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Нові надходження довідково-енциклопедичних  

та словникових видань  
 

Б 15849 

   8  
 

    Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник [Text] : 250000 + 250000 : два в 

одному томі : 500000 одиниць перекладу / під заг. ред. Вячеслава Бусела. - К.; Ірпінь: Перун, 2012. - 1568с. 

 

     У словнику вказано основні значення англійських 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 відповідник; 

наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови і словосполучення.   

     Вперше подано англійський  та український мануальні алфавіти для сурдоперекладу.  

     Англійсько-український та українсько-англійський словники містять  близько 250000 одиниць перекладу   

кожний.  Разом понад 500000 слів та словосполучень в одному томі.  

 

 

 

Р 346360 

   336 
 

    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 7 000 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. 

 

 

С 19906 

    9  
 

    Анісімов, В'ячеслав Валентинович.  

    Історія України [Текст] : словник-довідник / В. В.Анісімов ; Нац. банк України, 

Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2012. - 284 с. 

 

У словнику-довіднику подано назви понять і категорій, уживаних у вітчизняній і 

зарубіжній науковій літературі з історії України. Подано статті про науковців, 

політичних та державних діячів, діяльність яких вивчається в навчальному курсі 

дисципліни «Історія України». Словник-довідник містить також хронологічні 

таблиці років правління українських та іноземних державців, а також 

найвизначніших подій української історії. 

 

 

 

Р 346656 

    34 
 

    Багатомовний юридичний словник-довідник [Text] : [наук. вид.] / [І. О. 

Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. ; відп. ред. О. І. 

Голубовська, І. Ю. Штиченко] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] 

: ВПЦ "Київський ун-т", 2012. - 543 с. 

 

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%90%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


У мультимовному юридичному словнику з опорою на терміни римського права у діахронному вимірі 

подаються відомості про сучасні юридичні терміни, наводяться відповідники термінопонять римського 

права англійською, французькою та українською мовами. 

 

 

 

Р 344740 

   55 
 

    Вовк, Валентин Михайлович.  

    Геологічний словник [Текст] : для студ. вищ. навч. закладів / В. М. Вовк. - 

Кіровоград : КОД, 2012. - 504 с. 

 

«Геологічний словник» є першим в Україні виданням, у якому системно, із 

зорієнтованістю на потреби студентів розкрито зміст понад 2700 геологічних 

термінів і понять з усіх розділів науки про Землю; подано значну кількість 

ілюстрацій (близько 290), що сприяє кращому засвоєнню термінології. 

 

 

 

Б 16013 

    54 
 

    Евдощенко, Станислав Иванович.  

    Учебный словарь химических терминов [Текст] : учеб. изд. справ. характера для иностр. студентов / С. 

И. Евдощенко, В. В. Дубичинский, В. В. Гайворонская ; Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2012. 

- 230 с. 

 

  Представлено около 20000 наиболее употребительных терминов и терминологических словосочетаний, 

необходимых иностранным учащимся для овладения языком химии как средством получения научной 

информации, которое обеспечивает: свободное чтение и понимание текстов учебников по химии, слушание 

и конспектирование лекций по химическим дисциплинам, устную  и письменную сдачу экзаменов по химии. 

 

 

 

С 20020 

   336 
 

    Енциклопедія для банкіра [Текст] : у 2-х т. / за заг. ред. Т. С. Смовженко, Р. А. Слав'юка ; Нац. банк 

України, Ун-т банк. справи : близько 1 400 термінів. - К. : УБС НБУ, 2012 - . 

   Т. 2 : Практична термінологія. - К., 2013. - 547 с. 

 

«Енциклопедія для банкіра» – науково-довідкове видання, підготовлене колективом науковців Університету 

банківської справи Національного банку України (м. Київ) і працівниками банківських установ. Видання 

складається з близько 1400 термінів, що використовуються в теоретичних працях і практичній діяльності. 

Воно висвітлює теоретичні, законодавчо-нормативні засади діяльності банків, розкриває зміст категорій та 

понять, якими обґрунтовується дієвість кредитної політики банків. 

 

 

 

Р 345556 

   74 

 

    Касьян, Т. К.  

    Тлумачний словник-довідник понять і термінів з декоративно-прикладного мистецтва (батик) 

[Текст] : [для вивч. курсу з дисципліни "Декоративно-прикладне мистецтво" з практикумом у навч. 

майстернях для студ. IV курсу в галузі знань 0202 Мистецтво за напрямом підготов. 6.020205 - 

Образотворче мистецтво] / [уклад. Т. К. Касьян] ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. - Черкаси 

: [ЧНУ ім. Богдана Хмельницького], 2013. - 76 с. 

 

У словнику-довіднику розкрито зміст найуживаніших понять і термінів пов’язаних з декоративно-

прикладним мистецтвом (батик). Видання містить понад 1000 понять і 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%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD,%20%D0%A2.%20%D0%9A.


 

Р 345502 

   8 

 

   Літвінов, Олександр Іванович 

    Давньоанглійсько-український словник з дисципліни "Історія основної мови (англійської)" [Текст] 

: [навч. посіб.] для студентів спец. і "Переклад" : у 2-х частинах / О. І. Літвінов, М. М. Літвінова ; Східноукр. 

нац. ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ: [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2013 - . 

   Ч. 2 : I - Y. - Луганськ, 2013. - 352 с. 

 

Словник вміщує 21100 слів давньоанглійської мови VIII-XII століть з поданням їх значення, частина 

словарних статей містить словосполучення з перекладом.  

    Іменники мають позначку роду, сильні дієслова – приналежності до одного з семи класів. Форми 

минулого часу і дієприслівник II подаються окремою словниковою статтею. Чотири форми сильних дієслів 

наведені в кінці словника. Етимологія слів не подається. 

    Граматичний довідник надає інформацію про морфологічні характеристики староанглійських частин 

мови, їх граматичні форми, відмінювання, ступені порівняння.  

 

 

 

 

Р 346639 

   34  
 

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

Бошицький, О. В. Батанов, Н. П. Гаєва та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; 

НАН України, Київський ун-т права. - К. : Кондор, 2012. - 462 с. 

 

У енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють концептуальні 

конституційні явища і процеси з урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної 

доктрини конституціоналізму, відповідної політико-правової практики та 

матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі 

конституційного права. На основі цього узагальнено та наведено основні 

тенденції розвитку конституційних явищ і процесів з урахуванням особливостей конституційної системи 

України та зарубіжного досвіду. 

 

 

 

Р 346640 

   34  
 

    Мала енциклопедія міжнародного права [Текст] : [навч. вид.] / [Бошицький 

Ю. Л., Денисов В. Н., Чернецька О. В. та ін.] ; за заг. ред. Ю Л. Бошицького ; НАН 

України, Київський ун-т права. - К. : Кондор, 2013. - 440 с. 

 

В енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють основні поняття 

теорії міжнародного права, що стосуються його принципів, джерел та галузей, з 

урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної доктрини міжнародного права, 

аналізу Статуту ООН, міжнародних договорів та нормативно-правових актів 

України. Особлива увага приділена співвідношенню міжнародного та 

внутрішньодержавного права, механізмам імплантації міжнародного права. Розкрито зміст основних 

інститутів міжнародного права, детально висвітлена міжнародно-правова регламентація території та 

населення. 

 

 

Р 346118 

    8 
 

    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. 

 

 

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%9B%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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


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 

(ДИСКУРС, ОДИНИЦІ ДИСКУРСУ, СИТУАТИВНИЙ КОНТЕКСТ, ПРЕСУПОЗИЦІЇ, ІНФЕРЕНЦІЇ, 

ІМПЛІКАТУРИ тощо). Ці та інші поняття висвітлюються з пропозицій як  репрезентаційної, так і 

діяльнісної методології. 

 

               

Р 346090 

   5  
 

    Некос, Алла Наумівна.  

    Екологія та неоекологія [Текст] : термінологічний українсько-російсько-

англійсько-китайський словник-довідник / А. Н. Некос, Н. І. Черкашина, О. Д. 

Брусенцова ; Комісія з екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування Науково-методичної ради МОНМС України, 

Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2013. - 320 с. 

 

Словник-довідник – це навчальне видання, що містить дефініції базового 

термінологічно-понятійного апарату нормативних дисциплін, які викладаються при 

підготовці майбутніх фахівців у галузі екології. Автори подають матеріал українською, російською, 

англійською та китайською мовами, що може забезпечити компетентність та кваліфікацію майбутніх 

фахівців-екологів, надати можливість опанувати першоджерела англійською мовою, засвоїти базові поняття 

екологічної науки китайським студентам, які навчаються в Україні. 

 

 

Р 345111 

   655 
 

    Партико, Зіновій  Васильович.  

    Словник видавничих термінів [Текст] : [понад 800 термінів] / З. В. Партико. - Запоріжжя: Класич. 

приват. ун-т, 2013. - 68с. 

 

Словник містить понад вісім сотень термінів сучасної видавничої справи та редагування. В означеннях 

термінів враховано цифрові технології виробництва. 

 

 

 

Б16038 

   63 
 

    Словарь-справочник пчеловода [Текст] : в 2-х ч. / [Абрикосов Х. П., 

Александрова Л. В., Алексеенко Ф. М. и др.] ; сост.: В. И. Овсяник, В. И. Брежнев ; 

[Ассоц.пчеловодов и апифитотерапии Крыма]. - Изд. перераб. и доп. - Симф. : 

[Ариал], 2013 - . - (Книга – подарок пчеловоду. Пчеловодство от"А" до "Я") 

(Апиконсультанту-пчеловоду). 

   Ч. 1 : (от "А" до "Н"). - Симф., 2013. - 356 с. 

 

«В словаре-справочнике пчеловода приведены статьи по биологии пчелиной семьи, 

анатомии пчел, уходу за пчелами, содержанию и разведению пчел, племенному 

делу, пчеловодному инвентарю, пасечным постройкам, медоносным растениям и опылению с.-х. культур, по 

борьбе с болезнями, врагами и вредителями пчел по продуктам пчеловодства и их технологии, а также по 

истории пчеловодства». 
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    Тропина, Нина Павловна.  

    Учебный социолингвистический словарь-справочник [Текст] : [предназначен студентам 

высших учебных заведений, изучающих курс социолингвистики] / Н. П. Тропина ; Херсонский 

государственный университет. - Херсон : Изд. Гринь Д. С., 2013. - 150 с. 

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%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%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%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE,%20%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Учебный социолингвистический словарь-справочник – первый в Украине социолингвистический словарь, в 

котором содержится около 170 активно используемых в учебной и научной литературе по социолингвистике 

терминов и понятий. Помимо толкований, в словаре помещены некоторые справочные материалы. 
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   Турчин, Ярина Богданівна.  

   Країнознавство [Текст] : довідник / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. Горбач ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 296 с.  

 

Довідник логічно доповнює теоретичну частину навчального посібника «Країнознавство». Зібрано відомості 

про географічні, історичні та політичні особливості держав світу. Країнознавчі відомості доповнено 

інформацією про регіони та частини світу, що значно розширює інформаційну цінність довідника та робить 

його цілісним навчальним посібником. Крім того, подано перелік міжнародних організацій та алфавітний 

покажчик, що полегшує роботу із довідником. 
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    Чекман, Іван Сергійович.  

    Англо-український словник-довідник з нанонауки [Текст] / І. С. Чекман, С. 

О. Радзієвська = English-Ukrainian nanoscience reference guide / I. Chekman, S. 

Radzievska : [довідкове вид.]. - К. : Задруга, 2013. - 295 с. 

 

У словнику-довіднику подано визначення понад 800 найуживаніших нанонаукових 

термінів. Кожна словникова стаття складається з трьох частин: реєстрового слова 

англійською мовою, українського відповідника, визначення терміна українською 

мовою. 

 

 

 

 

 

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%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%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%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

