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821- 84(082)

В 54              Wit & Wisdom = Афоризмы и пословицы / сост. С. В. Гапонова. –

Киев : Знання, 2005. – 277 с. (Б-ка для изучающих английский

язык). 

Збірник афоризмів містить відомі вислови видатних людей :

філософів, письменників, вчених, громадських і політичних

діячів минулого та сучасності, а також найпоширеніші

прислів’я та приказки англійською мовою.

Вислови та прислів’я згруповані тематично, щоб полегшити

їх пошук відповідно до потреб читача.

Збірник розрахований передусім на учнів, студентів,

учителів, викладачів, на всіх, хто знає чи вивчає

англійську мову.

Особливо корисним він буде для тих, хто схильний до

роздумів, до філософського осмислення життя, хто має

потяг до точного і стислого висловлення думки.



821.111

Б 41
Bates H.

Eair wind for France: a reader for the 10 th Form 

of Secondary Schools / H Bates. – Moscow :

Prosveshcheniye, 1977. – 142 p.

Події роману англійського письменника 

Гербера Бейтса “Вітер над Францією”

відносяться до періоду руху Опору у

Франції в роки Другої світової війни.

Автор розповідає про безкорисливу та 

самовіддану допомогу простих 

французів англійським авіаторам, які 

здійснили вимушену посадку на 

території Франції, про мужню боротьбу

французького народу проти 

фашистських окупантів.

Розраховано на широке коло читачів. 



821.111  

В 65         Yoynich E. L.

The Gadfly : fourth edition /E.L.Yoynich.  – Moscov :

Foreign Languages Publishing House, 

1958. – 335 p.

Роман англійської письменниці

Е. Л. Войнич “Овід” вважається 

кращим романом англійської 

літератури. Він і сьогодні захоплює 

читача своїм сюжетним драматизмом,

пов’язаним з образом головного 

героя – яскравим, сильним, трагічним. 

Розраховано на широке коло читачів.
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821.111

Г 34       O’Henry

Cabbages and kings = Короли и капуста / O’Henry. –

Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1959. –

94 с.

Сатирична повість англійського

письменника О. Генрі написана в 1904 р.

на основі восьми опублікованих раніше

оповідань про американців в Латинській

Америці.

Дії відбуваються у вигаданій маленькій

латиноамериканській країні під назвою

“Анчурія”, яку сам письменник називає

“бананова республіка”. Основний дохід

країни є експорт тропічних фруктів.

Населення живе в бідноті, влада

корумпована або грає в революцію,

а декілька підприємливих американських

шукачів щастя попадають до коловороту 

несподіваних подій.

Розрахована на студентів 2 курсу

немовних вузів.



821.111

Г 68       Gordon R.

Doctor in the house = Учусь на доктора / R. Gordon.-

Москва : Высш. школа, 1985 – 64 с.

Повість англійського письменника 

Річарда Гордона “Учусь на доктора”

написана з великим почуттям гумору, 

живою англійською мовою.

Розрахована для студентів медичних

вузів.



821.111

Г 85.       Greenwood D.

The true of a little ragamuffin = Правдивая история 

маленького оборвыша / D. Greenwood. Москва :

Просвещение, 1990. – 96 с.

Англійський письменник Джеймс 

Грінвуд на прикладі головного героя 

Джима показує важке життя дітей 

бідняків  в умовах капіталістичного

суспільства кінця 19 століття.

Розрахована для читання учнів 

7-8 класів.



821.111

Г 85       Greene G.

A Chanct for MR Lever = Последний шанс мистера 

Левера / G. Greene. – Москва : Высш. школа, 1989 –

127 с. (Б-ка для начального чтения).

У збірник видатного англійського 

письменника Грема Гріна ввійшли 15 

оповідань. Вони всі різні за змістом,

написані в гостросюжетній манері та 

читаються з захопленням.

Оповідання частково скорочені і 

розраховані для студентів 2 курсу

немовних вузів.



821.111

Г 85 Greene G.

The quiet American : second edition / G. Greene. –

Moscow : Foreign Languages Publishsng House,

1963. – 226 p.

Роман англійського письменника 

Грема Гріна критикує зовнішню 

політику Америки у В’єтнамі. 

Слід зазначити, що Грем Грін  один

із самих видатних письменників 

сучасності і займає особливе місце в

історії літератури 20 століття. 

Книга розрахована на широке коло 

читачів.



821.111

Д 39       Defoe D.

Robinson Crusoe = Робінзон Крузо / D. Defoe. - Київ :

Рад. школа,1960. – 62 с. (Б-ка учня (англійською

мовою)).

Ця книжка є скороченим викладом 

твору англійського письменника 

Даніеля Дефо “Робінзон Крузо”.

Вона призначена для позакласного 

читання англійською мовою в 9 класі

середньої школи.

Щоб полегшити її читання, додано 

примітки до кожної сторінки і

алфавітний словник.



821.111

Д 40        Jerome K. Jerome

Tommy and Co = Томми и Компания / Jerome K. 

Jerome. – Москва : Высш. школа, 1962. – 108 с.

Роман найбільш відомого письменника-

гумориста Англії Джером К. Джерома

розкриває перед читачем приголомшені

цікаві пригоди англійських леді,

джентельменів і їх слуг, собак, котів,

а також привидів – таких же

оригінальних та ексцентричних, як і їх

господарі.

Книга розрахована на студентів 1 курсу

немовних вузів, які вивчають англійську

мову.



821.111

Д 45       Dickens Charles

Oliver Twist = Оливер Твист / С. Dickens. – Москва :

Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 87 с.

(Учебная серия для начального чтения).

Це – другий роман Ч. Діккенса та 

перший в англійській  літературі, 

головним героєм якого стає дитина.

У романі автор показує життя усього 

англійського суспільства від 

аристократичних лондонських

особняків до глухого притулку,

та зв’язок між ними.

Розраховано для учнів старших 

класів.



821.111

Л 81        Lawrence D. H.

England, My England = Англия моя Англия /

D. H. Lawrence. – Киев : Знання, 2005. – 182 с.

(Б-ка для изучающих английский язык).

Девід Герберт Лоуренс, новели якого 

вміщено у збірнику, - відомий 

англійський прозаїк, що створив 

правдиві і художньо-переконливі 

образи англійців початку

20 століття. Його твори пронизує

щира повага  до людської

особистості, справжня духовність,

невдаване розуміння почуттів

своїх героїв, глибоке проникнення в

Їхню свідомість.

Широта зображення англійської

дійсності, психологічна майстерність,

емоційна насиченість оповідань –

характерні риси творчості

письменника-класика.

Розрахована на широке коло читачів.



821.111

М 18        Little hlays = Маленькі п’єси / упоряд. С. Б. Закс. –

Київ : Рад. школа,1965. – 142 с. (Шкільна б-ка

(англійською мовою)).

В цій книзі розміщено 25 коротких

п’єс англійською мовою,  які можна

використати як для позакласного 

читання, так і для роботи у шкільних

гуртках художньої самодіяльності.

Матеріал у книжці розташовано за

принципом наростаючих мовних 

труднощів. Усі п’єси можна поділити

на три великі групи: прості за сюжетом 

п’єси-казки, призначені для

молодших класів; п’єски побутового

характеру з життя школярів; нарешті,

складніші п’єси – в основному за

мотивами Андерсена.

Розраховано для учнів 5-8 класів.



821.111

М 74       Maugham W. S.

The Moon and Sixpence = Місяць і гріш / 

W. S. Maugham. – Харків : Ранок-НТ, 2003. – 304 с.

(Commented Classic).

Назва роману Сомерсета Моема

“Місяць і гріш” на перший погляд

дивна. Але все стає на свої місця,

коли у боротьбі з сірою буденністю

благородний, але нічим не примітний

батько сімейства стає 

напівбожевільним генієм, який

відмовився від спокус цивілізації.

Він платить злиденністю

та голодом за свою неординарність.

Оточуючим залишається лише 

прийняти неминуче або назавжди 

забути його ім’я. Воно згадається

пізніше, коли світові художні музеї

будуть платити великі гроші

за будь-який його ескіз.

Розрахована на широке коло читачів.



821.111

П 77       Priestley J. B.

Dangerous Comer and other plas = Опасный поворот / 

J. B. Priestley. – Москва : Высш. школа, 1989. – 205 с.

(Б-ка для домашнего чтения).

П’єса англійського письменника Джона 

Бойнтона Прістлі найбільш відома 

серед його творів.

Написана в 1932 році в Лондоні.

Головною темою п’єси є лицемірство

та розпад буржуазного суспільства,

жорстокість пануючих у ньому

звичаїв.

Розраховано на широке коло читачів.



821.111

У 98 Wells H. G.

The invisible man = Человек-невидимка / H. G. Wells. –

Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. -190 с.

Це– самий відомий роман видатного 

англійського письменника Г. Уеллса був 

написаний в1897 році. Трагічна історія 

талановитого вченого, зробившого 

знаменне відкриття і вважаючого себе 

«надлюдиною», відрізняється

напруженим, майже детективним 

сюжетом та дивує поєднанням

психологічної і побутової достовірності

з фантастичністю подій. 

Розраховано на широке коло читачів.



821.111

Ф 94       Fuller Roy

The Ruined boys = Искалеченная юность / R. Fuller

Москва : Просвещение, 1964. – 159 с.

Ім’я англійського письменника 

Р. Фуллера мало відоме читачу,

хоча його твори відображають 

життя та звичаї Англії і викликають

великий інтерес.

В романі автор пише про юнаків,

дітей, тих, хто пережив Другу 

світову війну.

Розраховано на широку коло

читачів.



821.111-93

В 69      Ihe Magic Basket : and Other Stories. – Leningrad,

1963. – 157 p.

У збірник “Чарівний кошик” увійшли

казки сучасних англійських дитячих

письменників, мало відомих нашим 

читачам.

Книга розрахована для дітей 14-15 років.





821.111(73)

Д 72             Dreiser T.

Jennie Gerhardt / T. Dreiser. – Moscow :

Progress Publishers,1965. – 357 p.

“Дженні Герхардт” – другий роман 

американського письменника 

Теодора Драйзера написаний в 1911р. 

Історія сумного кохання романтичної

Дженні та богатія  Лестера Кейна

приголомшила сучасників і буде ще

довго зворушувати серця читачів у

всі часи.

Книга розрахована на широке коло 

читачів.



821.111(73)

Д 72              Dreiser T.

The Financier / T. Draiser. – Moskow : The Higher

School Publishing House, 1964. – 521 p.

Американський письменник Теодор

Драйзер зайняв почесне місце серед

класиків світової літератури.

Тема великого бізнесу, людей, які 

як досягли успіху в ньому, так 

і потерпіли фіаско, привертала увагу

Т. Драйзера ще в ті роки, коли він

займався журналістикою. В основу 

роману “Фінансист” лягла біографія 

реальної людини – Чарлза Єркса.

Герой роману – справжній хижак, 

який будує своє життя за жорстокими 

законами джунглів.



821.111(73)

К 92              Cooper J. F.

The Spy / J. F. Cooper. – Moskow : Progress 

Publishers, 1975. – 430 p.

“Шпіон” Джеймса Купера – перший

роман, написаний американцем 

про американців та для американців.

У ньому є американська історія,

американська природа та 

американські ідеї.

Романом  “Шпіон”відкривається 

довгий шлях творчих пошуків Купера, 

шлях боротьби за національну 

американську літературу.

Розраховано на широке коло 

читачів.



821.111(73)

Ф 66             Fitzgerald F. S.

The Diamond as the Rits = Алмаз величиной с отель

«Ритц» / F. S. Fitzgerald. – Киев : Знання, 2005. –

159 с. – (Б-ка для изучающих английский язык). 

Френсіс Скотт Фіцджеральд –

новеліст, класик американської

літератури 20 століття.

До збірки увійшли три відомі

новели – це шедеври малої

прози, в яких простежується 

критичне сприйняття життя,

усвідомлення складності й

суперечливості людських

характерів і доль. 

Неоднозначність життєвих явищ 

і процесів, глибокий зв’язок 

особистості та суспільства,

позбавлення від ілюзій – головні

Ідеї новелістики.

Розраховано на широке коло 

Читачів.





821.161.1

Т 53          Tolstoy L.

Childhood Adolescence Youth / L. Tolstoy. – Moscow : Progress

Publishers, 1981. – 454 c. (Progress. Russian Classics series).

Російський письменник Л. М. Толстой

любив дітей та молодь. У них він вбачав ідеальних

людей, ще не зіпсованих життєвими обставинами.

Трилогія “Дитинство. Отроцтво. Юність” побудована

на постійному порівнюванні внутрішнього та

зовнішнього світу людини.

Головною метою письменника був аналіз сутності 

кожної людини.

Розраховано на широке коло читачів.





801.81(477)

У 45                 Ukrainian Folk Tales / edited by Olga Shartse. –

Dnipro : Publishers.1974. – 118 p.

Українські народні казки на 

англійській мові.

Розраховані для дітей молодшого 

віку.



821.161.2

В 55          Vyshnia O.

Hard Times : A Collection of Satire fnd Humour /

O. Vyshnia . Bauda Books, 1981. – 181 p.

Остап Вишня – автор усмішок,

гуморесок, фейлетонів, політичних

памфлетів, літературно-мистецьких

нарисів, рецензій. За життя 

письменника було видано більш

100 збірок.

До збірки “Важкі часи” увійшли 

маловідомі гуморески “Заробіток”,

“Підняття бойового духу”,

“Як ладнати домашнє господарство”

та інші.

Розраховано на широке коло

читачів.



821.161.2

Г 65           Honchar O.

Man and : A novel / O. Honchar. – Kiev : Dnipro

Publishers, 1985. – 363 p.

Визначним явищем прози про війну

став роман Олеся Гончара

“Людина і зброя” (1960р.), в якому

письменник відтворює трагічні 

події 1941 р. та складну, тривожну 

атмосферу перших місяців війни: 

показує героїзм і мужність людей,

які стали на захист своєї Вітчизни.

Через сприйняття своїх героїв

письменник дає оцінку подіям,

виявляє своє ставлення до них,

наснажує твір справжньою 

людяністю.

Розраховано на широке коло

читачів.



821.161.2

М 19          Malik V.

The Cossack Ambassador : A Tale of Excitement

And Adventure / V. Malik. – Kiev : Dnipro Publishers,

1985. – 486 p.

Тетралогія українського письменника-

історика Володимира Малика.

складається з чотирьох романів:

“Посол Урус-Шайтана” (1968р.),

“Фірман султана” (1969р.), “Чорний

Вершник” (1976р.), “Шовковий шнурок”

(1977р.).

Усі чотири романи розповідають про

долю українського козака Арсена 

Звенигори. Протягом усіх книг він

подорожує по Україні і Туреччині,

виконуючи секретне доручення

кошового отамана Сірка.

Розраховано на широке коло читачів.



821.161.2

П 75          Prihara M.

The Cossack Holota: stories Based on Ancient 

Ukrainian Ballads / M. Prihara. – Kiev : Dnipro

Publishers, 1985. – 113 p. 

Книга Марії Пригари “Козак

Голота” – із золотої скарбниці

“Веселки”.

Впевнені, що читачам буде цікаво 

перенестися в 17-18 століття,

коли українське козацтво вело

запеклу боротьбу з 

поневолювачами рідної землі, 

познайомитись із відчайдушно 

хоробрими лицарями-козаками, 

подвиги яких оспівані в 

старовинних народних думах.

Читачі відчують себе нащадками 

козацького роду, ще більше 

полюблять героїчну історію рідної 

землі.

Розраховано на широке коло

читачів.



821.161.2-93

Б 24          Baralyuk V.

Adventures of a little Painted bou called Dalt = 

Пригоди мальованого чоловічка Дальта / 

V. Baralyuk. - Кривий Ріг : Етюд-Сервіс, 2002. – 140 с. 

Криворізький письменник

Вадим Баралюк пригоди  

мальованого чоловічка Дальта 

прочитав по зірках.

Одного разу вони стали так, що він 

побачив усе, про що написав.

А потім зірки розповіли про свої

таємниці. Автор вважає, що казки 

народжуються на небі, і чим 

більше казок живе на Землі, тим 

більше на Землі живе Правди.

Розрахована для дітей.





801.81(540)

К 14              Indian Tales and Legends = Казки і легенди Індії / упоряд. 

Л. Г. Левчук. – Київ : Освіта, 1991. – 104 с.

У книжці зібрано казки і легенди різних народностей

Індії. Усі тексти адаптовані, мають чітку

виховну спрямованість.

Книжка ілюстрована, має посторінкові коментарі й 

словник.

Книга розрахована для учнів 7-8 класів.


