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Нові надходження довідково-енциклопедичних
та словникових видань
(надходження I півріччя 2020 р.)
725150 B
52
Атлас гідрографії і океанографії Чорного та Азовського морів [Текст] = Atlas of Hydrography and
Oceanography of the Black Sea and the Sea of Azov. № 602 / [С. В. Симоненко, О. Г. Марченко, Н. І. Кірілова
та ін.; пер. на англ. В. Ф. Баторшина, Л. В. Кипич] ; Державна служба морського транспорту України, ДУ
"Держгідрографія". - Київ : ДУ "Держгідрографія", 2020. - 410 с. : карти, м.карти. - Бібліогр.: с. 409. - Авт.
зазнач. на звороті тит. арк. Текст кн. укр. та англ.
Атлас містить наукові статті та карти про стан водного середовища та основні особливості гідрографії й
океанографії Чорного та Азовського морів, які з високим ступенем достовірності та деталізації на базі
найповніших масивів даних наочно ілюструють гідрографічні й океанографічні характеристики морів
України з пізнавальною й інформативною метою поміщено в атласі
розлогий нарис з історії
картографування цих морів
від античності до наших днів, подано схеми акваторій портів та зон
відповідальності ДУ «Держгідрографія».
У підготовці атласу брали участь науковці і фахівці державної установи ДУ «Держгідрографія». Атлас
двомовний – українсько-англійський.

724396 R
15
Гарькавець, Сергій Олексійович.
Соціальні конфлікти [Текст] : словник-довідник / С. О. Гарькавець ; Східноукр.
нац. ун-т імені В. Даля. - Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ імені В. Даля], 2020. - 120 с.
: фот. - Бібліогр.: с. 108-118.
Словник-довідник налічує більше 500 понять та термінів, що складають
тезаурус сучасної практики вивчення, дослідження, запобігання та вирішення
соціальних конфліктів, а також інформацію про найбільш відомих зарубіжних і
вітчизняних дослідників соціальних конфліктів. Словник укладений на основі
всебічного вивчення сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з конфліктології, психології та
соціології конфліктів.

725006 R
63
Григор'єв, Олексій Якович.
Довідник з годівлі диких тварин в умовах штучного створеного
середовища [Текст] / Григор'єв Олексій Якович, Гноєвий Ігор Вікторович ;
[Харківська держ. зооветеринарна акад., Комунальна орг. "Харківський
зоологічний парк"]. - Харків : [ФОП Бровін О. В.], 2020. - 212 с. : табл., фот.
У довіднику узагальнені раціони екзотичних тварин, що утримуються в умовах
штучно створеного середовища, складені на основі рекомендацій Європейської
Асоціації Зоопарків та Акваріумів, Української Асоціації Зоопарків та
Акваріумів, Євразійської Регіональної Асоціації Зоопарків та Акваріумів, Європейського центру по розробці
раціонів для зоопарків, практичного досвіду Зоопарку у цьому питанні. Деякі раціони складені з
врахуванням природно-кліматичних умов утримання диких тварин.
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725452 R
79
Лишевська, В. М.
Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки для
здобувачів вищої освіти (навчальна дисципліна "Фізичне виховання") [Текст] :
наук.-метод. видання / [Лишевська В. М., Шаповал С. І., Петрушкевич І. І.] ; ДВНЗ
"Херсонський держ. аграрний ун-т". - [Херсон] : Олді-плюс, 2020. - 208 с. Бібліогр.: с. 205-207.
Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки з дисципліни «Фізичне виховання» містить
терміни і визначення, що використовуються для підготовки фахівців фізкультурно-оздоровчого та
спортивного профілю. Потреба у подібному виданні зумовлена сучасним і перспективним завданням
розвитку освіти.

725436 R
34
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.
Наукова діяльність Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових
наук України. Довідник (2015-2019) [Текст] : довідник / [упоряд.: В. С.
Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін.] ; за ред. В. С. Батиргареєвої та
В. І. Борисова. - Харків : Право.
Вип. 4. - Харків, 2020. - 338 с.
Присвяч. 25-річчю НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України.
У четвертому випуску довідника включено теми фундаментальних і прикладних досліджень, науковопрактичних конференцій, семінарів, «круглих столів», проведених Інститутом, перелік законопроектних
робіт та науково - правових висновків для органів судової влади, до підготовки яких залучалися науковці
Інституту, бібліографічні описи наукових видань співробітників Інституту, які вийшли друком в Україні та
зарубіжних країнах у період 2015-2019 рр.

24873 R
63
Ситнік, Ігор Йосипович.
Довідник з лісової пірології [Текст] : навч. вид. / І. Й. Ситнік ; Харківський
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. - Харків : [Харківський
національний аграрний університет], 2019. - 101 с. : граф., рис., табл., фот. Бібліогр.: с. 64-67.
Наведено понад 460 термінів і понять, уживаних у підручниках, навчальних
посібниках і фаховій науковій літературі з лісової пірології та суміжних дисциплін(хімії, фізики, метрології,
лісівництва, лісовпорядкування, техніки безпеки тощо) і їх тлумачення. Видання ілюстроване, у додатках
представлено директивні матеріали.
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723025 R
338
Словник-довідник: туризм і природно-рекреаційний потенціал [Текст] :
наук.-метод. вид. / В. Г. Грановська, О. В. Морозов, В. М. Крикунова, О. С.
Морозова ; ДВНЗ "Херсонський держ. аграрний ун-т". - [Херсон] : Олді-плюс,
2019. - 108 с. : фот. кол.
Словник-довідник рекомендовано для використання фахівцям у сфері
туристичних послуг при плануванні розвитку туристично-курортного бізнесу,
оцінюванні природних, кліматичних і культурно-історичних ресурсів
рекреаційної галузі.
Призначено для посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковців,
аспірантів, студентів навчальних закладів відповідного профілю.

723022 R
66
Словник з хімії, хімічної технології та устаткування (російськоукраїнський) [Текст] : 35 тис. термінів / [уклад.: Л. Л. ТоважнянськийО. Я.
Лобойко, Г. І. Гринь та ін.] ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Я. Лобойка. - Харків
: Рюкзачок, 2019. - 726 с. - Парал. назва рос. Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
Словник вміщує 35000 термінів з хімічної технології та обладнання. До нього
входять також терміни і вирази із суміжних дисциплін: математики, мінералогії,
фізики та тощо, які застосовуються в хімічній практиці. Для викладачів
навчальних закладів, наукових працівників та спеціалістів.

722343 R
61
Французько-український та українсько-французький словник термінології
фізичної та реабілітаційної медицини [Текст] / Р. С. Помірко, Р. С. Коваль, О.
В. Романчук, О. І. Тиравська ; за ред. Р. С. Помірка. - Львів : Галицька видавнича
спілка, 2019. - 236 с. - Бібліогр.: с. 224-235.
Словник містить французько-українські та українсько-французькі еквіваленти
найпоширеніших термінів, які використовуються у фізичній та реабілітаційній
медицині на позначення професій галузі; вад, порушень і захворювань; тестів,
шкал і класифікацій; засобів та методів; абревіатур.

721041 B
91
Цепенда, Микола Михайлович.
Суверенні держави світу [Текст] : суспільно-географічний довідник / М. М.
Цепенда ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 226 с. : карти, табл. - Бібліогр.: с. 225.
У виданні в табличному вигляді узагальнено різноманітні актуальні суспільногеографічні, економічні, демографічні та інші характеристики у розрізі 198-ми
суверенних держав світу.
Для викладачів закладів вищої освіти, вчителів середньої школи, туристів, учнів,
студентів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять основні відомості про країни світу.
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723399 R
34
Шепітько, Михайло Валерійович.
Кримінальна юстиція в латинських висловах і термінах [Text] : слов.-довід. /
М. В. Шепітько. - Харків : Право, 2020. - 180 с. - Текст укр., латин.
Словник-довідник містить 1000 латинських висловів і термінів кримінальноправового, процесуального та криміналістичного спрямування з перекладом на
українську мову. Читачу запропоновано зручний алфавітно-предметний покажчик,
який дозволяє швидко знайти необхідний термін або висловлювання.

723394 R
54
Ярошенко, Ольга Григорівна.
Хімія. Довідник, тестові завдання. Повний повторювальний курс,
підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової
атестації [Текст] / О. Г. Ярошенко. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2019. - 404
с. : рис., табл. - (Зовнішнє незалежне оцінювання).
Матеріал довідника укладено відповідно до чинних програм для
загальноосвітніх навчальних закладів з хімії, затверджених Міністерством освіти і
науки України.
Повний повторювальний курс містять теоретичні відомості з усього шкільного курсу з хімії. У кінці,
кожного тематичного розділу запропоновано завдання у тестовій формі різного рівня складності.
Матеріал посібника може бути використаний для проведення тематичного оцінювання знань та
підготовки до зовнішнього оцінювання.
Збірник стане незамінним для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів вищих навчальних
закладів, учителів, викладачів.

720731 R
339
Incoterms 2020. Правила МТП з використання термінів для внутрішньої та
міжнародної торгівлі [Текст] / [Укр. нац. комітет МТП, АТ "ПЛАСКЕ,
Консалтингова компанія "АЛЛЄГО"]. - [Б. м. : б. и.], 2019. - 392 с. : іл. Текст кн.
укр. та англ.
Видання представляє збірник міжнародних торгових термінів, що розроблені
Міжнародною Торговою Палатою (Париж) та адресоване, перш за все, суб’єктам
господарської діяльності, які укладають зовнішньоекономічні договори.

