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Нові надходження довідково-енциклопедичних та словникових видань 
 

Пропонуємо користувачам нашої Бібліотеки нові  публікації довідково-енциклопедичних 

та словникових видань.   

З виданнями, які Вас зацікавили можна ознайомитись в читальному залі бібліотеки, 

сканувати або зробити ксерокопію.  

Поновлюється щоквартально. 

(надходження I півріччя 2016р.) 
 
Р 354517 

   31 
 

    Агаларова, Карина Адільївна.  

    Словник  основних термінів з курсу "Соціологія" [Текст] : для студентів усіх спец. / К. А. Агаларова, 

В. В. Бурега, Г.-М. М. Саппа ; під заг. ред. В. В. Буреги ; Національний техн. ун-т "Харківський політехн. ін-

т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2015. - 44 с. 

 

У словнику достатньо повно і у зрозумілій формі розкриті основні соціологічні терміни. Терміни подані 

відповідно до навчальних тем, які передбачені курсом вивчення соціології, що значно спрощує процес 

засвоєння необхідного матеріалу. 

 

 

Р 354751 

    54 
 

    Горлач, Валерій Федорович.  

    Французько-українсько-російський словник. Хімія. Хімічна технологія [Текст] : [близько 50 тисяч 

слів і словосполучень] / В. Ф. Горлач, Г. М. Мелешко, В. В. Сухан ; Київський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2012. - 729 с. 

 

Близько 50 тисяч слів і словосполучень трьома мовами, широко вживаних у науковій хімічній літературі. 

Поряд із хімічними термінами до словника також вміщено найпоширеніші загальновживані слова та 

словосполучення, характерні для професійної мови хіміків. 

 

 

 

Р 355783 

   622 
     

    Довідник буровика [Текст] : довідковий посіб. / М. В. Боровик,  М. В. 

Гордійчук,  С. В. Кривуля, В. М. Світлицький. - Х. : ТО Ексклюзив, 2015. -    

348 с. 

 

В посібнику вміщено технічну, технологічну інформацію з усіх стадій 

спорудження свердловин, технічні характеристики обладнання, інструменту і 

матеріалів, що використовуються для буріння, цементування та ремонту 

свердловин. Приведено розрахункові формули, довідкову інформацію для 

вирішення технологічних завдань. Описано методи розкриття продуктивних 

пластів, глушіння і освоєння свердловин. Вміщено новітню інформацію з 

техніки і технології буріння, бурових розчинів і спеціальних рідин. 

 

http://gntb.gov.ua/
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%90%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%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%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%87,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Р 355944  

   623 
     

    Довідник командира артилерійського підрозділу [Текст] : навч. посіб. / 

[М. М. Ляпа, Ю. І. Пушкарьов, В. М. Петренко та ін.] ; Сумський держ. ун-т, 

Каф. військової підготовки. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 311 с. 

 

Довідник призначений для підготовки і проведення занять із тактичної, 

спеціалізованої, технічної та стрілецької підготовки. 

 

 

 

 

  

 

 

Р 355946 

   623 
     

    Довідник офіцера артилерійського підрозділу [Текст] : [навч. посіб.] / [М. 

М. Ляпа, П. Є. Трофименко, С. П. Латін та ін.] ; Сумський держ. ун-т. - Суми : 

Сум. держ. ун-т, 2013. - 588 с. 

 

Довідник присвячений основним напрямкам підготовки офіцера 

артилерійського підрозділу і містить відомості та довідкові дані щодо тактики 

загальновійськових та артилерійських підрозділів, стрільби і управління вогнем 

артилерії, будови артилерійських гармат 2СЗМ, Д-30, МГ-12, боєприпасів до 

них та артилерійських приладів і бойової роботи вогневих підрозділів 

артилерії. 

 

 

 

 

Р 354772 

   8 
     

    Енциклопедичний словник класичних мов [Текст] : [навч. вид.] / 

[Звонська Л. Л., Корольова Н. В., Лазер-Паньків О. В. та ін.] ; за ред. Л. Л. 

Звонської ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський 

ун-т", 2015. - 464 с. 

 

Пропонований словник   є ґрунтовним довідником з античних – давньогрецької 

та латинської – мов та не має аналогів у світовому антикознавстві. В ньому 

уміщено майже 700 статей з теоретичної  та історичної граматики, загально 

мовознавчих та специфічних законів давньогрецької та латинської мов, а також 

спеціальних фахових напрямків класичної філології. Словникові статті містять 

багатий ілюстративний матеріал з автентичних текстів. 

 

 

Р 355524 

   8    

     

    Ключові терміни в системі фінансів, банківської справи, обліку та аудиту [Text] = Key terms in 

finance, banking, accounting and audit : довідник з ділової англ. мови / [Андрейко Л. В., Бокун І. А., 

Козловська Г. Б., Ходцева А. О.]. - Суми : Університетська книга, 2014. - 123 с. 

 

Довідник містить найбільш уживану термінологічну лексику в системі фінансів, банківської справи, обліку і 

аудиту та вправи для самостійної перевірки знань ключових економічних термінів. 

 

 

http://gntb.gov.ua/


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

 

Р 355902 

   32 
     

    Короткий оксфордський політичний словник [Текст] = The Concise Oxford 

Dictionary of Politics : пер. з англ. / [над пер. працювали: В. Сидоров,  

Д. Таращук, П. Таращук та ін.] ; за ред. Іена Макліна, Алістера Макмілана. - К. : 

Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2005. - 792 с. 

 

Сталий, популярно написаний довідник, що знайомить з найголовнішими 

політичними та економіко-політичними реаліями нашого світу, 

найвидатнішими постатями, що посприяли розвиткові політології, й подає 

короткі історичні довідки, які допомагають зрозуміти тенденції та конфлікти 

сьогодення. 

 

 

 Б 17467 

   629.5 
 

    Кротов, Олександр Іванович.  

    Русско-украинско-английский кораблестроительный словарь [Текст] = Російсько-українсько-

англійський кораблебудівний словник = Russian-Ukrainian-English Shipbulding dictionary : [довідкове вид.] / 

НАН України, Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова ; уклад.: О. І. Кротов, С. В. Кириченко. 

- Миколаїв : НУК, 2014. - 369 с. 

 

Спеціалізований російсько-українсько-англійський кораблебудівний словник створений для навчальних 

цілей. Він містить біля 8500 термінів та термінологічних сполучень з теорії корабля, конструкції корпусу, 

будівельної механіки корабля, судових систем та пристроїв, проектування суден, механізмів та 

електрообладнання, обладнання суднобудівних заводів, організації суднобудівного виробництва та 

технології суднобудування. 

 

 

С 20947 

    9 

 

    Мельниченко, Володимир Юхимович.  

    Москва Михайла Грушевського [Текст] : авторська енциклопедія-

хроноскоп / Володимир Мельниченко. - М. : Домашняя библиотека, 2014. - 672 

с. 

 

 

Володимир Мельниченко створив безпрецедентний тритомник про 

перебування в Москві геніальних українців – Тараса Шевченка, Миколи Гоголя 

та Михайла Грушевського. Нічого подібного ще не було ні в Україні, ні в 

усьому світі. 

 

 

 

Р 355718 

   03 
     

    Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних 

видань [Текст] : [посібник] / [редкол.: Т. І. Березюк, М. Г. Железняк, Л. В. 

Журило та ін.] ; НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. - К. : 

[Друкарня видавничого дому "Академперіодика" НАН України], 2015. - 252 с. 

 

Посібник призначено для надання методичної допомоги в практичній 

діяльності укладачів паперових та електронних енциклопедій. Зокрема, фахівці 

Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, ґрунтуючись на досвіді 

укладання Енциклопедії Сучасної України та розроблення її онлайнової версії, 

дають докладні рекомендації щодо створення енциклопедичних видань – 

паперових і електронних. 

http://gntb.gov.ua/
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%80%D0%BE%D1%82%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_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%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

Р 356005 

   678 
 

    Мікульонок, Ігор Олегович.  

    Полімерні матеріали і вироби з них (одержання, перероблення, 

властивості) [Текст] : термінологічний словник / І. О. Мікульонок, О. Л. 

Сокольський ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - K. : 

Видавництво "Політехніка", 2015. - 206 с. 

 

Уміщено терміни й визначення основних понять (1506 словникових статей), 

які вживають у галузі техніки і технології з високомолекулярних сполук і 

виробів з їх застосуванням. Для зручності користування до словника додано 

російський алфавітний покажчик термінів. 

 

 

 

 

 

С 21077 

   5 
 

    Мусієнко, Микола Миколайович.  

    Екологія [Текст] : тлумачний словник / М. М. Мусієнко,  

В. В. Серебряков, О. В. Брайон. - К. : Либідь, 2004. - 376 с. 

 

 

Уміщено тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 

базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології. 

 

 

 

 

 

Р 355361 

   37 
     

    Національний освітній глосарій: вища освіта [Текст] : [довідкове вид.] / [авт.-уклад.: В. М. Захарченко, 

С. А. Калашнікова, В. І. Луговий та ін. ; за заг. ред.В. Г. Кременя] ; НАПН України, Національний Темпус-

Офіс в Україні. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : [Плеяди], 2014. - 100 с. 

 

У даному довідниковому виданні узагальнено поняттєво-термінологічний апарат вищої освіти, який 

використовується міжнародною, європейською, українською фаховою спільнотою, насамперед при 

реалізації Міжнародної Стандартної класифікації освіти та розвитку Європейського простору вищої освіти. 

 

 

 

 

 

С 21031 

   327 
     

    Основи теорії міжнародних відносин. Словник [Текст] : навч. посіб. /    

[М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська 

політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 340 с. 

 

У словнику розкрито поняття, терміни та категорії теорії міжнародних 

відносин. Значну увагу приділено сутності міжнародних відносин, 

міжнародних систем та міжнародного порядку, учасникам міжнародних 

взаємодій, цілям та інтересам їхньої діяльності, видам і формам міжнародних 

відносин тощо. Розглянуто наукові ідеї та позиції вчених, що здійснили 

вагомий внесок у розвиток науки про міжнародні відносини. 

http://gntb.gov.ua/
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%9C%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

Б 17422 

   61 

 

    Петрух, Любов Іванівна.  

    Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник [Текст] : [довідкове вид.] / 

уклад.: Любов Петрух, Ірина Головко ; МОЗ, Львівський нац. медичний ун-т імені Данила Галицького. - К. : 

ВСВ "Медицина", 2015. - 968 с. 

 

Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) охоплює близько 

60 000 медичних термінів із 36 основних спеціальностей. У ньому подано інформацію про правильність  

написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми і самобутні українські назви.  

 

Б 17655 

   53 
 

    Прикладна фізика. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник [Текст] : [у 4 т.] / [уклад.: 

О. Т. Богорош, С. О. Воронов, О. Г. Шайко-Шайковський та ін.] ; кер. проекту та гол. ред. О. Т. Богорош. - 

Л. : Укр. акад. друкарства, 2015 - . 

   Т. 2 : З - Н. - Л., 2015. - 658 с. 

 

Б 17693 

    53 

 

    Прикладна фізика. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник [Текст] : [у 4 т.] / [уклад.: 

О. Т. Богорош, С. О. Воронов, О. Г. Шайко-Шайковський та ін.] ; кер. проекту та гол. ред. О. Т. Богорош. - 

Л. : Укр. акад. друкарства, 2015 - . 

   Т. 3 : О - Р. - Л., 2015. - 602 с.  

 

Словники охоплюють близько 30 термінів з прикладної фізики і дотичних до неї галузей знань та їх 

тлумачення трьома мовами (українською, російською та англійською). Багато термінів і визначень, 

наведених у словниках, якими послуговуються у відповідній галузі знань, досі не входили до жодного зі 

спеціалізованих словників. 
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    Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та 

військової техніки [Текст] / [уклад.: М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. 

Головін та ін.] ; за заг. ред. І. Б. Чепкова ; Міноборони, Центральний НДІ 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України. - К. : [Видавничий 

дім Дмитра Бураго], 2015. - 614 с. 

 

Словник за своїм складом є тлумачним. Містить близько семи тисяч термінів 

та їх визначень стосовно озброєння та військової техніки. У словнику основна  

увага приділялася термінам та їх визначенням стосовно будови, технічного 

обслуговування, експлуатації, ремонту,  модернізації, створення, 

виробництва, випробування та утилізації озброєння та військової техніки, 

технічного та тилового забезпечення військ. 

 

Р 355877 

   655 
     

    Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи 
[Текст] : [наук. збірник] / [редкол.: Т. І. Березюк, М. Г. Железняк, Л. В. Журило та ін.] ; НАН України, Ін-т 

енциклопедичних досліджень. - К. : [Академперіодика], 2015. - 251 с. 

 

Науковий збірник присвячено питанням української енциклопедистики, зокрема, в ньому проаналізовано 

українські енциклопедичні видання, охарактеризовано здобутки енциклопедичної справи в державі, 

http://gntb.gov.ua/
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%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
зазначено сучасні тенденції й перспективи її розвитку, розкрито лабораторію творення окремих українських 

енциклопедій, зокрема «Енциклопедії Українознавства» та «Енциклопедії сучасної України». 
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    Яцко, Наталя Бориславівна.  

    PR та маніпуляції [Текст] : практичний словник / Наталя Яцко. - К. : Вадим Карпенко, 2015. - 472 с. 

  

Практичний словник Наталі Яцко включає визначення та пояснення базових термінів з комунікації, 

психології, логіки, політології, управління, маркетингу та реклами, а також різного роду маніпулятивних 

практик. Уважне знайомство зі словником допоможе читачеві зорієнтуватися в сучасних інформаційних 

потоках, зрозуміти їх витоки та призначення і відчути себе впевненіше з погляду власного вибору у 

спілкуванні з зовнішнім світом. 

http://gntb.gov.ua/
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%AF%D1%86%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

