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Нові надходження довідково-енциклопедичних  

та словникових видань  
 

 
 

Р 347905 

   61 
 

Березуцький, В'ячеслав Володимирович.  

Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни "Безпека життєдіяльності" [Текст] : навч. 

посіб. / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : Підручник НТУ 

"ХПІ", 2013. - 88 с.  

 

Навчальний посібник містить унормовані терміни в галузі безпеки життєдіяльності. 

 

 

 

 

Р 347680 

   53 
 

Біла, Олександра Миколаївна.  

Українсько-російсько-англійський словник 

основних фізичних термінів [Текст] : [навч. вид.] / [уклад. О. М. Біла, К. О. 

Катрунов] ; Харк. нац. економічний ун-т. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. - 396 с. 

 

Подано основні фізичні терміни, необхідні для засвоєння навчальної дисципліни 

«Фізика», українською, російською та англійською мовами з урахуванням сучасних 

вимог до підготовки фахівців з комп’ютерних технологій. 

 

 

С 20175 

   31 
 

Бондар, Олександр Олександрович.  

Енциклопедія несвідомого українця [Текст] = Энциклопедия несознательного украинца : [науч.-попул. 

изд.] / Александр Бондарь. - К. : Казка, 2013. - 880 с. 

 

Книга присвячена аналізу впливу глобальних проблем на різні аспекти життя людини і суспільства, на 

вирішення питань про майбутнє.  Пошуки, дослідження та аналіз ведуться в численних площинах: в релігії, 

в метафізиці, в філософії, у «Новому світовому порядку», в питаннях суспільства, влади і держави, в 

геополітиці та в економіці. Такий підхід приводить до багатьох несподіваних висновків, змінюючи світогляд 

людини. 

 

 

 

 

Р 348490 

   5 
 

Вдовенко, Олег Павлович.  

Екологічний словник-довідник [Текст] : основні терміни і поняття / Вдовенко 

О. П. - К. : [ТзОВ "Аркуш друк"], 2007. -  80 с. 

 

У   словнику-довіднику   подано   тлумачення    основних екологічних термінів і 

понять. Він має на меті допомогти одержати інформацію про глобальні екологічні 

проблеми сьогодення. 

 

 

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%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%91%D1%96%D0%BB%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%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%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

М 10151 

     8 
 

Гейко, Тетяна Миколаївна.  

Українсько-французький розмовник [Текст] : [навч. вид.] / Т. М. Гейко, О. І. 

Луценко, Л. В. Коломієць ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 

2012. - 144 с.  

 

Розмовник покликаний забезпечити якісне спілкування українських волонтерів з 

іноземними вболівальниками у достатньому обсязі. 

 

 

Р 347109 

   669 
 

   Диаграммы состояния и термодинамика фаз в бинарных системах редкоземельных металлов с 

кремнием [Текст] : справочник / М. В. Буланова, Ю. И. Буянов, Т. Я. Великанова [и др.] ; НАН Украины, 

Ин-т проблем материаловедения имени И. Н. Францевича. - К. : Наукова думка, 2013. - 208 с. 

 

В справочнике систематизирован большой объем экспериментальных данных о строении диаграмм 

состояния бинарных систем редкоземельных металлов с кремнием, кристаллической структуре 

образующихся в них фаз, термодинамических (энергия Гиббса, энтальпия и энтропия образования, а для 

расплавов – и активности компонентов) и термохимических (энтальпия, теплоемкость, энтропия, 

приведенная энергия Гиббса) свойствах сплавов в твердом и жидком состояниях. 

 

 

Р 348647 

   66 
 

    Казачинська, Ніна Володимирівна.  

    Процеси та обладнання хімічної технології [Текст] : українсько-французько-англійський тлумачний 

словник / [Н. В. Казачинська, Л. М. Сидоренко, С. В. Сидоренко] ; за заг. ред. С. В. Сидоренка ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - K. : НТУУ "КПІ", 2014. - 77 с. 

 

Наведено тлумачення та переклад російською, французькою й англійською мовами термінів, уживаних у 

хімічній галузі та машинобудуванні. 

 

 

Р 348896 

   55 
 

    Кирилюк, Олена Володимирівна.  

    Гідролого-руслознавчий словник-довідник [Текст] : [навч. вид.] / уклад.: О. В. Кирилюк, С. М. 

Кирилюк ; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - 52 с. 

 

У виданні подано терміни гідролого-руслознавчої тематики. Словник може бути використаний як 

допоміжний матеріал при вивченні дисциплін гідрологічного та руслознавчого спрямування. 

 

 

 

 

 

Р 347337 

   8 
 

Кобелянська, Оксана Іванівна.  

Українсько-японський довідник-розмовник (для ділових людей) [Текст] : 

[наук.-освіт. вид.] / О. І. Кобелянська ; Ін-т сходознавства імені А. Ю. Кримського 

НАН України. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 120 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%93%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%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%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%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
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%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%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
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%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Українсько-японський довідник-розмовник для ділових людей складається з кількох структурних розділів, 

кожний з яких містить стислу інформацію, необхідну для розуміння й адекватного сприйняття японців як 

представників культури Сходу, а також елементарного спілкування з ними в різноманітних комунікативних 

ситуаціях. 

 

 

Б 16359 

    53 
 

Кривцов, Володимир Станіславович.  

Опір матеріалів [Текст] = Сопротивление материалов : російсько-українська навчальна енциклопедія / В. С. 

Кривцов, В. І. Пустинніков, Г. Л. Корнілов.; за заг. ред. Д. С. Ківи ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. 

Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2013. - 776 с. 

 

Наведено методи й теореми для вивчення напружень і деформацій при типових умовах навантаження 

інженерних структур. Висвітлено класичні задачі на міцність, жорсткість і стійкість. Матеріал викладено у 

простому і зручному для використання вигляді. 

 

 

С 20185 

   622 
 

Мала гірнича енциклопедія [Текст] = Concise mining encyclopaedia : в 3-х т. / за ред. Білецького В. С. - 

Донецьк : Східний видавничий дім. 

   Т. 3 : С - Я / В. С. Білецький. - Донецьк, 2013. - 644 с. 

 

Мала гірнича енциклопедія – універсальне тритомне довідкове видання в галузі гірничої науки і техніки. 

Містить описи 17 350 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі 3-й том – 5700 одиниць, 

які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та 

газоподібних корисних копалин.  

 

 

Р 348659 

   621.5 
 

Морозюк, Лариса Ивановна.  

Русско-украинский словарь-справочник научных и технических терминов холодильной техники 

(холодильные машины и тепловые насосы) [Текст] = Російсько-український словник-довідник наукових і 

технічних термінів холодильної техніки (холодильні машини і теплові помпи) : учебное пособие / Л. И. 

Морозюк, Е. И. Южакова. - Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2014. - 366 с.  

 

Словарь-справочник предназначен для студентов (в том числе бакалавров, магистрантов), обучающихся в 

высших технических учебных заведениях по специальности «Холодильные машины и установки», а также 

для аспирантов и инженеров, работающих в области низкотемпературной техники, и для тех, кто 

интересуется вопросами получения искусственного холода. 

 

 

 

 

 

М 10152 

     8 
 

Пермінова, Алла Вікторівна.  

Українсько-англійський розмовник [Текст] : [навч. вид.] / А. В. Пермінова, О. І. 

Луценко, Л. В. Коломієць ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-

т, 2012. - 128 с. 

 

Українсько-англійський розмовник призначений для користування волонтерами 

під час проведення чемпіонату ЄВРО 2012 в Україні. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%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%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%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%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Р 347926 

   37 
 

Полонська, Тамара Константинівна.  

Українсько-англійський педагогічний словник[Текст] = Ukrainian-English pedagogical dictionary : близько 

20 000 слів і словосполучень / укладач Тамара Полонська. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 448 с. 

 

Українсько-англійський педагогічний словник є першою подібною працею як в Україні, так і на теренах 

колишнього Радянського Союзу. Словник містить майже 20 тисяч слів і словосполучень з педагогічної  

термінології, а також суміжних з педагогікою наук –психології,  філософії, соціології,  мовознавства,  

літературознавства, інформатики, медицини тощо.  Особливу увагу приділено сучасним термінам, що 

ввійшли до педагогіки останнім часом. 

 

 

С 20246 

    5 

 

Соботович, Эмлен Владимирович 
Экологическая энциклопедия [Текст] : [в 5-ти т.] / Э. В. Соботович, С. А. Довгий, О. Б. Лысенко; Укр. 

Отд. Междунар. Союза (УОМС) "Экология человека", Ин-т геохимии окружающей среды НАН Украины, 

Ин-т телекоммуникаций и глобального информ. пространства НАН Украины. - К. : Логос.   

   Т. 3 : (3-Л). - К., 2012. - 972 с. 

 

«Экологическая энциклопедия» представляет собой энциклопедическое издание, содержащее более 5000 

статей по всем направлениям экологии (биоэкология, геоэкология и географическая экология, 

геохимическая экология, химическая экология, военная экология, социоэкология), экологической  

экспертизе, экологическому законодательству, государственной и международной экологической политике, 

природопользованию, охране окружающей  среды и др. В энциклопедии помещено 315 цветных рисунков 

(вкладок) и 93 таблицы. 

 

 

Р 346917 

   7 
     

Тлумачний словник-довідник понять і термінів із  сучасного образотворчого мистецтва [Текст] : [для 

вивчення курсу з дисципліни "Сучасне образотворче мистецтво" для студ. VI курсу напрямом підготов. 0202 

Мистецтво, спец. 8.02020501* - Образотворче мистецтво] / [уклад. Середа Н. Б.]. - Черкаси : [ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького], 2013. - 76 с. 

 

Тлумачний словник-довідник понять і термінів із сучасного образотворчого мистецтва: для вивчення курсу з 

дисципліни «Сучасне образотворче мистецтво» для студентів VI курсу напрямом підготовки 0202. У 

словнику-довіднику розкрито зміст найуживаніших понять і термінів пов’язаних із сучасним образотворчим 

мистецтвом. 
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 Черемська, Ольга Степанівна.  

 Навчальний українсько-російсько-туркменський словник [Текст] : для 

іноземних студентів усіх напрямів підготов. всіх форм навчання / [уклад.: 

Черемська О. С., Гайдамака Г. Г.] ;  Харківський нац. економічний ун-т. - Х. : 

Вид-во ХНЕУ, 2013. - 112 с. 

    

Вміщено близько 3 000 українських слів та словосполучень з перекладом на російську та туркменську мови. 

Подано актуальну лексику української мови – як широковживану, так і більш спеціальну, що допоможе 

студентам у роботі з художньою, науково-навчальною та суспільно-політичною літературою, буде сприяти 

розширенню активної лексики, правильному вживанню слів в усному та письменному мовленні. 

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%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%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%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AD%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

