
Англійська – мова сучасного світу

Світ  англійської  мови  дивно  багатий  і  різноманітний. І  це
невипадково. Історія розвитку мови – це історія розвитку його народу,
включаючи традиції, звичаї, уклад, манери і багато інших аспектів.

У  староанглійській мові налічувалося  всього  30000  слів. Сучасна
англійська містить найбільший словниковий запас у світі: у ньому більше
600 000 слів, з яких 60 000 в активному використанні.

Щорічно  словник  англійської  мови  поповнюється  450–500  новими
лексичними одиницями. У ньому слова  з  120 мов,  включаючи арабську,
французьку,  німецьку,  італійську,  російську,  іспанську  та  інші. В  свою
чергу інші мови активно запозичують слова з англійської, часто надаючи
їм нові форми і значення.  Він є засобом міжнародного спілкування між
людьми різних країн. У сучасному світі англійська мова стала головною
мовою крос-культурного спілкування.

У  читальному  залі  довідково-бібліографічних  видань  ви  знайдете
багато словників, з деякими із них пропонуємо ознайомитись.

The  Concise  Oxford  Russian  Dictionary  :  Russian-
English : English-Russian. – Oxford : Oxford University
Press, 1998. – 1007 p.

Словник  містить  понад  120.000  слів  та
словосполучень, 190 000 перекладів.

Великий  англо-український  словник=
A comprehensive English-Ukrainian Dictionary : 112000
слів  та  словосполучень  /  упоряд.  Микола Зубков.  –
Зарків : Фоліо, 2003. – 790 с.

Словник  містить  близько  112  000  слів  і
словосполучень.  Основу  словника  складає
британський  варіант  класичної  англійської  мови,  а
також  слова  і  словосполучення  країн  колишньої
Британської імперії, американізми.



Великий  українсько-анлійський  словник=
Comprehensive Ukrainian-English Dictionary :  понад
150 000 слів та словосполучень / уклад. Попов Є. Ф.,
Балла М. І. – Київ : Чумацький Шлях, 2001. – 643 с.

У словнику більш ніж 150 000 слів та словосполучень
сучасної української мови із детальною розробкою їх
значень.  До  словника  включено  загальновживану
лексику,  живу  розмовну  мову,  географічні  назви,
науково-технічні терміни.

Александров  А.  Полный  англо-русский
словарь=Complete English-Russian Dictionary :  около
70 000 слов / А. Александров. – М. : Астрель ; АСТ,
2003. – 1184 с.

Словник містить 70 000 слів. Широко представлена
загальновживана  та  спеціальна  лексика.  Велика
кількість історизмів, архаїзмів, реалій кінця ХІХ ст.
– поч. ХХ ст.

Ділова  лексика  :  англо-український,  українсько-
англійський  словник  /  уклад.  О.М.Акмалдінова,
С. С. Кіраль,  О. О. Письменна.  – Київ :  Академія,
2011. – 296 с.

Словник охоплює найуживаніші терміни, поняття з
аудиту, банківської справи, бухгалтерського обліку,
логістики, маркетингу, менеджменту та ін.



Англійсько-французько-німецько-український
словник  термінології  Європейського  Союзу  /  гол.
ред. Володимир Єрмоленко. – Київ : К.І.С. , 2007. –
226 с.

Словник  складається  з  трьох  частин.  У  першіій
вміщено  чотиримовний  словник  термінології  ЄС,
упорядкований за англійською абеткою. У другій –
німецький,  французький,  український  покажчики.
Третя містить список імен основних діячів ЄС та
його історії.

Українсько-англійский  навчальний  словник  з
педагогіки / уклад. Н. М. Авшенюк, Ю. З. Прохур. –
Київ : Педагогічна думка, 2013. – 512 с.

Словник з педагогіки містить понад 6200 "гніздових"
слів. Для більшості варіантів перекладу заголовного
слова  словникової  статті  наведено  приклади
фразеологічних  сполук,  сталих  виразів,  фрази,  що
мають ілюстративний характер.

Шевченко  В.Е.  Англо-український  тлумачний
словник  редакційно-видавничої  комп'ютерної
термінології  /  В.  Е.  Шевченко.  –  Київ  :  Либідь,
2006.–320 с. 

У словнику вміщено понад 5000 слів, словосполучень
і  скорочень  найпоширеніших  термінів,  які
вживаються  у  комп'ютерних  програмах
опрацювання текстових та зображеної інформації.



Рыбакин  А.  И.  Словапрь  английских  фамилий  :
22700 фамилий / А. И. Рыбакин. – 2-е изд. , стер. –
М. : Астрель : АСТ, 2000. – 576 с. 

Словник  містить  близько  22  700  англійських
прізвищ.  Фонетична  транскрипція  та  російське
написання усіх прізвищ.

Рыбакин А. И. Словарь английских личных имен :
4000 имен / А. И. Рыбакин. – 3-е изд.,  доп. – М. :
Астрель : АСТ. – 224 с.

4000  англійських  власних  імен  з  їх  варіантами  і
дериватами.  Етимологія  популярних  англійських
імен.  Російські  еквиваленти  англійських  імен,
відомості про вживання в англомовних країнах.

"Добрий вислів завжди вчасний"

Англійські прислів'я та приказки : [збірник] : пер. з 
англ. Ростислава Доценко. – Київ : Дніпро, 1980. – 
174 с. 

Збірка  кращих  зразків  англійських  прислів'їв  та
приказок  розкриває  невичерпні  можливості
фольклору  і  викликає   пошану  до  англійської
народної культури.


