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Р 354812 

    8 
     

    Slownik z zakresu: geologii podstawowej, geologii naftowej, inzynierii srodowiska 

geofizyki [Текст] / [K. Dudek, P. Kosakowski, M. Loj et al.] ; pod red. Lucyny 

Natkaniec-Nowak ; AGH w Krakowie Polska, NTUNG Ivano-Frankivsk Ukraina . - 

Krakow ; Ivano-Frankivsk : [Iwano-Frankiwsky Narodowy Techniczny Uniwersytet 

Nafty i Gazu], 2015. - 364 с.   

 

 

 

С 21122 

   66  

  

    Англо-немецко-польско-русский словарь по химии и технологии переработки угля [Текст] : 

[справочное изд.] / М. Н. Братычак, Е. Т. Астахова, С. Й. Пинчук, В. М. Гунька ; [Нац. ун-т "Львовская 

политехника"]. - Л. : Изд-во Львов. политехники, 2016. - 544 с.   

 

Словник складається з чотирьох частин: власне англо-німецько-польсько-російського словника і німецького, 

польського та російського покажчиків. Ці покажчики дають змогу робити переклад з німецької, польської 

або російської мови на будь-яку з трьох інших мов словника. Отже, в ньому – 12 двомовних словників. 

    Словник містить близько 4000 термінів з хімії та технології перероблення вугілля. 

 

 

Б 17903 

    03 
     

    Велика українська енциклопедія. Слóвник [Текст] / Держ. наук. установа "Енциклопедичне вид-во" ; 

[упоряд.: Киридон А. М., Любовець О. М., Березовський О. М. та ін. ; ред.: Якубець О. А. (відп. ред.), 

Вощенко О. І., Глухова С. В., Дудар О. Є.]. - К. : Енцикл. вид-во, 2015. - 1408 с. 

 

Слóвник – це перелік (реєстр) понять і термінів, які передбачається включити до довідкового видання; 

друкується в попередньому порядку для обговорення, уточнення, доповнення. Видання пропонується як 

пілотний проект, що фіксує певний початковий етап напрацювання гасел. На момент завершення проекту 

створення Великої української енциклопедії очевидно будуть внесені корективи, що видається цілком 

виправданим і закономірним. Відтак пропонований реєстр розглядаємо як відображення терміносистеми 

певної епохи. 

 

 

Р 356324 

    5 
 

    Воронова, Єлізавета Михайлівна.  

    Українсько-російсько-англійський словник з екології та природоохоронної 

діяльності [Text] : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / [Є. М. Воронова, Н. В. Внукова, 

Н. І. Черкашина] ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : ХНАДУ, 

2014. - 450 с. 

 

Словник складається з 8809 спеціальних термінів та словосполучень. Призначено 

для студентів факультетів екології та охорони навколишнього середовища, 

магістрів, аспірантів, здобувачів, які спеціалізуються в цій сфері, перекладачів та 

наукових працівників. 

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%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

Р 356383 

   691 
 

    Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та 

оздоблення приміщень (за даними 2014 року) [Текст] : щорічне видання / 

[Захарченко П. В., Гавриш О. М., Соха В. Г. та ін.] ; за заг. ред. П. В. Захарченка. - 

К. : КНУБА, [СПД Павленко]. 

   Вип. 7. - К., 2015. - 267 с. 

 

В довіднику проаналізовані стан та перспективи розвитку ринку матеріалів для 

внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень. Охарактеризовані 

макроекономічні передумови розвитку вказаного ринку, основні характеристики та 

призначення матеріалів, що на ньому реалізуються, ємність та структура ринку за матеріалами та 

виробниками. 

 

 

Р 357124 

   15 
 

    Закалик, Галина Михайлівна.  

    Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник [Текст] : навч. посіб. / 

Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : 

Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 156 с. : рис. - Бібліогр.: с. 150-153. 

 

   У словнику систематизовано понад 450 основних загальновживаних термінів та 

понять, що використовуються у патопсихологічній практиці і є допоміжним 

засобом у оволодінні та засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін 

«Патопсихологія» та «Клінічна психологія». 

 

 

 

Р 356715 

   001 
 

    Ільченко, Ольга М.  

    Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, 

техніка, освіта, журналістика [Текст] / Ільченко О. М. ; за заг. ред. Жалая В. Я. ; 

НАН України, Центр наук. досліджень та викладання іноземних мов. - Вид. 2-ге, 

доопрац. - [К.] : [Едельвейс], 2015. - 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. 

 

 

М 10177 

   8 
 

    Кобелянська, Оксана Іванівна.  

    Японсько-український словник ономатопеїчної лексики [Текст] : [400 

ключових і понад 2000 похідних та синонімічних найчастотніших слів сучасної 

японської мови] / уклад.: Кобелянська Оксана, Еґава Хіроюкі ; Київcький нац. ун-

т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології, Mitsubishi Corporation. - К. : Видавничий 

дiм Дмитра Бураго, 2016. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-317. 

 

Словник містить майже 400 ключових і понад 2000 похідних та синонімічних 

найчастотніших слів сучасної японської мови, що належать до групи 

ономатопеїчної лексики, яка є надзвичайно поширеною у повсякденному 

побутовому мовленні японців, художній літературі, мові манґа, рекламних 

текстах. 

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%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%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%86%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C
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%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


 

 

 

Р 357143 

   8 
 

    Лучук, Ольга Миколаївна.  

    Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних 

відносин, економіки і права [Текст] : [містить понад 2500 абревіатур та акронімів 

у галузі міжнар. відносин, економіки і права] / Ольга Лучук. - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2016. - 191 с. - Бібліогр.: с. 189. - Парал. тит. арк. англ. Текст кн. укр., 

англ. мовами. 

 

   Словник містить понад 2 500 абревіатур та акронімів у галузі міжнародних 

відносин, економіки і права, що їх вживають в англомовній науковій та науково-

популярній літературі. У словнику автор подає англійські абревіатури, їхню повну 

назву, український переклад, а також відповідні українські абревіатури, якщо такі вживаються. Окрім 

основного корпусу абревіатур, словник містить 9 додатків, серед яких абревіатури на позначення штатів, 

територій, провінцій (США, Канади, Австралії), а також абревіатури часу, світових валют, латинські 

абревіатури. 

 

 

Р 356333 

   656 

 

    Нікуліна, Неля Василівна.  

    Російсько-український словник автотранспортної термінології і номенклатури [Текст] : Н. В. 

Нікуліна / [навчально-довідкове видання] ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. - 2-е вид., допов. - 

Х. : ХНАДУ, 2015. - 528 с. 

 

Пропонується спеціалізований російсько-український словник наукових термінів і номенів галузі 

автомобілебудування та ремонту автотранспортних засобів, що має на меті уніфікувати застосування 

галузевої лексики у сфері науки і техніки та супроводжує викладання відповідних дисциплін у технічних 

вищих навчальних закладах, автомобільно-дорожніх і автотранспортних технікумах. 

 

 

Б 17855 

    53 

 

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

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

акад. друкарства. - Л. : Укр. акад. друкарства, 2015 - . -  

   Т. 4 : С - Я. - Л., 2015. - 1024 с. 

 

Словник охоплює близько 30 тис. 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 словнику, якими послуговуються у відповідній галузі знань, досі не входили до жодного зі 

спеціалізованих словників. 

 

 

 

Р 356140 

   629.7 

 

   Скрипець, Андрій Васильович 

    Авіаційно-технічний тлумачний словник-довідник з цивільної авіації 
[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Скрипець ; Нац. авіаційний 

ун-т : у 2-х т. - К. : [НАУ], 2015 – 

 Т. 1. - К., 2015. - 708 с. 

 

До авіаційно-технічного тлумачного словника-довідника з цивільної авіації 

увійшло близько 8,4 тисяч статей найуживаніших термінів і понять з авіаційної 

техніки та цивільної авіації. 

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%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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_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%9D%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%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%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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


 

 

Р 356252 

   621 
 

    Солод, Володимир Юрійович.  

    Тримовний словник з технічної механіки та машинобудування для студентів-механіків очної та 

заочної форм навчання [Текст] / В. Ю. Солод, Л. М. Мамаєв, О. В. Нікулін; Дніпродзержинський держ. 

техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 103 с. 

 

Словник складено відповідно до робочих навчальних програм з технічної механіки та машинобудування. В 

ньому містяться більше 1200 термінів та терміносполучень у тримовних (українському, російському та 

англійському) варіантах. У словнику надані усталені сполучення та звороти, що можуть бути корисними під 

час перекладу. 

 

 

Р 356554 

   33 

 

    Степанов, А. В.  

    Англійська мова. Словник економічних термінів [Текст] : для студ. галузі знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" / [Степанов А. В., Лямзіна Н. К., Шукатка В. Г.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна акад. 

- Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. - 58 с. 

 

Англо-український словник економічних термінів призначений для читання спеціалізованої та 

загальноекономічної літератури. Словник містить понад 1700 термінологічних одиниць, вживаних у 

сучасній англійській мові економіки, бізнесу, фінансів, банківської справи, бухгалтерського обліку, аудиту, 

маркетингу та підприємництва. 

 

 

Р 356568 

    8 

 

    Угрінович, Олег Вадимович.  

    Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник [Text] : 22 000 слів та 

виразів / уклад. Олег Угрінович. - К. : Криниця, 2015. - 415 с. 

 

Цей двосторонній словник – підмога для тих, хто починає вивчати сучасну грецьку мову. 

   Кожна із частин словника містить понад 11 000 слів і виразів. Наприкінці видання вміщено розділ 

«Розмовні вирази», що полегшує практичне застосування новогрецької та української мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%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%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%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%A3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

