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732254 B
37

Вкарбовані в літопис науки [Текст] : [покажчик] / [уклад.: О. І. Вовк, А. В.
Григор'єв, С. М. Куделко ; гол. ред. В. С. Бакіров] ; Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Харків : [ХНУ ім.
В. Н. Каразіна], 2020. - 376 с. : портр. - Бiблiогр.: с. 372-374.
У покажчику подано біографії діячів науки, освіти і культури, чиї долі були
пов’язані з Харківським університетом, а імена увічнені в назвах законів і формул,
космічних і географічних об’єктів, ботанічних, зоологічних і палеонтологічних
таксонів, надані установам і організаціям тощо.

732935 B
339

Довідник товарознавця і споживача продовольчих товарів [Текст] :
навч. посібник / [М. Т. Бець, Л. І. Богун, Н. Г. Георгіаді та ін.] ; за ред. С. В. Князя ;
Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської
політехніки, 2021. - 796 с. - Бiблiогр.: с. 676-704. - Предм. покажч.: с. 753-793. 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.

732307 R
629.7

Київ авіаційний XX сторіччя [Текст] : хронолог. довід. / [уклад. Сергій
Вакулишин]. - Київ : [Основа], 2021. - 190 с. : фот. Уклад. зазнач. на звороті тит.
арк
Рік за роком відстежено творче життя видатних теоретиків і практиків
повітроплавання та авіації, становлення і розвиток авіаційної промисловості та
відомчої освіти. Крізь значного масиву друкованих і архівних джерел, автор
спирається на усні свідчення, власні спогади.
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733612 R
64

Мелех, Г. Б.
Німецько-український кулінарний словник [Text] : близько 6 500
термінів і терміносполук / Г. Б. Мелех, С. В. Кійко ; Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.
Федьковича, 2021. - 288 с. - Бiблiогр.: с. 288. - Текст кн. нім. та укр. мов.
Словник містить близько 6,5 тисяч німецьких термінів і терміносполук з галузі
кулінарії та їх українські відповідники.
Адресатами є, насамперед, фахівці у галузі кулінарії, співробітники німецько-українських спільних
підприємств, викладачі та студенти технологічних спеціальностей легкої промисловості. Словник може
також стати у нагоді широкому колу осіб, які цікавляться німецькою національною кухнею, кулінарними
блогами, фаховою і науково-популярною літературою з питань кулінарії.

732898 R
34

Нормативно-правові акти з міжнародного гуманітарного права
[Текст] : довідник / В. І. Перепадя, І. М. Волков, Р. О. Кайдалов, О. Г. Бондаренко ;
Національна гвардія України, Національна академія Національної гвардії України. Харків : [НАНГУ], 2021. - 184 с. - Бiблiогр.: с. 180.
Довідник розроблено з метою узагальнення основних багатосторонніх
міжнародних договорів, звичаїв, законів та інших нормативно-правових актів щодо
міжнародного гуманітарного права. Він має на меті сприяти підвищенню рівня знань та правової культури
всіх категорій здобувачів вищої освіти, які проходять навчання в Академії.

732587 R
8

Пилипчук, Дмитро Пилипович.
Словники української мови: 1596-2018 [Текст] : бібліогр. покажч. /
Дмитро Пилипчук [упоряд., передм.]. - Київ : Просвіта, 2020. - 1072 с. - Бібліогр.: с.
39-40.
Це перший бібліографічний покажчик про паперові публікації словників
української мови, укладений за принципом максимальної повноти. Охоплено видання за період з 1596 до
2018 року включно. Загалом у покажчику 9244 бібліографічні нотатки.
В розділі I «Книжкові видання в Україні: 1627-2018» описано 8036 словників, розділі II «Книжкові
видання в інших країнах світу: 1596-2018» – 556 словників, а в розділі III «Окремі публікації в періодичних і
продовжуваних виданнях та прикнижкові словники: 1793-2018» зафіксовано 652 публікації.
Бібліографічні записи систематизовано за хронологією, а в розділі II – ще й за країнами видання.

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

731928 R
15

Психологія діяльності в особливих умовах [Текст] : словник-довідник / [І.
І. Приходько, О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора та ін. ; за заг. ред. І. І. Приходька]
; Національна Гвардія України, Національна акад. Національної гвардії України. Харків : [НА НГУ], 2021. - 119 с. - Бiблiогр.: с. 109. - Алф. покажч.: с. 110-117. Авт.-уклад. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 118.
Словник-довідник містить терміни і поняття, що відображають сучасний розвиток
психології діяльності в особливих умовах.
У роботі з укладання словника використано сучасні наукові праці та практичні розробки закордонних і
вітчизняних учених та практиків.

733651 R
664

Разладин, Юрий Сергеевич.
Справочное пособие по экономии топливных энергоресурсов на
предприятиях пищевой промышленности [Текст] / Ю. С. Разладин, С. Ю.
Разладин. - Киев : Щек, 2010 - .
Кн. 1 : Производство сахара. - Киев, 2010. - 582 с. : рис., табл. - Бiблiогр.
наприкiнцi глав.
В книге представлен материал, необходимый для повседневной работы
инженера-теплоэнергетика сахарного производства: справочные таблицы,
технические показатели применяемого оборудования и новые внедрения, примеры расчетов, в т.ч.
экономической эффективности, сведения о патентной работе, составлении внешнеэкономических
контрактов и т. д. Особое внимание уделено анализу теплового баланса сахарного завода, возможностям
снижения тепловых отходов и экономии тепловой и электрической энергии. Изложены варианты
энерготехнологического комбинирования и возможности модернизации аппаратурного выполнения
схемных решений. В книге сделана попытка рассмотреть основные показатели технологической схемы с
целью определить их влияние на расход топлива.
Предприятия агропромышленного комплекса Украины имеют значительный потенциал для
снижения расходов на топливную составляющую, в том числе использование каменного угля и
альтернативных источников энергии: горючие отходы, биоэтанол, биогаз и др. Показаны конкретные
возможности решения этой проблемы. Часть материала посвящено опыту работы зарубежных предприятий,
особенно в части использования ВЭР, экономии энергоресурсов, экологии в соответствии с требованиями
Киотского протокола.

733653 B
51

Словник математичної термінології (проєкт) [Текст] / НАН України, Ін-т
мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови ; [уклад. Ф. Калинович]. - Репринт.
вид. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2020. - 117 с. - (Серія "Словникова
спадщина України"). - Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
«Словник математичної термінології» – перша спроба узагальнювального опису й
унормування українських математичних термінів. Він віддзеркалює історію
розвитку української термінологічної думки 20-х – початку 30-х років, непрості
спроби формування соборної української наукової мови, пошуки та яскраві
знахідки в позначенні понять математики. Словник є надійним путівником математичними текстами своєї
епохи і важливим джерелом наукової й історико-культурної інформації. Хоч не всі терміни, подані в ньому,
увійшли до сучасної математичної терміносистеми, ця праця засвідчує багатство виражальних засобів
української мови.
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Словники
української
мови
Т. 1–11

С 18532
8

Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: Л. Л. Шевченко, В. В. Чумак, Г. М. Ярун та
ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. - Київ : Наук. думка, 2010 - . - (Словники України).
Т. 1 : А - Б. - Київ, 2010. - 912 с.
Виходом цього тому розпочинається видання академічного тлумачного Словника української мови в 20
томах. Він охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни,
діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в Словнику, відображають лексику текстів
художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості,
публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін.
Перший том Словника містить 11530 словникових статей (літера А – 4388, літера Б – 7142).
С 20782
8

Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: Л. Л. Шевченко, Л. М. Томіленко, Л. М.
Менько та ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. – Київ : Наук. думка, 2010 - . - (Словники
України).
Т. 2 : В - ВІДСРІБЛИТИСЯ. - Київ, 2012. - 976 с.
Другий том академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Другий том Словника містить 10908 словникових статей.
С 20783
8

Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: І. В. Шевченко, Г. М. Ярун, О. О. Погрібна та
ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. - Київ : Наук. думка, 2010 - . - (Словники України).
Т. 3 : ВІДСТАВАННЯ – ГУРАЛЬНЯ. - Київ, 2012. - 1120 с.
Третій том академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
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XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Третій том Словника містить 12737 словникових статей.
С 20784
8

Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко
та ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. – Київ : Наук. думка, 2010 - . - (Словники України).
Т. 4 : Д – Ж. – Київ, 2013. - 1008 с.
Четвертий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Четвертий том Словника містить 10760 словникових статей (літера Д – 7086, літера Е – 2427, літера Є –
196, літера Ж – 1051).
С 20785
8

Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: І. В. Шевченко, Н. М. Заїка, Л. Л. Шевченко
та ін.] ; [Укр. мовно-інформ. фонд НАН України]. - Київ : Наук. думка, 2010 - . - (Словники України).
Т. 5: З – ЗВ'ЯНУТИ. – Київ, 2014. - 992 с.
П’ятий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
П’ятий том Словника містить 9941 словникову статтю.

732445 B
8

Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: І. В. Шевченко, Г. М. Ярун, В. В. Чумак та ін.]
; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. - Київ : [Наук. думка], 2010 - . - (Словники України).
Т. 6 : ЗГАГА - КВАРТА. – Київ, 2015. - 992 с.
Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
Шостий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Шостий том Словника містить 9176 словникових статей.

732446 B
8

Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, А. П. Загнітко та
ін.] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. - Київ : [Наук. думка], 2010 - . - (Словники України).
Т. 7 : КВАРТАЛ - КЯХТИНСЬКИЙ. – Київ, 2016. - 912 с.
Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
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Сьомий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Сьомий том Словника містить 8261 словникову статтю.

732447 B
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Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: Н. Є. Лозова, О. І. Скопненко, І. В. Шевченко,
Г. М. Ярун та ін.] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. - Київ : [Наук. думка], 2010 - . - (Словники
України).
Т. 8 : Л - МІШУРНИЙ. – Київ, 2017. - 992 с.
Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
Восьмий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Восьмий том Словника містить 9115 словникових статей.

732448 B
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Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: В. В. Чумак, Л. В. Оліфіренко, Г. М. Ярун та
ін.] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. - Київ : [Наук. думка], 2010 - . - (Словники України).
Т. 9 : МІЩАНИН - НАСТУКУВАТИ. – Київ, 2018. - 912 с.
Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
Дев’ятий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Девятий том Словника містить 8265 словникових статей.
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Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: І. В. Шевченко, В. В. Чумак, Л. Л. Шевченко
та ін.] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. - Київ : [Наук. думка], 2010 - . - (Словники України).
Т. 10 : НАСТУП - ОБМІЛЬ. – Київ, 2019. - 992 с.
Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
Десятий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану
лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця
XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових
праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Десятий том Словника містить 9910 словникових статей.

732450 B
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Словник української мови [Текст] : у 20-ти т. / [уклад.: Л. В. Оліфіренко, Н. М. Заїка, І. В. Шевченко
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та ін.] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. - Київ : [Наук. думка], 2010 - . - (Словники України).
Т. 11 : ОБМІН - ОЯСНЮВАТИ. – Київ, 2020. - 879 с.
Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
Одинадцятий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах
охоплює
загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені
словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури,
починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науковопопулярних і наукових праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.
Одинадцятий том Словника містить 8053 словникові статті.

721703 B
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Шелудько, Іван.
Словник технічної термінології (загальний) [Текст] / І. Шелудько, Т.
Садовський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української
мови. - Репринтне вид. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. - 608 с. - (Серія
"Словникова спадщина України"). - Бібліогр.: с. 18-23 та у виносках.
«Словник технічної термінології (загальний)», укладений І. Шелудьком і Т.
Садовським, належить до перлин української термінографії, репресованих і
вилучених на десятиліття із наукового і культурного життя України. Словник постав із потреб формування й
утвердження українськомовного наукового, технічного й навчального простору; у ньому відбито високий
рівень технічних знань початку 20-х рр. ХХ ст. Його укладачі гармонійно поєднали професійне володіння
здобутками тогочасної науки, техніки з глибокими знаннями законів будови української мови, відчуттям її
духу. Це забезпечило високий науковий рівень Словника, який і сьогодні залишається авторитетним
джерелом у термінологічних пошуках.

