
Спілкуємося англійською мовою 

Сучасний англо-український українсько-

англійський словник. Понад 100000 слів і 

словосполучень / укл. Л. І. Шевченко, Д. В. 

Дергач, І. В. Шматко. – К. : Арій, 2016. – 544 с.  

       Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 

У словнику вміщено понад 100000 

найуживаніших слів і словосполучень сучасної 

англійської та української мов, які охоплюють 

різні сфери суспільного життя людини. Крім 

загальновживаної лексики і деяких 

найпоширеніших термінів, словник містить 

англо-українські аналоги скорочень, які 

вживаються в суспільній комунікації, географічні 

назви, а також таблицю неправильних 

англійських дієслів. 

Книга розрахована на широке коло 

користувачів: студентів, школярів, бізнесменів, 

туристів, а також усіх, хто вивчає або часто 

використовує англійську та українську мови та 

прагне вдосконалити свої знання. 

 

Сучасний словник англо-український 

українсько-англійський. 100000 слів та 

словосполучень. Словник географічних назв. 

Транскріпція світового стандарту / укл. М. 

Зубков, В. Мюллер. – Х. : Вища шк., 2013. – 

752 с.  

     Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 

Пропонований сучасний англо-український 

та українсько-англійський словник містить 

близько 100000 загальновживаних слів та 

словосполучень класичної англійської мови. 

Лексика, орфографія та транскрипція подані 

відповідно до сучасних норм. Словник може 

бути використаний для читання текстів різного 

рівня складності за будь-якою тематикою, за 

винятком вузькоспеціалізованих. 

Додатками до основної частини є 

географічні власні назви, найуживаніші 

англійські, американські й латинські 

скорочення, список найважливіших слів, що 

змінюються не за загальними правилами, 

перелік найуживаніших службових слів. Словник розрахований на широке коло 

користувачів. 



Business English. Словник-довідник з ділової 

англійської мови. – Х. : Школа, 2010. – 541 с.  

         Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 

До вашої уваги пропонується сучасний і 

високоефективний довідник з Business English. 

Ця книга стане вашим добрим помічником і 

порадником під час переговорів, ділових 

подорожей, укладання офіційних документів та 

написання листів, підготовки доповідей і 

презентацій, допоможе знайти правильні 

звороти для інтернет-кореспонденції та 

телефонних розмов.  

Книга розрахована на людей із різним 

рівнем володіння англійською та складається з 

трьох основних частин.  

 

 

 

 

 

 

 

Спілкуємося англійською мовою (середній 

рівень). Getting on in English (intermediate) : 

підручник / І. М. Байбакова, Л. П. Балацька, 

О. В. Барабаш, М. Б. Бусько. – 3-тє вид., 

відредаговане і доп. – Львів : Бескид Біт, 

2008. – 252 с.  

      Кільк. прим.:  29  (Абонемент науковий - 5, 

Абонемент навчальний - 24) 

 

Підручник Getting on in English 

(intermediate) для студентів, призначений для 

вищих навчальних закладів України, які 

здійснюють підготовку фахівців з різних 

спеціальностей. 

Укладачами підручника враховані 

загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти, щодо поліпшення рівня професійного 

спілкування іноземною мовою. 

 

 

 

 

 

 



Большой современный англо-русский, 

русско-английский словарь. 170 000 слов и 

выражений современного английского языка 

/ сост. Т. А. Сиротина. – Донецк : БАО, 2008. 

– 688 с.  

        Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1) 

 

Це видання містить близько 170000 слів і 

словосполучень, найбільш часто вживаних в 

сучасній англійській мові. У словнику 

наводяться фонетичні та граматичні 

характеристики слів, дані найпоширеніші 

ідіоматичні вирази. 

Словник призначений для студентів, 

викладачів, фахівців-філологів, а також для 

всіх, хто вивчає або активно використовує 

англійську мову. 
 
 
 
 
 
 

Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської 

мови : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – К. 

: Логос-М, 2007. – 352 с.  

     Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 
 

У довіднику висвітлюються основні 

граматичні явища сучасної англійської мови, 

які потрібно засвоїти для ведення бесіди і 

розуміння тестів англійською мовою. 

Теоретичний матеріал закріплюється 

розширеною системою вправ. 

Довідник призначено для школярів, 

студентів, всіх хто вивчає англійську мову. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Англійська мова для повсякденного 

спілкування : підручник / В. К. Шпак, В. Я. 

Полулях, З. Ф. Кириченко, Н. М. Голуб ; за 

ред. В. К. Шпака. – 5-те вид., стер. – К. : 

Вища шк., 2007. – 302 с.  

    Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 
 

Підручник призначено для студентів 

вищих навчальних закладів, школярів старших 

класів, які поглиблено вивчають англійську 

мову. Також видання буде корисним 

широкому колу осіб, які вдосконалюють свої 

знання. Посібник складається з основного 

курсу (25 уроків) і вступного фонетико-

орфоепічного курсу. Уроки, які розглядаються 

в підручнику, охоплюють основні теми, 

необхідні для повсякденного спілкування. 

Вступний фонетико-орфоепічний курс 

надає відомості про правила читання. Теми 

основного курсу містять мовні зразки, діалоги, 

тексти та варіанти мовних ситуацій. В кінці 

посібника надається англо-український 

словник з транскрипцією і перекладом на 

українську мову. Наблизити словниковий 

запас і навички усного мовлення до живого 

спілкування – одне з найважливіших завдань цього підручника. 
 

Мегазбірка найкращих англійських 

розмовних тем : найактуальніші теми 

сьогодення. Монологи та діалоги. 

Контрольні запитання. Вправи на 

перевірку засвоєного матеріалу. Точні, 

близькі до орігіналу переклади / укл. Н. В. 

Кравченко. – Х. : Школа, 2007. – 608 с.  

    Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 
Книга є найбільшою та найновішою 

збіркою англійських розмовних тем, що 

складається з 27 тематичних розділів, кожен з 

яких містить необхідну кількість спеціально 

дібраних текстів з теми, що вивчається. До 

багатьох розділів окремо наведено добірку 

актуальної лексики для складання власних 

розповідей. До текстів подано словнички, а 

також контрольні питання та вправи на 

перевірку засвоєного матеріалу. 

Посібник розрахований на найширшу 

аудиторію і стане у пригоді всім – від 

початківця до фахівця. 



Новая техника запоминания английских 

слов / О. А. Белостоцкая, А. П. 

Александрова, В. А. Козаренко, А. Н. Семин. 

– М. : Эксмо, 2007. – 144 с.  

  Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 
 

Авторитет серед друзів і колег, успіх у 

навчанні або роботі безпосередньо залежить 

від розвитку пам'яті, від швидкості та повноти 

відчуття інформації, від можливостей миттєво 

робити умовиводи. Унікальний курс з розвитку 

здібностей запам'ятовування, розрахований на 

4 тижні, дозволить вам поліпшити розуміння 

складних текстів і досягти 100%-ного 

запам'ятовування, підвищити успішність, 

допоможе при підготовці і здачі іспитів, при 

влаштуванні на роботу, розширить уявлення 

про межі своїх можливостей. 

Видання адресоване самому широкому 

колу читачів. 

 
 
 
 
 

 

Гужва Т. Англійська мова. Розмовні теми : 

навч. посібник. Ч. 1. – Х. : Фоліо, 2006. – 414 

с.  

      Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 

Навчальний посібник призначений для 

вдосконалення навичок усної мови, для 

розширення лексичного запасу. 

Містить зразки розмовних тем, кожну з 

яких доповнено відповідними текстами 

англійських і американських авторів, 

комунікативними вправами. 

Для студентів факультетів іноземної 

філології університетів, ліцеїв, гімназій та 

коледжів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Англо-український словник з бізнесу / за ред. 

Н. М. Семко. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 

318 с.  

   Кільк. прим.:  20  (Абонемент науковий - 5, 

Абонемент навчальний - 15) 

 

Англо-український словник з бізнесу 

містить понад 18 тисяч термінів і 

термінологічних словосполучень, які 

охоплюють основні сфери ділової активності 

людини, зокрема менеджмент, маркетинг, 

трудові ресурси, планування, організацію 

виробництва, облік, фінанси, кредит, аудит, 

статистику, страхування, демографію, 

соціологію, право тощо. 

Для студентів вищих навчальних закладів, 

магістрантів, аспірантів, а також викладачів та 

фахівців-практиків. 

 

 

 

 

 
 

Пройдаков Е. М. Англо-український 

тлумачний словник з обчислювальної 

техніки, Інтернету і програмування / Е. М. 

Пройдаков, Л. А. Теплицький. – 2-ге вид., 

доп. і доопрац. – К. : СофтПрес, 2006. – 823 с.  

     Кільк. прим.:  3  (Абонемент науковий - 2, 

чит. зал навч. літ. - 1) 

 

Друге видання англо-українського 

тлумачного словника з обчислювальної техніки, 

Інтернету і програмування містить близько 14 

тис. термінів, абревіатур і акронімів, які 

використовують у сферах комп'ютерної техніки, 

програмування, мереж різного типу, а також в 

основних прикладних сферах. 

Видання призначене для фахівців з 

інформаційно-комунікаційних технологій, а 

також для широкого кола користувачів, яких 

цікавить ця сфера. 



Англо-український фразеологічний словник / 

Уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр. – К. : 

Т-во “Знання”, КОО, 2005. – 1056 с. 

Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 
 

Словник містить близько 30 000 

англійських сталих словосполучень, серед яких є 

ідіоматичні вирази, прислів’я і приказки, 

“крилаті вислови” та інші фразеологічні одиниці. 

Фразеологічні вирази розміщені в алфавітному 

порядку. Після кожного виразу або звороту 

наведено його український відповідник 

(переклад, аналог або еквівалент). Переважна 

більшість фразеологічних одиниць словника 

ілюстрована прикладами з творів класиків і 

сучасних письменників. 

Словник призначений для студентів, 

аспірантів, учителів, перекладачів, журналістів, 

наукових працівників, усіх, хто вивчає 

англійську мову і працює над перекладами, 

текстами та ін. 
 
 

 

Млявая С.В. Business Life: Деловая жизнь: 

Английские экономические тексты. – Минск : 

Амалфея, 2003. – 208 с.  

     Кільк. прим.:  23  (Абонемент науковий - 4, 

чит. зал навч. літ. - 1, Абонемент навчальний 

- 18)  

 

Книга допоможе розвинути навички 

читання, розуміння і переказу англійських 

економічних текстів. 

Практичні рекомендації з організації 

роботи, тексти, система вправ, список визначень 

основних економічних термінів англійською 

мовою сприяють досягненню цієї мети. 

Для тих, хто самостійно вдосконалює свої 

знання англійської мови в сфері економіки. 

Може бути корисна студентам вищих і середніх 

навчальних закладів економічного профілю. 

 

 

 
 

 



Хведченя Л. В. Практическая грамматика 

современного английского языка / Л. В. 

Хведченя, Р. В. Хорень, И. В. Крюковская ; 

под общ. ред. Л. В. Хведчени. – Минск : 

Интерпрессервис, 2002. – 688 с.  

      Кільк. прим.:  304  (Абонемент науковий - 

4, чит. зал навч. літ. - 1, Абонемент 

навчальний - 299) 

 

Книга являє собою систематизований курс 

граматики (морфологія і елементи синтаксису), 

що включає в себе теоретичний довідник, а 

також велику практичну частину, орієнтовану на 

розвиток мовних навичок і умінь. 

Комунікативна спрямованість посібника 

визначає його специфіку і відмінність від 

традиційно використовуваних джерел. 

Даний посібник розрахований на широке 

коло користувачів, зацікавлених в поглибленому 

вивченні граматики сучасної англійської мови. 

Для студентів вузів, учнів спеціалізованих 

середніх шкіл і гімназій, абітурієнтів, слухачів 

курсів розширеного рівня навчання. 
 

Шевченко О. Л. Спеціалізована англійська 

мова для економістів (складання звітів, 

доповідей та підготовка усних презентацій) : 

навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. 

– К : КНЕУ, 2001. – 92 с.  

  Кільк. прим.:  10  (Абонемент науковий - 10) 

 

Навчально-методичний посібник являє 

собою практичний курс, націлений на 

ознайомлення із сучасними світовими вимогами 

до написання доповідей, формальних та 

неформальних звітів, службових записок, 

протоколів, а також усних презентацій. 

Створений на основі оригінальної англійської та 

американської ділової документації, він 

допоможе економістам ефективно працювати з 

іноземними партнерами та брати участь у 

міжнародних проектах. 

Призначається для студентів старших 

курсів економічних вузів, аспірантів, викладачів 

та співробітників фірм, що ведуть 

зовнішньоекономічну діяльність. 

 

 



Англійська мова. Комунікативний аспект : 

підручник для студ. юрид. і гуманітар. спец. / 

Л. В. Мисик, А. Л. Арцишевська, Л. Р. 

Кузнєцова, Л. Л. Поплавська ; за ред. Л. В. 

Мисик. – К. : Атіка, 2000. – 368 с.  

  Кільк. прим.:  3  (Абонемент науковий - 3) 

 

Підручник розрахований для вивчення 

англійської мови студентами 1-2 курсів 

юридичних спеціальностей, а також 

гуманітарних спеціальностей. 

Спрямування підручника на 

комунікативний аспект забезпечується 

комплексом комунікативних завдань, які 

включені в кожний урок підручника. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посібник з аудіювання: Книга для 

викладачів / авт.-укл. : Т. М. Гусак, Н. О. 

Мірошниченко. - К : КНЕУ, 2000. - 160 с.  

              Кільк. прим.:  2  (Абонемент 

науковий - 2) 

 

Посібник створено для допомоги 

викладачам в процесі тренування здатності 

студентів сприймати англійську мову на слух, 

опрацювання фонетичних та мовленнєвих 

навичок. Тексти мають різні рівні складності й 

можуть застосовуватись на всіх формах 

навчання. 

Цей посібник також можна використати 

для індивідуальної роботи зі студентами. 

Записані на аудіокасетах тексти дадуть 

можливість студентові виконувати завдання з 

допомогою Student book удома, а викладачу 

швидко перевірити цю роботу в аудиторії, 

використовуючи ключі. 

Для викладачів і студентів вищих 

навчальних закладів і коледжів з різним рівнем 

мовної підготовки. 

 

 

 



Куліш Л. Ю. Прискорений курс англійської 

мови : підручник для вузів / Л. Ю. Куліш, Є. 

О. Друянова, В. Л. Мотова. – 3-тє вид., стер. – 

К. : Вища шк., 1994. – 303 с.  

     Кільк. прим.:  3  (Абонемент науковий - 3) 
 

Підручник побудовано на лексичному і 

граматичному матеріалі, що охоплює 

нормативну граматику англійської мови та 

базовий лексичний мінімум. 

Тексти стосуються побутової, 

країнознавчої, загальнонаукової і суспільно-

політичної тематики. Система вправ 

спрямована на вироблення навичок і вмінь 

використовувати лексико-граматичний 

матеріал, що вивчається, в ситуаціях реального 

спілкування. 

Для студентів немовних вузів, мовних 

факультетів університетів як підручник з другої 

мови, для слухачів курсів іноземних мов, учнів 

гімназій і ліцеїв та всіх тих, хто хоче оволодіти 

англійською мовою у стислі строки. 

 
 

Бех П. О. Англійська мова. Самовчитель : 

навч. посібник / П. О. Бех, Л. В. Биркун. – К. : 

Либідь, 1993. – 232 с.  

       Кільк. прим.:  3  (Абонемент науковий - 3) 
 

Самовчитель англійської мови – перше 

видання в Україні такого типу. В ньому 

систематизовані відомості про лексико-

граматичний лад англійської мови. Виклад 

матеріалу здійснюється у супроводі порівнянь з 

відповідними явищами рідної мови. Особливий 

акцент робиться на відмінні та спільні риси двох 

мов, що безперечне сприятиме кращому 

осмисленню й запам'ятовуванню навчального 

матеріалу. 

Адресований студентам вищих навчальних 

закладів 

 

 

 

 

 

  

 
 


