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Вивчення іноземної
мови в сучасному світі –
це одна з найважливіших
складових
сучасної,
успішної людини.
Знання хоча б однієї іноземної мови розширює
світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї
іншого народу.
Мовою міжнародного спілкування вважається
англійська мова, знання якої відкриває доступ до світових
економічних,
соціальних,
освітніх
і
культурних
можливостей, сприяє інтеграції України до європейського
політичного, економічного і науково-освітнього простору.
З огляду на роль англійської мови як мови, що
об’єднує світові спільноти та з метою сприяння її вивченню
2016 рік оголошено Роком англійської мови в Україні.
Слід зазначити, що Українська бібліотечна асоціація
співпрацює з громадською ініціативою GO Global, мета якої
– приєднання України до ділового освітнього та
культурного простору світової спільноти, і приєдналася до
програми Україна Speaking – національної програми з
популяризації та вивчення іноземних мов в Україні, яка
координується командою Go Global.
Бібліотеки України активно підтримують ідею
проведення Року. Водночас, ураховуючи вищезгадане,
заклади ЦБС повинні мати певний потенціал для
популяризації вивчення та сприяння підвищенню рівня
володіння англійською мовою, аби пропонувати корисні
ресурси, створювати умови для занять, організовувати
роботу читацьких любительських груп. Бібліотеки сприяють
вивченню англійської мови, надаючи ресурси, приміщення,
організовуючи різноманітні заходи.
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У Рік англійської мови в Україні Чернігівська
центральна районна бібліотека пропонує бібліотечним
закладам активніше запроваджувати свої послуги,
рекламувати свою діяльність у цьому напрямі, розповідати
громаді про заходи, метою яких є підвищення рівня
володіння англійською мовою.
Шановні колеги! Пропонуємо вашій увазі деякі
рекомендації, які допоможуть удосконалити вашу роботу зі
сприяння вивченню англійської мови.
Бібліотечні ресурси
Перш за все – перегляньте свої ресурси. Виділіть
колекцію друкованих матеріалів з вивчення англійської
мови, видань англійською, відберіть актуальні, сплануйте
їхню популяризацію різними засобами. Варто виділити
спеціальну полицю, де зібрати літературу на допомогу
викладачеві англійської мови або на допомогу початківцям.
Поряд розмістіть запрошення на заходи, які проходитимуть
у бібліотеці.
Бібліотечні центри «Вікно в Америку» часто радять
використовувати в бібліотеках американські настільні ігри.
Під час гри відвідувачі поповнюють свій словниковий запас
і опановують нові вирази. Корисними будуть також
численні електронні ігри для вивчення англійської.
Великі
можливості
відкриває
використання
електронних ресурсів з вивчення та викладання англійської
мови, а також електронні тексти праць англійською. Якщо у
вас є можливість скористатися Інтернетом, до вашої уваги
– колекції посилань на якісні електронні ресурси з
вивчення та викладання англійської мови представлені на
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сайтах
Британської
Ради
в
Україні
(http://www.britishcouncil.org.ua/en/year-of-english/online
resources)
і
Державного
Департаменту
США
(http://americanenglish.state.gov/). Спеціальні комп’ютерні
програми, такі як Rozetta Stone, Voxy, Duolingo,
EnglishCentral, Memrise and Mindsnacks, Newsela, English
123 також допомагають вдосконалювати в бібліотеці
знання англійської.
Плануємо свою роботу
Дуже важливо правильно спланувати свою роботу,
адже від цього залежить її ефективність. Радимо
запросити собі на допомогу робочу групу, яка допоможе
вивчати ситуацію, формулювати цілі й завдання
книгозбірні на підтримку Року англійської мови, визначити
основні групи населення та форми роботи, на яких варто
зосередитися. Групи користувачів визначаються залежно
від потреб громади, проте особливу увагу варто звернути
на викладачів англійської мови, держслужбовців, студентів.
Важливо також залучити партнерів. Бібліотека не
повинна замінити чи заступити навчальні заклади, а своїми
специфічними
засобами,
у
партнерстві
з
усіма
зацікавленими організаціями і установами, формувати
розуміння важливості вивчення мови, створювати
можливості для самостійного навчання.
Нещодавно центральну районну бібліотеку для
дітей, що в Михайло-Коцюбинському, відвідали гості зі
США, волонтери Корпусу Миру. Поспілкувалися з її
відвідувачами, бібліотекарями, вчителями гімназії та
отримали незабутні враження від казкового оформлення
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абонементу для молодших
«Fairytale for children».

школярів,

який

назвали

«Fairytale for children». Гості зі США в центральній
районній бібліотеці для дітей
Краснянська сільська бібліотека, яка розташована в
приміщенні місцевої школи, крім своїх відвідувачів, на
конкурс ліричної англійської поезії запросила ще й молодь
із сусідніх сіл – Ладинки та Олишівки. Завідуюча бібліотеки
Тетяна Бондаренко презентувала присутнім книжкову
виставку «Англійська мова – мова міжнародного
спілкування». Учасникам конкурсу було запропоновано
п’ять завдань із знання англійської мови, з якими всі
успішно справилися, та журі все ж таки визначило
найобізнаніших – переможцями стали Нікіта Кулініч та
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Ельвіра Гвоздь. Хлопці і дівчата із задоволенням
декламували вірші англійською. На закінчення молодь
разом виконала пісню «Dkarest Mother of Mine», теж
англійською.

Конкурс ліричної англійської поезії в Красняській сільській
бібліотеці
Форми і методи роботи книгозбірні
в популяризації Року англійської мови в Україні
Дуже важливо, щоб у вашій громаді знали про вашу
діяльність з популяризації Року англійської мови в Україні і
розуміли значення пропонованих заходів. Для цього
бібліотекарі повинні співпрацювати з засобами масової
інформації,
школами,
громадськими
організаціями.
Презентації в навчальних закладах, тренінги для
викладачів англійської мови із залученням спеціалістів,
участь в освітніх та інформаційних заходах, замітки в пресі,
за можливості – спеціальні сторінки на веб-сайті бібліотеки
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чи в соціальних мережах сприятимуть кращій обізнаності
мешканців про можливості бібліотеки.
Корисними
стануть бібліотечні
плакати, які варто
розміщувати
в
книгозбірні та поза
нею. Не забувайте
про брендінг: вказуйте логотип програми УкраїнаSpeaking,
додавайте хештег #УкраїнаSpeaking до постів в соціальних
медіа.
Ми
розуміємо
становище
з
електронним
оснащенням наших закладів, та все ж таки, використайте
будь-яку нагоду і, можливо, вам вдасться організувати
онлайнове спілкування з носіями англійської, групове
прослуховування лекцій американських фахівців в
Інтернеті. За допомогою Skype можна організувати
віртуальні зустрічі з однолітками зі США для дітей і молоді,
для вчителів англійської мови – віртуальні лекції чи бесіди.
Тут ви знайдете посилання на MOOC – онлайнові курси з
вивчення англійської, а також курси з різних предметів
англійською для тих, хто готовий вдосконалювати знання
мови (https://www.mooc-list.com/).
Нині все більшої популярності серед наших
відвідувачів набуває робота клубів за інтересами.
Впевнена, варто замислитися над створенням клубу з
вивчення та вдосконалення англійської мови при вашій
бібліотеці. Це може бути Клуб для початківців, Клуб
спілкування англійською, Книжковий клуб, Клуб для
вчителів англійської мови, учасники яких вчаться
спілкуватися, висловлювати свої думки англійською
мовою. Користувачам може сподобатися Клуб англійського
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кіно, де відбувається перегляд фільмів мовою оригіналу та
їхнє обговорення.
В роботі вам допоможуть:























анкетування та бліц-опитування користувачів;
слайд-подорожі (англійською);
віртуальні подорожі;
озвучені книжкові виставки «Вчимося говорити
англійською», «Вікно в Америку»;
виставки-подорожі «Подорожуємо Англією»;
виставки-вікторини «Відкрий для себе англійське
слово»
історико-культурні години;
години цікавої інформації;
конкурси;
бібліотечні акції та флешмоби;
перегляди відеофільмів англійською мовою;
зустрічі з цікавими людьми;
літературні подіуми;
лабораторія читацького смаку;
тематичні вечори;
уроки вивчення англійської мови (в тому числі
використовуючи
ойлайн-сервіси
–
програма
«Англійська 123» http://english123.com.ua/);
Skype-спілкування з іноземцями;
книжкові закладки «Три причини прочитати»;
сімейні
конкурси
«Сьогодні
поговоримо
англійською»;
творчий конкурс англійською «Моя Батьківщина –
найкраще місце на Землі»;
книжкова ігротека «Книга англійського формату»;
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 книжковий фуршет «Прочитайте англійською»;
 ювілейна мозаїка «Сторінками англійської класики»,
«Книги, про які говорить світ»;
 журнальний серпантин «Сторінками англійських
журналів»;
Наповнити змістом заходи
вам допоможе розкриття тем:










«Вивчаємо англійську в бібліотеці»
«Знаючи англійську – пізнаєш світ»
«Вчимося розмовляти англійською»
«Вивчаємо англійську разом»
«Англійська: не данина моді – пізнання світу»
«Англійська мова – мова міжнародного спілкування»
«Класика англійської літератури – мовою оригіналу»
«Вікно в Америку»
«Скарбниця англомовних знань»
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Не забувайте, що:
до англомовних країн відносять США, Велику
Британію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію. Це –
провідні країни світу з розвиненою економікою та
інфраструктурою. Крім того, англійська поширена у Індії,
країнах Західної Європи, Японії, Кореї, Таїланді та в
країнах Африки. Тож володіння англійською мовою – це
можливість подорожувати по всьому світові при цьому
знаходячи спільну мову з місцевими мешканцями.

Переконайте своїх читачів, що
на даному історичному етапі англійська мова є
мовою міжнародного спілкування. Куди би ви не поїхали,
де би ви не були, англійська допоможе вам порозумітися з
місцевими, знайти друзів та просто цікаво провести час.
Знання англійської мови завжди є плюсом при
отриманні роботи. Якщо фірма в якій ви працюєте,
працює з іноземними клієнтами, то можливо саме ви
отримаєте пропозицію працювати разом з ними, адже ви
знаєте англійську.
Англомовні країни – це країни розвинуті, є багато
тих, хто хоче працювати в цих країнах легально. Проте
не всі це можуть робити. Одна з причин цього – незнання
англійської мови. Як ви будете працювати в країні, якщо
не знаєте мови людей, що в ній проживають?
Є така приказка: Person lives as many lives as many
languages does he know, що перекладається як “Людина
проживає стільки життів, скільки мов вона знає”. Дійсно,
вивчення мови – це цікавий та пізнавальний процес. Він
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тренує пам’ять, розвиває комунікативні навички та
розширює ваші кордони.

Порадьте читачеві,
як вчити англійську мову разом з Вами…
Якщо ви початківець або школяр – вивчати
англійську мову поетапно, починаючи з 1 класу, з нуля.
Дивитися фільми та, особливо, серіали – вони
допоможуть вам тренувати правильну вимову та
використання тих чи інших слів у повсякденному житті.
Читати книжки англійською. Читання корисно завжди, а
читання іноземною мовою – вдвічі корисніше. Це
дозволить вам збагатити ваш словниковий запас та
краще зрозуміти будову англійського речення.
Звісно, одним з найважливіших тренувань при
вивченні будь-якої мови є спікінг, тобто – розмова на
англійській мові. Шукайте у співрозмовники іноземців,
беріть участь у дискусіях, заходьте на міжнародні
сайти…
Для вивчення англійської мови можна відвідувати
якийсь клуб розмовної англійської мови, що може бути у
вашій бібліотеці. Зазвичай ці клуби безкоштовні і
відвідувати їх – одне задоволення.
Що вчити в англійській мові?
Якщо ви школяр або тільки-но розпочинаєте
вивчення мови, то вам перш за все потрібно вивчити
англійський алфавіт. Без знання літер знання мови не
можливо, оскільки літери – це основа.
В мові усьому голова – граматика. Граматика
англійської мови – це те, як, власне, мова побудована.
Вона складається з часів, морфології, правил побудови
речень та багатьох інших складових.
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Наріжним каменем є також вивчення таблиці
неправильних дієслів. Їх у англійській мові не надто
багато, проте для їх вивчення вам потрібно буде
докласти
зусиль.
Найкращий
спосіб
вивчення
неправильних дієслів – їх використання у розмовній мові
або заучування через написання речень, в яких їх
використання буде доречним.
Доречним буде вивчення фразеологізмів та ідіом.
Англійська мова багата на це, а їх знання дозволить вам
урізноманітнити вашу вимову та зробити її більш
багатою. Іноземець, що знає фразеологізми та ідіоми
англійської мови завжди викликає пошану. А якщо ви ще
будете знати приказки та прислів’я, то ваш
співрозмовник взагалі відчує культурний шок!
Мандруючим
англійською
мовою
разом
з
бібліотекою, практикуючись в англійській мові,

ви обов’язково досягнете успіху!
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