


Читання книжок — хороший і цікавий спосіб вивчати іноземні мови. Але що читати, якщо Шекспір в 
оригіналі вам поки що не під силу? Вирішити проблему допоможуть адаптовані твори. В адаптованих 

книгах англійською мовою збережені практично всі елементи сюжету. При цьому стиль твору 
максимально простий: спрощені синтаксичні конструкції, складні слова замінені більш простими 

синонімами, видалені складні для сприйняття стилістичні звороти тощо. 

Для адаптації зазвичай обирають класичні твори або популярні книги сучасних авторів — саме вони 
викликають найбільший інтерес у читачів. Однак серед адаптованих книг трапляються й такі, які 

спочатку написані в навчальних цілях, — для різних вікових груп або рівнів володіння мовою. Одразу 
зазначимо, що адаптовані книги англійською — це навчальні, а не художні видання. Навчальний 

компонент у них переважає над естетичним. Через це в процесі адаптації може дуже спрощуватися 
стиль автора й образні засоби тексту. Якщо ви хочете сповна насолодитися всіма тонкощами 

оригінального тексту — адаптовані книги вам не підійдуть. Зробити це ви зможете пізніше, коли 
опануєте мовою настільки, що зможете читати оригінальний текст. 



 Ця книга містить адаптований текст зворушливого роману 
англійської письменниці Шарлотти Бронте (1816-1855). 

Події розгортаються у вікторіанській Англії в першій 
половині XIX ст. і відображають складне життя 

письменниці. Текст супроводжується системою вправ, 
метою яких є перевірити розуміння змісту прочитаного, 

відпрацювати та закріпити лексику й граматичні 
конструкції, сприяти розвитку мовленнєвих навичок і 

творчих здібностей у дітей. Вправи розроблено з 
урахуванням сучасних вимог методики викладання 

іноземних мов. 



 Видання містить адаптований текст відомої повісті 
«Ребекка з ферми Саннібрук» (1903) американської 

письменниці Кейт Дуглас Віггін (1859-1923). Це 
неймовірно добра історія про дівчинку з багатодітної 

сім'ї, яку беруть на виховання її тітоньки. Текст 
супроводжується системою вправ, метою яких є 

перевірити розуміння змісту прочитаного, відпрацювати 
та закріпити лексику й граматичні конструкції, сприяти 
розвитку мовленнєвих навичок і творчих здібностей у 

дітей. Вправи розроблено з урахуванням сучасних вимог 
методики викладання іноземних мов. 



 До книги увійшли адаптовані тексти дитячих казок 
англійського письменника Р. Кіплінґа (1865-1936) про 

допитливе совенятко та відважного мангуста Рікі-Тікі-Таві. 
Тексти супроводжуються системою вправ, метою яких є 

перевірити розуміння змісту прочитаного, відпрацювати 
та закріпити лексику і граматичні конструкції, сприяти 
розвитку мовленнєвих навичок і творчих здібностей у 

дітей. Вправи розроблено з урахуванням сучасних вимог 
методики викладання іноземних мов. 



 Посібник серії "Книга для читання англійською мовою" пропонує 
українським студентам, викладачам та усім, хто самостійно 

вивчає англійську мову, найвідоміший роман Шарлотти Бронте 
"Джен Ейр" - захоплюючу історію кохання, обману, боротьби за 

щастя. Оригінальний текст роману не зазнав адаптації. 

 Технологія роботи з текстом, запропонована авторами 
посібника, спрямована на навчання розуміння літературного 
твору у сукупності його змістовних, художньо-стилістичних, 

соціокультурних і мовних параметрів і представлена 
комплексом вправ і завдань, філологічним коментарем до 

тексту та глосарієм. 



 «Місячний камінь» - найвідоміший і найкращий роман 
Уілкі Коллінза. Автори посібника пропонують читачам 

розкрити для себе багатий художній та мовний потенціал 
роману. Посібник розрахований на рівень володіння 

мовою Upper Intermediate - Advanced. 



 Посібник з домашнього читання англійською мовою 
містить п'ять оповідань американських письменників 

(М. Твена, О. Генрі, Д. Хемметта, У. Сарояна, Ш. 
Армстронга), текст яких зазнав незначного скорочення 

та адаптації. У посібнику багато лексичних вправ, 
завдань і тестів для перевірки розуміння прочитаного. 



  Посібник пропонує вісім оповідань Агати Крісті, які 
об'єднані в два цикли - оповідання про всесвітньо 

відомого детектива Еркюля Пуаро та про незрівнянного 
"лікаря людських душ" Паркера Пайна. Мета посібника - 

допомогти студентам краще розуміти художній текст, 
розвивати уміння і навички обговорення і аналізу тексту, 

розвивати культуру мовлення та збагатити лексичний 
запас. 



 Роман "Анна з Грін Гейблз" канадської письменниці Л. 
Монтгомері упродовж століття залишається популярним на 
Заході. Мета авторів посібника - допомогти студенту краще 

розуміти оригінальний художній твір і на його основі 
розвивати власні практичні мовні уміння і навички, 

культуру мовлення, навчитися сприймати літературний твір 
в його культурологічному контексті. 



 Запропонований вашій увазі посібник містить вибрані 
оповідання видатного англійського письменника Моема. 
Розроблена система вправ та завдань, запропонований 

укладачами коментар сприятиме більш повному 
розумінню оповідань досить різних за своїм сюжетом. 
Посібник призначений для студентів перекладацьких 
відділень та філологічних факультетів університетів, а 
також для широкого загалу тих, хто вивчає англійську 

мову. 



 Запропонована авторами навчального посібника технологія 
роботи з художнім текстом спрямована на формування усіх 

основних компонентів комунікативної компетенціїі: мовного, 
мовленнєвого, міжкультурного. Основними компонентами 
структури навчального посібника є передтекстові завдання, 

оригінальний текст роману з коментарем, блок питань і текстів 
для перевірки розуміння прочитаного, лексичні і мовні вправи 
та питання і завдання для обговорення змісту проблематики та 

персонажів роману. 



 Посібник складається із 7 розділів. Кожен розділ 
містить оригінальний текст роману, пояснення до 

тексту та комплекс вправ і завдань. Посібник містить 
довідку про автора та інші довідкові матеріали. Він 
може бути використаний на заняттях з домашнього 
читання та для самостійної роботи усіх, хто бажає 

поглибити знання з англійської мови. 



 Даний посібник включає навчально-методичний матеріал 
з домашнього читання і є необхідним доповненням до 

підручників та посібників, які використовуються на 
заняттях з практики англійської мови. Навчальний 

посібник включає 2 частини по 5 розділів, забезпечених 
логічно побудованим та лексично насиченим матеріалом, 

що сприяє розвитку інтегративних навичок та вмінь 
усного і писемного мовлення та перекладу. 



Збірка включає 5 казок добре знаного в Україні 
англійського письменника XIX століття Оскара 

Фінгала О'Флаерті Вільса Уайльда. 
Запропоновані казки дають можливість 

зрозуміти глибину філософських міркувань 
письменника. Комплекс розроблених вправ 

сприятиме формуванню мовних компетенцій 
та посиленню інтересу до вивчення англійської 

мови. 





 Мета посібника - формування у майбутнього філолога 
уміння проникати в глибинну сутність художнього твору, 

знаходити в тексті об'єктивні причини його виховного, 
ідейно-естетичного і емоційного впливу, уміння вилучати 
з твору різноманітну інформацію, яка закладена в ньому 
автором. Посібник призначений для студентів старших 

курсів та магістрантів вищих навчальних закладів. 



 "Замок на піску" - одне з кращих творів сучасної 
англійської письменниці Айріс Мердок. Дія роману 

відбувається в невеликому провінційному містечку. У 
розповіді - особиста драма немолодого шкільного 

вчителя, яка дається на тлі життя місцевої школи. Роман 
написаний легко і захоплююче. 



 Навчальний посібник містить п'ятнадцять оповідань 
знаних американських письменників: М. Твена, О. Генрі та 

Е. Хемінгуея. Після кожного оповідання подано п'ять 
вправ, спрямованих на засвоєння лексики й граматики 
англійської мови, розвиток мовленнєвих і мисленнєвих 

навичок та творчих здібностей тих, хто вивчає англійську. 



 Навчальний посібник містить одинадцять оповідань 
знаних англійських письменників: Г. Уеллса, С. Моема, А. 

Крісті. Після кожного оповідання подано сім вправ, 
спрямованих на засвоєння лексики й граматики 

англійської мови, розвиток мовленнєвих і мисленнєвих 
навичок та творчих здібностей тих, хто вивчає англійську. 



 Навчальний посібник знайомить з творами американського 
письменника О. Генрі. Оповідання написані живою розмовною 
мовою, багаті на загальновживану лексику та звороти. Автори 
мінімально адаптували оригінальні тексти, розробили вправи 

спрямовані на перевірку розуміння, опрацювання лексичних та 
граматичних структур, розвиток навичок спілкування. 



 Посібник призначений для домашнього читання 
англійською мовою і складається з чотирнадцяти розділів. 

До тексту додаються словник незнайомих слів із 
перекладом на українську мову, коментар до найбільш 
складних висловів і речень, низка вправ на закріплення 
мовних зразків й опрацювання змісту тексту, малюнки з 

цікавими комунікативними завданнями. 




