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Нові надходження довідково-енциклопедичних
та словникових видань
(надходження II півріччя 2020 р.)

727402 R
63
Англійсько-український термінологічний словник сталих
виразів: автоматизація АПК [Текст] : словник / Якушко К. Г.,
Грабовська І. В., Лисенко В. П. [та ін.]. - Київ : [ДДП "Експо-Друк"],
2020. - 273 с. - Бібліогр.: с. 271-272.

Термінологічний словник сталих виразів спрямований на вирішення проблеми
контекстного сприйняття фахових іншомовних текстів через залучення тематичних
абревіатур та словосполучень.
Наведені поширені абревіатури та вислови з автоматизації АПК для роботи з
перекладною літературою та розвитку професійно-орієнтованого іншомовного
спілкування.

728005 R
15
Англо-український українсько-англійський навчальний
словник-мінімум психологічних термінів [Text] : словник для
студ. спец. 053 "Психологія" / [уклад.: О. В. Ковтун, Л. В.
Помиткіна, Н. Ш. Хайдарі та ін.] ; Національний авіаційний
університет. - Київ : [НАУ], 2020. - 132 c. : табл. - Бібліогр.: с. 130.

Англо-український та українсько-англійський навчальний словник-мінімум психологічних
термінів складений за тематикою навчальних дисциплін «Фахова іноземна мова»,
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». Словник містить необхідний
термінологічний базис англомовних професійних термінів психологічного спрямування та
їх відповідники українською мовою.
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728246 R
36
Довідник для педагогічних працівників і батьків, які
виховують дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / [В.
Чорна, І. Яковенко, О. Царькова та ін. ; за заг. ред. О. В. Царькової] ;
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана
Хмельницького. - Мелітополь : [Люкс], 2019. - 183 с. : рис., табл. (Лабораторія психології здоров'я). - Бібліогр.: с. 172-182.
У довіднику представлено інформаційні матеріали, що регламентують особливості
консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми
потребами, та нормативно-правові засади створення інклюзивного середовища шляхом
включення таких дітей до загальноосвітнього процесу. Висвітлено практичний досвід
щодо роботи різних фахівців із зазначеною категорією клієнтів (тренінгові заняття з
розвитку комунікації та можливості збереження психічного здоров’я батьків, що
виховують дітей з ООП; поради логопеда, дефектолога, психолога щодо організації
освітнього середовища та спільної роботи батьків і педагогів).

726572 R
37
Доступність об'єктів соціокультурної інфраструктури для
дітей та молоді з особливими освітніми потребами [Текст] : навч.метод. довідник / [Кравченко О. О., Міщенко М. С., Резніченко І. Г.
та ін.] ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини. - Умань : Видавець "Сочінський М. М. ", 2020. - 154 с. : іл. Бібліогр.: с. 139-148.
У навчально-методичному довіднику розглянуто проблему доступності об’єктів
соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з особливими освітніми потребами та
систематизовано за нозологіями.

725743 R
5
Дудар, Тамара Вікторівна.
Англо-українсько-російський словник екологічних термінів
[Текст] / Т. В. Дудар. - Київ : НАУ, 2020. - 280 с. - Бібліогр.: с. 278.
Містить широкий спектр термінів і терміносполук з питань впливу
антропогенної діяльності на довкілля та екологічної безпеки
авіатранспортних процесів, узятих із сучасної науково-технічної літератури, міжнародних
і державних стандартів і документації ICAO.
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Призначений для широкого кола користувачів – науковців, аспірантів, студентів, що
мають намір підвищити рівень своїх навичок перекладу фахово-орієнтованої літератури
з проблем охорони навколишнього середовища.

725308 B
03
Енциклопедія Cучасної 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. 19 : Малиш - Медицина. - Київ, 2018. - 688 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Енциклопедія Cучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах
від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої
України в подіях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя
в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.
У дев’ятнадцятому томі подано 2355 статей, 2254 чорно-білі та 379 кольорових
ілюстрацій, 7 карт, 18 рисунків і 5 таблиць.

725309 B
03
Енциклопедія сучасної України [Текст] / [редкол.: Дзюба І. М. (співголова),
Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Наук. тво ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. - К. : [ТОВ "Лагота"]. Т. 20 : Медична - Мікоян. - Київ, 2018. - 688 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст.
У двадцятому томі подано 2059 статей, 1944 чорно-білі ілюстрації та 371 кольорова
ілюстрація, 11 карт і 1 таблиця.

725310 B
03
Енциклопедія сучасної України [Текст] / [редкол.: Дзюба І. М. (співголова),
Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Наук. тво ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. - К. : [ТОВ "Лагота"]. Т. 21 : Мікро - Моя. - Київ, 2019. - 712 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст.
У двадцять першому томі подано 2232 статті, 2074 чорно-білі та 410 кольорових
ілюстрацій, 6 карт, 6 рисунків і 6 таблиць.

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

726451 R
8
Кійко, Світлана Василівна.
Німецько-український інженерно-технічний словник [Текст] :
близько 20 000 термінів і терміносполук / С. В. Кійко ; Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці :
Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 468 с.
Словник містить близько 20 тисяч німецьких інженернотехнічних термінів і терміносполук з їх українськими
відповідниками. Адресатами словника є інженери, фахівці у галузі промислової
автоматизації, співробітники німецько-українських спільних підприємств, перекладачі
технічної літератури, викладачі та студенти інженерно-технічних факультетів вузів.
Словник може стати в нагоді широкому колу осіб, які цікавляться німецькою науковотехнічною літературою.

727423 R
8
Кійко, С. В.
Німецько-український словник термінів архітектури і
будівництва [Текст] / Кійко С. В., Пинтюк Є. С. ; Чернівецький нац.
ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича,
2020. - 144 с.
Словник містить 7 тисяч німецьких термінів і терміносполук
фахової мови архітектури і будівництва з їх українськими
відповідниками.

726788 R
669
Ольшанский, В. И.
Справочник электродчика [Текст] : справочник / В. И.
Ольшанский, И. Ю. Филиппов, Д. И. Кучер ; [Национальная
металлургическая акад. Украины]. - [Днепр] : [НМетАУ], [2019]. 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 136-137.
В справочнике изложены:
– изготовление электродной массы для самообжигающихся электродов
руднотермических и рафинировочных электропечей для производства ферросплавов;
– эксплуатация электродов ферросплавных электропечей;
– нарушения нормальной работы электродов и способы их устранения;
– приведены и описаны составляющие электроконтактных узлов электродов;
– общие справочные данные, необходимые для работы персонала электродного хозяйства
ферросплавных заводов.
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726128 R
55
Павлова, Олена Олексіївна.
Базові терміни і поняття в літології [Текст] : довідник / О. О.
Павлова, Г. Г. Павлов ; КНУ імені Т. Шевченка. - [Київ] : ВПЦ
Київський ун-т, 2019. - 64 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 59 (11 назв).
Наведено формалізовані визначення головних літологічних
термінів і понять, класифікаційні схеми для визначення
номенклатури найрозповсюдженіших видів осадових порід, що
використовуються лекторами при викладанні дисципліни "Основи літології" та при
безпосередньому описі зразків осадових порід. Обговорено послідовність визначення
головних петрографічних параметрів і видових назв осадових порід при їхньому
макроскопічному описі.

728151 B
37
Професори Київського університету [Текст] : короткий
біографічний довідник / [редкол. : Л. В. Губерський (голова), О. К.
Закусило (заст. голови), В. А. Бугров та ін.] ; Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. - [Київ] : ВПЦ
Київський ун-т, 2019. - 635 с. : фот. - (Присвяч. 185-річчю
Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка). - Імен. покажч.: с. 606634.
Довідник містить 2046 біографічних статей, що присвячені професорам Київського
університету, які працювали в різні роки його становлення та розвитку – від дня
заснування й до наших днів – за всі 185 років. Статті упорядковано на основі багатьох
джерел: архівних матеріалів, довідкової, наукової і мемуарної літератури, інформаційних
ресурсів інтернет-мережі.

726198 R
623.4
Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно
озброєння та військової техніки [Текст] / Міноборони,
Центральний НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил
України ; [уклад. Васьківський М. І., Гімбер С. М., Головін О. О. та
ін.] ; за заг. ред. І. Б. Чепкова. - 2-е видання. - Київ : [Видавничий
дім імені Дмитра Бураго], 2019. - 693 с.
Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних
Сил України вперше в історії Збройних Сил України розроблено «Словник термінів у
військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки», який призначений
для загального користування в Збройних Силах України.
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726902 R
623
Сучасне озброєння і військова техніка Збройних сил
Російської Федерації. Довідник учасника ООС [Текст] :
[довідкове видання] / [С. П. Корнійчук, О. В. Турінський, Г. В.
Пєвцов та ін.] ; за ред. С. П. Корнійчука. - Харків : [ДІСА ПЛЮС],
2020. - 1220 с. : табл., фот. - Бібліогр.: с. 1208-1217. - Авт. зазнач. на
звороті тит. арк.
У довіднику розглядаються основні зразки озброєння і військової техніки, що знаходяться
на озброєнні Збройних сил Російської Федерації на сьогодні, та дані про основні напрямки
їх оновлення у ближній перспективі.

727601 R
63
Сучасний українсько-англійський словник термінів
технологічних систем ремонтного виробництва [Текст] = Modern
ukrainian-english glossary technological systems of repair production :
[навч. видання] / [Сідашенко О. І., Тіхонов О. В., Пільгуй Н. М. та
ін.] ; Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка. - Харків : Діса плюс, 2020. 456 с. : іл. - Алф. покажч. англ. термінів: с. 434-455.
Сучасний тлумачний українсько-англійський словник містить більш, як 1300 термінів в
галузі технологічних систем ремонтного виробництва. Матеріали, наведені в
тлумачному українсько-англійському словнику, можуть бути корисними для студентів і
викладачів інженерних спеціальностей закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації, для
магістрів, аспірантів в якості навчального посібника, а також для широкого кола фахівців
ремонтних підприємств різних форм власності, та для англомовних студентів, що
навчаються за відповідним напрямом в Україні.

725705 R
8
Українсько-давньогрецько-новогрецько-англійський
словник [Текст] : [наук. вид.] / В. Миронова, Н. Корольова, О.
Кощій, М. Ластовець ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. [Київ] : ВПЦ Київський ун-т, 2020. - 560 с.
Українсько-давньогрецько-новогрецько-англійський
словник
містить понад 50 тисяч найуживаніших слів із максимальним
відображенням їхніх значень.
Видання призначене для аудиторної й самостійної роботи студентів гуманітарних
факультетів закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться
класичними мовами.
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727945 R
37
Чумак, Лариса Володимирівна.
Майстерність учителя: тезаурус [Текст] : [науково-довідкове
вид.] / Чумак Лариса Володимирівна ; [КВНЗ "Херсонська акад.
неперервної освіти"]. - Херсон : [КВНЗ "Херсонська акад.
неперервної освіти"], 2020. - 116 с. - Бібліогр.: с. 103-115.

У тезаурусі обґрунтовано основні підходи до процесу розвитку майстерності освітян,
проаналізовано особливості діяльності вчителя/викладача/вихователя щодо його реалізації
в умовах освітнього простору та самоосвіти.
Матеріал науково-довідкового видання спрямовано на розширення знань освітян для
забезпечення обізнаності фахівців з питань підвищення рівня професіоналізму і
підготовки спеціалістів до такої роботи. Наукові доробки науково-довідникового видання
«Майстерність учителя: тезаурус» допомагають фахівцю у формуванні власної
педагогічної системи вчителя-майстра та у визначенні особистої акме-траєкторії
професійного зростання.

725699 R
8
Шевченко, Лариса Іванівна
Нові слова та фразеологізми в українських масмедіа [Текст] :
словник / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов. - [Київ] : ВПЦ Київський
ун-т.
Ч. 3. - [Київ], 2020. - 120 с. : фот. - Бібліогр.: с. 113-116. Інноваційний проєкт каф. стилістики та мовної комунікації за
участю молодих учених.
Третя частина інноваційного словника об’єднує неолексику та неофразеологію сучасного
вербального простору України, що представлені в медійних джерелах – газетах і
журналах, на радіо та телебаченні, в Інтернеті, рекламі за 2019 рік. У словнику вміщено
близько 300 мовних одиниць, що репрезентують сучасний український медіа простір.

