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Р 357793 

   339 
     

    Базовий термінологічний словник з організації митного контролю 

на транспорті (для іноземних студентів) [Текст] : навч. посіб. / Прокудін Г. 

С., Процик О. П., Сілантьєва Ю. О. [та ін. ; заг. ред. Прокудіна Г. С.] ; Нац. 

транспортний ун-т. - К.: НТУ, 2016. - 252 с. - Алф. покажч.: с. 246-251. 

 

 

   Словник уміщує найуживаніші терміни, які використовують під час організації 

міжнародних перевезень та здійснення митного контролю товарів і транспортних 

засобів. 

 

 

 

 

С 21386 

   03 
 

    Велика українська енциклопедія [Текст] / [упорядник Киридон А. М. ; 

уклад.: Бабка В. Л., Березовський О. М., Вергельська Н. В. та ін.]. - К. : Державна 

наукова установа "Енциклопедичне виробництво", 2016 - Т. 1 : А-Акц. - К., 2016. - 

592 с. : іл. Уклад. та упоряд. зазнач. на с. 591. 

 

 

    «Велика українська енциклопедія» - перше за доби незалежності універсальне 

багатотомне енциклопедичне видання з усіх галузей знань. 

  У стислій і доступній формі представлено найвидатніші події та постаті світової 

історії, науки, культури; інтерпретовано найважливіші відкриття людського розуму і витвори людських рук, 

суспільні інституції та господарські структури, що вплинули на долю народів; відображено рух політичних і 

культурних ідей та динаміку наукових уявлень. Україна постає не лише органічною складовою частиною 

багатоманітного світу, а й об’єктом його інтерпретації. 

 

 

 

 

Р 357613 

   33 
 

    Горпинич, Олександр Володимирович.  

    Тлумачний українсько-англійський словник економічних термінів і 

термінологічних словосполучень [Текст] : довідковий посібник / О. В. 

Горпинич ; Держ. ВНЗ "Національний гірничий ун-т". - Д.: НГУ, 2016. - 74 с.: табл. - 

Бібліогр.: с. 73. 

 

 

   Подано впорядкований перелік мовних одиниць (економічних термінів і 

словосполучень) українською та англійською мовами, розкрито їх значення, а також етимологію (джерело 

походження) запозичених назв. 

 

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%93%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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


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

 

Р 357649 

   621.3 
 

    Григорук, Валерій Іванович.  

    Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки [Текст] / В. І. 

Григорук, П. А. Коротков. - К. : Либідь, 2011. - 400 с. - Бібліогр.: с. 398. 
 

   Уміщено пояснення 2270 базових термінів і понять з усіх розділів сучасної 

оптоелектроніки. 
 
 

 

 

Р 358052 

    35 
     

    Державний науково-дослідний інститут МВС України: завдання, 

дослідження, проблеми [Текст] : довідник / [упоряд.: Проценко Т. О., Опришко 

І. В., Смерницький Д. В., Плугатар Т. О. ; за заг. ред. Криволапчука В. О.] ; МВС. - 

К. : [ДНДІ МВС України], 2016. - 214 с. : фот., табл., іл. - Назва обкл. : Державний 

науково-дослідний інститут: Завдання, дослідження, проблеми. - Бібліогр. 

наприкінці глав. 
 

   Довідник ознайомлює читача зі структурою, завданнями, творчим потенціалом та 

здобутками провідної науково-дослідної установи МВС України – Державного 

науково-дослідного інституту, тематикою його науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 

напрямами діяльності у 2015 році. 
 

 

 

Р 357611 

   63 

     

    Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин [Текст] : 

[наук. вид.] / [І. І. Ібатуллін, М. І. Бащенко, О. М. Жукорський та ін.] ; за наук. заг. 

ред. І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. - К. : Аграрна наука, 2016. - 336 с. : іл., 

табл. 

 

   Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі 

всіх статевовікових груп сільськогосподарських тварин та птиці для досягнення 

генетичного потенціалу продуктивності, відтвореної здатності, профілактики 

порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження 

продуктивного  довголіття тварин вітчизняних порід і кросів й одержання високоякісної продукції. 

 
 

 

Р 358121 

   691 
 

    Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та 

оздоблення приміщень (за даними 2015 року) [Текст] : щорічне видання / [П. 

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

КНУБА, [СПД Павленко]. 

   Вип. 8. - К., 2016. - 252 с. : граф., іл., табл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   В довіднику проаналізовані стан та перспективи розвитку в Україні 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. 

 

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%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA,%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


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

Р 358183 

    5 
 

    Дудар, Тамара Вікторівна.  

    Українсько-англійський та англійсько-український словник з 

екологічної безпеки [Текст] : [навч.-вид.] / Т. В. Дудар, О. О. Письменна, В. П. 

Заскалета ; Національний авіаційний ун-т. - К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-

друк", 2011. - 244 с. - Бібліогр.: с.235. 

 

   Словник 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.  

 

 

Б 18167 

   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. : [САМ]. -  

   Т. 16 : Куз-Лев. - К., 2016. - 712 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Редкол. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

    Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх  вимірах від початку 20 

століття до сьогодення. 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 шістнадцятому томі подано 3004 статті, 2675 чорно-білих та 403 кольорові ілюстрації, 5 карт. 

 

 

Б 18168 

   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. : [САМ]. -  

   Т. 17 : Лег-Лощ. - К., 2016. - 712 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Редкол. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   У сімнадцятому томі подано 2560 статей, 2329 чорно-білих та 293 кольорові ілюстрації, 9 карт і 10 

таблиць. 

 

 

 

Р 357207 

   004 
 

    Киричок, Тетяна Юріївна.  

    Мережеві електронні видання [Текст] : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. 

Лотоцька. - К. : НТУУ "КПІ", 2016. - 300 с. : табл. - Бібліогр.: с. 298. 

 

   Подано визначення та класифікацію, систематизовано нормативну базу, наведено 

формати представлення даних мережевих електронних видань. 

   Описано створення мережевих видань засобами мови розмітки гіпертексту HTML  

та каскадних листів стилів (CSS). Викладено основи HTML. Узагальнено основні 

положення CSS.  

   У зручній табличній формі подано теги та атрибути HTML, коди і мнемонічні імена спеціальних символів, 

мнемонічні імена кольорів, що підтримуються браузерами, групи відтінків  веб-кольорів, а також 

властивості CSS. Кольорові ілюстрації унаочнюють методи та засоби  розмітки HTML. 

 

 

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%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%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%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Р 358331 

   621.9 

 

   Костюк, Геннадий Игоревич 
    Эффективный режущий инструмент с нанопокрытиями и 

наноструктурными модифицированными слоями [Текст] : монография-

справочник / Г. И. Костюк ; Международная академия наук и инновационных 

технологий : в 2-х кн. - [Х.] : [Планета-Принт], 2016 - . 

   Кн. 1 : Плазменно-ионные и ионно-лучевые технологии. - [Х.], 2016. - 738 с. : 

табл.: 43, ил.: 453. - Библиогр.: с. 634-735 (959 назв.). 

 

   

    Монография-справочник является продолжением монографий по наноструктурам (НС) и режущим 

инструментам с покрытием (РИ). Она базируется на большом количестве новых оригинальных работ, 

которые посвящены различным аспектам работоспособности и эффективности режущего инструмента с 

нанопокрытиями и наноструктурами. 

 

 

 

 

Р 358113 

   621.3 
 

    Кошель, Николай Дмитриевич.  

    Краткий словарь электрохимических терминов и понятий [Текст] : 

[учебное пособие] / Н. Д. Кошель ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технологический ун-

т". - Д. : [ГВУЗ УГХТУ], 2016. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 322-325.  

 

 

   Словарь представляет собой сборник рефератов, поясняющих содержание 

основных терминов, понятий, определений теоретической и в небольшой части 

технической электрохимии.  

   Предназначен для студентов, специализирующихся в области технической электрохимии, в качестве 

дополнительного пособия при изучении курсов теоретической и технической электрохимии, а также для 

неэлектрохимиков, работающих с электрохимическими объектами и специальной электрохимической 

литературой. 

 

 

 

 

 

Р 358203 

   331 

 

    Лазуткін, М. І.  

    Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності [Текст] = Терминологический словарь: охрана 

труда, гражданская защита и безопасность жизнедеятельности = Terminological 

Dictionary: Protection of Labour, Civil Protection and Life Safety : [навч. посіб. для 

студ. усіх спец. будь-якої форми навчання] / М. І. Лазуткін, Г. І. Слинько, М. О. 

Журавель ; Запорізький нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - 100 с. - 

Бібліогр.: с. 99. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

 

   У посібнику розглянуто основні значення термінологічних понять з охорони праці, цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності.  Він містить переклад до термінологічних понять на російську та англійську мови. 

Що значно розширює можливість використання посібника та дозволяє використовувати його при 

оформленні усіх документів на цих мовах і підвищує якість спілкування з колегами з зарубіжжя. 

 

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%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%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%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%86.


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

 

 

Р 357798 

   656 

 

   Нікуліна, Неля Василівна 

    Російсько-українсько-англійський словник термінології і 

номенклатури автомобільного транспорту [Текст] : [навч. вид.] / Н. В. 

Нікуліна, Л. В. Шулякова, О. П. Борзенко ; [за заг. ред. Н. В. Нікуліної] ; 

Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х.: ХНАДУ, 2016 -    Т. 1. - Х., 

2016.   
 

   Пропонуємо спеціалізований російсько-українсько-англійський 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. 
 

  
 

Р 357679 

   8 
     

    Німецько-український словник лінгвістичної термінології [Текст] : 

[наук. вид.] / О. О. Павличко, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко ; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський 

ун-т", 2015. 
 

   Словник вміщує понад 7000 термінів. Охоплює найбільш уживану сучасну 

українську й німецьку термінологію в галузі фонетики, фонології, граматики, 

лексикології, стилістики, словотвору, історії німецької й української мов, 

діалектології, теорії комунікації. 

 
 

 

Р 357984 

   31 
 

    Попова, Тетяна Валеріївна.  

    Стратегічні комунікації [Текст] : словник / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; [за 

заг. ред. В. А. Ліпкана] ; М-во інформаційної політики України, Глобальна 

організація союзницького лідерства, Міноборони. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2016. - 

416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 406-415. 
 

   Словник є першим в Україні виданням, в якому розглядається з позицій 

системного підходу та сучасних інформаціологічних та комунікативних стратегій 

феномен стратегічних комунікацій. У ньому зібрані основні поняття і терміни, якими послуговуються у 

сфері стратегічних комунікацій, а також користуються при реалізації кожного їх компонента. 

 

 

Р 357907 

   005 
     

    Словник термінів з управління персоналом [Текст] : [довідкове вид.] / 

[уклад.: О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко та ін.] ; Національний 

ун-т харч. технологій. - К. : Кафедра, 2016. - 155 с. - Уклад. зазначено на звороті 

тит. арк. 
 

   Словник термінів з управління персоналом містить поняття з урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері найму, підбору, мотивації і 

стимулювання, підготовки, підвищення кваліфікації та використання персоналу у 

сучасних умовах функціонування підприємств, установ, організацій. 

 

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%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%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

 

Р 353169 

   37 
     
    Соціолого-педагогічний словник [Текст] : [довідкове вид.] / уклад.: В. В. 

Радул, [Я. В. Галета, Т. Я. Довга та ін. ; відп. ред. В. В. Радул]. - [2-ге вид.]. - Х. : 

[Мачулін], 2015. - 444 с. - На тит. арк. зазнач. один уклад. Уклад. зазнач. на звороті 

тит. арк. 

 

   В сучасних умовах для дослідження значної кількості педагогічних явищ і 

процесів застосовується різноманітний соціологічний інструментарій. У цьому 

словникові вміщена значна кількість соціологічних та педагогічних понять, 

термінів,    що    використовуються    й   іншими   соціальними   науками.  Словник  

                                            розрахований на науковців та студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

Р 358200 

   001 
 

    Субботін, Сергій Олександрович.  

    Довідник з підготовки, оформлення, рецензування, аналізу та 

публікації наукових праць [Текст] = Handbook on the Writing, Formatting, 

Review, Analysis and Publication of Scientific Works = Справочник по подготовке, 

оформлению, рецензированию, анализу и публикации научных работ : навч. посіб. 

/ С. О. Субботін, А. О. Олійник ; за ред. С. О. Субботіна ; Запорізький нац. техн. ун-

т. - Запоріжжя : [ЗНТУ], 2016. - 298 с. : іл. - Бібліогр.: с. 292-297. - Текст кн. укр., 

рос., англ. 

 

   Книга містить систематизований виклад матеріалу з написання, оформлення, та подання наукових робіт до 

друку у наукових виданнях, а також огляд стандартів оформлення бібліографічних посилань. Розглянуто 

питання авторської та редакційної етики. Наведено принципи рецензування і аналізу наукових публікацій. 

Дано поради щодо підготовки наукових робіт до презентаціях на публічних заходах. 

   Видання призначене для студентів, аспірантів і науково-педагогічних співробітників вищих навчальних 

закладів та науково-дослідних установ. 

 

 

 

 

Р 357579 

   73 
 

    Шевнюк, Олена Леонідівна.  

    Словник термінів образотворчого мистецтва [Текст] : навч. посіб. / 

Шевнюк О. Л. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : [НПУ імені М. П. Драгоманова], 2015. 

- 100 с. - Бібліогр.: с. 98. 

 

   Зміст навчального посібника-словника відповідає концептуальним підходам до 

вивчення навчального курсу «Вступ до спеціальності» для студентів художньо-

графічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. 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.  Це дозволяє студенту 

усвідомити та осмислити логіку розгортання термінологічного апарату образотворчого мистецтва, 

допомагає інтенсифікувати процес навчання. Структура пропонованого навчального посібника-словника 

відповідає вимогам модульно-рейтингової технології навчання у вищих навчальних закладах, а також 

завданням і специфіці дистанційного навчання. 

 

 

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%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%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_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%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


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

 

 

Р 358473 

    8 
 

    Ющук, Іван Пилипович.  

    Словник української мови VI століття [Текст] : [наук. вид.] / І. П. Ющук 

; [Київський міжнародний ун-т]. - К. : Київ. міжнародний ун-т, 2017. - 352 с. - 

Бібліогр.: с. 342-343 . 

 

   У словнику зібрано понад 13 тисяч слів української мови слов’янського 

походження, які повністю або частково звучанням і значенням збігаються зі 

словами верхньолужицької (7,5 тис. слів), чеської (10,8 тис. слів), словенської 

(9,3 тис. слів), сербської й хорватської мов (10,2 тис. слів), території яких не межують з Україною. Можна з 

повною підставою припускати, що їх наші предки вживали ще до розселення слов’ян – у VI й попередніх 

століттях, а не запозичили пізніше. Ці слова є переконливим свідченням про побут, звичаї й життєві турботи 

наших далеких предків. 

 

 

 

 

Р 358012 

    8 
 

    Яценко, Ігор Станіславович.  

    Українсько-польський, польсько-український термінологічний 

словник: Право. Фінанси. Економіка. Торгівля [Текст] : близько 45 тисяч 

слів та словосполучень / Ігор Яценко ; за заг. ред. С. С. Яценка ; Міжнародний 

правовий центр, Асоціація українського бізнесу в Польщі. - 2-ге вид., випр. - К. : 

[Консультант], 2016. - 740 с. - Бібліогр.: с. 735-736. - Текст кн. укр., пол. 

 

   У словнику подано сучасну юридичну та ділову термінологію, яка 

використовується у торгівельних стосунках, зокрема під час підготовки, 

підписання, виконання та перекладу зовнішньоекономічних договорів (контрактів), веденні комерційних 

переговорів, здійсненні господарської та інвестиційної діяльності як в Україні, так і в Польщі. 

 

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%AE%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%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%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%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

