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Нові надходження довідково-енциклопедичних  

та словникових видань  

 

 
Б 16749 

   629.7 
 

   Аэрокосмический словарь (украинский, русский, английский) [Текст] : около 50 000 терминов, 

сочетаний, значений / [сост.: Жеманюк П. Д., Михайлютенко А. В., Цепкалова Н. В. и др.]. - Запорожье :  

АО "Мотор Сич", 2014. - 984 с. 

 

Настоящий словарь содержит около 50 000 терминов, сочетаний и значений по следующей тематике:  

конструкция и двигательные установки летательных аппаратов, бортовая электроника, системы управления 

и навигации, технология самолетостроения, проектирование, испытания, производство и эксплуатация 

летательных аппаратов, основы аэродинамики, авиационной астрономии, метеорологии, боевое применение 

самолетов и вертолетов, элементы противовоздушной и противоракетной обороны. 

 

 

 

Р 349267 

   8 
 

Березюк, О. А.  

   Англійсько-український навчальний словник[Текст] : для студ. напряму підготов. 6.140101 "Готельно-

ресторанна справа" / [Березюк О. А., Сорока Г. М.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна акад. - Л. : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2014. - 52 с. 

 

Пропонований Англійсько-український навчальний словник для студентів напряму підготовки 6. 140101 

«Готельно-ресторанна справа» призначений для студентів          курсів денної та заочної форм навчання для 

вдосконалення знань з фахової термінології.  

   Словник містить понад 3 000 найуживаніших слів та словосполучень, близько 5 000 їх відповідників 

українською мовою. 

 

 

 

Р 349237 

   34  
 

Горецька, Х. В.  

   Навчальний словник з латинської мови для студентів спеціальності "Правознавство" [Text] / [уклад. 

Горецька Х. В.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 48 с. 

 

 

 

 

Б 16664 

   8 
 

     Данилюк, Ніна Олексіївна.  

    Україна від А до Я [Текст] : мовокраїнознавчий міні-словник / Ніна Данилюк 

; Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки. - Луцьк : [СНУ імені Лесі 

Українки], 2014. - 92 с. 

 

Мовокраїнознавчий міні-словник містить пояснення назв, пов’язаних з Україною 

як державою, із матеріальною й духовною культурою українців. Під час його 

укладання використано відомості зі словника-довідника «Україна в словах», 

опублікованого 2004 року в Києві.  

 

 

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%8E%D0%BA,%20%D0%9E.%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%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A5.%20%D0%92.
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

 

Р 350198 

   33 
 

    Економіко-правовий глосарій [Текст] : [понятійно-термінологічний 

посібник] / ПрАТ "Вищ. навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", 

Чернів. філ. ; за ред. Поляк О. В., Ільчук Т. Є., Приказки С. І. - Чернівці : 

Букрек, 2014. - 164 с.  

 

Пропонований  економіко-правовий глосарій понятійно-термінологічного характеру містить визначення і 

тлумачення 123 категорій, які обґрунтовані українськими та зарубіжними науковцями, що представлено 141 

джерелом посібника та містяться у 74 законодавчих актах України в редакції станом на березень 2014 року. 

 

 

 

Р 350651 

   63 
 

     Енциклопедія аграрних фінансів [Текст] : [наук. вид.] / [уклад.: Н. М. Анісімова, Н. А. Герасіменко,  

В. М. Жук та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка ; Національний наук. центр "Ін-т аграрної економіки", Ін-т 

розвитку аграрних ринків. - [К.] : [ННЦ "ІАЕ"], [2014]. - 628 с. 

 

Книга є першим вітчизняним енциклопедичним виданням з питань аграрних фінансів. Вона містить понад 

1500 статей та визначень, які всебічно висвітлюють фінансові аспекти діяльності підприємств і організацій 

аграрного сектору економіки. 

 

 

 

 

 

Р 350163 

   8 
 

    Зацний, Юрій Антонович.  

    Англо-український тематичний словник нової лексики 

та фразеології [Текст] : [навч. вид.] / Ю. А. Зацний, О. Л. Клименко ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" МОНу. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2013. - 322 с. 

 

Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений 

допомогти у процесі вивчення курсу «Основи неології та проблеми перекладу 

неологізмів». Він містить угрупування нових лексичних та фразеологічних 

одиниць навколо сфер сучасного життя, які виступають найбільш активними 

постачальниками інновацій в сучасну англійську мову, з їх відповідниками в українській мові і контекстами 

функціонування. 

 

 

 

 

Р 349826 

   001 
 

    Ільченко, О. М.  

    Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, 

журналістика [Текст] : [навч. вид.] / Ільченко О. М. ; (за заг. ред. Жалая В. Я.) ; НАН України, Центр  

наук. досліджень та викладання іноземних мов. - [К.] : [Едельвейс], [2014]. - 632 с. 

 

Даний словник віддзеркалює сучасні особливості функціонування англійської мови у контекстах науки, 

техніки, освіти й журналістики. Книга підсумовує багаторічний досвід викладання англійської мови у 

Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%86%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%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%86%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%9C.


Р 349630 

   31 
     

    Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні [Текст] : словник-довідник / [В. М. 

Дрешпак, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Дрешпака, О. В. Кравцова ; Нац. акад. 

держ. управління при Президентові України, Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 

2013. - 132 с. 

 

Уміщено понад 200 термінів, що стосуються організаційних, правових, технічних, технологічних аспектів 

діяльності з упровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в державному 

управлінні та місцевому самоврядуванні. 

 

 

 

 

 

Р 349680 

   004 
 

    Клименко, Ольга Леонідівна.  

    Англо-український словник новітніх інформаційних технологій [Текст] : 

[навч. вид.] / О. Л. Клименко, О. С. Чирвоний ; ДВНЗ "Запорізький нац. ун-т" 

МОН. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2013. - 200 с.  

 

Словник створено як навчальний лексикографічний посібник. Він містить лексичні 

та фразеологічні одиниці, що виникли в англійській мові у зв’язку з інтенсивним 

розвитком новітніх інформаційних технологій, постійним удосконаленням 

комп’ютерної техніки і зростаючим обміном інформацією шляхом використання глобальної мережі 

Інтернет. Словникову вибірку складають нові слова та словосполучення англійської мови, як 

термінологічного, так і не термінологічного характеру, з  їх відповідниками в українській мові і контекстами 

функціонування. 

 

 

 

С 20414 

   621.9 
 

    Лавріненко, Валерій Іванович.  

    Надтверді абразивні матеріали в механообробці [Текст] : енциклопедичний словник / В. І. 

Лавріненко, М. В. Новіков ; за заг. ред. М. В. Новікова ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів імені В. 

М. Бакуля. - К. : [ІНМ імені В. М. Бакуля НАН України], 2013. - 456 с.  

 

В енциклопедичному довіднику наведені у концентрованому вигляді основні відомості про властивості, 

склад та області застосування надтвердих абразивних матеріалів, а також оброблювані ними 

інструментальні та композиційні матеріали при механообробці в машинобудуванні. 

 

 

 

С 20350 

   622 
 

    Мала гірнича енциклопедія [Текст] : в 3-х томах / Авт.: В. С. Білецький, В. С. Бойко, С. Л. Букін ; за ред. 

В. С. Білецького. - Донецьк : Донбас, 2004 - . 

   Т. 1 : А-К. - 2004. - 620 с. 

 

Мала гірнича енциклопедія – універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. 

Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі 1-й том – 6 400 

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

газоподібних корисних копалин. 

 

 

 

 

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%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Р 341340 

   622 

 

   Манець, Іван Григорович 
    Українсько-російський словник з гірничої справи [Текст] = Украинско-

русский словарь по горному делу : у 2-х т. : 100 000 термінів і терміносполучень / 

упоряд. І. Г. Манець. - Донецьк : Донбас, 2011 - . 

   Т. 1 : А - Н. - Донецьк, 2011. - 420 с.  

 

   Перекладний галузевий словник містить українську гірничу термінологію та її 

відповідники російською мовою, містить 100 000 термінів і терміносполучень. 

 

 

 М 10156 

      51 

    

   Математика: Міні-довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] : за 

чинною прогр. ЗНО / Анатолій Капіносов, Галина Гап'юк, Лариса Кондратьєва [та ін.]. - Т. : Підручники і 

посібники, 2013. - 192 с. 

 

Математика: Міні-довідник  підготовки для зовнішнього незалежного оцінювання містить теоретичний 

матеріал з усіх тем математики. Зміст матеріалу відповідає вимогам чинної програми зовнішнього 

незалежного оцінювання та чинних навчальних програм математики. 

 

 

С 20448 

   621.7 
 

    Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения [Текст] : 

[справочное изд.] / Д. С. Кива, С. А. Бычков, О. Ю. Нечипоренко, И. Г. Лавренко. - К. : КВІЦ, 2014. - 192 с. : 

ил.: 105, табл.: 7. - Библиогр.: с. 179-190 (195 наим.). - Указ.: с. 173-178.  

 

В книге представлены новые аспекты, понятия и определения, которые не упоминаются в классической 

справочной и учебной литературе по порошковой металлургии либо имеют современную интерпретацию, а 

также новые термины междисциплинарного характера, появившиеся за период с 1990 по 2014 годы и 

вошедшие в ее техническую лексику. Изложение материала в алфавитном порядке позволяет быстро и 

удобно найти необходимую информацию.  

 

 

Р 350385 

    5 
 

    Проценко, Світлана Миколаївна.  

    Словник екологічних та ландшафтних термінів [Текст] : до виконання курсових проектів для студ. 

спец. 7.06010202 "Містобудування", спеціалізації "Ландшафтна архітектура" / [уклад. С. М. Проценко] ; 

Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : [КНУБА], 2014. - 58 с. - Бібліогр.: с. 57-58. - Уклад. зазнач. на 

звороті тит. арк. 

 

Містить загальновживані терміни та поняття, що зустрічаються в професійній літературі та вживаються 

фахівцями, які працюють в галузях ландшафтної архітектури, екології, охорони навколишнього природного 

середовища, ландшафтного планування та туризму. 

 

 

Р 349758 

   57 
 

    Радиационная цитогенетика. Русско-английский словарь-справочник 

[Текст] = Radiation cytogenetics. Russion-english dictionary-reference book / Э. А. 

Дѐмина, М. А. Пилинская, Ю. И. Петунин, Д. А. Клюшин ; под ред. Н. А. 

Дружины ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и 

радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого, Акад. мед. наук Украины [и др.]. - К. : 

Здоров'я, 2009. - 368 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%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%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


 

Настоящее издание является первым опытом составления универсального русско-английского словаря-

справочника по радиационной цитогенетике. Книга носит академический характер.  Некоторые статьи 

выходят за рамки  радиационной цитогенетики и касаются общих вопросов радиобиологии, молекулярной 

биологии, радиационной онкологии, дозиметрии, методов математической статистики для обработки 

информации.  

 

 

Р 350235 

   37 
 

    Ситняківська, Світлана Михайлівна.  

    Понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна педагогіка [Текст] = Terminology 

bilingual dictionary: social pedagogy : [довідкове вид.] / [авт.-уклад.: С. М. Ситняківська, І. В. Літяга ; за заг. 

ред. Н. А. Сейко] ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 

188 с. 

 

Словник призначений для студентів магістратури спеціальності «Соціальна педагогіка», які починають 

вивчати фахові дисципліни англійською мовою.  Побудований на засадах білінгвізму, він вміщує найбільш 

поширені поняття і категорії соціальної педагогіки як навчальної дисципліни, науки та професійної 

діяльності. До словника також ввійшов короткий граматичний довідник з англійської мови та словник-

розмовник найпоширеніших наукових кліше та виразів англійською мовою. 

 

 

Р 349792 

   1 
 

    Словник-довідник філософських та культурологічних термінів [Текст] : [довід. вид.] / [Полянська В. 

І., Боборикін В. Ю. Крижановська Н. Є. та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. 

ін-т історії та права, Каф. філос. думки та культурології . - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2014. - 150 с.  

 

Довідник складено відповідно до діючих програм з філософії, логіки, естетики, релігієзнавства, 

культурології ВНЗ. Враховано вимоги Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, а також 

кредитно-трансферної системи організації навчального процесу за Болонською системою. В ньому вміщено 

понад 1000 понять і термінів, які використовуються в сучасній філософській та культурологічній літературі. 

 

 

 

Р 350141 

   03 
     

    Справочник необходимых знаний [Текст] / [сост. Л. Л. Каянович]. - Х. ; 

Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 240 с. 

 

В этом справочнике вы найдете массу полезных сведений. Самые важные факты и 

данные из области точных, естественных и гуманитарных наук изложены в 

простой и доступной форме. Информация по различным отраслям знаний: 

математике, физике, химии, биологии, истории, географии, культуре значительно 

расширит ваш кругозор, повысит эрудицию и поможет лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

 

 

 

Р 349377 

   629.7 
     

    Тематичний словник авіаційної термінології (англійська, українська, 

російська мови) [Текст] : близько 25 000 слів та словосполучень / [О. М. 

Акмалдінова, Ю. А. Авер'янова, Л. В. Будко та ін.] ; за ред. О. М. Акмалдінової ; 

Національний авіаційний університет. - К. : [НАУ], 2013. - 692 с. 

 

   Словник репрезентує відповідні терміносистеми багатопрофільної авіаційної 

галузі за 44 основними темами на найпоширеніші скорочення.  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Р 349374 

   15 
 

    Тлумачний словник-мінімум з психології (англо-українсько-російський) [Текст] = Psychological 

Explanatory Thesaurus (English-Ukrainian-Russian) : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. /  

[О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, М. Р. Кабанова, Н. В. Никоненко] ; за заг. і наук. ред. О. Б. 

Тарнопольського ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - К. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда 

Нобеля], 2014. - 260 с.   

 

Словник призначено для студентів, які вивчають англійську мову професійного спілкування за напрямом 

підготовки «Психологія». Він буде корисний не лише студентам-психологам, але й аспірантам, фахівцям у 

цій галузі, а також викладачам англійської мови, які працюють на психологічних факультетах ВНЗ. 

 

 

С 20381 

   336 
 

    Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія [Текст] : [науково-

енциклопедичне вид.] / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; Державна навч.-наук. установа "Акад. 

фінансового упр." : у 3 т. - 2-ге вид., переробл. й допов. - К. : [ДННУ "Акад. фін. упр."], 2013. -  

   Т. 1 / [П. М. Леоненко, В. Д. Базилевич, В. В. Білоцерківець та ін.]. - К., 2013. - 728 с. 

 

Тритомне видання висвітлює національні особливості та міжнародні тенденції розвитку й функціонування 

фінансових, бюджетних і податкових систем у контексті систематизації, порівняльного аналізу та розкриття 

змісту як усталеної, так і новітньої наукової термінології, що відбиває еволюцію національної й світової 

фінансової думки, фінансових, бюджетних і податкових інститутів, модернізацію управління державними 

фінансами. Відображено стратегії та механізми бюджетних і податкових реформ в умовах політичних 

циклів, фінансових криз та глобалізації. 

Зі змісту: 

1. Еволюція національної та світової фінансової думки 

2. Історичні портрети 

3. Біографічні дані. 

 

 

С 20382 

   336 

 

    Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія [Текст] : [науково-

енциклопедичне вид.] / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; Державна навч.-наук. установа "Акад. 

фінансового упр." : у 3 т. - 2-ге вид., переробл. й допов. - К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. -  

   Т. 2 / [В. П. Кудряшов, Н. І. Атамась, В. Д. Базилевич та ін.]. - К., 2013. - 662 с.  

 

Зі змісту: 

1. Терміни і категорії 

2. Показники, методи і моделі 

3. Бюджетні системи і реформи 

4. Фінансові інститути 

5. Фінансове та бюджетне законодавство. 

 

 

С 20383 

   336 
 

    Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія [Текст] : [науково-

енциклопедичне вид.] / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; Державна навч.-наук. установа "Акад. 

фінансового упр." : у 3 т. - 2-ге вид., переробл. й допов. - К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. -  

   Т. 3 / [Ю. Б. Іванов, З. С. Варналій, В. П. Вишневський та ін.]. - К., 2013. - 664 с. 

 

Зі змісту: 

1. Податкова термінологія 

2. Податкові системи і реформи 

3. Податкове законодавство. 



 

 

Р 349671 

   622 
 

    Французько-український нафтогазовий словник [Текст] : [довідкове вид.] / А. 

І. Булатов, С. М. Головін, В. І. Дністрянський [та ін.] ; під заг. ред. Р. І. Стефурака. - 

К. : Інтерпрес ЛТД, 2013. - 596 с.  

 

Французько-український нафтогазовий словник містить понад 40 000 термінів з 

розвідувального та експлуатаційного буріння, розробки нафтових і газових 

родовищ, облаштування промислів, транспорту і зберігання нафти і газу, морської 

практики ведення робіт. 

 

 

 

Р 349723 

   73 
 

    Шевнюк, Олена Леонідівна.  

    Словник термінів образотворчого мистецтва [Текст] : навч. посіб. / Шевнюк О. Л. - К. : [НПУ імені М. 

П. Драгоманова], 2013. - 100 с. 

 

Новизна посібника полягає в побудові за принципом системно-логічної послідовності термінів, а не 

організації їх алфавітного порядку. Відступи визначають підпорядкованість термінів, характер їх зв’язків і 

супідрядність, утворюючи своєрідну структурно-логічну схему змісту навчального курсу. 

 

 

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%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

