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Нові надходження довідково-енциклопедичних  

та словникових видань 
 

(надходження I півріччя 2018 р.) 

 

 
 

Р 360442 

    2 
 

    Балух, В. О.  

    Реформаційні ідеї на українських землях XVI - XVII ст. (100 

протестантських діячів) [Текст] : словник / В. О. Балух, О. В. Балух, В. П. 

Коцур ; [передмова М. В. Шкрібляка] ; МОН України. - Чернівці : ЧНУ, 2017. - 200 

с. : іл. - (500 років реформації). 

 

   У словнику представлено життєпис і діяльність 100 протестантських 

інтелектуалів, ідеї чи діяльність яких поширювалися українськими теренами у 

ранньомодерну   епоху,   і   представлена   основна   література   про   них.   Словник  

                                          ілюстровано існуючими зображеннями протестантських 

діячів. 

 
 

 

 

Р 360452 

   8 
 

    Вринчану, Фелічія Дамаскінівна.  

    Українсько-латинсько-румунський та румунсько-латинсько-

український словник лінгвістичних термінів [Текст] : [навч.-метод. вид.] / 

Ф. Д. Вринчану, І. С. Макар, Д. В. Бічер ; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія 

Федьковича. - Чернівці : ЧНУ , 2017. - 96 с. : табл. - Бібліогр.: с. 94-95. -  Текст кн. 

укр., румун., латинською. 

 

   До українсько-латинсько-румунського та румунсько-латинсько-українського 

словника лінгвістичних термінів увійшло 685 найуживаніших   українських і румунських лексичних 

терміноодиниць і понять, що охоплюють різні галузі мовознавства (фонетику, лексикологію, морфологію, 

синтаксис) з румунськими та українськими відповідниками і  з вказівкою від яких латинських слів вони 

безпосередньо походять. Словник стане у пригоді студентам-філологам румунського  відділення для 

кращого розуміння і засвоєння фахових термінів. 
 

 

 

 

С 21733 

   34 
 

    Енциклопедія міжнародного права [Текст] : у 3-х т. / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко, В. Н. Денисов, О. В. Батанов [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. - К. : Академперіодика, 2014 -   

  Т. 2 : Е-Л. - К., 2017. - 928 с. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

   Енциклопедія міжнародного права – перше в Україні тритомне видання, яке є 

систематизованим зводом знань про відповідну систему права. Перший том 

побачив світ у 2014 р. Другий том є логічним продовженням першого. Разом з тим у 

ньому віддзеркалено зміни, що сталися останнім часом у сфері дії міжнародного  та європейського права, а 

також у міжнародно-правовій практиці України. 
 

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%B0%D0%BB%D1%83%D1%85,%20%D0%92.%20%D0%9E.
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%92%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%83,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%87%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Б 18662 

   03 
 

    Енциклопедія сучасної України [Текст] / [редкол.: Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. 

(співголова), Железняк М. Г. (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т 

енциклопедичних досліджень НАН України. - К. : [ТОВ "Лагота"]. -  

   Т. 18 : Лт - Малицький. - К., 2017. - 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 вісімнадцятому томі подано 2363 статті, 2322 чорно-білі та 355 кольорових ілюстрацій, 12 карт, 3 

рисунки і 1 таблиця. 

   Розрахована на широке коло читачів. 

    

 

 

 

С 21808 

   656 
 

    Ляшкевич, Антоніна Іванівна.  

    Тлумачний словник морської термінології [Текст] : [довідкове вид.] / А. І. 

Ляшкевич, М. І. Бабишена ; Херсонська державна морська академія, Каф. гуманіт. 

дисциплін. - Херсон : ХДМА, 2018. - 148 с. : кол. іл. - Бібліогр.: с. 146-147. 

 

 

   «Тлумачний словник морської термінології» охоплює морську лексику, необхідну 

для використання у навчальному процесі в морських закладах освіти з урахуванням 

компетентнісного підходу, а також для вдосконалення і розвитку лексичного складу суднових офіцерів.  

   До видання ввійшла судноплавна термінологія наших предків. Незважаючи на те, що за походженням 

морські терміни переважно слов’янські, але в період становлення і розвитку зазнали впливів інших мов: 

грецької, голландської, англійської, французької, німецької та скандинавських. Терміни і словосполучення 

подано українською мовою з перекладом на англійську. 

   Словник розраховано на викладачів, аспірантів, магістрантів, курсантів, студентів, а також для всіх інших, 

хто вивчає морську справу і бажає досягнути в ній успіху. 

 

 

 

 

Р 361015 

   37 
 

    Серебрянська, Ірина Миколаївна.  

    Словник-довідник лексики сфери освіти: національно-європейська 

ідентичність [Текст] : навч. посіб. / І. М. Серебрянська ; Сумський державний 

університет. - Суми : Сумський держ. ун-т, 2018. - 341 с. - Бібліогр.: с. 329-340.  

 

 

    У навчальному посібнику систематизовано актуальну нині освітню лексику з 

урахуванням специфіки її функціонування в текстах традиційних та новітніх засобів 

масової інформації. У поєднанні термінологічного й прагматичного аспектів, спроектованих на мовлення 

трьох суспільних категорій мовців (здобувачів освіти, освітян та журналістів), репрезентовано сучасні 

тенденції, усталені традиції та національно-європейську ідентичність вітчизняної 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%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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   Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, аспірантів та викладачів. Посібник також стане в 

пригоді представникам різних ланок освіти, державної влади, бізнесу, суспільства в цілому, тим, чия 

діяльність спрямована на модернізацію національної освіти. 

 

 

 

Б 18806 

   66 
 

    Справочник коксохимика [Текст] : в 6-ти т. / [ред. совет: Бурылин С. Д., 

Вовк А. В., Григоров В. И. и др. ; под. общ. ред. В. И. Рудыки, Л. Н. Борисова]. - Х. : 

[ФЛП Либуркина Л. М.], 2010 - . 

   Т. 4 : Электроснабжение. Обеспечение энергетическими ресурсами. 

Автоматизация управления технологическими процессами. Технологический 

контроль коксохимического производства / [Абдуллин С. Ю., Алексеев Г. И., 

Гапонова И. В. и др.]. - [Х.], [2016]. - 551 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. 

 

   Четвертый том состоит из четырех разделов. В первом разделе дается описание схемы электроснабжения 

предприятия и приведены характеристики потребителей электроэнергии в отдельных подразделениях. Во 

втором разделе освещаются вопросы снабжения производства другими видами энергоресурсов: паром, 

теплом, сжатым воздухом, азотом и кислородом, описаны системы водоснабжения и водоотведения, 

очистки сточных вод, внутренних санитарно-технических систем, устройства инженерных сетей и 

коммуникаций. Третий раздел посвящен описанию систем автоматизации технологических процессов 

коксохимического производства. В четвертом разделе содержится описание работы центральной заводской 

лаборатории по контролю коксохимического производства с полным набором основных и 

перерабатывающих цехов.  
 

 

 

 

Б 18807 

   66 
 

    Справочник коксохимика [Текст] : в 6-ти т. / [ред. совет: Бурылин С. Д., 

Вовк А. В., Григоров В. И. и др. ; под. общ. ред. Л. Н. Борисова, Ю. Г. Шаповала ; 

под общ. ред. А. М. Кравченко, Л. Н. Борисова]. - Х. : [ФЛП Данилко Н. С.], 2010 - . 

   Т. 5 : Коксохимическое производство. Проектирование, сооружение и ввод в 

эксплуатацию. Экологическая и промышленная безопасность / [Абдуллин С. Ю., 

Алексеев Г. И., Алпатов М. И. и др.]. - [Х.], [2016]. - 551 с. : ил. - Библиогр. в конце 

глав. 

 

   В пятом томе содержатся сведения по организации проектирования основных технологических 

подразделений коксохимического производства, формированию генерального плана предприятия, о 

строительных конструкциях крупных сооружений, приведено описание состава раздела организации 

строительства. Отдельные главы посвящены описанию выполненных специальных строительно-монтажных 

работ по комплексу и вводу в эксплуатацию цехов и отделений предприятия. В пятый том включены 

разделы экологической и промышленной безопасности коксохимического производства, помещены разделы 

антикоррозионной защиты и теплоизоляции оборудования и коммуникаций. 
 

 

 

С 21701 

   63 
     

    Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального 

землеробства [Текст] = Украинско-русско-английский толковый словарь по 

общему земледелию = Ukrainian-Russian-English Explanatory Dictionary of General 

Agriculture : понад 1400 термінів / В. П. Гудзь, І. А. Шувар, С. М. Каленська [та ін.] ; 

за ред. В. П. Гудзя, В. А. Величка, Л. А. Пилипенка. - К. : Аграрна наука, 2017. - 392 

с. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

   У словнику наведено тлумачення понад 1400 спеціальних термінів (розміщених в 
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алфавітному порядку), що вживаються у навчальній, науковій та виробничій літературі з питань 

землеробства. Тлумачний словник містить також переліки умовних позначень, одиниць вимірювання, 

скорочень та українсько-російсько-англійський словник термінів.     

 

 

Р 360739 

   622 
     

    Українсько-французький словник з нафтогазової справи [Текст] = 

Dictionnaire Ukrainien-Français de Chantiers Pétroliers : [довідкове видання] / Роман 

Яремійчук, Богдан Копей, Роман Стефурак, Ірина Клюфінська. - [Івано-Франківськ] 

: [ІФНТУНГ], [2017]. - 284 с. - (Серія: "Нафтогазове обладнання" ; т. 6). - Бібліогр.: 

с. 283. - Текст кн. укр., франц.  

 

   Українсько-французький нафтогазовий словник містить понад 20 000 термінів з 

розвідувального та експлуатаційного буріння, розробки нафтових і газових 

родовищ, устаткування промислів, транспорту і зберігання нафти та газу, морської практики ведення робіт. 

 

 

 

Р 360219 

    8 
 

    Шевченко, Лариса Іванівна.  

    Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа [Текст] : словник / 

Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ 

"Київський ун-т", 2017. - 113 с. - (Інноваційний проект кафедри стилістики та мовної 

комунікації за участю молодих учених). - Бібліогр.: с. 102-106.  

 

   Інноваційний словник нових слів і фразеологізмів в українських ЗМІ є першим 

словником у медіа лінгвістиці, який об’єднує неолексику та неофразеологізми  в 

сучасному вербальному просторі України на основі медійних джерел – газет і журналів, радіо та 

телебачення, інтернет-простору, реклами. 

 

 

 

Р 360675 

   336 
 

    Шира, Т. Б.  
    Термінологічний словник з фінансово-економічної безпеки [Текст] : 

[довідкове вид.] / Т. Б. Шира ; за заг. ред. А. М. Штангрета ; Українська акад. 

друкарства. - Л. : Укр. акад. друкарства, 2017. - 476 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 464-

473.  

 

   Автором у даному тлумачному словнику подано поряд із уже загальновідомими 

термінами з фінансово-економічної безпеки ще і ряд специфічних термінів, які 

раніше не розглядалися у навчальній та й науковій літературі. Загалом, даний словник містить близько 1500 

термінів з фінансово-економічної безпеки, їх алфавітний покажчик, додатки та список рекомендованої 

літератури. 

 

 

Р 360609 

   336 
 

    Щипцов, Олександр Анатолійович.  

    Морські наукові дослідження (методологічний базис) [Текст] : науково-довідкове вид. / О. А. 

Щипцов ; НАН України, ДУ "Науковий гідрофізичний центр НАН України". - К. : Логос, 2017. - 131 с. : іл. - 

Бібліогр.: с. 117-118. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%91.
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%A9%D0%B8%D0%BF%D1%86%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%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Розділ 1. Аналітичний огляд основних положень видання «Морські наукові дослідження: керівництво по 

реалізації відповідних положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права» 

Розділ 2. Короткий довідник термінів і визначень основних  понять у сфері морських наукових досліджень. 


