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На виконання указу Президента України «Про оголошення 2016 року
Роком англійської мови в Україні» від 16 листопада 2015 р. № 641 Державною
науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського
започатковано цикл рекомендаційних бібліографічних списків «2016 рік – Рік
англійської мови в Україні». Перший список «На допомогу вчителям і
викладачам англійської мови» оприлюднено на порталі бібліотеки
(http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/index_9_30.pdf).
Вашій
увазі
пропонується другий список «На допомогу самостійному вивченню англійської
мови» із цього циклу.
Документи у списку розміщено за абеткою авторів і назв публікацій.
Бібліографічні
описи
супроводжуються
довідковими
анотаціями.
Використовується система гіперпосилань на електронні версії документів.
Хронологічні рамки дібраного матеріалу – 2011–2016 рр.
Бібліографічний список розрахований на всіх, хто бажає опанувати
англійську мову самостійно.
1. Английский [Электронный ресурс] // Видео уроки онлайн : [офиц. сайт
онлайн курса изучения английского языка с нуля]. – Текст. дан. – М., 2012–
2016.
–
Режим
доступа:
http://videourokionline.ru/load/video_uroki_obuchenie_yazykam/anglijskij_yazyk/13
7 (дата обращения: 03.06.16). – Загл. с экрана.
Добірка онлайн-уроків «Вивчення англійської мови самостійно з нуля.
Курс поліглот».

2. Английский по скайпу [Электронный ресурс] // KsenStar. Англійська у
школі. – Текст. дан. – [Украина], 2015. – Режим доступа:
http://ksenstar.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29:prog1&c
atid=56:2012-03-30-03-35-24&Itemid=62 (дата обращения: 12.05.16). – Загл. с
экрана.
Подаються методичні розробки занять з самостійного вивчення
англійської мови по скайпу з викладачем.
3. Безкоштовні ресурси для самостійного вивчення іноземних мов
[Електронний ресурс] // ЗНО Клуб. – Текст. дані. – [Україна], 2015. – Режим
доступу:
http://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/342-bezkoshtovni-resursi-dlyasamostijnogo-vivchennya-inozemnikh-mov.html (дата звернення: 03.06.16). – Назва
з екрана.
Добірка матеріалів для вивчення базової англійської та англійської мови
для бізнесу, що допоможуть попрацювати над вимовою за допомогою цікавих
відео та різноманітних роликів.
4. Березюк, В. Фильмы на английском языке: правила эффективного
просмотра [Электронный ресурс] / Виталий Березюк // Enguide. – Текст. дан. –
Украина, 2014. – Режим доступа: https://enguide.ua/magazine/filmy-na-anglijskomyazyke-pravila-prosmotra (дата обращения: 14.06.16). – Загл. с экрана.
Рекомендації щодо організації перегляду англомовних фільмів, що
допоможуть розвитку мовних навичок.
5. Білокінь, Т. Чи можливо вивчити англійську мову самостійно?
[Електронний ресурс] / [Тетяна Білокінь] // Вчимо англійську. Поради та
підказки щодо вивчення англійської мови. – Текст. дані. – [Україна], 2012. –
Режим
доступу:
http://english-tut.blogspot.ru/2011/12/chy-mozhna-vyvchytyanhliisku-movu.html#axzz48WUvON8k (дата звернення: 13.05.16). – Назва з
екрана.
У статті окреслено проблеми, які виникають при самостійному вивченні
англійської мови. Сформульовано 5 невід’ємних аспектів процесу самостійного
вивчення англійської.
6. Варшавская, С. Самоучитель разговорного английского языка
/ Светлана Варшавская. – [3-е изд., доп.]. – [Львов] : ЗУКЦ, 2011. – 327 с.
Видання містить систематизовану, найважливішу та корисну навчальну
інформацію для тих, хто самостійно вивчає англійську мову.
7. 10 найкращих способів вивчити англійську мову самостійно
[Електронний ресурс] // FEMEL.COM.UA. – Текст. дані. – [Україна], 2015. –
Режим доступу: http://femel.com.ua/yak-vuvchutu-angliysky/ (дата звернення:
13.05.16). – Назва з екрана.
Подано поради щодо самостійного вивчення англійської мови.
8. Дугин, С. П. English : обучающий словарь для детей и их родителей
/ Станислав Дугин. – Сумы : Университет. кн. ; Ростов н/Д : Феникс, 2011. –
205 с. – (Серия «Без репетитора»).
Станіслав Дугін – автор нової методики навчання іноземним мовам,
сутність якої полягає в поясненні граматичних явищ іноземної мови на основі
порівняння з аналогічними явищами в російській і українській мові, в поясненні
того, чому використовуються ті чи інші мовні конструкції, дозволяє легко і

швидко навчити читати, писати і говорити іноземною мовою. Запропоноване
видання для тих, хто вже знайомий з азами англійської граматики. Структура
її проста: це своєрідний алфавіт в малюнках і прикладах.
9. Опеченик, І. Школа англійської мови Ірини Опеченик [Електронний
ресурс] // Уроки англійської мови з Іриною Опеченик. – Текст. дані. – [Україна],
[б.
р.].
–
Режим
доступу:
http://ukraine.filolingvia.com/publ/osnovi_zagalnoji_metodiki_navchannja_inozemni
m_movam/navchannja_anglijskoji_movi/samostijne_vivchennja_anglijskoji_movi/10
2-1-0-386 (дата звернення: 12.05.16). – Назва з екрана.
Автор пропонує просту, зрозумілу і логічну Систему Ефективного
Самостійного Вивчення Англійської Мови.
10. Петров, Д. Английский язык : базовый тренинг / Дмитрий Петров.
– [4-е изд.]. – [Киев] : Талисман, [2015]. – 279, [7] с.
У книжці викладено базовий курс англійської мови за методом Дмитра
Петрова, адаптований для самостійних занять. У кожному уроці – велика
кількість практичних завдань, які допоможуть сформувати навички
застосування основних структур англійської мови.
11. Поліщук, Я. Вивчити англійську мову онлайн – просто!
[Електронний ресурс] / Ярослав Поліщук // Живо). – Текст. дані. – Київ, 2014. –
Режим доступу: http://www.zhyvo.in.ua/vivchiti-anglijs-ku-onlajn-prosto.html (дата
звернення: 24.03.16). – Назва з екрана.
З чого почати та де знайти потрібні ресурси для самостійного вивчення
англійської мови онлайн – на ці питання дає відповідь автор статті.
12. Постоленко, І. Ефективне навчання англійської мови дистанційно
/ Ірина Постоленко // Порівнял.-пед. студії. – 2015. – № 1. – С. 104–109. –
Бібліогр.:
7
назв.
Текст
статті
доступний
в
Інтернеті:
http://pps.udpu.org.ua/article/viewFile/51201/47026.
У статті розглянуто питання ефективного навчання англійської мови
дистанційно. Досліджено організаційно-педагогічні підходи до ефективного
дистанційного навчання.
13. Самостійне вивчення англійської мови [Електронний ресурс]
// Освіта.ua. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу:
http://osvita.ua/languages/how-to-learn/5744/ (дата звернення: 24.03.16). – Назва з
екрана.
У статті окреслено проблеми, які виникають при самостійному вивченні
англійської мови, запропоновано варіанти графіків занять, надано рекомендації
щодо вибору відповідної методики, підручників та словників.
14. Самостійне вивчення англійської мови [Електронний ресурс]
// Вивчай мови на Movi.com.ua. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим
доступу: http://www.movi.com.ua/angliyska-mova/3-samenglish (дата звернення:
12.05.16). – Назва з екрана.
Подано рекомендації щодо створення власної програми самостійного
вивчення англійської мови.
15. Самостійне вивчення англійської мови [Електронний ресурс]
// CHOMUYAK.RU. – Текст. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу:

http://chomuyak.ru/rizne/korisno-znati/3956-samostijne-vivchennja-anglijskoimovi.html (дата звернення: 12.05.16). – Назва з екрана.
Автор статті надає поради щодо методів самостійного вивчення
англійської мови та зазначає, що найбільш ефективними методами освоєння
нових англійських слів є прослуховування аудіоуроків в машині, заняття
англійською під час займанням спортом, вивчення слів за допомогою пісень,
карток зі словами, метода асоціацій тощо.
16. Самостійне вивчення англійської мови, англійська мова
самостійне вивчення [Електронний ресурс] // Ua. – Текст. дані. – [Україна], –
2014. – Режим доступу: http://uaro.kiev.ua/samostijne-vivchennja-anglijskoi-movianglijska/ (дата звернення: 12.05.16). – Назва з екрана.
У статті надаються поради та рекомендації щодо самостійного
вивчення англійської мови. Зазначено як скласти програму занять, вибрати
необхідні підручники, словники й аудіо матеріали.
17. Самостійне вивчення англійської мови: власний досвід і
корисні посилання [Електронний ресурс] // Пащенко М. В. : актуальний
особистий блог. – Текст. дані. – Львів, [б. р.]. – Режим доступу:
http://paschenkomax.com/samostijne-vyvchennya-anhlijskoji-movy-vlasnyj-dosvid-ikorysni-posylannya (дата звернення: 24.03.16). – Назва з екрана.
18. Самостійне вивчення англійської мови з нуля до рівня А2
[Електронний ресурс] // FAQukr.ru. Як правильно зробити. – Текст. дані. –
[Україна, б. р.]. – Режим доступу: http://faqukr.ru/osvita/30708-samostijnevivchennja-anglijskoi-movi-z-nulja-do.html (дата звернення: 12.05.16). – Назва з
екрана.
19. Самостійне вивчення англійської мови – підбірка посилань і
відеоканалів YouTube [Електронний ресурс] // Коліжанка : онлайн
інтернет-журнал для жінок. – Текст. дані. – [Україна], – 2016. – Режим доступу:
http://kolizhanka.com.ua/samostijne-vyvchennya-anglijskoyi-movy-pidbirka-posylani-videokanaliv-youtube/ (дата звернення: 12.05.16). – Назва з екрана.
В статті представлено посилання на корисні ресурси та надана добірка
відеоканалів із YouTube, які присвячені вивченню англійської мови від портала
http://ain.ua/.
20. Самоучителі англійської мови [Електронний ресурс] // Вивчай
мови на Мovi.com.ua. – Текст. дані. – [Україна, 2013]. – Режим доступу:
http://www.movi.com.ua/samouchiteli-angliyskoi-movi (дата звернення: 21.06.16).
– Назва з екрана.
Запропоновано самоучителі для вивчення англійської мови, які можна
безкоштовно скачати. До кожного видання додається інформація про
особливості посібника й для якої категорії користувачів він адресований.
21. Хохлова, Е. Бесплатный портал для изучения английского онлайн
от British Council [Электронный ресурс] / Евгения Хохлова // Enguide. – Текст.
дан. – [Украина], – 2014. – Режим доступа: https://enguide.ua/magazine/besplatnyjportal-dlya-izucheniya-anglijskogo-onlajn-ot-british-council
(дата
обращения:
14.06.16). – Загл. с экрана.
22. Хохлова, Е. Liuro – портал для изучения английского онлайн:
грамматика, тексты, упражнения [Электронный ресурс] / Евгения Хохлова

// Enguide. – Текст. дан. – [Украина], – 2014. – Режим доступа:
https://enguide.ua/magazine/liuro-portal-dlya-izucheniya-anglijskogo-onlajngrammatika-teksty-uprazneniya (дата обращения: 14.06.16). – Загл. с экрана.
23. Хохлова, Е. LyricsTraining – изучай английский с песней
[Электронный ресурс] / Евгения Хохлова // Enguide. – Текст. дан. – [Украина], –
2014. – Режим доступа: https://enguide.ua/magazine/lyricstraining-izuchajanglijskij-s-pesnej (дата обращения: 14.06.16). – Загл. с экрана.
24. Хохлова, Е. Useful English – портал для самостоятельного изучения
языка [Электронный ресурс] / Евгения Хохлова // Enguide. – Текст. дан. –
[Украина], 2014. – Режим доступа: https://enguide.ua/ma gazine/useful-englishportal-dlya-samostoyatelnogo-izucheniya-yazyka (дата обращения: 14.06.16). –
Загл. с экрана.
25. Хохлова, Є. Як вивчити англійську самостійно – 4 принципи
вивчення англійської мови своїми силами [Електронний ресурс]
/ Євгенія Хохлова // Enguide. – Текст. дані. – [Україна], – 2014. – Режим доступу:
https://enguide.ua/ua/magazine/4-principa-samostoyatelnogo-izucheniya-angliyskogoyazyka (дата звернення: 14.06.16). – Назва з екрана.
26. Четыре флага [Электронный ресурс : офиц. сайт онлайн курса
английского языка]. – Текст. дан. – М., 2000–2015. – Режим доступа:
http://4flaga.ru (дата обращения: 03.06.16). – Загл. с экрана.
Онлайн курс англійської мови призначений для початківців і тих, хто
повертається до вивчення англійської після перерви. Самовчитель дає знання з
ключових компонентів англійської мови (правила читання, базова граматика,
читання і сприйняття на слух текстів середнього рівня, основи перекладу).
Головна особливість курсу – активне застосування асоціативної методики
запам'ятовування слів з використанням опорних слів і виразів.
27. 6 методів самостійного вивчення англійської мови [Електронний
ресурс] // Факультет іноземних мов / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. –
Текст. дані. – Умань, 2016. – Режим доступу: http://fld.udpu.org.ua/6-metodivsamostijnoho-vyvchennya-anhlijskoji-movy/. (дата звернення: 16.05.16). – Назва з
екрана.
Презентовано авторські методи самостійного вивчення англійської мови,
зокрема Іллі Франка, Дмитра Петрова, Пімслера, Олександра Драгункіна та
метод «Серіали в оригіналі зі субтитрами» й Duolingo.
28. Як вивчити англійську мову [Електронний ресурс] : пер. з англ.
// Живо).
–
Текст.
дані.
–
Київ,
2014.
–
Режим
доступу:
http://www.zhyvo.in.ua/yak-vivchiti-anglijsku-movu.html#more-1490
(дата
звернення: 24.03.16). – Назва з екрана.
У статті зібрано і впорядковано досвід сотень людей з усього світу, які
пройшли шлях від вивчення англійської абетки до написання статей в
Інтернеті англійською мовою. Наведені в ній поради – це свого роду
універсальний інструмент, використовуючи який Ви зможете самостійно
вивчити будь-яку мову.
29. Як вчити англійську мову з нуля: етапи вивчення мови
[Електронний ресурс] // EASY-English.com.ua. – Текст. дані. – [Україна], 2016. –
Режим доступу: http://easy-english.com.ua/yak-vchyty-anglijsku-movu-z-nulya/
(дата звернення: 24.03.16). – Назва з екрана.

Запропоновано пам’ятку-керівництво для тих, хто починає самостійно
вивчає англійську мову.
30. Як вивчити англійську мову самостійно онлайн [Електронний
ресурс] // СанКиев. Наше сонячне місто. – Текст. дані. – [Україна], 2015. –
Режим доступу: http://sankiev.com.ua/jak-vivchiti-anglijsku-movu-samostijnoonlajn/. (дата звернення: 13.05.16). – Назва з екрана.
Представлено сайт (http://www.delightenglish.ru/) для самостійного і
безкоштовного вивчення англійської мови. Подано уроки, тести, підручники,
відеокурси, аудіокниги, аудіокурси, фільми, пісні та відеокліпи англійською
мовою з англійськими субтитрами, текстами і перекладом.
31. Як організувати самостійне вивчення англійської мови
[Електронний ресурс] // yakprosto.ru. – Текст. дані. – [Україна], 2015. – Режим
доступу:
http://yakkaks.ru/rizne/40072-jak-organizuvati-samostijne-vivchennjaanglijskoi.html (дата звернення: 13.05.16). – Назва з екрана.
Подаються поради щодо самостійного вивчення англійської мови.
32. Як самостійно вивчити англійську мову [Електронний ресурс]
// ilady. – Текст. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу:
http://www.ilady.in.ua/2015/05/vyvchennja-anglyjskoji.html
(дата
звернення:
13.05.16). – Назва з екрана.
Подано поради щодо самостійного вивчення англійської мови, а саме: з
чого почати вивчення англійської мови, що потрібно для вивчення мови, правила
самостійного вивчення мови.
33. Independent Learning : [Teacher's Notes] // Англ. мова. Усе для
репетитора. – 2015. – № 12. – P. 5–6.
У статті зазначається, що самостійне навчання є процес, спосіб і
філософія освіти, в якій учень здобуває знання або з власних зусиль розвиває
здатність до дослідження і критичного мислення. Подано матеріали для
самостійного вивчення англійської мови.
34. Klymyshyna, N. A. Furious Five : [Video Lesson. Pre-Intermediate]
/ N. A. Klymyshyna // Англ. мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 12. – P. 31–33.
Подано матеріали для самостійного вивчення англійської мови на
початковому рівні, що сприятимуть кращому засвоєнню лексичного матеріалу.
35. Mix of Verbs : grammar. Elementary // Англ. мова. Усе для
репетитора. – 2015. – № 10. – P. 36–37.
Подано матеріали для самостійного вивчення англійської мови на
початковому рівні, що сприятимуть розвитку уваги та критичного мислення.

