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    Білецька, Оксана Олександрівна.  

    Короткий словник-довідник лінгвістичних та перекладацьких 

термінів [Текст] : [словник] / Оксана Олександрівна Білецька ; Мінкульт, 

Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : [КНУКіМ], 2017. - 197 с. - Бібліогр.: 

с. 195-196.  

 

   Короткий словник-довідник лінгвістичних та перекладацьких термінів 

репрезентує в поняттях і термінах основи мовознавства, лінгвістики, лексикології 

та перекладознавства. 

   Словник-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 

«Філологія», спеціалізація «Переклад», та широкого кола осіб, які зацікавлені в цій сфері діяльності. 
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    Вакуленко, Максим Олегович.  

    Словник фізичних термінів-синонімів [Текст] : близько 5000 синонімічних 

рядів / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко ; Київський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. - [К.] : ВПЦ Київський ун-т, 2017. - 192 с. - Бібліогр.: с. 189-191.  

 

   Наведено, упорядковано й уточнено терміни-синоніми в галузі фізики та 

суміжних наук, уживані в писемному та усному фаховому спілкуванні від початку 

XX ст. до цього часу. Словник містить близько 5000 рядів фізичних синонімів. 

 

 

 

 

 

712384 B 

    8 
 

    Дорошенко, М. 

    Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія [Текст] : репринтне 

вид. / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич ; НАН України, Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - [репринт з вид. 1930 р.]. - К. : [Вид. 

дім Дмитра Бураго], 2018. - 248 с. - (Серія "Словникова спадщина України" ). - 

Бібліогр. у виносках . 

 

   «Словник ділової мови» М. Дорошенка, М. Станіславського, В. Страшкевича 

постав з потреб формування українськомовного простору в діловому спілкуванні, 

яке до поч. 20-х рр. XXст. залишався російськомовним. Використана авторами широка емпірична база, 

глибокі знання законів будови української мови забезпечили високий рівень Словника, який привертає увагу 

багатьох дослідників ще й на поч. XXI ст. 

 

 

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%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C


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

    Словник термінів і висловів документів Давньої Русі та Росії XI-XVIII 

століть [Текст] / [упоряд. : В. М. Духопельников, С. С. Кушнарьов] ; Харківський 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2017. - 64 с. - Бібліогр.: 

с. 64. -Упоряд. зазнач. на звороті тит. арк. 
 

   До словника вміщено терміни і вислови, уживані в літописах, документах 

державного походження, духовних та договірних грамотах, особистому листуванні. 

Словник дасть змогу читачам ознайомитися з текстами документів, які містять слова, що побутували в мові 

наших предків. Значення окремих термінів, подані у словнику, допоможуть читачам зрозуміти функції і 

зміст документа. 
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    Енциклопедичний словник класичних мов [Text] / [Л. Л. Звонська, Н. В. 

Корольова, О. В. Лазер-Паньків та ін.] за ред. Л. Л. Звонської ; Київський нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка. - 2-ге вид., випр. і доп. - [К.] : ВПЦ Київський ун-т, 2017. - 

552 с. : іл., фот. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 

   Пропонований «Енциклопедичний словник класичних мов» є ґрунтовним 

довідником з античних – давньогрецької та латинської – мов та не має аналогів у 

світовому антикознавстві.  У ньому вміщено понад 700 статей із теоретичної  та 

історичної граматики, загальномовознавчих та специфічних законів давньогрецької та латинської мов, а 

також спеціальних фахових напрямів класичної філології. Словникові статті містять багатий матеріал  з 

оригінальних текстів та, на відміну від першого видання, супроводжуються ілюстраціями. 

 

 

 

712550 R 

   37 
     

    Календар-Довідник. 2018-2019 навчальний рік [Текст] : [довідкове вид.] / 

Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [РВВ НаУКМА], 2018. - 190 с. : 

портр., фот.  

 

   «Календар-довідник» містить загальну інформацію про історію та сучасність 

Академії, про місію та цінності Могилянки, загальноуніверситетські свята, 

навчальний процес та діяльність наукових центрів і лабораторій, про підрозділи й 

служби університету, могилянське культурне середовище. 
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    Крегул, Юрій Іванович.  
    Правознавство. Термінологічний словник [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. 

Крегул, Л. М. Шестопалова; за ред. Ю. І. Крегула ; Київський нац. торговельно-

економічний ун-т. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2018. - 628 с. 

 

   Термінологічний словник містить розташовані в абетковому порядку 

актуалізовані словникові статті до основних термінів та понять, якими 

послуговується правознавство як галузь знання та навчальна дисципліна, а також 

корисну суміжну історико-правову інформацію. 

 

 

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%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%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%9A%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB,%20%D0%AE%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 
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    Мельничук, Віктор Григорович.  

    Бурштин Полісся [Текст] : довідник / В. Г. Мельничук, М. В. Криницька ; 

Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2018. - 237 с. 

: табл., фот., іл. - Бібліогр: с. 217-225. - Предм. покажч.: с. 226-231. 

 

   Довідник містить синтезовану інформацію про поліський бурштин  як коштовний 

камінь і корисну копалину. Наведено основні відомості про історію його 

досліджень, речовинний склад і властивості, стратифікацію, районування і будову 

бурштинових покладів, описані методи пошуків, геологічної розвідки, видобутку і розробки бурштинових 

родовищ.  Окрім того, коротко викладено технологію переробки бурштину-сирцю у ювелірні вироби, а 

також методи його гемологічної експертизи та ідентифікації. 

   Довідник може бути корисний для всіх, хто пов'язаний з бурштиновими промислами та створений з метою 

підвищення обізнаності громадян та економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу 

Українського Полісся. 
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    Ніковський, Андрій.  

    Українсько-російський словник [Текст] : репринтне вид. / Андрій 

Ніковський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - 

[репринт з вид. 1926 р.]. - К. : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2018. - 864 с. - (Серія 

"Словникова спадщина України"). - Бібліогр. у виносках.  

 

   «Українсько-російський словник» Андрія Ніковського належить до знакових 

лексикографічних праць золотого десятиліття українського національно-

культурного відродження. У ньому відбито потужний розвиток української мови 20-х рр. XX   ст., зростання 

її стильового різноманіття, активізацію словотвірних моделей. Реєстр цього лексикона перевищив відомий 

«Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка на 10 тисяч слів. 

   Словник є однією з перших у вітчизняній лексикографії праць власне перекладного типу. Втілені в ньому 

принципи добору до українських слів і фразеологізмів відповідників російською мовою стали етапними в 

розвитку українського словникарства. 
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    Ситнік, Ігор Йосипович.  

    Довідник з дендрології та суміжних дисциплін [Текст] : [навч. вид.] / І. Й. 

Ситнік ; Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва. - Х. : [РВВ ХНАУ імені 

В. В. Докучаєва], 2018. - 90 с. - Бібліогр.: с. 87-89. 

 

   У довіднику зібрано понад 700 термінів, уживаних у підручниках, навчальних 

посібниках і фаховій науковій літературі з дендрології, та їх тлумачення. Також до 

видання включено деякі близькі поняття із суміжних дисциплін (лісознавства, 

лісової селекції, таксації та лісовпорядкування, садово-паркового господарства 

тощо). 

   Призначено для студентів, викладачів, науковців та всіх, хто цікавиться рідною природою. 

 

 

 

 

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%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%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%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9
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%B8%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Словник української мови в 11 томах. Додатковий том [Текст] : у 2-х 

кн. : 35 тис. слів / [ред: П. Ю. Гриценко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін.]. - К. : 

[Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. -  

   Кн. 1 : А - Л. - К., 2017. - 556 с. - Бібліогр.: с. XIV-LI. - Ред. зазнач. на звороті тит. 

арк. 

 

   Додатковий том – словник тлумачного типу, у якому зафіксовано нові слова, 

значення слів та відтінки значень, особливості слововживання, стійкі 

словосполучення, фразеологізми, не охоплені «Словником української мови» в 11 томах (1970-1980). Це 

лексика, що функціонує в художньому, публіцистичному, науково-популярному, розмовному, офіційно-

діловому, конфесійному стилях української мови (загалом 35 тис. слів). Крім розгорнутого тлумачення, 

проілюстровано паспортизованими цитатами, Додатковий том подає нормативну, функціонально-

стильову, емоційно експресивну та часову характеристику реєстрових одиниць і регламентує  їхню 

сполучуваність. 
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    Словник української мови в 11 томах. Додатковий том [Текст] : у 2-х кн. : 35 тис. слів / [ред: П. 

Ю. Гриценко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін.]. - К. : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. -  

   Кн. 2 : М - Я. - К., 2017. - 576 с. - Ред. зазнач. на звороті тит. арк. 
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    Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс 

[Текст] : у 3-х т. / [Дідун Л. І., Козирєва З. Г., Самойлова І. А., Сніжко Н. В.] ; НАН 

України, Ін-т укр. мови. - К. : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. -  

   Т. 1 : А-Й. - К., 2017. - 670 с. - Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   Український лексикон містить близько 300 тис. слів із найпопулярніших 

словників української мови: тлумачних енциклопедичних, орфографічних і т. ін. 

Словник-індекс дає різноманітну інформацію про слово: написання, 

наголошування, наявність формальних варіантів і омонімів, фіксацію в кожному з 18 словників-джерел 

тощо. 
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    Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс [Текст] : у 3-х т. / [Балог 

В. О., Козирєва З. Г.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К. : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. -  

   Т. 2 : К-Позагусати. - К., 2017. - 638 с.  - Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. 
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    Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс [Текст] : у 3-х т. / [Балог 

В. О., Боярчук О. С., Дідун Л. І. та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К. : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. -  

   Т. 3 : Позад-Я. - К., 2017. - 747 с.  - Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Українсько-російсько-англійський словник-довідник 

гідрогеологічних термінів [Текст] / [Д. Ф. Чомко, О. Є. Кошляков, Ф. В. Чомко 

та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ Київський ун-т, 

2017. - 624 с. : рис. - Бібліогр.: с. 620-621. - Алф. покажч.: с. 566-619.   

 

   Викладено українською мовою основний понятійно-термінологічний апарат 

гідрогеології. Наведено термінологічну базу таких наук, як геологія, гідрологія, 

метеорологія, екологія, біологія, хімія, інженерна геологія в межах тих розділів, які 

безпосередньо пов’язані з підземною гідросферою. Дано розгорнуте тлумачення гідрогеологічних термінів. 

Кожний гідрогеологічний термін подано також російською та англійською мовами. Коли є варіанти 

термінів, використано найпоширені або два-три варіанти. 
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    Ходоренко, Ганна Вікторівна.  

    English-Ukrainian-Russian Dictionary of Environmental Terms at Chemical and Food Industry 
[Текст] = Англо-украинско-русский словарь экологических терминов в химической и пищевой 

промышленности = Англо-українсько-російський словник екологічних термінів у хімічній та харчовій 

промисловості / Ходоренко Г. В., Півоваров О. А. ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-техн. ун-т". - Д. : 

Середняк Т. К., 2015. - 111 с. - Бібліогр.: с. 89.  

 

   Тримовний словник екологічних термінів складено для студентів, фахівців і бажаючих кваліфіковано 

здійснювати переклад з англійської мови специфічної літератури екологічного напрямку в визначених 

галузях промисловості. Вміщує 2800 термінів. 

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%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

