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Брянцева, В. В.   Русско-польский разговорник [Текст] : 

транспортный гид / В. В. Брянцева, К. В. Брянцев. – К. : 

Адэниум, 2011. – 207, [1] c. : табл., ил. – Все виды транспорта: 

Автомобиль ; Автобус ; Трамвай ; Троллейбус ; Самолет ; 

Поезд, такси ; Электричка ; Маршрутка ; Велосипед ; 

Корабель ; Лодка, яхта. 

 
Deutsch [Текст] : (збірник з граматики німецької мови для 

студентів гуманітарних спец. вищих закладів пед. освіти) 

/ Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. І. Б. 

Бойчевська ; рец. Кирилюк М. А.]. – Вид. 3-тє, переробл. і 

допов. – Умань : Алмі, 2017. – 119, [1] с. : табл. – Bibliogr.: с. 

118. 

 
Deutsch fur Historiker [Текст] : (збірник текстів і вправ із 

німецької мови для студентів гуманітарних спеціальностей 

вищих закладів педагогічної освіти) / Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини ; [упоряд. Л. Л. Веремюк ; рец. Кирилюк М. 

А.]. – Умань : Вид-во УДПУ, 2017. – 104 с. : tabl. – Bibliogr.: 

р. 95–96. 

  

Дышлевая, И. А.   Курс испанского языка для 

продолжающих [Текст] : [учебник] / И. А. Дышлевая. – СПб : 

Союз, 2004. – 445, [2] с. : ил., табл. 

 

Домагальскі, С.   Великий польсько-український, українсько-

польський словник термінології сучасного бізнесу [Текст] = 

Domagalski S. Wielki slownik polsko-ukrainski ukrainsko-polski 

z rozszerzona terminologia wspolczesnego biznesu : 200 000 

лексичних одиниць / Станіслав Домагальскі. – Тернопіль : 

Богдан, 2010. – 1797, [1] c. 

 

Naumenko, L. P.   Practical сourse of translation from english into 

ukrainian [Текст] = Науменко Л. П. Практичний курс перекладу 

з англійської мови на українську : for students of oriental 

department IV course / Lyudmyla P. Naumenko, Anghela Y. 

Gordyeyeva ; Kyiv Taras Shevchenko national university institute 

of philology. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2011. – 134, [1] c. : tabl., 

il. – Bibliogr.: p. 131–132. 

 

Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, 

природні ресурси, транспорт [Текст] : [навчальний посібник] 

/ Л. М. Черноватий, К. В. Вороніна, О. А. Кальниченко, 

І. М. Каминін ; за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – 

Вінниця : Нова книга, 2017. – 262, [1] c. : табл., схеми. – (Серія 

UTTU Series). – Авт. зазаначено на звороті тит. арк. - До 50-

річчя перекладацького відділення Харківського національного 

ун-ту імені В. Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 13. 

 



Таланов, О. С.   Польсько-український, українсько-

польський словник [Текст] = Talanov O. S. Рolsko-ukrainsko, 

ukrainsko-polski slownik : понад 100 000 слів та 

словосполучень / Олег Таланов. – 2-ге вид., виправлене та 

доповнене. – К. : АРІЙ, 2015. – 543, [1] c. 

                                                                                           

Черноватий, Л. М.   Методика викладання перекладу як 

спеціальності [Текст] : підручник для студентів вищих 

закладів освіти за спеціальністю "Переклад" 

/ Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 368, [1] 

c., [4] кольор. арк. іл. : рис., табл. – (Серія "UTTA Series"). – 

До 40-річчя кафедри теорії та практики перекладу 

англійської мови Харківського національного ун-ту імені В. 

Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 356–368 та в тексті. 
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