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    Англо-русский словарь [Текст] = English-Russian dictionary : [науч. изд.] / 

Восточноевроп. нац. ун-т имени Леси Украинки ; [сост.: Е. И. Гороть, С. В. 

Гончарук, Л. К. Малимон и др.]. - Луцк : Восточноевроп. нац. ун-т имени Леси 

Украинки, 2012. - 1176 с.  

 

Англо-русский словарь содержит более 100 тысяч слов и словосочетаний, включая 

фразеологические обороты, пословицы и поговорки. Наряду с 

общеупотребительной лексикой широко представлена терминологическая лексика 

из разных областей науки. Преимущество издания состоит в том, что ко многим словарным статьям под 

рубрикой USAGE подаются комментарии, содержащие сведения о правильности и уместности 

использования английских лексических единиц в речевых ситуациях, цель которых – предупредить 

лексические, грамматические и стилистические ошибки носителей русского языка, изучающих английский, 

и повысить культуру общения. 
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    Англо-український словник сучасної банківської термінології [Текст] : близько 7000 понять і термінів 

/ [уклад.: Л. І. Черняк, О. А. Лисенко, Т. В. Підкопай та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи. - 

К. : УБС НБУ, 2013. - 413 с. 

 

Словник містить близько 7000 понять і термінів, що формують цілісну систему знань щодо банківської 

діяльності. До словника ввійшли як традиційні, усталені терміни, які не втратили своєї актуальності в 

банківській терміносистемі, так і ті, що з’явились у банківській сфері в останні роки і відображають нові 

явища в розвитку банківської системи. Словник подає чіткі і короткі пояснення значень термінів та уточнює 

ті поняття, які зазнали змін. 
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    Ганіткевич, Марія Йосипівна.  

 Російсько-український словник з інженерних технологій [Текст] : [понад 40000 

термінів] / Марія Аніткевич, Богдан Кінаш ; Техн. ком. стандартизації наук.-техн. 

термінології Мінеконом розвитку та МОНмолодь спорту. - 2-ге вид. - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2013. - 1024 с. 

 

 

 Словник містить терміни (деякі з тлумаченням) з технологічних процесів у 

металургії, будівництві, гірництві, енергетиці, теплотехніці, хімічній промисловості, а також суміжні 

терміни з фізики, математики та хімії. 

У словнику перекладено близько 42 тисяч російських термінів (іменників, дієслів, прикметників, 

дієприкметників), частин слів ( полі-, мега-тощо) і багатослівних термінів, безпосередньо пов’язаних з 

термінологією технологічних процесів. Ураховано також загальновживані слова, що є складниками 

відповідних термінів. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енцикл. 

дослідж. НАН України. - К. : [Ін-т енцикл. дослідж. НАН України]. -   

   Т. 12 : Кал - Киї / Гол. Ред. Коллегія : Дзюба І. М., Жeковський А. І., Железняк М. Г. [та ін.]. - К., 2012. - 

712 с. : іл.  

 

У дванадцятому томі подано 2685 гасел, 2303 чорно-білі та 346 кольорових ілюстрацій, 16 карт, 3 таблиці і 1 

схема. 
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    Мала енциклопедія кримінального права [Текст] : [навч. вид.] / [Ю. Л. 

Бошицький, О. М. Костенко, З. А. Тростюк та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, 

З. А. Тростюк ; НАН України, Київський ун-т права. - К. : Кондор-[Видавництво], 

2012. - 284 с. 

 

Мала енциклопедія кримінального права містить визначення кримінально-

правових понять, що використовуються у Загальній частині Кримінального 

кодексу України, а також у теорії кримінального права, латинські крилаті фрази з кримінального права, а 

також список наукової літератури і нормативних актів України. 
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    Мартинюк, Алла Петрівна.  

    Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики [Текст] : словник / А. П. Мартинюк 

; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2012. - 196 с. 

 

Словник надає системний виклад термінологічного апарату когнітивно-дискурсивної лінгвістики – нової 

галузі мовознавчої науки, що знаходиться у стадії становлення. Словник містить 27 термінів, серед яких 

споконвічні мовознавчі поняття (МОВНИЙ ЗНАК), так і нові, що виникли із розвитком когнітивної 

лінгвістики (КОНЦЕПТ, ФРЕЙМ, ДОМЕН, ОБРАЗ-СХЕМА тощо), прагматики та дискурсології (ДИСКІРС, 

ОДИНИЦІ ДИСКУРСУ, СИТУАТИВНИЙ КОНТЕКСТ, ПРЕСУПОЗИЦІЇ, ІНФЕРЕНЦІЇ, ІМПЛІКАТУРИ 

тощо). Ці та інші поняття висвітлюються з пропозицій як ре презентаційної, так і діяльнісної методології. 
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    Маценко, Галина Петрівна.  

    Короткий словник з петрографії вугілля [Текст] : [науково-довідкове вид.] / Галина Маценко, 

Володимир Білецький, Тетяна Шендрік ; Донец. нац. наук. центр НАН України, Ін-т фізико-органічної хімії і 

вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України, Донец. від-ня наук. т-ва імені Шевченка, Редакція 

української гірничої енциклопедії. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. - 74 с. 

 

Пропонований «Короткий словник з петрографії вугілля» є україномовним доповненням до Міжнародного 

тлумачного словника з петрології/петрографії вугілля – International Handbook on Coal Petrology.   
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    Німецько-український словник. Українсько-німецький словник [Text] : 250 000 + 220 000 : два в 

одному томі : 470 000 од. пер. / під заг. ред. Вячеслава Бусела. - К. ; Ірпінь : Перун, 2012. - 1584с. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

     У словнику вказано основні значення німецьких та українських основних слів за сучасним діючим 

правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх 

галузей науки і техніки.  Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний 

відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. 

     Вперше у словнику подано докладну інформацію про сучасну реформу в німецькій орфографії. Також 

вперше подано німецький та український мануальний алфавіти для сурдоперекладу.        

     Німецько-український та українсько-німецький словники містять разом понад 470000 слів та 

словосполучень в одному томі.  
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    Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Цивільний 

захист", "Охорона праці" та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих 

та нормативно-правових актах України [Текст] / [М. І. Адаменко, Т. Г. Віхтинська, І. О. Гірка, К. Е. 

Нємченко]. ; за заг. ред. І. О. Гірки ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ], 2012. - 192 с. 

 

У словнику подано основні терміни трудового законодавства, екологічного (включаючи земельне, водне, 

надрове, фауністичне, флористичне, атмосферо-повітряне тощо) та законодавства з цивільного захисту 

України. Матеріал викладено на основі чинного законодавства.  

 

 

Р 346449 
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    Тереняк, Лілія Володимирівна.  

    Адміністративне право [Текст] : словник основних термінів / Л. В. Тереняк ; Мінагрополітики, Харк. 

нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва. - Х.: [ХНАУ], 2012. - 67 с. 

 

Запропонований словник знайомить з основними поняттями у галузі адміністративного законодавства 

України. Особливу увагу приділено поняттям, які характеризують необхідність підготовки фахівців сфери 

управління; розгляду сукупності правових норм, які регулюють суспільні відносини і формуються під час 

забезпечення органами виконавчої влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, а також у процесі державного управління економічним, соціально-культурним та 

адміністративно-політичним будівництвом у державі. 
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    Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології [Текст] 

: [наук. вид.] / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2011. - 521 с.  

 

Словник вміщує понад 7000 термінів. Охоплює найбільш уживану сучасну 

українську, російську й угорську термінологію в галузі фонетики, фонології, 

граматики, лексикології, стилістики, словотвору, історії української мови, 

діалектології, теорії комунікації.  
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    Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та 

нафтогазопромислової справи [Текст] : [понад 15 тисяч слів] / Олександр Орлов, Дмитро Федоришин, 

Ірина Клюфінська, Людмила Книш ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : 

[ІФНТУНГ], 2012. - 252 с. 

 

Для роботи над спеціальною літературою читачам пропонується українсько-французько-англійський (понад 

15 тисяч слів) словник геологічних, геофізичних і нафтогазопромислових термінів, у якому французьку та 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


англійську лексику подано за напрямами: загальна і нафтова геологія, польова і нафтопромислова геофізика, 

буріння розвідувальних нафтогазовидобувних свердловин, розробка родовищ  нафти і газу та нафтове 

обладнання.  
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   Французько-український словник. Українсько-французький словник [Text] : 220 000 + 210 000 : два в 

одному томі : 430 000 од. пер. / під заг. ред. Вячеслава Бусела. - К.; Ірпінь: Перун, 2012. - 1104с. 

 

 У словнику вказано основні значення французьких та українських слів за сучасним діючим правописом. 

Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки 

і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний варіант перекладу; 

наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення.  

    Вперше у французько-українському словнику такого обсягу подано транскрипцію (вимогу) кожного 

французького реєстрового слова і мануальні алфавіти французької та  української мов для сурдоперекладу. 
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    Циганок, Б. А.  

    Англо-українсько-німецько-китайський словник скорочень з електроніки [Text] = English-Ukrainian-

German-Chinese dictionary of Abbreviations in Electronics = Englisch-Ukrainisch-Deutsches-Chinesisches 

abkurzungsbuches fur Elektronik : словник / Б. А. Циганок, Ліу Джилін ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". - К.: НТУУ "КПІ", 2012. – 172 с. 

 

«Англо-українсько-німецько-китайський словник скорочень з електроніки» містить близько 1000 скорочень 

у галузі електроніки, частина з яких закріпилася серед фахівців як сталі скорочення, частина є такими, що 

створюються авторами нових публікацій, зважаючи на розвиток електроніки та електронних технологій.  
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    Черторизька, Тетяна Купріянівна.  

    Російсько-український словник синонімів [Текст] = Русско-украинский словарь синонимов : [довідкове 

вид.] / [уклад.: Т. К. Черторизька, Г. П. Вишневська, Н. О. Бойко] : за ред. В. М. Бріцина ; Ін-т мовознавства 

ім. О. О. Потебні НАН України. - К. : Вища школа, 2012. - 319 с.  

 

У словнику наведено в зіставленні основні синонімічні ряди слів російської та української мов, пояснено 

значення слів-синонімів, дано їх стилістичне забарвлення. Словник покликаний полегшити вивчення обох 

мов та сприяти підвищенню загального рівня мовної культури. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA,%20%D0%91.%20%D0%90.
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

