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Нові надходження довідково-енциклопедичних
та словникових видань
I півріччя 2021 р.

730245 R
15
Гарькавець, Сергій Олексійович.
Юридична психологія [Текст] : словник-довідник / С. О. Гарькавець ;
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. Севєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В Даля], 2021. - 152 с. : портр. - Бiблiогр.:
с. 141-151.
Словник-довідник налічує понад 500 понять та термінів, що складають тезаурус
сучасної юридичної психології, а також інформацію про найбільш відомих
закордонних і вітчизняних дослідників в галузі юридичної психології. Словник
укладений на основі всебічного вивчення сучасної наукової літератури з юридичної психології та її
галузевих напрямків. Загалом словник-довідник надає наукове уявлення про теоретико-методологічні
засади юридичної психології як науки та її категорійно-понятійний апарат.

731315 R
34
Глосарій юридичних понять і термінів з "Історії держави і права України",
"Історії держави і права зарубіжних країн" та "Історії вчень про державу і
право" [Текст] : у 2-х ч. / Університет держ. фіскальної служби України. - Ірпінь :
[ВПЦ Ун-ту ДФС України].
Ч. 1 : А-Л / [уклад.: А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, М. М. Корінний ; за ред. А. Є.
Шевченка]. - (Серія "На допомогу студенту УДФСУ" ; т. 86). - Бiблiогр.: с. 540-549.
У термінологічному словнику вміщено понад однієї тисячі юридичних термінів,
якими користуються правознавці від найдавніших часів до сьогодення, з трьох фундаментальних історикоправових дисциплін, що вивчаються в усіх юридичних закладах вищої освіти України. Оскільки серед
юридичних термінів і номенклатурних назв сучасності дедалі більшого поширення набувають скорочення,
у пропонованому словнику наведені значення новітніх абревіатур. Крім широко вживаної термінологічної
лексики, є слова, які вийшли з активного вжитку, та неологізми – термінологічні одиниці, якими іменуються
нові правові поняття та явища.
Словник також містить короткі політичні портрети понад 150 лідерів усіх часів та народів, які здійснили
найбільший вплив на суспільно-політичний, економічний та культурний прогрес та полілог націй у
складному та багатоманітному світі, сприяли і активно сприяють миру, дружбі та взаєморозумінню між
народами на сучасному етапі розвитку людства.

728379 R
31
Дмитриченко, Ігор Володимирович.
Термінологічний словник міграційного права [Текст] : навч. посібник / І. В.
Дмитриченко ; Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова. - [Миколаїв] : Вид-во НУК ім. адм. Макарова, 2020. - 100 с. - (Серія
Навчальні посібники).
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Видання у короткій формі висвітлює основні поняття міграційного права, які найчастіше зустрічаються в
міжнародних договорах і національних актах України, в науковій і навчальній літературі та необхідні
студентам правничої спеціальності для опанування навчальних курсів «Міжнародне право» та «Міграційне
законодавство України».

731151 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. т-во ім. Шевченка, Ін-т
енциклопедичних досліджень НАН України. - Вінниця : [ПрАТ
"Волинська обласна друкарня"].
Т. 22 : Мр - На. - Київ, 2020. - 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 двадцять другому томі подано 2061 стаття, 1834 чорно-білі та 335 кольорових ілюстрацій, 4 карти і 1
таблиця.

728578 R
665
Жирнокислотний, стериновий та ацилгліцериновий склад олій і жирів
[Текст] : довідник / І. В. Левчук, П. О. Некрасов, В. А. Кіщенко [та ін.] ;
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Киев : Сталь, 2020. - 208 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 121-122, 193-202. - Предм.
покажч.: с. 203-205.
У довіднику викладено відомості щодо досліджень рослинних олій та тваринних
жирів, в основу яких увійшли наукові і практичні дані хімічного складу олій та
жирів. Наведено практичні відомості та здійснено систематизацію характеристик якості і складу олій та
жирів, встановлено діапазони жирно-кислотного і ізомерного складу, стеринового та ацилгліцеринового
складу.
В основу довідника увійшли статистичні дані, здійснені шляхом моніторингу олій та жирів протягом 20052019 років.
Довідник нового покоління викладено українською мовою.

728375 R
657
Загородній, Анатолій Григорович (проректор з науково-педагогічної роботи
Національного університету "Львівська політехніка"; кандидат економічних наук;
професор).
Облік, аналіз, аудит [Текст] : словник афоризмів і цитат / Анатолій Загородній,
Зоряна Куньч, Галина Партин ; Національний університет "Львівська політехніка".
- [Львів] : [Вид-во Львів. політехніки], 2020. - 184 с. - Імен. покажч.: с. 159-182. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У цьому виданні зібрано понад 800 афоризмів та цитат з обліку, аналізу й аудиту. Це авторські визначення
певних понять чи влучні вислови українських і зарубіжних економістів, бізнесменів, письменників,
політиків та інших авторів.
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730620 B
8
Литвинов, Володимир Дмитрович
Латинсько-український словник [Text] : у чотирьох томах. Антична,
середньовічна й ренесансна лексика / Володимир Литвинов. - Київ : Наукова думка.
Т. 2 : D - E - F - G - H - I - (K) : обсяг-близько 120 000 гасел / [ред.: О. Л.
Гречанюк, В. Є. Македон, Т. Г. Міхальова, С. В. Шарабанова] ; НАН України, Ін-т
філософії ім. Г. С. Сковороди, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова
думка, 2020. - 811 с. - Список скорочень. : с. 809.
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, так і за
змістовним їх наповненням.

728936 B
35
Місцеве самоврядування [Текст] : понятійно-термінологічний словник /
[Сазонець І. Л., Якимчук А. Ю., Зима І. Я. та ін.] ; за ред. І. Л. Сазонця ;
Національний університет водного господарства та природокористування. - Рівне :
[НУВГП], 2020. - 172 с. - Алф. покажч.: с.146-163. - Бiблiогр.: с. 164-171. - Авт.
зазнач. на звороті тит. арк.
Авторським колективом, до якого увійшли висококваліфіковані фахівці у сфері
державного управління підготовлено словник, що істотно поповнив інформаційний
фонд сучасної української науки про державне управління та місцеве самоврядування, сприяючи
поширенню та розвитку управлінської культури в системі державного управління та місцевого
самоврядування. Словник створено в умовах проведення реформи децентралізації, що значно підвищує його
актуальність.

731195 B
55
Російсько-український геологічний словник [Текст] = Русско-украинский
геологический словарь : [наук. вид.] / [Г. Ф. Виноградов, Ю. Є. Добрянський, С. А.
Мороз та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ : Київський
університет, 2018. - 912 с.
Словник охоплює найуживаніші геологічні терміни і номени, а також терміни з
інших взаємопов’язаних і споріднених із геологією терміносистем.

730559 R
8
Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економістаміжнародника [Text] : словник / [уклад. : Е. В. Прушківська, О. А. Кулабнєва, І. О.
Лазнєва та ін.] ; Запорізький національний технічний університет. - Запоріжжя :
[ЗНТУ], 2018. - 376 c. - Бiблiогр.: с. 364-375.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Пропонований словник-довідник містить визначення й тлумачення більше ніж 1400 найбільш уживаних
понять і термінів, що охоплюють проблематику міжнародних економічних відносин, їх історію та сучасний
стан, з якими студенти, аспіранти та викладачі економічних навчальних закладів і факультетів, фахівці з
питань міжнародної економіки, а також усі ті, хто нею цікавляться, можуть зустрітися у своїй повсякденній
навчальній або практичній роботі.

731848 R
8
Шевченко, Олександр Іванович.
Телеологічна лінгвосеміотика: глосарій базових термінів [Текст] / О. І.
Шевченко ; Запорізький національний університет. - Запоріжжя : [ФОП Мокшанов
В. В.], 2021. - 164 с. : iл. - Бiблiогр.: с. 119-148. - Предм. покажч.: с. 154-162.
Глосарій базових термінів має на меті висвітлити термінологічний інструментарій
дослідження лінгвальних засобів актуалізації телеологічних аспектів смислу і
систематизації телеологічних чинників смислоутворення в англомовному
дискурсі. У термінологічному представленні наведено методологію, категорійнопоняттєвий апарат теологічної лінгвосеміотики. Окреслена типологія і лінгвальна
специфіка теологічних пояснень як мовних засобів реалізації категорії телеологічності в англомовному
дискурсі.

732439 B
8
Юдіна, Світлана Михайлівна.
Українсько-російсько-англійський словник для фізиків [Текст] =
Ukrainian-Russian-English Dictionary for Physicists : [наук. вид.] / Юдіна С. М. ;
НАН України, Ін-т прикладної фізики, Український мовно-інформаційний фонд.
- Київ : [УМІФ], 2017. - 880 с. - (Словники України).
Запропонований словник поряд із термінами та термінологічними
словосполученнями з різних галузей фізики та споріднених дисциплін; містить
загальнонаукову лексику та дискурсивні конструкції, широко вживані в наукових
текстах.

728396 R
8
Ivashyna, Olga .
Educational dictionary [Text] / Olga and Olesia Ivashyna. - Kharkiv : Publishing
house "LIDER", 2020. - 160 p. - Авт. на обкл. не зазнач.
Видання являє собою навчальний словник-довідник, який охоплює понад 150
найбільш вживаних дієслів недоконаного і доконаного виду. Відмінювані форми
даються у дійсному способі (теперішній, минулий та майбутній час), а також в
умовному і наказовому способах. Наведене дієслівне керування допоможе краще
зрозуміти функціонування даного дієслова в мові, а словникова стаття у формі
таблиці сприятиме більш глибокому засвоєнню матеріалу.
Мета словника – формування вмінь та навичок мовленнєвої діяльності, практичних навичок в різних
видах послідовного перекладу, забезпечення лексико-граматичної бази щодо розвитку навичок розмовної
мови.

