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715495 R 

   656 
 

    Абрамова, Людмила Сергіївна.  

    Довідковий словник термінів та визначень з організації та безпеки 

дорожнього руху [Текст] : [словник] / Л. С. Абрамова, Г. Г. Птиця, В. В. Ширін ; 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет. - [Б. м. : б. и.]. - 227 

с. - Бібліогр.: с. 225-226.  

 

   Цей «Словник-довідник термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього 

руху» створено з метою упорядкування професійних термінів у галузі організації та 

безпеки дорожнього руху, що використовуються у відповідних документах державного рівня, Законі 

України про дорожній рух та Законі України про автомобільні дороги, а також у Віденській конвенції про 

дорожній рух. 

   Словник містить 800 термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього руху українською та 

російською мовами. 

   У словнику також вміщено і перекладено значну кількість професійних словосполучень, що 

використовуються у фаховій літературі. 
 

 

 

714481 R 

   5 
 

    Барабаш, Олена Василівна.  

    Біоіндикація: словник-довідник [Текст] : [навч. вид.] / О. В. Барабаш ; 

Національний транспортний університет. - К. : [НТУ], 2017. - 92 с. - Бібліогр.: с. 90-

91. - Предм. покажч.: с. 62-74. -Авт. на обкл. не зазнач. 

 

   У стислій формі подається науково-обгрунтоване тлумачення змісту термінів і 

понять з біоіндикації (близько 800), що ввійшли в українську мову як складова 

частина загальної наукової термінології. Для закріплення та кращого опанування знань розроблено 

кросворди з основних термінів біоіндикації. 

 

 

 

716376 R 

   8 
 

    Білецька, Оксана Олександрівна.  

    International Relations and Diplomacy Thesaurus and Glossary [Text] : 

тлумачний та англо-укр. словник лексики міжнар. та дип. сфери діяльності / О. О. 

Білецька ; Мінкульт України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : [Вид. центр 

КНУКіМ], 2018. - Авт. на обкл. не зазнач. 

 

   International Relations and Diplomacy Thesaurus and Glossary, тлумачний та англо-

український словник репрезентує в поняттях і термінах ключову лексику лексики 

міжнародної та дипломатичної сфери діяльності. 

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

«Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародне право» та широкого кола 

осіб, які зацікавлені в цій сфері діяльності. 

 

 

 

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%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%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%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%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=1&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


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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   34 
 

    Боровик, Андрій Володимирович.  

    Тлумачний словник пенітенціарної лексики [Текст] : [науково-довідкове 

вид.] / А. В. Боровик, О. Г. Колб ; Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем'янчука. - Луцьк : Волиньполіграф, 2018. - 340 с. - 

Бібліогр. у виносках.  

 

   Науково-довідкове видання присвячене дослідженню змісту кримінальної 

субкультури та її впливу на правопорядок у суспільстві та державі. Змістовне 

відображення субкультурної лексики у науковому джерелі дає можливість усім суб’єктам наукової та 

навчальної діяльності усвідомити її суспільно-небезпечні наслідки для населення в цілому, та для держави 

зокрема. Практичне значення даного видання полягає в тому, що воно створює відповідні умови для 

удосконалення запобіжної діяльності, спрямованої для усунення, блокування, нейтралізацію причин та 

умов, як рецидивної, так і в цілому злочинності в Україні. 

 

 

 

 

716272 B 

   8 
 

    Войцева, Олена Андріївна.  

    Польсько-український лінгвокраїнознавчий словник [Text] = Polsko-

ukrainski slownik ligworealioznawczy : навч.-довідковий посіб. для закладів заг. серед. 

освіти / Олена Войцева, Галина Касім, Єжи Ковалевський. - К. : Інтерсервіс, 2018. - 

192 с. : кол. іл.  

 

   Запропонований перекладний лінгвокраїнознавчий словник є першим виданням 

такого типу, він містить близько 500 лексем, що належать до польської культурно-

маркованої лексики. Це слова та словосполучення (безеквівалентна, фонова та конотативна лексика, слова – 

символи), пов’язані з історією, культурою, літературою, традиціями, побутом, релігійними святами та 

обрядами поляків, з героями польських казок и легенд, художніх творів. Лексику розміщено за алфавітним 

принципом і перекладено на українську мову. Видання  забезпечує правильне розуміння польських 

лексичних одиниць носіями української мови для їх подальшого засвоєння, воно сприятиме формуванню й 

розвитку комунікативної компетенції в галузі польської мови. 

 

 

 

 

716379 R 

   339 
 

    Григорчук, Тарас Васильович.  

    Словник маркетингових термінів [Текст] / Тарас Григорчук ; [наук. ред. 

Филюк Галина Михайлівна] ; Мінкульт України, Київський нац. ун-т культури і 

мистецтв, Каф. шоу-бізнесу. - К. : [Вид. центр КНУКіМ], 2018. - 47 с. - Авт. на тит. 

арк. не зазнач. 

 

   Словник є спробою зібрати та впорядкувати в одному джерелі актуальні в 

сучасному маркетингу означення, терміни й категорії. Він призначений для 

поглибленого вивчення навчальних дисциплін «Маркетинг» і «Маркетинг у соціокультурній діяльності» 

студентами спеціальності «Менеджмент у соціокультурній діяльності». Однак, може з користю 

використовуватися й для підготовки студентів економічних спеціальностей, викладачами споріднених 

навчальних дисциплін, чи особами, що мають намір ознайомитися з викладеними в даному словнику 

термінами та категоріями або поглибити свої знання з маркетингу. 

 

 

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%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%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
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%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%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%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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   63 
     

    Довідник економіста сільськогосподарського підприємства [Текст] / 

[Лупенко Ю. О., Захарчук О. В., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. 

Захарчука] ; [Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки"]. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2018. - 

600 с. : граф., рис., табл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 

   У довіднику висвітлені основні напрями поліпшення економічної роботи в 

аграрних підприємствах. Наведені в ньому методичні положення, нормативи, 

економічні та техніко-експлуатаційні показники дають змогу поглиблено 

аналізувати й виявляти резерви та можливості збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції шляхом раціонального використання грошових, матеріально-технічних, 

енергетичних і трудових ресурсів. 
 

 

717219 B 

   339 
     

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

Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. 

Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 338 с. 

- Бібліогр.: с. 575-606. - Предм. покажч.: с. 644-682. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 

   Довідник охоплює  ключові категорії та поняття сфери 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,  торговельно-технологічне  обладнання, товарознавство вин і 

сирів. Наведені означення розглянуто відповідно до ДСТУ та ISO. 
 

 

714507 B 

   8 
 

    Жайворонок, Віталій Вікторович.  

    Антологія знаків української етнокультури [Текст] : словник-довідник / 

Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : 

Наукова думка, 2018. - 760 с. - Предм. покажч.: с. 709-758.-Бібліогр.: с. 5-6. 
 

   Антологія включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в 

народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, 

коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними 

цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, «Слова о полку 

Ігоровім» та ін. Реєстр Антології вміщує окремі власні назви (передусім історичні, церковні, міфологічні, 

антропонімічні та географічні найменування), з якими тісно переплетені історична доля та світогляд 

українського народу. До Антології включено також сталі лексикалізовані та фразеологізовані 

словосполучення етнокультурного змісту. 
 

 

715588 R 

   63 
 

    Лебідь, Ольга Миколаївна.  

    Англо-український словник-посібник для агрономічних 

спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / О. М. Лебідь, М. О. Камінська, І. М. 

Мринський ; ДВНЗ "Херсонський держ. аграрний ун-т". - Херсон : Олді-плюс, 2018. 

- 87 с. : табл. - Бібліогр.: с. 86.  
 

   Англо-український словник-посібник призначений для студентів агрономічних 

спеціальностей; сприяння підвищення рівня володіння англійською мовою і, 

водночас, ознайомлення їх з різними аспектами майбутньої спеціальності. 

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%96%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    8 

 

   Литвинов, Володимир Дмитрович 
    Латинсько-український словник [Text] : у чотирьох томах. Антична, 

середньовічна й ренесансна лексика / Володимир Литвинов. - К. : Наукова думка. -  

   Т. 1 : A - B - C : обсяг-близько 120 000 гасел / [ред.: В. Є. Македон, Т. Г. 

Міхальова, В. О. Подолянчук] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Ін-

т мовознавства. - Київ : Наукова думка, 2018. - 1045 с. - Парал. тит. арк. лат. 

 

   Пропонований увазі читача Словник охоплює латинську лексику творів античних 

і середньовічних авторів, західноєвропейських та українських діячів доби Відродження й Реформації, а 

також рукописної латиномовної спадщини професорів Києво-Могилянської академії, яка налічує сотні 

фоліантів. Словник не має аналогів не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі, як за 

кількістю гасел (словникових статей), так і за змістовним їх наповненням. 

 

 

  

714326 R 

   621.3 
 

    Милютченко, Іван Олександрович.  

    Довідник з основ теорії кіл [Текст] : для студ. спец. 172 "Телекомунікації та 

радіотехніка" спец. "Радіотехніка", 125 "Кібербезпека" спец. "Системи техн. захисту 

інформації" / І. О. Милютченко ; Харківський національний університет 

радіоелектроніки. - Х. : [ХНУРЕ], 2018. - 151 с. : іл. - Бібліогр.: с. 149.  - Авт. на тит. 

арк. не зазнач. 

 

   Довідник охоплює теми відповідно до програми дисципліни «Основи теорії кіл»: 

методи розрахунку кіл постійного та синусоїдного струму; розрахунок вхідних і передатних комплексних 

функцій і частотних характеристик типових кіл; розрахунок перехідних процесів класичним, часовим та 

оперативним методами; розрахунок довгих ліній. 

   У довіднику наведено тематичний каталог понять, ключових слів і термінів, абетковий каталог-глосарій 

головних понять теорії електричних кіл, позначення, основні співвідношення та одиниці вимірювання 

елементів і величин теорії кіл (систематизовані як таблиці), короткі біографічні дані про видатних вчених, 

які зробили значний внесок у розвиток теорії кіл, приклади розв’язання основних типів задач, типові тестові 

завдання з відповідями. 

 

 

 

714295 R 

   339 
 

    Могилевська, Ольга Юріївна.  

    Словник сучасного маркетингу [Текст] / О. Ю. Могилевська, Л. В. 

Романова, О. М. Скиба ; Київський міжнародний університет. - К.: [КиМУ], 2018. - 

211 с. - Бібліогр.: с. 204-210.  

 

   Представлений словник спрямований на висвітлення маркетингових категорій, 

понять і термінів. Описані основні маркетингові напрями. Словникові статті 

відрізняються відкритістю і повнотою викладу, що дозволяє використати його як 

навчальний посібник. Основна увага в словнику надана сучасним технологіям маркетингу, розвитку 

філософської думки в бізнесі.  

   Цей словник складений з використанням джерел вітчизняних та іноземних літературних та інтернет-

ресурсів. Словник містить слова і словосполучення ділової лексики сучасного маркетингу, іноземні 

маркетингові терміни і вирази. Усі словникові статті розміщені в алфавітному порядку. Окремими 

додатками подані термінологія маркетингових досліджень і словник маркетингового сленгу, наприкінці – 

бібліографічний список. 

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%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%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%94%D0%BC%D0%B8%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%9C%D1%96%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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 
 

 

715304 R 

   8 

     

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента : автомобільний транспорт [Text] = Deutsch-Ukrainisches 

Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch für : Autoverkehr : 3000 термінів / уклад. Г. Сокол. - 

Івано-Франківськ : [Фоліант], 2018. - 142 с. - (Серія "Фаховий словник-довідник 

студента"). - Бібліогр.: с. 141 (7 назв). - Текст укр., нім. 
 

    Цей фаховий словник-довідник призначено для студентів та викладачів напрямку 

підготовки «Автомобільний транспорт» за спеціальністю автомобільний транспорт. 

Німецько-український словник містить близько 1500 німецьких термінів з їх 

перекладом на українську мову. Українсько-німецький словник містить теж близько 1500 українських 

термінів з їх перекладом на німецьку мову та частковими поясненнями до деяких термінів. 

 

715303 R 

    8 
     

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента: архітектура, туризм [Text] = Deutsch-Ukrainisches 

Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch für : architektur und tourismus : 3000 термінів / 

уклад. Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : [Фоліант], 2018. - 134 с. - (Серія "Фаховий 

словник-довідник студента"). - Бібліогр.: с. 133 (5 назв). - Текст укр., нім. 
 

   Навчальний посібник призначено для студентів напрямів підготовки 

«Будівництво і архітектура» за спеціальностями архітектура та туризм.  Словник-

довідник містить біля 3000 фахових термінів із зазначених дисциплін та тлумачень 

основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами. 

 

715340 R 

    8 
  

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента: геодезія, картографія, землеустрій [Text] = Deutsch-

Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch für : Geodäsie, Kartographie- und 

Bodennutzung : 3000 термінів / уклад. Л. Скорока. - Івано-Франківськ : [Фоліант], 

2018. - 147 с. - (Серія "Фаховий словник-довідник студента"). - Бібліогр.: с. 146 (6 

назв). - Текст укр., нім. 
 

   Навчальний посібник призначено для студентів напрямку підготовки «Геодезія, 

картографія та землевпорядкування». Словник-довідник містить близько 3000 

фахових термінів із зазначених вище дисциплін та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та 

українською мовами. 

 

715339 R 

   8 
     

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента: геологія, екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування [Text] = Deutsch-

Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch für : geologie, ökologie, umweltschutz 

und bilanzierte naturnutzung : 3000 термінів / уклад. Л. Г. Скорока. - Івано-Франківськ 

: [Фоліант], 2018. - 151 с. - (Серія "Фаховий словник-довідник студента"). - 

Бібліогр.: с. 150 (5 назв). - Текст укр., нім. 

 

   Навчальний посібник призначається для студентів напрямків підготовки 

«Геологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 

Словник-довідник містить близько 3000 фахових термінів із зазначених вище дисциплін та тлумачень 

основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами. 

 

 



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

 

715338 R 

    8 
     

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента: економіка підприємства, фінанси та кредит, облік та 

аудит [Text] = Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch für : 

unternehmenswirtschaft, finanzen und kredit, buchführung und audit : 2000 термінів / 

уклад. З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : [Фоліант], 2018. - 146 с. - (Серія "Фаховий 

словник-довідник студента"). - Бібліогр.: с. 145 (6 назв). - Текст укр., нім. 
 

   Навчальний посібник «Німецько-український та українсько-німецький фаховий 

словник-довідник студента: економіка підприємства, фінанси та кредит, облік та 

аудит» призначається для студентів напрямків підготовки «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», 

«Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів із зазначених вище дисциплін 

та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами. 

 

715337 R 

    8 
     

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента: інженерна механіка, зварювання [Text] = Deutsch-

Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch für : ingenieurmechanik und schweißen : 

3000 термінів / уклад. Г. Сокол. - Івано-Франківськ : [Фоліант], 2018. - 153 s. - (Серія 

"Фаховий словник-довідник студента"). - Бібліогр.: с. 152 (7 назв). - Текст укр., нім. 
 

   Навчальний посібник призначено для студентів напрямків підготовки «Інженерна 

механіка» та «Зварювання». Словник-довідник містить близько 3000 фахових 

термінів  та  тлумачень  із  зазначених  вище  дисциплін  німецькою  та українською  

                                          мовами. 

 

715336 R 

    8 
     

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента : менеджмент [Text] = Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-

Deutsches Wörterbuch für : management : 2000 термінів / уклад. З. З. Коржак. - Івано-

Франківськ : [Фоліант], 2018. - 154 s. - (Серія "Фаховий словник-довідник студента"). 

- Бібліогр.: с. 153 (6 назв). - Текст укр., нім. 
 

   Навчальний посібник «Німецько-український та українсько-німецький фаховий 

словник-довідник студента: «Менеджмент» призначається для студентів напрямку 

підготовки «Менеджмент». Словник-довідник містить близько 2000 фахових 

термінів із зазначеної вище дисципліни та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та 

українською мовами. 

 

715335 R 

   8 
     

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента: метрологія та інформаційно-вимірювальні 

технології, приладобудування [Text] = Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-

Deutsches Wörterbuch für : metrologie, informations- messtechnologie und gerätebau : 

3000 термінів / уклад. Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : [Фоліант], 2018. - 163 s. - 

(Серія "Фаховий словник-довідник студента"). - Бібліогр.: с. 162 (5 назв). - Текст 

укр., нім. 
 

   Навчальний посібник «Німецько-український та українсько-німецький фаховий 

словник-довідник студента: «Менеджмент» призначається для студентів напрямку 

підготовки «Менеджмент». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів із зазначеної вище 

дисципліни та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами. 

 



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

 

 

715334 R 

    8 
     

    Німецько-український українсько-німецький фаховий словник-

довідник студента: нафтогазова справа [Text] = Deutsch-Ukrainisches 

Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch für : endöl- und erdgaskunde : 3000 термінів / уклад. 

Л. Сорока. - Івано-Франківськ : [Фоліант], 2018. - 151 с. - (Серія "Фаховий словник-

довідник студента"). - Бібліогр.: с. 150 (7 назв). - Текст укр., нім. 

 

 

   Навчальний посібник призначається для студентів напрямків підготовки 

«Гірництво» та «Нафтогазова справа». Словник-довідник містить близько 3000 фахових термінів із 

зазначених вище дисциплін та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською 

мовами. 

 

 

 

 

716025 R 

   355 
 

    Полярус, Олександр Васильович.  

    Цивільний захист та безпека життєдіяльності [Текст] : довідник / Полярус 

О. В., Мінка С. В., Богатов О. І. ; Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет. - Х. : ХНАДУ, 2017. - 396 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-387. - Алф.-предм. 

покажч.: с. 388-395. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

 

   У довіднику зібрані тільки основні поняття й визначення, які з точки зору авторів, 

можуть стати основою розуміння дисциплін «Цивільний захист», «Безпека життєдіяльності», «Екологічна 

безпека», «Основи охорони праці». Оскільки кожне поняття може мати багато значень, по-різному 

формулюватися, автори наводили головне визначення з метою більш чіткого його розуміння.  

   Укладаючи довідник, автори прагнули об’єднати досвід, накопичений фахівцями різних спеціальностей, 

які внаслідок обставин працювали у зонах природних та антропогенних катастроф. 

 

 

 

 

715581 R 

   621.791 

     

    Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас [Текст] : 

[довідкове вид.] / [М. В. Юрженко, А. М. Шестопал, В. Л. Гохфельд та ін.] ; за ред. 

Б. Є. Патона ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. - К. : Наукова 

думка, 2018. - 365 с. : іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 298-302. - Предм. 

покажч.: с. 303-362. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Парал. тит. арк. англ. 

 

 

   Словник-довідник є доповненим перекладом «Словаря-справочника по сварке и склеиванию пластмасс» 

видання 1988 року. Він містить близько 1,5 тис. термінів зі зварювання та склеювання полімерних 

матеріалів, а також споріднених галузей.  

   Наведено переклади термінів англійською та російською мовами.  

   Додано широкий ряд термінів, що стосуються сучасних тенденцій та знань в галузі з’єднання матеріалів та 

формування виробів з них, їх випробування і використання. Найбільшу увагу приділено термінам та їх 

тлумаченням зі структурних, механічних та теплових процесів, які відбуваються під час різних способів 

зварювання пластмас і склеювання різних матеріалів. 

 

 

 

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%BB%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81,%20%D0%9E%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%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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715806 R 

   33 
     

    Словник економіста та підприємця [Текст] / [авт. кол. : А. М. Туренко, І. А. 

Дмитрієв, О. С. Іванілов, І. Ю. Шевченко] ; Харківський нац. автомобільно-

дорожній ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2018. - 340 с. - Бібліогр.: с. 283-300 (225 назв). - 

Предм. покажч.: с. 301-339. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.  

 

 

   Словник містить систематизацію трактувань економічних термінів, з якими 

стикаються сучасні суб’єкти господарювання та підприємництва під час 

провадження операційної, фінансової та інвестиційної діяльності в умовах соціально-економічної 

турбулентності національної економіки та інтенсифікації міжнародних інтеграційних процесів.  
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    Словник українських говірок Бузько-Інгульського Межиріччя [Текст] 

: близько 20 000 діалектизмів / [укл.: Л. С. Спанатій, А. П. Супрун, М. Ф. Тимченко, 

В. П. Токар ; за заг. ред. Л. С. Спанатій] ; НАН України, Ін-т української мови, 

Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 876 с. 

- Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

 

   «Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя» укладено за 

розробленою кафедрою української мови  Миколаївського педагогічного інституту програмою для збирання 

говірок,  що охоплює всі сфери життя і діяльності людей: сільське господарство, тваринництво, 

птахівництво, бджільництво, рибальство, будівництво, транспорт і комунікацію, ткацтво, млинарство, 

теслярство, ковальство, гончарство, шевство, анатомію, медицину і ветеринарію, метеорологію, астрономію, 

побут, кулінарію, одяг і взуття, звичаї, ігри, розваги, обряди, повір’я, індивідуальні риси людини тощо 

(орієнтиром для укладачів була «Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови» 

Й. О. Дзендзелівського). 
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    Стислий довідник з вищої математики. Означення. Формули. 

Теореми. Алгоритми розв'язування задач [Текст] : [посібник] / Н. С. 

Бутенко, О. Г. Нерух, Н. М. Ружицька, Н. П. Стогній ; Харківський національний 

університет радіоелектроніки. - Х. : [ХНУРЕ], 2018. - 176 с. : іл. - (Серія "Помічник 

з математики" ; ч. 5).  

 

 

   Посібник містить основні поняття, формули і алгоритми розв’язування задач загального курсу вищої 

математики, які охоплюють такі розділи: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне 

та інтегральне числення функцій однієї змінної, диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох 

змінних, диференціальні рівняння, ряди, функції комплексної змінної, операційне числення, теорія 

ймовірностей. Також подано формули з курсу математики середніх шкіл. Крім того, у посібнику у вигляді 

стислих статей містяться матеріали з історії математики, прочитавши які, студент може отримати конкретну 

уяву про найбільш значні досягнення математичної думки у стародавніх часів до XX сторіччя. 
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    Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та 

корупції [Text] / [укл.: Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Павлов Д. М. та ін.] ; Орг. з 

безпеки та співробітництва в Європі. - К. : [ВАІТЕ], [2018]. - 827 с. - Бібліогр.: с. 799-

824. - Алф. покажч.: с. 732-798. - Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. Дод. тит. арк. 

англ. 

 

   Термінологічний словник підготовлено  шляхом  узагальнення та систематизації термінів  та понять з 

питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму,  фінансуванню розповсюдження  зброї масового знищення та корупції. Словник 

зібрав в себе термінологію,  що міститься  у відповідних міжнародних  юридичних документах (конвенціях), 

стандартах і керівництвах  міжнародних організацій,  національному законодавстві, інформаційній та 

науковій літературі. 
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    Технічна діагностика матеріалів і конструкцій [Текст] : довідниковий 

посібн. у 8-ми т. / за заг. ред. З. Т. Назарчука. - Л. : Простір-М, 2017 - . 

   Т. 2 : Математичне моделювання взаємодії фізичних полів із дефектами матеріалу / 

З. Т. Назарчук, Д. Б. Куриляк, В. В. Михаськів [та ін.] ; НАН України, Фізико-

механічний інститут імені Г. В. Карпенка. - Л. : Простір-М, 2018. - 512 с. : граф., 

рис., табл., іл. - Предм. покажч.: с. 493-500. - Імен. покажч.: с. 501.- Бібліогр. 

наприкінці розділів.  

 

   Проаналізовано сучасні математичні моделі взаємодії зондувальних хвиль (електромагнетних, акустичних, 

пружних) з дефектами конструкційних матеріалів. Наведено вирази для електромагнетного поля 

елементарних джерел в однорідному матеріалі і в середовищі з включеннями канонічної форми з краями. 

Для моделювання взаємодії зондувальної плоскої електромагнітної хвилі з тріщиноподібними дефектами 

отримано сингулярні та гіперсингулярні інтегральні рівняння першого роду та подано числові алгоритми їх 

розв’язання. 
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    Технічна діагностика матеріалів і конструкцій [Текст] : довідниковий 

посібн. у 8-ми т. / за заг. ред. З. Т. Назарчука. - Л. : Простір-М, 2018 - .  

   Т. 4 : Електрофізичні методи неруйнівного контролю дефектності елементів 

конструкцій / Р. М. Джала, В. Р. Джала, І. Б. Івасів [та ін.] ; НАН України, Фізико-

механічний інститут імені Г. В. Карпенка. - Л. : Простір-М, 2018. - 356 с. : граф., 

рис., табл., іл. - Предм. покажч.: с. 342-347.- Бібліогр. наприкінці розділів. - Дод. тит. 

арк. англ.  

 

   Описано фізичні основи, методи, засоби та апаратурне забезпечення інформаційно-вимірювальної системи 

експрес-обстежень і контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів і споруд з використанням 

безконтактних вимірювань струмів та нового методу вимірювань поляризаційного потенціалу з урахуванням 

електрофізичних параметрів межі металу і середовища. Наведено прилади контролю дефектності елементів 

металевих конструкцій вихрострумом і магнетним методами, радіохвильового контролю діалектичних 

структур та контролю пошкоджень поверхні методом дифузного відбивання світла.   
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    Технічна діагностика матеріалів і конструкцій [Текст] : довідниковий 

посібн. у 8-ми т. / за заг. ред. З. Т. Назарчука. - Л. : Простір-М, 2018 -  

   Т. 7 : Інформаційні технології неруйнівного контролю / І. М. Яворський, Є. П. 

Почапський, Р. А. Воробель, Б. П. Русин ; НАН України, Фізико-механічний інститут 

імені Г. В. Карпенка. - Л. : Простір-М, 2018. - 507 с. : граф., рис., табл., іл. - Предм. 

покажч.: с. 497-500.- Бібліогр. наприкінці розділів . - Дод. тит. арк. англ.      

 

   Розглянуто інформаційні технології віброакустичного контролю механічних 

об’єктів, які створені на основі математичних моделей вібрацій у вигляді періодично корельованих 

випадкових процесів, показана ефективність такого підходу при виявленні дефектів елементів обертових 

вузлів на ранніх стадіях розвитку. Розкрито підходи до побудови  сучасних багатоканальних інформаційно-

вимірювальних систем для виявлення стадій зародження та розвитку дефектів конструкційних матеріалів за 

сигналами акустичної емісії, а також магнітопружної. Представлено інформаційні технології опрацювання 

медичних та промислових рентгенографічних зображень, зокрема зображень зварних з’єднань, розглянуто 

основні методи підвищення їх якості та автоматичного аналізу. Описано основи інформаційних технологій 

тривимірної реконструкції дефектів в технічній діагностиці, особливу увагу приділено реконструкції 

поверхні дефекту за серією металографічних зображень та визначенню його глибини. 
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    Федоненко, Олена Вікторівна.  

    Промислове освоєння іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) 

водосховища [Текст] : довідник / Федоненко О. В., Маренков О. М. ; Дніпровський 

нац. ун-т імені О. Гончара, Біолого-екологічний факультет, Кафедра заг. біології та 

водних ресурсів. - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 149 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 110-124 (128 

назв). 

До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.   

 

   У довіднику наведено результати багаторічних моніторингових досліджень промислової іхтіофауни 

Запорізького (Дніпровського) водосховища. Наведено сучасну фізико-географічну, кліматичну та 

гідроекологічну характеристику водосховища. Наведено ретроспективний аналіз стану  іхтіофауни. 

Обговорено принципи формування та трансформації іхтіофауни водосховища в режимі промислової 

експлуатації та біологічних інвазій. Значну увагу приділяється біологічним показникам представників 

промислових видів риб. Наводяться практичні рекомендації відновлення місць нересту риб, ведення 

промислового та любительського рибальства. Представлені рекомендації щодо визначення істотності 

шкоди, завданої рибним біоресурсам водосховища внаслідок незаконного рибного промислу. 
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   Шевченко, Лариса Іванівна 

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

Л. І. Шевченко,  Д. Ю. Сизонов ; КНУ  імені  Т. Шевченка. - К. :  ВПЦ "Київський 

ун-т". - 

   Ч. 1. - К., 2018. - 120 с. : іл. - Бібліогр.: с. 110-114 (53 назви).  

 

   Перша частина інноваційного словника нових слів і фразеологізмів в українських 

ЗМІ об’єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору 

України, які представлені в газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в інтернеті, рекламі  за 2017 р. 

Словник об’єднує близько 300 мовних одиниць. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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
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