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Нові надходження довідково-енциклопедичних  

та словникових видань  
 

Р 350837 

    8 
 

    Буркут, К. С.  

    Норвезько-український словник [Текст] = Norsk-Ukrainsk Ordbok : [наук. вид.] / К. С. Буркут ; НАН 

України, Український мовно-інформаційний фонд. - К. : Академперіодика, 2014. - 260 с. 

 

Ця праця являє собою перший паперовий норвезько-український словник у нашій країні. Його обсяг 

становить близько 15000 одиниць. 

 

 

 

М 10162 

   8 
 

    Голікова, Наталія Сергіївна.  

    Соціолінгвістичний словник [Текст] : [довід. вид.] / Н. С. Голікова, В. В. 

Корольова ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. 

філології та мистецтвознавства, Центр історії та розвитку укр. мови. - Д. : Акцент 

ПП, 2015. - 240 с. 

 

Словник-довідник є лексикографічним виданням нормативного типу, у якому 

подано тлумачення узвичаєних термінів та основних понять сучасної 

соціолінгвістики й суміжних наукових галузей. 

 

 

 

 

Р 351385 

    5 
 

    Дудар, Тамара Василівна.  

    Українсько-англійський та англо-український словник з 

екологічної безпеки [Текст] : [5000 термінів і терміносполучень] / Т. В. Дудар, О. 

О. Письменна, В. П. Заскалета ; Національний авіаційний ун-т. - К. : Вид-во Нац. 

авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2011. - 242 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 235. - Текст кн. 

укр., англ. 

 

Містить близько 5000 термінів і терміносполучень з питань екологічної безпеки та 

впливу антропогенної діяльності на довкілля, взятих із сучасної науково-технічної 

літератури, міжнародних і державних стандартів та іншої документації. 

 

 

 

С 20693 

   34 
 

    Енциклопедія міжнародного права [Текст] : у 3-х т. / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко, В. Н. Денисов, В. І. Акуленко [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави 

 і права ім. В. М. Корецького. - К. : Академперіодика, 2014 - . - 

   Т. 1 : А-Д. - К., 2014. - 920 с. 

 

Енциклопедія міжнародного права – перше в Україні багатотомне видання, яке є 

систематизованим зводом знань про міжнародне публічне право. Розкриваються 

особливості правової природи міжнародного права та зміст основних його понять і 

категорій. 

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%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82,%20%D0%9A.%20%D0%A1.
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%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%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%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

Б 17069 

   03 
 

    Енциклопедія сучасної України [Текст] / редкол. : Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. 

(співголова), Железняк М. Г. [та ін.] ; НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних 

досліджень НАН України. - К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України]. -  

   Т. 14 : Кол- Кос. - К., 2014. - 768 с. 

 

Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, 

поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та 

постаті. 

   У чотирнадцятому томі подано 3136 статей, 2701 чорно-білих та 336 кольорових ілюстрацій, 14 карт. 

 

 

Б 17070 

   03 
 

    Енциклопедія сучасної України [Текст] / редкол. : Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. 

(співголова), Железняк М. Г. [та ін.] ; НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних 

досліджень НАН України. - К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України]. -  

   Т. 15 : Кот- Куз. - К., 2014. - 712 с.  

 

У п’ятнадцятому томі подано 3177 статей, 2687 чорно-білих та 374 кольорових ілюстрацій, 20 карт. 

 

 

Р 352488 

   53 
 

   Кірієнко, Олена Анатоліївна.  

 Термінологічний словник-довідник з прикладної механіки [Текст] : для студентів технічних напрямів 

підготовки / уклад. О. А. Кірієнко ; Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : НТУУ 

"КПІ", 2014. - 133 с. 

 

Подано 420 термінів та визначень, які охоплюють теорію механізмів і машин, основи опору матеріалів, 

деталей машин, теоретичної механіки. Наведено 136 рисунків. Відповідає навчальній програмі курсу 

«Прикладна механіка». 

  

 

С 20672 

    72 
 

    Клименюк, Тетяна Михайлівна.  

    Ілюстрований словник архітектурних термінів [Текст] : [навч. посіб.] / Т. М. Клименюк, В. І. 

Проскуряков, Х. І. Ковальчук ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-ге вид., допов. і переробл. - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2014. - 180 с. 

 

Словник містить 850 статей з архітектури і мистецтва за курсом «Історія архітектури». Тлумачення термінів 

і понять відображають історію й традицію в розвитку архітектури. Подано їхнє походження й різні довідкові 

дані. 

 

 

Р 352494 

   5  
 

    Король, Сергій Павлович.  

    Малий українсько-російський термінологічний словник для студентів-іноземців (природничо-

науковий профіль) [Текст] : [навч. вид.] / укладач С. П. Король ; Нац. техн. ун-т України "Київський 

політехн. ін-т". - K. : НТУУ "КПІ", 2014. - 48 с. 

 

Подано близько трьох тисяч слів, які впорядковано за абеткою. Наведено найуживаніші терміни із 

загальнонаукової термінології, математики, фізики, хімії, креслення, техніки й інших наук. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%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%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%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
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%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

Р 351901 

   34 
 

    Кудріна, Ю. І.  

    Словник-довідник еколого-правових термінів [Текст] / Кудріна Ю. І., 

Краснова Ю. А. ; Кабінет Міністрів, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, ННІ земельних ресурсів та правознавства, Юрид. ф-т, Каф. аграрного, 

земельного та екол. права ім. академіка В. З. Янчука. - К. : [Вік принт], 2014. –  

306 с.  

 

У словнику наводяться визначення основних теоретичних та практичних термінів і 

понять з екологічного права України, зібраних та структуризованих за допомогою чинного законодавства та 

теоретичних напрацювань еколого-правової науки. 

    Довідниковий характер забезпечується застосуванням знань природоохоронного, земельного, водного, 

лісового, надрового та інших сфер екологічного права, а в деяких випадках  –  і загально юридичної 

інформації. 

 

 

Р 351960 

   37 
 

    Кучай, Тетяна Петрівна.  

    Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної японської культури виховання [Текст] : 

навч. посіб. / Т. П. Кучай ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. - Черкаси : [ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького], 2014. - 100 с. 

 

У словнику наведено визначення основних понять і термінів традиційної японської культури виховання  – 

естетичної,  етичної культури традиційного типу, соціалізації дитини, гуманізації освіти. 

 

 

 

Р 351625 

   8 

     

    Російсько-українсько-англійський термінологічний  словник з ракетно-

космічної техніки [Текст] : [понад 15 000 термінів] / [робоча група: Л. М. 

Вєтухова, М. С. Гончаренко, О. Л. Зубкова та ін.] ; Держ. космічне агентство 

України. - К. : [ДКА України], [Вид-во ТОВ "Спейс-Інформ"], 2014. - 472 с. 

 

Тримовний словник містить понад 15 тисяч російських технічних термінів і 

словосполучень з їх українськими та англійськими еквівалентами, які 

використовуються в ракетно-космічній сфері. 

 

 

 

 

 

Р 352415 

   331 
  

    Словник термінів з економіки праці та соціально-трудових відносин [Текст] 

: [довідкове вид.] / [уклад.: О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко та ін.]. 

- К. : Кафедра, 2015. - 120 с. 

 

Словник термінів з економіки праці та соціально-трудових відносин побудовано 

відповідно до вимог освітньо-професійної програми галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» всіх напрямів підготовки з дисципліни «Економіка праці та 

соціально-трудові відносини». 

 

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%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%86.
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%9A%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Р 351033 

   37 
 

    Тлумачний словник термінів з освіти, наукознавства, стилістики та 

красномовства (для студентів і аспірантів) [Текст] : навчально-довідкове 

видання / [уклад.: Намакштанська І. Є., Романова О. В., Левченко В. М. та ін.]. - 

Донецьк : Донбас, 2014. - 507 с.  

 

Словник містить 4600 термінологічних лексем і сталих словосполучень з освіти, 

наукознавства, красномовства, стилістики та деяких інших пов’язаних з ними 

наук. Усі словникові одиниці забезпечені їх тлумаченням та позначками щодо 

ситуативного функціонування. Оскільки це довідкове видання має конкретних 

адресатів, то відбір лексики підпорядкувався їхнім навчальним і майбутнім 

фаховим потребам. 

 

 

С 20681 

   332 

 

        Українсько-англійський словник термінів просторового   та регіонального  планування [Текст] / 

[Ю. І. Криворучко, Г. П. Петришин, О. Ю. Криворучко та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2014. - 124 с. 

 

Подано основні терміни в галузі містобудування та просторового планування в українській та англійській 

мовах, які використовують у сучасній науці, практичному проектуванні та управлінні містобудівними 

процесами та об’єктами  у містах та регіонах. Враховано практику містобудівної діяльності 

східноєвропейських країн. Словник допоможе у роботі над впровадженням європейських норм до 

українського законодавства у сфері містобудування та просторового планування. 

 

 

Р 351919 

   54 
 

    Федорив, Любомир Васильевич.  

    Словарь изречений о камнях [Текст] / Федорив Л. В. - Надворная : ПрАТ "Надвірнянська друкарня", 

2014. - 856 с. 

 

Словарь вмещает изречения о цветных камнях, в том числе, ювелирных ограненных (драгоценных), 

поделочных, облицовочных (всего около 350 камней). Каждый из камней описан прозой, а также, за 

исключением отдельных камней, рифмованными строками, которыми представлены изречения, фольклором 

и высказываниями известных людей, специалистов.  

 

 

 

Р 351167 

   61 
 

    Філіповський, Олександр Вікторович.  

    Безпека життєдіяльності. Словник-довідник [Текст] : навчальний посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / О. В. Філіповський ; НБУ, Ун-т банківської справи. - К. : 

УБС НБУ, 2013. - 408 с. - Бібліогр.: с. 405-407.  

 

Словник-довідник розкриває зміст основних найпоширеніших термінів і понять 

(близько 2400) з безпеки життєдіяльності людини, які даються в законах, державних 

і міжнародних стандартах, нормативно-правових документах та науковій літературі. 

Матеріал посібника дозволяє студентам сформувати практичні навички для 

безпечного життя та збереження власного здоров’я та життя і здоров’я найближчого 

оточення. 

 

 

 

 

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%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%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%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Фунтікова, Ольга Олександрівна.  

    Педагогіка вищої школи [Текст] : словник-довідник для студентів вищ. навч. 

закл. / [О. О. Фунтікова] ; Класичний приватний ун-т. - [2-ге вид., переробл. та 

уточн.]. - Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2014. - 432 с.  

 

Словник-довідник розкриває сутність педагогічної термінології з вітчизняної та 

зарубіжної педагогіки вищої школи, використовувану в новітніх дослідженнях, а 

також уточнену при захисті докторських  і кандидатських дисертацій з педагогіки, методики та професійної 

освіти. Основний обсяг словника-довідника становлять історичні та сучасні педагогічні терміни, які широко 

вживаються в монографіях, періодичних виданнях, словниках. 
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   Ханко, Віталій Миколайович 
    Енциклопедія мистецтва Полтавщини [Текст] : у 2-х т. / НАН України, Інститут історії України, Центр 

культурологічних студій. - Полтава : АСМІ : Видавець Остап Ханко, 2014 - . -  

   Т. 1 : А-Л. - Полтава, 2014. - 504 с.  

 

В енциклопедії висвітлюється мистецький процес краю від найдавніших часів до початку XXI століття. У 

двотомнику подано відомості про діячів мистецтва, меценатів і фундаторів храмів, про населені пункти 

краю – осередки розвитку мистецтва, мистецькі навчальні заклади, музеї й мистецькі збірки, промислові 

артілі й фабрики художніх виробів. 

 

 

 

 

С 20614 

   34 
 

    Юридична енциклопедія [Текст] : [в 6-ти т.] / голов. ред. Ю. С. Шемшученко ; 

НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Вид-во 

"Укр. енциклопедія" імені М. П. Бажана. - К. : Вид-во "Укр. енциклопедія імені М. 

П. Бажана". 

   Т. 5 : П - С. - К., 2003. - 736 с. 

 

Юридична енциклопедія – перший в Україні багатотомний систематизований звід 

знань про державу і право. 

   У п’ятому томі подано 1668 статей, карти та ілюстративний матеріал. 

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%A4%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

