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Безлюдна, В. В.   English рractice [Текст] : (навчальний 

посібник з практики усного та писемного англійського 

мовлення для студ. немовних спец. вищих закладів пед. 

освіти) / [В. В. Безлюдна, Р. О. Безлюдний ; уклад. Безлюдна 

В. В. ; рец. Шумаєва С. П., Комісаренко Н. О.] ; Уманський 

державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини. – Умань : 

Жовтий О. О., 2015. – 153 с. : іл., табл. – Авт. зазначено на 

звороті тит. арк. – Bibliogr.: с. 151. 

 

Гапонів, А. Б.   Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни 

[Текст] : [підручник для студентів та викладачів ВНЗ] : 

[затв. МОН Украни як підручник для студ. ВНЗ] / Гапонів 

А. Б., Возна М. О. ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. – Вінниця : 

Нова книга, 2005. – 463, [1] с. : іл. – (For Advanced 

Learner). – Зміст: England ; Scotland ; Wales ; Northern Ireland 

; Ireland ; USA ; Canada ; Australia ; New Zealand ; Isle of 

Man. 

 

Зубков, М. Г.   Сучасне ділове мовлення [Текст] / Микола 

Зубков. – Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 

2008. – 445, [2] с. : табл., іл. – Зміст: Зразки типових 

документів і формулярів ; Культура ділового спілкування ; 

Правописні норми та правила. – Бібліогр.: с.437–441. 

 

English in practice [Текст] = Англійська мова на практиці : 

(навчальний посібник з практики усного та писемного 

мовлення для студентів немовних спеціальностей вищих 

закладів пед. освіти) / Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; 

[автор-укладач В. В. Безлюдна ; рец. С. П. Шумаєва, Н. О. 

Комісаренко]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 150 с. : іл., 

табл. 

 

English for specific purposes (preschool education) [Текст] = 

[Підручник з англійської мови для студентів дошкільної 

освіти] : (навчальний посібник з англійської мови за 

професійним спрямуванням для студ. вищих закладів пед. 

освіти) / Уманський державний педагогічний ун-т імені 

Павла Тичини ; [уклад. Гут Н. В., Павлюк В. І. ; рец. 

Гембарук А. С., Комісаренко Н. О.]. – Умань : Візаві, 2014. – 

123, [1] с. : іл., табл., схеми. – Bibliogr.: с. 123. 

 

English for specific purposes (primary education) [Текст] = 

(Підручник з англійської мови для студентів вищих закладів 

педагогічної освіти) / [Безлюдна В. В., Гут Н. В., Щербань І. 

Ю., Шумаєва С. П. ; уклад. Безлюдна В. В. ; рец. Безлюдний 

О. І., Комісаренко Н. О.] ; Уманський державний 

педагогічний ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. 

О., 2014. – 196 с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. 

арк. – Бібліогр.: с. 195. 

 



Collins, W. b.   The moonstone [Теxt] = Уілкі Коллінз. 

Місячний камінь : книга для читання англійською мовою 

/ комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і 

філологічний коментар В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – 

Вінниця : НОВА КНИГА, 2007. – 721, [1] c. : табл. – 

англійською і українською мовами. – Бібліогр. в 

підрядкових приміт. 
 

Кучеренко, І. А.   Українська мова: шляхи розвитку 

професійної комунікативної компетентності [Текст] : навч. 

посібник для студентів / І. А. Кучеренко, Л. І. Мамчур ; 

[рец. М. І. Пентилюк, Н. А. Цимбал] ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т філології та 

суспільствознавства, Каф. практичного мовознавства. – 

Умань : Жовтий О. О., 2014. – 171 с. : табл. – Бібліогр.: с. 

164–166. 

 

Лєута, О. І.   Старослов'янська мова [Текст] : підручник для 

студ. філологічних спец. ВНЗ : доп. МОН України / О. І. 

Лєута. – К. : Вища школа, 2001. – 255, [1] с. : іл., табл. – 

Бібліогр.: с. 254–255. 

 

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови 

(німецької) [Текст] : навчальний посібник для студентів 

факультету іноземних мов ОКР "бакалавр" / МОН України, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини ; уклад. М. А. Кирилюк, Г. Д. Авчіннікова. – Умань : 

Жовтий О. О., 2016. – 119, [1] c. : табл., карти. – Бібліогр.: с. 

96–97. 

 

Попович, А. С.   Українська мова в засобах масової 

комунікації [Текст] : навчально-методичний комплекс : 

навчальний посібник : [рек. МОН України як навч. посібник 

для студ. ВНЗ] / А. С. Попович, Л. М. Марчук ; МОН 

України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана 

Огієнка. – К. : КНТ, 2015. – 298, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 

279–298 та в тексті. 

 

Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : 

практикум : навчальний посібник : [рек. МОН України як 

навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Т. В. Симоненко, 

Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко [та ін.] ; за ред. Т. В. 

Симоненко. – К. : Академія, 2010. – 270, [2] с. – (Альма-

матер). – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Зміст: 

Особливості культури ділового мовлення ; Фахова 

термінологія ; Мовний етикет у сфері ділового спілкування ; 

Культура діалогічного спілкування ; Орфографія ; 

Пунктуація ; Сучасний діловий документ. – Бібліогр.: с. 

267–270. 

 

 

 



Читай і знай! [Текст] : довідник-практикум з граматики та 

стилістики сучасної української мови : рек. МОН України як 

навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, 

О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра. – 2-ге 

вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 198, [1] c. : 

табл. – Бібліогр.: с. 197–198. 

                                                                                             

Чибор, І. С.   Слов'янська міфологія в українській 

фразеології [Текст] : монографія / І. С. Чибор. – К. : О. 

Філюк, 2016. – 352 с. – Бібліогр.: с. 248–283. 

 

 

 

 

 
 

Завідувач  відділу комплектування та  наукової                                     Устименко В.  І. 
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