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Нові надходження довідково-енциклопедичних  

та словникових видань  
 

 
 

Р 353269 

   008 
 

    Анісімов, В'ячеслав Валентинович.  

    Історія української культури [Текст] : словник-довідник : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / 

В. В. Анісімов ; Національний банк України, Ун-т банківської справи (м. Київ). - К. : УБС НБУ, 2014. –  

320 с. 

 

У словнику-довіднику зібрано 1220 понять і категорій, уживаних у вітчизняній і зарубіжній науковій 

літературі з історії культури України, соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, 

мистецтвознавства, соціології, філософії, психології. Подано статті про науковців, митців, діячів культури та 

церкви, видатних особистостей, що своєю працею прислужилися розвиткові культури України. 

 

 

Р 353846 

   001 
     

    Відділення механіки НАН України [Текст] : історико-біографічний довідник / НАН України. - К. : 

Видавничий дім "Академперіодика", 2015. - 343 с. 

 

У довідниковому історико-біографічному виданні коротко викладено історію Відділення механіки НАН 

України. Наведено біографічну інформацію про дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів, яких 

було обрано до складу Академії з часу її заснування (1918 р.) до сьогодні. 

 

 

 

 

Р 354196 

   63 
 

    Гладун, Григорій Борисович.  

    Лісові меліорації агроландшафтів [Текст] : термінологічний словник / Г. Б. 

Гладун, Т. О. Бойко, Л. М. Стрельчук ; Херсонський держ. аграрний ун-т, 

Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва. - 3-тє вид., допов. - Херсон : 

Видавець Грінь Д. С., 2015. - 232 с. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства лісової меліорації агроландшафтів 

набувають важливого народногосподарського значення як один із 

найефективніших засобів раціонального природокористування. З метою уніфікації 

та узагальнення спеціальних термінів розроблений термінологічний словник на основі навчальної програми, 

затвердженої науково-методичною комісією за спеціальністю «Лісове та садово-паркове господарство». 

 

 

 

Р 353465 

   74 
 

    Груцяк, Василий Иванович.  

    Русско-английский словарь терминов инженерной графики [Текст] / В. И. Груцяк ; Харьковский нац. 

ун-т имени В. Н. Каразина. - Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. - 136 с. 

 

Данный словарь предназначен для студентов-иностранцев подготовительного факультета инженерных 

специальностей. Цель словаря – дать иностранным студентам, говорящим на английском языке, перевод 

основных терминов, используемых в инженерной графике, а также краткое объяснение этих терминов. 

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%BD%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%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%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%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%93%D1%80%D1%83%D1%86%D1%8F%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Р 353044 

   37 
     

    Довідник абітурієнта - 2015 [НТУ "ХПІ"] [Текст] : [інформ. вид.] / Нац. техн. ун-т "Харківський 

політехн. ін-т" ; [уклад.: Є. І. Сокол, Р. П. Мигущенко, О. А. Юрченко та ін.]. - Х. : НТУ "ХПІ", 2015. - 156 с. 

 

У довіднику відображені факультети, напрями підготовки та спеціальності НТУ «Харківський 

політехнічний інститут». 

 

 

Р 352969 

   001 

 

    Ільченко, О. М.  

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

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

дослідж. та викладання іноземних мов. – 2-е вид., доопрац. - [К.] : [Видавниче підприємство "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. 

 

 

Р 353684 

   33 
     

    Краткий учебный словарь экономических терминов: русско-немецко-польский [Текст] / Нац. техн. 

ун-т "Харьковский политехн. ин-т" ; [В. В. Дубічинський, С. Лаудин, Й. Лешкович]. - Х. : Підручник НТУ 

"ХПІ", 2015. - 148 с. 

 

Словник є термінологічним мінімумом і містить 2500 найбільш використовуваних термінів і 

термінологічних словосполук. Уперше в лексикографічній практиці в комплексі представлено: дефініції 

термінів, переклад їх німецькою та польською мовами, термінологічна сполучуваність з перекладними 

еквівалентами та словотвірні можливості наведених термінологічних одиниць. 

 

 

Р 353522 

   34 
 

    Макар, Інеса Степанівна.  

    Українсько-латинсько-англійський словник юридичної термінології [Текст] / І. С. Макар ; 

Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - 68 с. - Загол. обкл. : Українсько-

латинсько-англійський словник юридичних термінів. - Авт. на обкл. не зазнач. 

 

Українсько-латинсько-англійський словник юридичної термінології нараховує 906 найуживаніших 

українських лексичних одиниць правової тематики, до яких подано  один чи більше латинських і 

англійських відповідників. Словник стане у пригоді студентам-юристам для читання правових документів та 

спеціальної літератури з історії римського цивільного права, сприятиме кращому розумінню і засвоєнню 

фахових термінів. 

 

 

Р 352655 

   7 
 

    Мовчан, Валентина Іванівна.  

    Тлумачний словник-довідник з основ дизайну [Текст] : [довідкове вид.] / Мовчан Валентина Іванівна ; 

Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. - Черкаси : [Видавець Чабаненко Ю. А.], 2015. - 48 с. 

 

Словник містить тлумачення термінів у сфері дизайну, охоплює пояснення базових понять, що найчастіше 

вживаються при організації проектно-художньої діяльності. 

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.%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%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80,%20%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%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%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

 

Р 352894 

   34 
 

    Мозоль, А. П.  

    Словник юридичних термінів [Текст] : навч.-наук. вид. / Мозоль А. П., Мозоль 

Н. І., Юрковська Л. Г.; МВС, Національна академія внутрішніх справ. - К.: [МП 

Леся], 2014. - 192с. 

 

Словник містить понад 800 визначень базових юридичних понять та термінів, що 

становлять основу теоретико-правових, історико-правових, галузевих та інших 

юридичних наук; призначений для використання у науковій, методичній діяльності 

та навчальному процесі при підготовці фахівців-правознавців у вищих навчальних 

закладах. 

 

 

 

 

Р 352753 

   656 
     

    Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних 

перевезень [Текст] : для іноземних студ. з підготовки освітньо-кваліфікаційних 

рівнів бакалаврів 6.070101 за напрямом підготов. "Транспортні технології 

(автомобільний транспорт)", спеціалістів 7.070101102 і магістрів 8.070101102 

спец. "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний 

транспорт)" для спеціалізації "Організація міжнародних перевезень", "Організація 

митного контролю на транспорті" / [Кунда Н. Т.,Петрик А. В., Шарай С. М. та ін. ; 

заг. ред. Прокудін Г. С.] ; Нац. транспортний ун-т. - К. : НТУ, 2015. - 170 с. 

 

Навчальний термінологічний словник містить найбільш уживані та поширені терміни транспортної галузі 

знань для спеціалізації «Організація міжнародних перевезень». З метою адаптації іноземних студентів до 

мовного середовища під час навчального процесу словник складається з двох тотожних частин, викладених 

російською та українською мовами. 

 

 

 

 

Б17132 

  001 
 

 Палагин, Александр Васильевич.  

    Толковый словарь по инженерии знаний. [Текст] : 3140 терминов / Палагин 

А. В., Петренко Н. Г., Габидулин И. А. - [К.] : [Сталь], 2014. - 292 с. - Предм. указ.: 

с. 255-285.- Библиогр.: с. 286 (36 назв.).  

 

У словнику подано більше 3 тисяч термінів з інженерії знань. 

Трансдисциплінарний характер вказаного напряму зумовив включення в словник 

термінів, які активно використовуються, із ряду близьких наукових дисциплін, 

таких як дискретна математика, логіка, кібернетика, штучний інтелект, комп’ютерна та програмна 

інженерія. 

 

 

Р 352696 

  621.39 

 

   Попов, Валентин Іванович 
    Англо-Російсько-Український словник [Текст] : акроніми та скорочення у сфері телекомунікаційних та 

інформаційних технологій (більше 15 000 скорочень) / В. І. Попов, А. І. Семенко, А. О. Лунтовський ; Держ. 

ун-т телекомунікацій : [в 2-х т.]. - К. : [ДУТ, Видавництво ПВП "Задруга"], 2015. -  

   Т. 1 : [A-N]. - К., 2015. - 768 с. : табл. - Обкл. англ. Текст кн. укр., рос., англ. 

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%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%20%D0%90.%20%D0%9F.
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%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

В Україні існує постійна потреба в удосконаленні і розвитку термінології у галузі телекомунікацій та 

інформаційних технологій, поданої саме українською мовою, з метою запобігання небезпеки засмічення 

мови «жаргонізмами» та для адекватного перекладу з дотриманням міжнародних стандартів. Перший том 

поданого словника містить термінологію з першої літери А по літеру N (включно) з наступних галузей 

знань: електроніка; лінії зв’язку; телекомунікації та радіозв’язок; мережі та їх сервіси; сучасні технології 

передачі і мультиплексування сигналів. 

 

 

 

 

 

Р 352697 

   621.39 

 

   Попов, Валентин Іванович 
    Англо-Російсько-Український словник [Текст] : акроніми та скорочення у 

сфері телекомунікаційних та інформаційних технологій (більше 15 000 скорочень) 

/ В. І. Попов, А. І. Семенко, А. О. Лунтовський ; Держ. ун-т телекомунікацій : [в 2-

х т.]. - К.: [ДУТ, Видавництво ПВП "Задруга"], 2015. – 

   Т. 2: [O-Z]. - К., 2015. - 383 с. : табл. - Обкл. англ. Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Другий том словника містить термінологію з  літери О по літеру Z (включно). 

 

 

 

 

Р 352982 

   37 
     

    Постаті географічного факультету [Текст] : довідник / [ред. кол.: Я. Б. 

Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін.] ; Київський нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2013. - 318 с. 

 

Містяться дані про життєвий і творчий шлях учених Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, які зробили значний внесок у розвиток 

географічної освіти й науки за весь час його існування. 

 

 

 

 

Б 17156 

   669 
 

    Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-

французький) [Текст] : у 2-х т. / голов. ред. Кашакашвілі Г. В. ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, 

РАН, НАН Грузії [та ін.]. - К.: Фенікс, 2014 - . -  

   Т. 1. - К., 2014. - 895 с. 

 

 

Б 17157 

   669 
 

    Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-

французький) [Текст] : у 2-х т. / голов. ред. Кашакашвілі Г. В. ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, 

РАН, НАН Грузії [та ін.]. - К. : Фенікс, 2014 - . -  

   Т. 2. - К., 2014. - 716 с. 

 

Словники містять 19350 металургійних термінів українською, грузинською, російською, англійською, 

німецькою та французькою мовами. До словників також включені загально технічні терміни із суміжних з 

металургією галузей. 

 

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,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


С 20782 

   8  

 

    Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: Л. Л. Шевченко, Л. М. Томіленко, Л. М. Менько 

та ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. - К. : Наук. думка, 2010 - . - (Словники України). -  

   Т. 2 : В - ВІДСРІБЛИТИСЯ. - К., 2012. - 976 с. 

 

 

 С 20783 

   8  
 

    Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: І. В. Шевченко, Г. М. Ярун, О. О. Погрібна та 

ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. - К. : Наук. думка, 2010 - . - (Словники України). -  

   Т. 3 : ВІДСТАВАННЯ - ГУРАЛЬНЯ. - К., 2012. - 1120 с. 

 

 

С 20784 

   8  
 

    Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко та 

ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. - К. : Наук. думка, 2010 - . - (Словники України). -  

   Т. 4 : Д - Ж. - К., 2013. - 1008 с. 

 

 

С 20789 

   8  
 

    Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: І. В. Шевченко, Н. М. Заїка, Л. Л. Шевченко та 

ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. - К. : Наук. думка, 2010 - . - (Словники України). -  

   Т. 5 : З - ЗВ'ЯНУТИ. - К., 2014. - 992 с. 

 

Словники української мови в 20 томах охоплюють загальновживану лексику сучасної української 

літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.  Джерела використані у 

словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших 

днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової 

інформації, мови Інтернету та ін. 

 

 

 

 

 

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.  

В сучасних умовах для дослідження значної кількості педагогічних явищ і процесів 

застосовується різноманітний соціологічний інструментарій. У цьому словнику 

вміщена значна кількість соціологічних та педагогічних понять, термінів, що 

використовуються й іншими соціальними науками. 

 

 

 

Б 17152 

   006 
     

    Термінологія аналітичного вимірювання. Вступ до VIМ 3 [Текст] : [настанова] / за ред. В. Барвік та Е. 

Прічард ; ДП "Укрметртестстандарт", Eurachem. A focus for analytical chemistry in Europe. - К. : Видано ТОВ 

"Юрка Любченка", 2015. - 82 с. 

 



У настанові розглянуто основні поняття метрології та їх визначення, наведені у третьому виданні 

Міжнародного словника з метрології (VIM 3), з якими найбільше пов’язана практична діяльність 

аналітичних лабораторій. 

 

 

 

Р 352790 

   54 
     

    Тлумачний довідник із фізичної хімії [Текст] : [довідник] / [О. А. 

Бєлобородова, Б. В. Єременко, М. Ю. Корнілов та ін.] ; за заг. ред.  

М. Ю. Корнілова ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.]:  

ВПЦ "Київський ун-т", 2013. - 208с. 

 

Довідник містить тлумачення понад 300 термінів із різних розділів фізичної хімії – 

хімічної термодинаміки, кінетики й каталізу, електрохімії, колоїдної хімії та 

фотохімії. 

 

 

 

Р 353935 

   8 

 

   Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович 

    Словарные множества. 5 [Текст] : [в 2 ч.] / Л. П. Тюленев-Лисовик. - К. : Феникс, 2013 - . -  

   Ч. 1. - К., 2013. - 368 с. 

 

В большинстве случаев разделы настоящей книги служат продолжением разделов предыдущей книги. В 

частности, продолжаются такие темы: спряжение испанских глаголов, спряжение немецких глаголов, типы 

трансформаций. Последние определяют преобразование английских слов в испанские. Продолжается тема: 

из английского, испанского и русского во французский. 

 

 

 

М 10170 

   8 
 

    Черемеська, Ольга Степанівна.  

    Російсько-українсько-турецький розмовник [Текст] : для іноземних 

студ. усіх напрямків підготовки денної форми навчання / Харківський нац. 

екон. ун-т імені С. Кузнеця ; [укладачі: О. С. Черемеська, Л. П. Петрова-

Озель, І. М. Шелепкова]. - Х. : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2014. - 107 с. 

 

Наведено загальновживані слова і терміни професійного спрямування російською мовою та їх переклад 

українською і турецькою мовами. Слова і терміни тематично згруповано, додано тексти з метою 

моделювання відповідних комунікативних ситуацій, що дасть змогу іноземним студентам практично 

оволодіти українською мовою у зіставленні з іншими мовами. 

 

 

Р 353738 

   657 
 

    Чижевська, Людмила Віталіївна.  

    Словник економічних термінів: бухгалтерський облік, фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ /  

Л. В. Чижевська, А. Ю. Масловська ; Житомирський держ. технол. ун-т. - [Житомир] : ЖДТУ, 2014. - 196 с. 

 

Унікальність словника полягає в синтезі понять бухгалтерського обліку та фінансів. Перевагою даного 

словника є не тільки ознайомлення з категоріальним апаратом бухгалтерського обліку та фінансів, але й 

спроба їх зіставлення та порівняння. Наявність термінологічних невідповідностей впливає на спілкування 

спеціалістів різних наук. 

 

 

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%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%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%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


С 20767 

    8 
 

    Шевченко, Лариса Іванівна.  

    Медіалінгвістика [Текст] : словник термінів і понять : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Л. 

І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київcький нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. - [К.] : 

ВПЦ "Київський ун-т", 2014. - 326 с. 

 

Словник нового  типу   представляє   систему   операційних термінів   і понять      сучасної медіалінгвістики,       

подає основну бібліографію, де проаналізовано різні підходи до медіалінгвістичної проблематики, та 

словникові видання недійної термінології. В додатках наводяться тексти кодексів професійної етики 

журналістів України, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Республіки Білорусь і Республіки 

Казахстан, а також основних законів, які регламентують діяльність засобів масової інформації. 

 

 

 

 

Б 17316 

   34 
 

    Шуляренко, Людмила Іванівна.  

    Довідник процесуальних документів з господарського законодавства 
[Текст] : довідник для студ. економічних спец. / Шуляренко Л. І., Бібік А. М. ; 

Житомирський держ. технолог. ун-т. - Житомир : [ЖДТУ], 2015. - 97 с. 

 

 

Довідник містить зразки найбільш поширених документів з господарського 

законодавства. За допомогою цього видання можна самостійно скласти претензію, 

позовну заяву, договір та інші документи. Призначення цього видання – 

допомогти громадянам у захисті своїх законних прав і інтересів. 

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%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

