбільш цінних зразків літературної спадщини світу, а він

вважається одним із засновників літературної англійської мови. За

статистикою, по-англійськи розмовляють близько мільярда жителів

нашої планети. У багатьох країнах англійська є державною мовою.

День англійської мови зазвичай відзначається не тільки в тих

державах, де вона є мовою побутового спілкування, але і в інших

країнах, які признають її значущість на міжнародному рівні.



За останні роки вивчення англійської мови стало не просто 

модною тенденцією в нашому суспільстві, а дійсно необхідною і 

важливою частиною життя людини, яка бажає досягти успіху, 

самореалізуватися та почувати себе гідним представником 

сучасного світу. 

Вивченню англійської приділяють все більше уваги як 

суспільство так і держава. 2016 рік оголошено роком англійської 

мови в Україні. Відповідний указ підписав президент Петро 

Порошенко.

Англійська мова сьогодні є мовою міжнародного спілкування 

і каналом для залучення українського народу до цивілізаційного 

прогресу, що відбувається в усіх сферах життя людей.

Знання англійської мови дає набагато більші перспективи в 

професійному розвитку, кар’єрі та просто відкриває набагато 

більший світ ніж той, до якого ми звикли.





У наші дні вкрай необхідні знання іноземної мови. 

Це допомогає розвивати дружбу

і розуміння між людьми.

Якщо у Вас є мета:

 я хочу вивчати англійську мову, тому що хочу 

читати твори великих англійських письменників 

в оригіналі;

 хочу спілкуватися з людьми з різних країн;

 хочу розуміти їхню культуру і традиції, 

тоді ви на вірному шляху. 

Ця рубрика містить книги і підручники, які 

допоможуть вам вивчити або  удосконалити 

англійську мову. 



Бех, П. О.  Англійська мова : Навч. посібник для вступників до вузів / П. О. Бех. - 2-

ге вид., стереот. - К. : Либідь, 1993. - Книга. - 270 с.

Мета посібника – допомогти абітурієнтам підготуватися до вступного іспиту з 

англійської мови. Тексти екзаменаційних розмовних тем, тренувальні вправи, 

прислів’я, приказки, вірші, пісні, що увійшли до посібника, дозволяють виробити 

мовні навички, засвоїти уживану лексику.

Бонк, Н. А. Учебник английского языка : В 2 частях. / Н. А. Бонк, Н. А. 

Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М. : ГИС, 2001. - Книга. - 511 с. 

Бонк, Н. А. Учебник английского языка : В 2 частях. Ч.2 / Н. А. Бонк, Н. А. 

Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М. : ГИС, 2001. - Книга. - 511 с.

Может быть использован на курсах иностранных языков, в кружках, лицами 

самостоятельно изучающими английский язык, студентами вузов и учащимися 

школ.

Венкель, Т. В. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську : Практичний курс 

англійської мови для судентів вищих навчальинх закладів: Навчальний посібник / 

Т. В. Венкель, О. Д. Валь. - Чернівці : Книги-XXI, 2003. - Книга. - 296 с.

Складається з текстів для читання, діалогів, лексичних вправ та додаткових 

матеріалів підібраних за тематичним принципом. Основний акцент робиться на 

глибокому засвоєнні та активізації побутової лексики.  



Верба, Л. Г.  Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : 

довідник / Л. Г. Верба, Л. Г. Верба. - К. : ВП Логос-М, 2008. - Книга. - 352 с. -

(Учням та абітурієнтам) 

У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, 

які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. . 

Коганов, А. Б. Сучасна англійська мова : розмовні теми (лексика, тексти, 

діалоги, вправи) : для школярів, абітурієнтів, студентів. Кн.1 / А. Б. 

Коганов. - К. : А.С.К., 2000. - Книга. - 359 с.

Коганов, А. Б. Сучасна англійська мова : розмовні теми (лексика, тексти, 

діалоги, вправи) : для школярів, абітурієнтів, студентів. Кн.2 / А. Б. 

Коганов. - К. : А.С.К., 2000. - Книга. - 352 с.

Даний посібник з розвитку навичок усного англійського мовлення 

складається з 18 розділів, які охоплюють велику кількість тем і підтем, 

передбачених програмами з англійської мови для шкіл і вузів.  

Голицынский, Ю. Б. Великобритания = Great Britain : пособие по страноведению / 

Ю. Б. Голицынский. - С.Пб. : КАРО, 2005. - Книга. - 480 с. - (Страноведение). 

Великая история, замечательная, известная нам по романам природа, 

легендарные британские традиции, реалии современной жизни – обо всем этом 

подробно и доступно рассказано в книге.



Манси, Е.  Английский язык : Разговорные темы (тексты, диалоги):Учебное 

пособие:Для школьников, абитуриентов, студентов. Ч.1 / Е. Манси. - К. : 

А.С.К., 1999. - Книга. – 400с.

Манси, Е.  Английский язык : Разговор. темы (тексты, диалоги):Учебное 

пособие:Для школьников, абитуриентов, студентов. Ч.2 / Е. Манси. - К. : 

А.С.К., 1999. - Книга. - 352с. 

Пособия состоят из 44 разделов, включающие тексты и диалоги по 

разговорным темам, изучаемым по программам средней школы и вузов. 

Мясоєдова, С. В. Найкращі теми з англійської мови, ситуації, тексти для 

дискусій, діалоги, повідомлення / С. В. Мясоєдова. - Харків : ВАТ "Харківська 

книжкова фабрика", 2005. - Книга. - 432 с. 

Книга містить найкращі теми з англійської мови, ситуації, тексти для дискусій, 

діалоги. Читачи знайдуть в книзі багато корисної й цікавої інформації, що 

допоможе підвищити рівень як мовної, так і краєзнавчої компетенції. 

Петрова, А. В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А. В. 

Петрова. - Изд. дополнено и испр. – Харьков : Проминь, 2001. - Книга. - 432 с : 

ил.

Знание английского языка – ваше давнее желание или необходимость? Решить 

эту проблему самостоятельно и сравнительно быстро поможет  это пособие.   

Для лиц, начинающих  изучение языка самостоятельно. 



Полупан, А. П.  English-speaking countries : a cultural reade / А. П. Полупан, А. П. 

Полупан, В. В. Махова. - Х. : Академия, 2000. - Книга. - 208 с. 

Книга для чтения на английском языке по страноведению.  Включены материалы 

по истории, географии и культуре  Великобритании, США, Канады, Австралии и 

многих других странах.

Практический курс английского языка. 1 курс : учебник / под ред. В. Д. 

Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. - Книга. - 536 с. -

(Учебник для вузов). 

Цель учебник - обучение устной речи на основе автоматизированных 

речевых навыков. 

Практический курс английского языка : 2 курс : учебник для вузов / под 

ред. В.Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : ВЛАДОС, 2003. - Книга. 

- 520 с. - (Учебник для вузов). 

Основная цель учебника - развитие навыков устной и письменной 

речи.

Хоменко, Е. Г.  Граматика англійської мови : Навчальний посібник / Е. Г. Хоменко. 

- К. : "Знання-Прес", 2003. - Книга. - 606 с. 

Детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, 

орфографії і пунктуації сучасної англійської мови. Розраховано на учнів і 

вчителів загальноосвітніх шкіл.





Якщо ви шукаєте гарну роботу, пов’язану зі сферою 

бізнесу, технікою чи наукою, або якщо вам вже 

пощастило знайти гарну роботу, і ви знаєте іноземну 

мову, можна удосконалювати її для просування 

по кар’єрних сходах.

Знання англійської мови дозволять вам:

• З гордістю зазначити в вашому резюме «чудове 

володіння англійською», влаштуватися на роботу 

вашої мрії та заробляти багато грошей.

• Досконало освоїти комп’ютер та його програми.

• Бути бізнесменом (або ж бізнес-леді) світового 

рівня. Усі міжнародні переговори та підписання угод 

проходять англійською, і якщо ви хочете брати участь 

в міжнародних конференціях, спілкуватися з діловими 

людьми, читати міжнародні журнали та газети про 

бізнес, ви повинні знати англійську мову.



Англійська мова = English : комунікативний аспект : підручник 

/ Л. Мисик, А. Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л. Поплавська; ред. 

Л.Мисик; МОН України. - Львів : Світ, 2007. - Книга. - 432 с.

Підручник з англійської мови розрахований для навчання 

студентів І-ІІ курсів вищих навчальних закладів.

Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : 

Підручник / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; За ред. В.В. 

Бондаренко. - Вінниця : Нова книга, 2005. - Книга. - 464 с

Підручник пропонує свіжий погляд на різні аспекти життя 

англомовних країн і наводить багато маловідомих фактів з 

різних аспектів духовної та матеріальної культури 

англомовних націй. 

Ільченко, О. М. Англійська  для науковців : Семантика. 

Прагматика. Переклад : підручник / О. М. Ільченко ; НАН 

України, Центр  наукових  досліджень та викладання  

іноземних мов. - вид. друге, доопрацьоване. - К. : Наукова 

думка, 2010. - Книга. - 288 с.

Підручник допомагає системно засвоїти  сучасну лексику й 

граматику англійської мови науки, 



Красюк, Н. Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові 

: Навчальний посібник / Н. Д. Красюк ; НБУ. - Львів : ЛБІ НБУ, 

2004. - Книга. - 253 с. 

Призначено для студентів фінансово-економічних 

спеціальностей вузів та для осіб, що використовують  

англійську мову в практичній діяльності в галузі економіки та 

фінансів. Посібник розраховано на осіб, що володіють 

основами нормативної граматики англійської мови. 

Makukhina, T. Try again! Steps to Business English = Попробуй 

еще раз! Шаги к деловому английскому. І. : Student's book / T. 

Makukhina, N. Gladush. - Симферополь : Неаполь, 1994. -

Книга. - 224 с.

Данное пособие предназначено для взрослых, изучавших 

английский язык и желающих усовершенствовать свои 

знания. 

Ніколенко, А. Г. Практикум з англійської мови= 

= Practice makes perfect : Навчальний посібник для внз / А. Г. 

Ніколенко ; КІП. – К.: Кондор, 2005. – Книга. – 912 с.

У посібнику використовується комунікативний підхід до 

вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних 

оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних 

джерел.



Переклад англомовної економічної літератури : Економіка 

США: загальні принципи: Навчальний посібник / За ред. Л.М. 

Черноватого, В.І. Карабана. - 2-ге вид., доп. - Вінниця : Нова 

книга, 2007. - Книга. - 416 с. - (Dictum Factum). 

Посібник призначений для розвитку навичок та умінь усного та 

письмового перекладу у галузі економіки. 

Переклад англомовної технічної літератури : електричне та 

електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. 

Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : 

навчальний посібник / За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. -

Вінниця : Нова книга, 2006. - Книга. - 296 с. - (Dictum Factum). 

Посібник охоплює п’ять  галузей техніки, забезпечуючи 

засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною 

термінологією. 

Практична граматика англійської мови з вправами : Навчальний 

посібник. Т. 1 : Речення, іменник, прикметник, прислівник, 

займенник, категорія кількості, прийменник, система часу та 

способу дієслова / МОН України; За ред. Л.М. Черноватого, В.І. 

Карабана. - Вінниця : Нова книга, 2006. - Книга. - 276 с. -

(Dictum Factum). 

Перший том посібника охоплює розділи англійської граматики 

засвоєння яких передбачено програмою навчання.  Для 

студентів ВНЗ.



Практична граматика англійської мови з вправами : 

Навчальний посібник. Т. 2 : Modality, non-finite verb group, 

foreign plurals, punctuation, word building, some difficulties in 

the use of articles / МОН України; За ред. Л.М. 

Черноватого, В.І. Карабана. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова 

книга, 2006. - Книга. - 284 с. - (Dictum Factum). 

Посібник охоплює всю граматичну систему англійської 

мови. 

Практичний курс англійської мови : 

Підручник. Ч. 1-3 / За ред. Л.М. 

Черноватого, В.І. Карабана. - Вінниця : 

Нова книга, 2006. - Книга. - 520 с. - (Dictum 

Factum).

Сучасна система вправ передбачає 

паралельний розвиток усіх видів 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

говоріння, читання, письма). 

Спілкуємося англійською мовою = Getting on in English : 

(середній рівень) : підручник / І.М. Байбакова, Л.П. 

Балацька, О.В. Барабаш та ін. - 3-тє вид., відредаг. і доп. -

Львів : Бескид Біт, 2008. - Книга. - 252 с.

Підручник призначений для вищих навчальних закладів 

України, які здійснюють підготовку фахівців з різних 

спеціальностей. 





Ваша мрія – стати відомим вченим? То в цьому

випадку англійську мову ви повинні знати, як свою 

рідну, в усякому разі – не гірше.

Адже вам буде необхідно спілкуватися з колегами з

інших країн, відвідувати, і, можливо, проводити

міжнародні симпозіуми, конференції, 

семінари та форуми. 

До того ж усі найсвіжіші і передові відкриття

всесвітнього значення публікуються саме в 

англомовних журналах та газетах, втім,

навіть щоб отримати Нобелівську премію –

вам треба знати англійську мову. 

Але якщо ви добре знаєте і приділяєте багато уваги

англійській мові, то завдяки фаховій англомовній

літературі, яка є в нашій книгозбірні, 

ви удосконалите свої

професійні знання англійською.



Gelles, R.

Sociology / R. Gelles. - Edition fifth. - New York : 

McGRAW-Hill, 1994. - Книга. – 672 p.

Доктор Ричард Геллс  является всемирно известным 

экспертом в области домашнего насилия и социальной 

защиты детей. Представляем книгу “Социология”.

Kalpakjian, S.

Manufacturing Engineering and Technology / S. Kalpakjian. -
Addison –Wesley publishing company, 1990. –Книга. -1214 p.

Представляем книгу «Технология машиностроения»

Johnk, C. T.

Engineering Electromagnetic Fields and Waves / C. T. 

Johnk. - New York : John Wiley $ Sons, 1988. -Книга. – 637p.
Книга «Инженерия электромагнитного поля и волн» 

представляет вводную теорию и применения уравнений 

Максвелла к проблемам электромагнитного поля.



Olah, G. Nydrocarbon Chemistry / G. Olah, A. Molnar. -

New York : John Wiley & Sons,Inc, 1995. – Книга. –

632p. 

Книга лауреата Нобелевської премії Олаха Г. А. 

присвячена питанням хімії вуглеводнів.

Savelyev, I.V. Fundamentals of theoretical physics : 

Mechfnics Electrodynamics / I.V. Savelyev. – Mir 

publisher Moscow, 1981. –Книга. – 424 p.

Savelyev, I.V. Fundamentals of theoretical physics : 

Quantum Mechanics / I.V. Savelyev. – Mir publisher 

Moscow, 1982. – Книга. – 368 p.

Microwave Technologies in Telecommunicatio Systems = 

Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / 

V.P.Babak, T.N.Narytnik, M.E.Ilchenko. – К. : Техніка, 2002. –

Книга. – 272 p. 

В книзі ідеться про поширення радіо та мікрохвиль у 

просторі, та про передачу телевізійних сигналів та 

звукового мовлення.



Shapiro, A. H. The Dynamics and Thermodynamics of 

compressible fluid flow : In Two Volumes. Volume I / A. H. 

Shapiro. – New York : John Wiley $ Sons, 1953. – Книга. –

647 p.

Представляем книгу профессора машиностроения Шапиро 

Х. Ашера «Динамика и термодинамика сжимаемой 

жидкости FLOW»

Slavin, S. Economics / S. Slavin. – Edition fourth. – Boston : 

Irwin, 1996. – Книга. – 821 p.

«Экономикс» книга доктора философии, доцента 

кафедры экономики в Union County College, штата Нью-

Джерси.

Semiconductor. Technologies. 1986 / Editor J.Nishizawa. –

Amsterdam : NORTH-HOLLAND, 1986. – Збірник. – 345 p. 

– (Japan annual reviews in electronics, computers, 

telecommunications. Vol.19).

Полупроводниковые технологии – ежегодный обзор в 

области электроники, компьютеров и телекоммуникаций. 

(Япония)



Teshnical Drawing / Giesecke F.E., Mitchell A., Hill ².L., 

Dygdon J.T. – Seventh Edition. – New York : Macmillan 

Publishing Co.,ins., 1980. – Книга. – 868р.

В книге « Техническое черчение» представлены чертежи 

различных деталей.

Stefik, M. The Internet Edge : Social, Legal, and Technological 

for a ,Networked World / M. Stefik. - London : The MIT Press, 

1999. - Книга. – 320 р.

В книге показано взаимодействие социальных, правовых 

и технических отраслей, раскрываются вопросы 

конфиденциальности в Интернете.

Streeter,J. Basic mathematical skills with geometry / James 

Steeter, Donald Hutchison, Louis Hoelzle. – New York : 

McGraw-Hill, 1991. – Книга. – 784p.

Книга Джеймса Стритера «Основные математические 

навыки ( с использованием геометрии)»







Туманний Альбіон воістину загадкова країна. 

Піднявши комір новобудов, стоїть незрушена

віками Великобританія. В ній співіснують та 

взаємодоповнюють один одного

історія та сучасність. 

Така ж і англійська мова, мова Шекспіра та 

Вальтера Скота.

Книги англійською мовою читають в Україні дві

групи людей – це іноземці та ті,

хто вивчають цю мову. 

І звісно ви теж можете приєднатися до 

прихильників.

Для початку потрібно визначитись, що ви

збираєтесь читати: класику чи сучасну

літературу.



Адже сучасна література не менш важлива для 

історії, ніж класична. Якщо у вас вже є 

улюблені  книги англійською, які ви хочете 

прочитати – тоді вперед.  

Головне не боятися і почати, і навіть якщо 

прочитавши першу сторінку, ви не зрозумієте і 

половини слів – не відступайте

і книга підкориться вам! 

А для тих, хто тільки почав задумуватись 

над тим, що б такого цікавенького та 

сучасного почитати, пропонуємо вам твори із 

скарбниці світової  літератури з фондів 

нашої книгозбірні. 



Baum, L. Frank

American Fairy Tales / L. F. Baum. - Kyiv : Znannia, 2013. - Книга. - 143 p. 

- (English Library). 

В збірці Лаймена Френка Баума – американського письменника і 

драматурга, всесвітньо відомого класика дитячої літератури 

“Американські чарівні казки” містяться дивовижні і повчальні історії, тон 

розповіді в яких більш сатиричний і насмішкуватий, ніж зазвичай у 

дитячих оповіданнях.

Barrie, J. M.

Peter Pan / J. M. Barrie. - Kyiv : Znannia, 2014. - Книга. - 190 p. - (English 

Library). 

Шотландський письменник, автор романтичної казкової повісті “Пітер Пен” 

– Джеймс Метью Баррі, силою силою своєї уяви створив яскравий 

чарівний світ, в якому реальність тісно переплітається з фантазією і в 

якому представлені захоплюючі, часом навіть небезпечні, проте дуже 

веселі пригоди.

Chernyshevsky, N.

What  Is to Be Done? / N. Chernyshevsky. - Moscow : Raduga 

Publishers.1982. - 485 p. 

На английском языке представлена книга русского философа-

материалиста, энциклопедиста, литературного критика, 

публициста и писателя Николая Гавриловича Чернышевского 

«Что делать?». 



Кристи, А.

Подвиги Геракла : Рассказы / А. Кристи ; Сост., обраб. текста, коммент., 

словарь Н.И.Кролик. - М. : Высш. шк., 1988. - Книга. - 95 с. - (Б-ка для нач. 

чтения). 

В пособие вошли 7 наиболее остросюжетных рассказов из известной книги 

Агаты Кристи того же названия. Текст книги методически обработан.

Dostoyevsky, F.

The Karamazov Brothers / F. Dostoyevsky. – Moscow : Progress Publishers, 

1981. – 493 p.

«Братья Карамазовы» (1880) – последнее большое сочинение великого 

русского писателя Ф. М. Достоевского, в котором обнажены «все глубины 

души человеческой» и «дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца 

людей».  

Fitzgerald, F. Sc.

The Great Gatsby / F. Sc. Fitzgerald. - Kyiv : Znannia, 2015. -

Книга. - 198 p. - (English Library). 

В книге американского писателя Френсиса Фицджеральда 

представлен роман «Великий Гэтсби» который считается  

шедевром американской литературы, символом «эпохи джаза». 

В нем есть все: великолепный слог, интригующий сюжет. 



Grin, A.

The Seeker of Adventure  / A. Grin. – Moscow : Raduga Publishers, 1989. –

374 p.

В книге представлены повести и рассказы Александра Грина на 

английском языке. Читатель может познакомиться с такими 

произведениями: «Окно в лесу», «Искатель приключений», «Отравленный 

остров» и другие.

Henry, O.

The Roads We Take and Other Stories / O. Henry. - Kyiv : Znannia, 2015. -

Книга. - 206 p. - (English Library).

В книзі О. Генрі – американського письменника, майстра жанру оповідань 

« Дороги, які ми вибираємо, та інші оповідання» читач знайде такі 

оповідання: «Палаючий світильник», « Серце і хрест», «Маятник» та інші.

Jerome, J. K.

Three Man in a Boat (To Say Nothing of the Dog) / J. K. Jerome. - Kyiv : 

Znannia, 2015. - Книга. - 238 c. - (English Library). 

«Трое в лодке, не считая собаки» юмористическая повесть Джерома К. 

Джерома, представляет собой отчет о лодочной поездке по реке Темзе 

между Кингстоном и Оксфордом тремя веселыми друзьями и их 

забавной собаки Монморанси.



Lear, E.

A Book of Nonsense / E. Lear. – Киев : Знання, 2011. - Книга. - 156 с. -

(Библиотечка для изучающих английский язык, 2011 ; 3). - ISBN 978-966-346-

897-6 : 25,00 UAH.

Эдвард Лир – знаменитый английский поэт и художник. В эту книгу вошли 

сборник его стихов «Книга нонсенса», а также несколько наиболее известных 

стихов из сборника «Бессмысленные песни».

Лондон, Джек

White Fang = Белый клык : Повесть / Д. Лондон. - К. : Знання, 2006. - Книга. -

263 с. - (Библиотечка для изучающих английский язык). 

«Белый клык» (1906) – талантливая повесть одного из наиболее известных 

писателей ХХ века Джека Лондона.В центре произведения – отношение 

человека к животному, к природе, основанное на гуманности и доброте.

London, J.

The Son of the Wolf / J. London. - Kyiv : Znannia, 2015. - Книга. - 206 p. -

(English Library).  

Збірка Джека Лондона – видатного американського письменника, 

публіциста, автора численних пригодницьких романів та оповідань «Син 

Вовка» об’єднує дев’ять творів північного циклу, що розповідають про 

життя старателів і корінного населення. 



Poe, E. A.

The Murders in the Rue Morgue and Other Stories / E. A. Poe. - Kyiv : Znannia, 

2014. - Книга. - 206 p. - (English Library). 

До збірки Едгара Аллана По – видатного американського письменника, поета, 

літературного критика, відомого, як автора загадкових і “страшних” оповідань 

увійшли найвідоміші новели письменника.

Pushkin, A. 

Selected Works in Two Volumes / A. Pushkin. – V.1. – Moscow : Raduga 

Publishers, 1989. – 247 p.

В сборнике представлены избранные произведения русского поэта, 

драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Читатель может 

познакомиться с такими произведениями: “К морю”, “Пророк”, “Эхо”, “Медный 

всадник”, “Кменный гость” и другие.

Russian 19 th-century Verse. – Moscow : Raduga Publisher, 1983. – Книга. –

367 р.

В збірці пропонуються твори з російської поезії 19 сторіччя (Пушкін, 

Баратинський, Лермонтов, Кольцов, Тютчев, Толстой, Некрасов, Фет).



Saki

The Treasure Ship and Other Stories / Saki. - Kyiv : Znannia, 2014. - Книга. -

175 p. - (English Library).

В книзі англійського прозаїка і журналіста Сакі “Галеон скарбів та інші історії” 

представлені короткі сатиричні оповідання, які відрізняються невловимо 

тонким гумором, витонченістю фраз і діалогів і дещо цинічною іронією.

Stevenson, R. L.

Treasure Island / R. L. Stevenson. - Kyiv : Znannia, 2015. - Книга. - 253 p. -

(English Library).

В романі знаменитого англійського письменника Роберта Льюїса Стівенсона 

“Острів скарбів”, автор майстерно доводить, що небезпека безлюдного 

острова, підступність піратів і таємничі скарби – саме те, що потрібно юному 

мрійникові. 

Tolstoy, A.

The Marie Antoinette Tapestry / Alexei Tolstoy. – Moscow : Raduga 

Publishers, 1991. – Книга. – 373 р.

В книзі “Габілен Марії-Антуанети” представлені повісті та 

оповідання радянського письменника Олексія Толстого. В збірку 

увійшли такі твори: “Гадюка”, “Древний путь”,  “Голубые города”, 

“Гобелен Марии-Антуанетты” та інші.



Wilde, O.

An Ideal Husband ; The Importance of Being Earnest / O. Wilde. - Kyiv : Znannia, 

2014. - Книга. - 222 p. - (English Library).

В книзі Оскара Вайльда – видатного ірландського письменника представлени 

п’єси “Ідеальний чоловік” і “Як важко бути серьозним”. Завдяки сценічності, 

живим діалогам, гострим епіграмам, іскрометному, іноді навітьабсурдному 

гумору ці п’єси увійшли до золотого фонду світової літератури.

Wilde, O.

The Picture of Dorian Gray / O. Wilde. - Kyiv : Znannia, 2015. - Книга. -

283 p. - (English Library).

“Портрет Доріана Грея” – єдиний опублікований роман Оскара Вайльда. 

Поєднавши риси готичного роману, комедії характерів, трактату про 

взаємовідносини між мистецтвом і мораллю, роман і досі залишається 

загадкою для читачів і саме тому не втрачає свою актуальність. 

Turgenev, I.

Stories and Poems in Prose / Ivan Turgenev. – Moscow : Progress Publishers. 1982. 

– 415 p.

В книгу Ивана Сергеевича Тургеньева Русского писателя, поэта, драматурга 

вошли такие известные повести «Первая любовь», «Вешние воды», 

стихотворения в прозе «Маша», «Воробей», «Русский язык», «Два богача» и 

другие. 



Щиро запрошуємо завітати до нашої 

книгозбірні, де ви зможете підібрати 

літературу для початківців, для тих хто прагне 

удосконалити свої знання і для любителів та 

знавців англійської мови.

Вся література представлена на віртуальній 

виставці  є в фондах нашої бібліотеки.

Віртуальну виставку підготувала і оформила

завідуюча відділу обслуговування науковою літературою 

НТБ ВНТУ Наталія Тарануха


