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Шановні читачі! 
 Пропонуємо Вашій увазі  тематичну книжкову виставку 

«ВИВЧАЙТЕ  АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ТА БУДЬТЕ УСПІШНИМИ», яка 
експонується в читальному залі навчальної технічної 
літератури (ауд. 512) Наукової бібліотеки НУ «Запорізька 
політехніка». Виставка спрямована на популяризацію вивчення 
англійської мови.  

У XXI столітті просто неможливо досягти успіху, не знаючи 
англійської мови, яка сьогодні є засобом міжнародного 
спілкування. У будь-якій області нашої діяльності – 
промисловості, комерції, дипломатії та культурі, міжнародному 
туризмі, науці і комп’ютерних технологіях, інтернеті та 
електронній пошті – знання англійської потрібно щодня в 
кожній робочій ситуації. 

Матеріали виставки зацікавлять всіх, хто прагне 
вдосконалити або вивчити англійську мову. 

Почни своє життя сьогодні. Не потрібно грати з майбутнім, 
необхідно діяти зараз, негайно! 



ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 
 ТА БУДЬТЕ УСПІШНИМИ  

Читальний зал навчальної технічної літератури, 5 корпус, 512 ауд. 



Щоб ефективно вивчати мову, треба знати її витоки та те, як 
вона розвивалась. 

Історія англійської мови починається з трьох германських 
племен, які вторглись на територію Британії у 5 столітті нашої ери. 
Ці племена - англи, сакси та юти. 
       У той час мешканці Британії говорили на кельтській мові, проте 
завойовники відтіснили кельтів до західних та північних країв 
острову - по суті туди, де зараз розташовані Уельс, Шотландія та 
Ірландія. Англи називали свою країну “Englaland”, а їхня мова 
називалась “Englisc” - звідси і походять назви “England” та “English”. 

 



Від теорії до практики 

Підручники допоможуть 
вдосконалити навички усного і 
писемного мовлення, вільного 
розуміння художнього тексту, 
збагачення словникового 
запасу, формування лінгвокра- 
їнознавчої та культурної компе- 
тенції. Велика увага у 
підручниках приділяється 
вивченню граматики задля 
більш ефективного практичного 
оволодіння мовою.  

 Тематика текстів охоплює широкий спектр питань. Система вправ 
забезпечує оволодіння усною мовою та вміння перекладати тексти за фахом.  

«Найбільша розкіш на світі 
—  це розкіш людського спілку-
вання». 
              Антуан де Сент-Екзюпері 

Читальний зал навчальної технічної літератури, 5 корпус, 512 ауд. 



Література з різних галузей знань 

Користь, яку приносить читання науково-технічних текстів англійською 
мовою – це збагачення словникового запасу, формування наукової картини 
з урахуванням досягнень XXI століття. Англійський останнім часом 
користується все більшою популярністю. 

  

«Знання однієї мови дозволяє ввійти в 
коридор життя, знання двох мов – відкриває вам 
усі двері у цьому  коридорі».                   Франк Сміт 

Читальний зал навчальної технічної літератури, 5 корпус, 512 ауд. 



Праці викладачів університету 

На виставці представлені монографії, підручники, навчальні посібники, 
тексти лекцій, методичні вказівки  науковців університету. 

«Якщо ви володієте знанням, дайте іншим 
запалити від нього свої світильники.   

Т. Фулпер 

Читальний зал навчальної технічної літератури, 5 корпус, 512 ауд. 



Художня література англійською  

Дослідження показують, що читання іноземною мовою навчить вас 
краще нею писати та позитивно вплине на орфографію, усне мовлення 
та сприймання на слух, підвищує рівень володіння мовою загалом. 

«Щоб мова тобі повністю відкрилася, 
маєш бути залюбленим в неї».     

                                                          О. Гончар 

Читальний зал навчальної технічної літератури, 5 корпус, 512 ауд. 



Довідкова література 

Словники - це певні еталони, взірці, що 
відіграють  значну роль у нормалізаціїї мови, 
поширенні мовних норм, у піднесенні мовної 
культури. 

Різні за тематикою і цільовим призначенням 
довідкові видання є джерелами  інформації, які 
допомагають нам про щось довідатись, уточнити 
про те чи інше поняття, перекласти слово з однієї 
мови на іншу.  

Отже, з радістю запрошуємо до нас!  

«Словник – це весь всесвіт в 
алфавітному порядку».        А. Франс 

Читальний зал навчальної технічної літератури, 5 корпус, 512 ауд. 



10 цінних порад  
від Като Ломб, яка володіла  

16 мовами 
Като Ломб (Lomb Kató) – відома угорська 

перекладачка, письменниця, одна з перших синхронних 
перекладачів в світі. Побіжно перекладала на 8 мов, а 
загалом працювала з 16 мовами. І це при тому, що в її час 
не було ні аудіодисків з голосами носіїв, ні скайпу, ні 
мовних шкіл.  

Більшість мов, якими володіла Ломб, вона опанувала самостійно, 
працюючи лише з підручниками та художньою літературою на мові, що 
вивчала. В основі її підходу – принцип «повного занурення в мову»: 
освоєння граматики паралельно з читанням оригінальних текстів і 
заучування стійких словосполучень, найбільш часто вживаних в усному 
мовленні. 

 
Като Ломб сформулювала десять ефективних правил для вивчення 

мови й виклала їх в своїй книзі «Як я вивчаю мови».  



1. Займатися мовою необхідно кожного дня. (хоча б 10-15 хвилин).Особливо 
ефективно займатися вранці. 
2. Якщо бажання вивчати мову слабшає, придумайте свій власний алгоритм 
занять. Наприклад, трохи занять, потім – трохи музики… Але не 
закидайте навчання. 
3. Контекст – наше все. Ніколи не вивчайте окремі слова. Наприклад, якщо ви 
запам’ятали вираз «strong wind», то одне зі слів автоматично викличе в 
пам’яті друге. 
4. Особливо корисно виписувати вже готові окремі фрази й намагатися 
використовувати їх як можна частіше в мові. 
5. Подумки перекладайте в голові все, що попадається на очі – реклама, 
уривки пісень, діалогів, назви газетних статей.  
6. Корисно заучувати невеликі тексти і діалоги.  
7. Вже готові до вживання фрази й ідіоми записуйте і зберігайте в пам’яті в 
першій особі 
8. Будь-яку іноземну мову не можна вивчати ізольовано. Штурмувати 
фортецю потрібно з усіх боків: дивіться фільми, читайте літературу і газети в 
оригіналі, спілкуйтеся з носіями мови в інтернеті. 
9. Не бійтеся помилок, бійтеся невиправлених помилок. Ніколи і нічого не 
залишайте неперевіреним. Краще уточніть двічі. 
10. Будьте впевнені, що незважаючи ні на що, ви вивчите мову! Неодмінно 
настане момент, коли кількість переросте в якість і мовного бар'єра не буде. 
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Вивчаємо англійську самостійно 
(добірка інтернет-посилань) 

learnenglish.britishcouncil.org/ На сайті Британської ради ви знайдете тонну матеріалів 
для вивчення англійської 
www.engvid.com/english-lessons/ - відеоуроки англійської мови.  
www.loyalbooks.com/ має більше 7000 безкоштовних аудіокниг англійською мовою. 
www.bbc.co.uk/learningenglish - можливість вивчати британську англійську мову з 
рівня lower inter mediate (нижче середнього) 
learningenglish.voanews.com/ - Сайт для тих, хто хоче попрактикуватися в 
американській англійській 
www.real-english.com/ Сайт з уроками, статтями та відео.  
www.learnamericanenglishonline.com/ Весь матеріал розподілений за рівнями і 
виділений певним кольором для зручності. А вчитель Пол пояснює граматику в відео 
форматі. 
ororo.tv/ru Вчи англійську за допомогою фільмів і популярних серіалів 
www.tuneintoenglish.com/ Для меломанів – вчи англійську за допомогою музики 
babeleo.com/ Тут можна читати книги в оригіналі з професійним перекладом перед 
очима 
easy-english.com.ua/ Англійська мова для дітей, студентів, школярів та дорослих 
безкоштовно! 
uk.speaklanguages.com/ Усі фрази та лексика на цьому сайті є доступними зі звуком 
translate.meta.ua/ua/ Перекладач з англійської на українську мову 
https://loyer.com.ua/uk/26-sajtiv-z-urokami-anglijskoyu-movoyu/ 26 сайтів для 
безкоштовного вивчення англійської мови 
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