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С 21564 

   656 

 

    Безлуцька, Олена Петрівна.  

    Словник-довідник з історії мореплавства [Текст] : [довідкове вид.] / О. П. 

Безлуцька ; Херсонська держ. морська акад. - Херсон : ХДМА, 2016. - 280 с. : іл. - 

Бібліогр.: с. 257-258.  

 

   Словник-довідник з історії мореплавства має надати курсантам (студентам) 

необхідний навчально-довідковий матеріал, який допоможе осягнути великий масив 

інформації з історії мореплавства; дозволить глибше зрозуміти хронологію розвитку мореплавства з 

найдавніших часів до сьогодення; познайомитись з внеском видатних мореплавців, винахідників, учених, 

суднобудівників у розвиток морської галузі; ознайомить з морськими термінами та поняттями, 

корабельними аваріями та морськими музеями світу.  

 

 

 

 

Р 358961 

   74 

 

    Груцяк, Василий Иванович.  

    Русско-арабский словарь терминов инженерной графики [Text] / В. И. 

Груцяк ; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. - Х. : 

[ХНУ им. В. Н. Каразина], 2017. - 136 с. - Библиогр.: с. 135.  

 

   Данный словарь предназначен для студентов-иностранцев подготовительного 

факультета инженерных специальностей. Цель словаря – дать иностранным 

студентам, говорящим на арабском языке, перевод основных терминов, 

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

 

 

 

 

Р 358622 

   339 

     

    Довідник товарознавця. Продовольчі товари [Текст] : навч. посіб. / [С. В. 

Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар та ін.] ; за ред. С. В. Князя ; Національний ун-т 

"Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 340 с. - Бібліогр.: с. 

279-304. - Предм. покажч.: с. 324-338. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   Довідник охоплює ключові категорії та поняття у сфері комерційної діяльності й 

експертизи якості продовольчих товарів. Містить такі розділи: стандартизація у 

сфері експертизи якості товарів, класифікація і властивості товарів, захист прав 

інтелектуальної власності у сфері комерційної діяльності, пакування і зберігання 

товарів, реалізація і транспортування товарів, експертиза товарів (хімічна, біологічна і фізична експертиза 

товарів; органолептична (сенсорна) експертиза товарів). Наведені означення розглянуто відповідно до 

ГОСТ, ДСТУ та ISO. 

 

 

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%91%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%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=1&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
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Р 358777 

    8 

 

    Егава, Хіроюкі.  

    Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної лексики [Текст] 

: [500 ключових і понад 2000 похідних ономатопеїчних слів сучасної японської 

мови] / уклад.: Егава Хіроюкі, Кобилянська Оксана ; Київ. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка, Ін-т філології, Mitsubishi Corporation. - К. : Видавничий дiм Дмитра 

Бураго, 2016. - 419 с. - Бібліогр.: с. 415-416. 

 

   Словник містить близько 500 ключових і понад 2000 похідних ономатопеїчних 

слів сучасної японської мови, згрупованих за тематичним принципом. Це дозволяє легко знаходити і 

залучити для практичних та семінарських занять відповідну лексику, яка є досить частотною у 

повсякденному спілкуванні японців, дитячій мові, мові дуже популярних у сучасній Японії коміксів-манта, 

рекламних текстах, художній літературі тощо. 

 

 

 

Б 18383 

    5 

 

    Екологічна енциклопедія [Текст] : [у 3 т.] / [гол. ред. Толстоухов А. В. ; Всеукр. екологічна ліга] . - К. : 

[ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"], 2007 – 2008. - 

   Т. 1 : А-Е. [Абіогенез-Ефемероїди]. - К., 2007. - 432 с. : кол. іл. - Бібліогр.: с. 370-426 та наприкінці ст.  

 

   Тритомна Екологічна енциклопедія – перше в Україні широко планове науково-довідкове видання, в 

якому на основі узагальнення світового та національного досвіду подано інформацію про всі теоретичні й 

прикладні напрями екології. 

 

 

 

Б 18384 

    5 

 

    Екологічна енциклопедія [Текст] : [у 3 т.] / [гол. ред. Толстоухов А. В. ; Всеукр. екологічна ліга] . - К. : 

[ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"], 2007 - 2008. - 

   Т. 2 : Є-Н. [Євгеніка-Нормування екологічне]. - К., 2007. - 416 с. : кол. іл. - Бібліогр.: с. 355-366 та 

наприкінці ст.  

 

 

 

Б 18385 

    5 

 

    Екологічна енциклопедія [Текст] : [у 3 т.] / [гол. ред. Толстоухов А. В. ; Всеукр. екологічна ліга] . - К. : 

[ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"], 2007 - 2008. -  

   Т. 3 : О-Я. [Оазис-Яцеве]. - К., 2008. - 472 с. : кол. іл. - Бібліогр.: с. 445-466 та наприкінці ст.  

 

 

 

Р 359269 

   37 

     

    Електронна освіта [Текст] : термінологічний словник / [В. С. Бакіров, Л. М. Хижняк, І. О. Солдатенко та 

ін.] ; за ред. В. С. Бакірова ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 

2016. - 164 с. - Бібліогр. в тексті. - Алф. покажч. ст.: с. 156-161. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   Словник подає статті, що розкривають значення термінів зі сфери електронної освіти. 

 

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%95%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A5%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%8E%D0%BA%D1%96
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Б 18304 

   03 

 

   Онацький, Євген Дометійович 

    Українська мала енциклопедія [Текст] : [довідкове видання] / Євген Онацький ; упоряд., наук. ред. 

Сергій Білокінь. - 2-е вид., уточнене : в 4 т. - К. : Університетське вид-во ПУЛЬСАРИ, 2016 - .   

   Т. 1 : А - І. - К., 2016. - 564 с. : портр.  
 

   «Українська мала енциклопедія» – авторський твір професора Євгена Онацького. У ньому потрактовано 

теми переважно суспільних наук, оскільки вони торкаються проблем української духовної культури – етики, 

релігії, суспільної психології і філософії, вірувань, забобонів, символіки, народної творчості, історії, 

літератури. У першому томі подано 1910 статей. 
 

 

 

Р 358997 

    35 

 

    Російсько-український авіаційний військовий словник [Текст] : для студ. ВНЗ 

: у 2-х т. / [М. І. Ватан, О. Г. Водчиць, Ю. Б. Добровольський та ін.] ; за ред. М. С. 

Кулика ; Національний авіац. ун-т. - К. : [НАУ]. –  

   Т. 2 : Н-Я. - К., 2017. - 608 с. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Текст кн. укр., рос. 

 

   У словнику подано тлумачення сучасних російських термінів і термінологічних 

комбінацій, а також їх українські відповідники, потрібні для засвоєння основ за 

всіма розділами теорії та практики військової авіації. 

 
 

 

Р 359802 

   656 

 

    Рябова, Алла Володимирівна.  

    Англо-український словник автомобільних термінів [Текст] : [навч. вид.] / 

[уклад. Рябова А. В. ; за заг. ред. Стрілець Л. К.] ; Нац. акад. Нац. гвардії України. - 

Х. : [НА НГУ], 2016. - 222 с. - Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. Текст кн. укр., 

англ. 
 

   Термінологічний двомовний словник призначено для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання,  які вивчають англійську мову професійного 

спілкування за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».  Словник охоплює близько 12 000 

сучасних термінів та термінологічних словосполучень з автомобільної тематики. 
 

 

 

С 21497 

   005 

 

    Савчук, Владимир Павлович.  

    Практическая энциклопедия финансового менеджера [Текст] / Владимир 

Савчук. - К. : Баланс Бизнес Букс, 2017. - 976 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 964-

966.  
 

   Новое издание известного автора, опубликовавшего ряд книг в области 

стратегического, финансового и риск-менеджмента предприятий. В основе 

настоящей книги лежат ранее опубликованные материалы автора, которые 

существенно переработаны и дополнены. 

   Книга состоит из трех тематических разделов. Первый раздел посвящен стратегическому менеджменту, 

который излагается как основа для последующего формирования финансового управления. Во втором 

разделе последовательно излагаются традиционные финансовые технологии. Третий раздел посвящен риск-

менеджменту, который рассматривается  в преломлении к задачам финансового управления. 

  Книга содержит большое количество практических заданий для самостоятельного выполнения и деловых 

ситуаций, которые созданы на основе практического опыта автора, полученного при работе с 

отечественными предприятиями. 

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%9E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BC%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%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 359852 

    5 

     

    Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства [Текст] : 

навч. посіб. / П. М. Скрипчук, І. О. Дудла, О. Ю. Судук [та ін.] ; за ред. П. М. 

Скрипчука ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : 

[НУВГП], 2017. - 355 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 350-354.  
 

   У довіднику розглядаються основні терміни та їх тлумачення, довідкова 

інформація щодо екологізації підприємництва, екологічних менеджменту, аудиту, 

сертифікації та товарознавства. 

   Матеріали довідника базуються на термінології вітчизняної і зарубіжної науки, 

досвіді,  систематизації інформації, вивченні процесів, що відбуваються із екологізації економіки та 

товарознавства. 
 

 

 

Р 359011 

   8 

     

    Словник-довідник з української лінгводидактики [Текст] : [навч.-посіб.] / [М. І. 

Пентилюк, О. М. Горошкіна, Н. В. Мордовцева та ін.] ; за заг. ред. М. Пентилюк. - К. 

: Ленвіт, 2015. - 320 с. - Бібліогр.: с. 311-319. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 

   Словник-довідник з методики української мови створено задля розкриття значення 

основних лінгводидактичних понять, якими послуговується сучасна методика 

навчання української мови. З усіх тем подана література, ознайомлення з якою 

розширить ерудицію вчителя-словесника, а студентам допоможе організувати 

цілеспрямовану самостійну роботу  над засвоєнням методики української мови. До словника включено 

відомості про визнаних учених-лінгводидактів. 
 

 

Р 358861 

   005 

     

    Словник термінів з менеджменту [Текст] : [навч. вид.] / Бідняк М. Н., Гречан А. П., Литвишко Л. О., 

Компанець К. А. ; Національний транспортний ун-т. - К. : [НТУ] , 2016. - 58 с. - Авт. на тит. арк. не зазнач. 
 

   Тлумачний словник термінів з менеджменту містить 2455 слів і понять, які найбільш вживаються в 

управлінні організаційними структурами. У словнику використана сучасна лексична і сленгові фразеологія, 

використані наукові терміни і сталі фрази. 
 

 

 

Р 358645 

   005 

 

    Сухачова, Наталія Сергіївна.  

    Англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки праці 

[Текст] : для студ. напрямів підготов. 6.030601 "Менеджмент", 6.030508 "Фінанси і 

кредит", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці", 6.030504 

"Економіка п-ва", 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" ПУЕТ / 

уклад. Н. С. Сухачова ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т 

економіки і торгівлі", Каф. укр. та іноземних мов. - Полтава : ПУЕТ, 2017. - 296 с. : 

табл. Уклад. на обкл. не зазнач. Текст кн. укр., рос., англ. 
 

   Англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки праці містить широковживану та 

спеціалізовану термінологію, що знаходить широке застосування в сучасній англійській мові. Словник 

містить тлумачення понад 1 700 сучасних економічних термінів, найчастіше вживаних у науковій і 

навчальній літературі. З метою розширення використання словника всі терміни перекладені не лише 

українською, а й російською мовою.  

 

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%D1%85%D0%B0%D1%87%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


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

 

 

Р 359789 

   621.8 

     

    Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності та 

нанотехнологій [Текст] : [довідкове вид.] / Л. Й. Іващенко, В. Ю. Черкун, В. І. 

Кубіч, В. В. Черкун ; за заг. ред. Л .Й. Іващенка ; Запорізький нац. техн. ун-т. - 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - 116 с. : іл. - Бібліогр.: с. 114-115.   

 

   У словнику надано визначення термінів та короткі відомості, які відносяться до 

тертя, зношування, мащення, будови поверхневих шарів і методи їх дослідження. 

Окремими розділами подані основні відомості про надійність технологічних систем, 

показників надійності, а також викладено класифікацію наноматеріалів, технологій їх отримання, методів 

дослідження та областей їх застосування на сучасному етапі розвитку. 

 

 

   

 

С 21454 

   32 

 

    Шляхтун, Петро Панасович.  

    Політологічний термінологічний словник [Текст] / Київський нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ Київський ун-т, 2015. - 544 с. 

 

   Словник містить визначення та описання близько 900 термінів і понять 

політології. Відповідно до предмета та структури політології визначаються та 

описуються терміни й поняття історії політичних учень, теорії політики, 

прикладної політології, різних галузей політологічних знань: електоральної 

політології, етнополітології, порівняльної політології, а також безпосередньо пов’язаної з політологією 

політико-правової термінології конституційного та міжнародного права.  

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%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D1%83%D0%BD,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

