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Васенко, Л. А.   Фахова українська мова [Текст] : рек. 

МОН України як навчальний посібник для студ. ВНЗ 

/ Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; 

МОН України, Нац. техніч. ун-т "Харківський 

політехнічний ін-т". – К. : Центр учбової літератури, 

2017. – 270, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 264 –269. – 

Предметний покажч.: с. 270–271. 

 
Від звука до тексту: аналіз мовних одиниць різних 

рівнів [Текст] : навч. посіб. / [Т. П. Беценко, І. І. Брага, 

С. В. Воропай [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – Вид. 2-ге, 

виправлене і допов. – Суми : Університетська книга, 

2017. – 347, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті 

тит. арк. – Бібліогр.: с. 339–347. 
 

Губарець, В. В.   Редактор і переклад. Основи видавничої 

роботи з відтвореними текстами [Текст] : навчальний 

посібник : рек. до друку Вченою радою ін-ту філології та 

масових комунікацій Відкритого міжнародного ун-ту 

розвитку людини "Україна" / Василь Губарець. – 

Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 172, [2] c. : 

фотоіл. – Бібліогр.: с. 167–172 та в тексті. 

 

Дедухно, А. В.   Українська мова за професійним 

спрямуванням [Текст] : практикум для здобувачів вищої 

освіти аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

/ А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко ; МОН України, 

Полтавська державна аграрна академія, Кафедра 

іноземних мов та українознавства. – К. : Ліра-К, 2017. – 

179, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 124–128. 

 

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. 

 

Микитюк, О. Р.   Сучасна українська мова: 

самобутність, система, норма [Текст] : навчальний 

посібник : рекомендувала Науково-методична рада Нац. 

ун-ту "Львівська політехніка" / Оксана Микитюк ; МОН 

України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 4-те 

видання, зі змінами. – Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2015. – 436, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 

437–438. 
 

 



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. 

 

Олійник, О. Б.   Граматика української мови [Текст] : 

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

для студ. ВНЗ / Ольга Олійник, Василь Шинкарук, 

Григорій Гребницький. – К. : Кондор, 2017. – 543, [1] с. : 

табл. – Бібліогр.: в тексті. 

 

Онуфрієнко, Г. С.   Науковий стиль української мови 

[Текст] : навч. посібник з алгоритмічними приписами : 

рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Галина 

Онуфрієнко ; МОН України, Запорізький НТУ. – 3-тє 

вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 

2017. – 424, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 418–422, після 

кожного розділу та в підрядкових примітках. 

 

Переклад англомовних науково-технічних текстів: 

енергія, природні ресурси, транспорт [Текст] : книга 

для викладача / [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. – 83, [1] c. : табл. – (Серія UTTU Series). – Авт. 

зазаначено на звороті тит. арк. - До 50-річчя 

перекладацького відділення Харківського національного 

ун-ту імені В. Н. Каразіна. 

 

Практикум з української мови за професійним 

спрямуванням для юристів [Текст] : навч. посібник 

/ І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 

А. К. Павлова. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 

395, [1] c. – Бібліогр.: с. 389–395. 

 

Сучасна українська літературна мова: вправи, 

завдання за творами Т. Г. Шевченка [Текст] : 

навчальний посібник / [авт.-уклад. Адах Н. А., Вокальчук 

Г. М., Вокальчук Є. Л. [та ін.] ; за ред. Г. М. Вокальчук, В. 

М. Мойсієнка. – К. : Академія, 2016. – 222, [2] с. – (Альма-

матер). – Зміст: Норми літературної мови та їх типи ; 

Фонетика. Фонологія ; Графіка. Орфоепія ; Лексикологія. 

Фразеологія ; Морфеміка. Словотвір ; Граматика. – 

Бібліогр.: в тексті.                                                                                              

 

 

 



Сучасна українська літературна мова [Текст] : збірник 

вправ / Л. Г. Погиба, Л. М. Голіченко, І. В. Житар, 

Н. В. Кавера. – К. : Кондор, 2015. – 242, [2] c. : табл. – 

Бібліогр.: c. 240–242. 

 

Сучасна українська літературна мова [Текст] : 

методичні рекомендації до лабораторних робіт для студ.-

філологів ВНЗ / [уклад. В. В. Розгон] ; [рец. І.С. Гонца, І. І. 

Коломієць, З. І. Коломієць] ; Уманський ДПУ імені П. 

Тичини, Ф-т укр. філології, Каф. укр. мови та методики її 

навчання. – Умань : Візаві, 2017. – 47, [1] с. : табл. – 

Бібліогр.: с. 44–45. 

 

Сучасна українська мова. Синтаксис [Текст] : 

підручник : затв. МОН України / [А. К. Мойсієнко, 

І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева [та ін.] ; за ред. док. 

філолог. наук, проф. А. К. Мойсієнка ; Київський нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 238, [1] с. : 

табл., схеми. – (Університетський підручник). – Авт. 

зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с.234–236 та в 

підряд. приміт. 

 

Українська ділова і фахова мова: науково-популярне 

видання [Текст] : [практичний посібник на щодень] 

/ [М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, 

І. М. Корніловська] ; за ред. М. Д. Гінзбурга. – К. : Центр 

учбової літератури, 2017. – 654 с. : табл. – Авт. зазначено 

на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 606–654. 

 

Фаріон, І. Д.   Суспільний статус староукраїнської 

(руської) мови у ХІV-ХVІІ століттях: мовна свідомість, 

мовна дійсність, мовна перспектива [Текст] : монографія 

/ Ірина Фаріон ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська 

політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 

2015. – 654, [1] c. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 589–638 та в 

тексті . – Іменний показник: с. 639–654. 
 
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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