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довідник складається з двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам перекладу, а другу - лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам. Кожна з частин поділяється
на кілька розділів, поділених у свою чергу на підрозділи, де розглядаються способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки. У кінці кожного підрозділу подано вправи на відповідні
труднощі перекладу. В останньому розділі кожної з частин книги подано додаткові вправи та завдання на переклад речень і невеликих текстів. Книга містить також 11 додатків, корисних для перекладачів.
Посібник-довідник призначений для широкого кола користувачів, які вивчають англійську мову, насамперед для студентів державних університетів, педагогічних університетів та інших вузів, аспірантів, викладачів
англійської мови, перекладачів, а також для фахівців різних галузей науки і техніки, які прагнуть удосконалити свої вміння та навички науково-технічного перекладу.
Animal Nutrition with Transgenic Plants Gerhard Flachowsky 2013-12-04 Transgenic plants are cultivated on a large scale worldwide, and most of the harvested products are fed to domestic animals. By gathering together
more than 150 feeding studies with food-producing animals, and covering both ﬁrst and second generation transgenic plants, this book provides the ﬁrst central resource of this information for researchers, students, policy
makers and all those who are interested in future developments in the ﬁeld.

Переклад англійської наукової і технічної літератури. Карабан В.І. Ця книга є п’ятим виданням посібника з перекладу англійської спеціальної літератури українською мовою. Посібник-довідник складається з
двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам перекладу, а другу – лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам. Кожна з частин поділяється на кілька розділів,
поділених у свою чергу на підрозділи, де розглядаються способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки. У кінці кожного підрозділу подано вправи на відповідні труднощі перекладу.
В останньому розділі кожної з частин книги подано додаткові вправи та завдання на переклад речень і невеликих текстів. Книга містить також 11 додатків, корисних для перекладачів. Посібник-довідник
призначений для студентів державних університетів, педагогічних університетів та інших вузів, аспірантів, викладачів англійської мови, перекладачів, а також для фахівців різних галузей науки і техніки, які
прагнуть удосконалити свої вміння та навички науково-технічного перекладу.
Переклад англійської наукової і технічної літератури. [англ./укр.] Карабан В. І. 2002 Ця книга є третім виданням посібника з перекладу англійської спеціальної літератури українською мовою. Посібник-
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