
Нові надходження книг 2015
з мовознавства

Віртуальна виставка

Знати багато мов – значить мати багато ключів 
до одного замку. 

(Вольтер)
Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина. 

(Гете)



Mytnik Irena. 
Antroponimia Wolynia w XVI–XVIII wieku / I. Mytnik. – Warszawa : Ratedra 

Ukrainistyki Uniwersytet Warszawski, 2010. – 412 c.

Дана монографія присвячена обговоренню 
антропонімії в стародавні часи Волинського 
Воєводства (XVI-XVIII ст.). У ній представлені як 
українські та і польські моделі номінації з 
урахуванням стратифікації суспільства. 
Діахронічний аспект показує еволюцію 
номінації. Для вузького кола спеціалістів з 
філології.



Словник містить 35 тис. слів та 
словосполучень. У словнику представлено 
іншомовні слова, що зустрічаються в 
повсякденному житті, а також терміни із різних 
галузей знань. Словникова стаття містить 
граматичну та стилістичну інформацію про 
запозичення, фіксує його значення, що 
склалися давно, а також ті, що розвинулися в 
останні роки. Новизну пропонованої 
лексикографічної праці визначає подання 
словотвірних можливостей кожного із 
запозичень, прикладів уживання слова. 
Словник розрахований на широке коло читачів.

Бибик Світлана Павлівна. 
Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання : 

близько 35000 слів і словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта ; за ред. С. Я. Єрмоленко. 
– Х. : Прапор, 2012. – 623 c.



У посібнику подано перелік важливих для 
засвоєння курсу тем, список літератури, а 
також систему практичних та навчальних 
завдань, які допоможуть закріпити й 
удосконалити практичні навички аналізу 
мовних явищ, запропоновано запитання та 
завдання для самоконтролю, які дають 
можливість організувати студентів для 
самостійної роботи. Подано схеми 
лексикологічного та фразеологічного розборів, 
наводяться їхні зразки. Для студентів 
гуманітарних та економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, аспірантів, 
викладачів.

Бодик Остап Петрович.
Сучасна українська літературна мова.

Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. 
– К. : Центр навч. літ., 2011. – 416 c.



Навчальний посібник містить методичні 
зауваги щодо викладання синтаксису простого 
неускладненого речення в сучасній українській 
літературній мові у форматі кредитно-
трансферної системи організації навчального 
процесу і має на меті допомогти майбутнім 
учителям-філологам засвоїти теоретичні 
питання синтаксису простого речення, 
виробити навички самостійного аналізу 
словосполучень і простих неускладнених 
речень. Для студентів філологічних 
спеціальностей ВНЗ.

Демешко Інна Миколаївна.
Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Словосполучення. Просте 

неускладнене речення : навч. посіб. / І. М. Демешко. – Кіровоград : Авангард, 
2014. – 244 c.



Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник 
/ уклад.: О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. – К. : Академія, 
2011. – 296 c.

Словник фахової лексики, що охоплює 
найуживаніші терміни, поняття з аудиту, 
банківської справи, бухгалтерського обліку, 
логістики, маркетингу, менеджменту та ін.. 
Володіння ними – важлива передумова 
комунікаційної вправності ділової людини, 
ефективного зовнішньоекономічного 
співробітництва. Словник адресований 
студентам вищих навчальних закладів, 
викладачам, науковцям, представникам 
ділового світу і всім зацікавленим у 
розширенні свого мовного арсеналу.



Іліаді Олександр Іванович.
Слов’янські мовні релікти в топонімії Балкан : монографія / О. І. Іліаді ; 

ред. В. Г. Скляренко. – К. ; Кіровоград : КОД, 2008. – 420 c.

Монографію присвячено реконструкції 
правслов'янського лексичного шару в топонімії 
балканського ареалу. Аналізуються деякі 
аспекти проблематики локалізації первісного 
ареалу праслов'янської мови й шляхів 
інфільтрації носіїв давнього слов'янського 
мовлення на Балкани. Для філологів-славістів, 
фахівців у галузі порівняльно-історичного 
мовознавства, етимології, порівняльної 
граматики та історії слов'янських мов, 
викладачів та студентів.



Італійсько-український словник. Українсько-італійський словник: 
230 000+210 000: два в одному томі: 440 000 од. пер. / ред. В. Бусел. – К. : Ірпінь: 
Перун, 2013. – 1136 c.

У словнику вказано основні значення 
італійських та українських слів за сучасним 
діючим правописом. Окрім літературної та 
побутової, лексика словника охоплює основну 
термінологію майже усіх галузей науки і 
техніки. Відповідники до різних значень 
розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний 
варіант перекладу; наведено фразеологічні 
звороти, ілюстративні вислови та 
словосполучення.



Ковтюх Світлана Леонідівна.
Професійна комунікація : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / С. Л. Ковтюх, 

О. Л. Кирилюк. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 152 c.

Пропонований навчально-методичний посібник 
укладений відповідно до програми курсу 
«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», у ньому поданий матеріал 
другого модуля «Професійна комунікація». 
Посібник адресований студентам вищих 
навчальних закладів, які вивчають даний курс.



Ковтюх Світлана Леонідівна.
Словозмінна парадигматика українських прізвищ : монографія / С. Л. Ковтюх, 

О. М. Кашталян ; ред. С. Л. Ковтюх. – Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2012. – 258 c.

У монографії комплексно досліджено систему 
словозміни українських прізвищ з погляду 
морфологічної парадигматики. Наукову працю 
присвячено виокремленню та аналізу 
елементарних парадигматичних класів прізвищ 
іменникового, прикметникового типів, нульової 
відміни й так званих різновідмінюваних. 
Дослідження здійснене з урахуванням 
морфологічного, лексико-семантичного, 
акцентуаційного, словотвірного, 
синтагматичного, морфонологічного та інших 
чинників.



Лелека Тетяна Олександрівна.
Особливості англоамериканських запозичень в українській і російській мовах 

початку XXI століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників 
та мови ЗМІ) : монографія / Т. О. Лелека. – Кіровоград : КДПУ, 2013. – 164 с.

У монографії представлено зіставне 
дослідження фонетико-графічних, граматичних 
та семантико-функціональних особливостей 
англо-американських запозичень в українській 
та російських мовах на початку ХХІ століття, 
що зумовлено загальною тенденцією 
гуманітарної парадигми знання до 
комплексного дослідження як власне процесів 
контактування мов, що становлять об'єкт 
наукових інтересів представників 
соціолінгвістичного напряму в сучасному 
мовознавстві, так і їхніх результатів, одним з 
яких є лексичні запозичення.



Міщенко Алла Леонідівна.
Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу (на 

прикладі німецькомовної фахової комунікації) : монографія / А. Л. Міщенко ; 
ред. В. А. Широков. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 448 c.

Робота є комплексним та систематизованим 
реферативним оглядом новітньої моделі 
науково-технічного перекладу, основу якої 
складають лінгвістичні, прикладні та 
системотехнічні методи, як конститутивної 
складової глобальної фахової комунікації. 
Розрахована на перекладачів, викладачів ВНЗ, 
студентів перекладацьких та філологічних 
спеціальностей та усіх тих, хто цікавиться 
проблемами науково-технічного перекладу в 
умовах сформованої індустрії лінгвістичних 
послуг.



Німецько-український словник. Українсько-німецький словник: 250 000+220 000: 
два в одному томі: 470 000 од. пер. / ред. В. Бусел. – К. : Ірпінь: Перун, 2012. – 1584 c.

У словнику вказано основні значення 
німецьких та українських слів за сучасним 
діючим правописом. Окрім літературної та 
побутової, лексика словника охоплює основну 
термінологію майже усіх галузей науки і 
техніки. Відповідники до різних значень 
розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний 
відповідник; наведено фразеологічні звороти, 
ілюстративні вислови та словосполучення. 
Вперше в Німецько-українському словнику 
подано докладну інформацію про сучасну 
Реформу в німецькій орфографії. Також 
вперше подано німецький та український 
мануальний алфавіти для сурдоперекладу.



Тенденції розвитку української лексики та граматики / ред.: І. Кононенко, 
А. Самадова, С. Романюк. – Варшава–Івано-Франківськ : Фонд Варшавського ун-ту, 
2014. – 314 c.

У збірник увійшли наукові статті з української 
лексикології. Розглядаються питання 
функціонування лексики української мови, 
актуальні проблеми української ономастики, є 
статті, присвячені семантиці та будові 
синтаксичних одиниць Для вузького кола 
спеціалістів-філологів.



Українська мова. Енциклопедія / Г. А. Губарева [та ін.] ; за ред. І. В. Муромцева. 
– К. : Мастер-клас, 2011. – 400 c.

Енциклопедія «Українська мова» розрахована 
на широке коло мовознавців – від початківців 
до фахівців, тому поєднує наукову точність із 
доступністю викладу. Видання подає основні 
загальнотеоретичні поняття мовознавства, 
найважливіші практичні відомості щодо правил 
української орфографії та пунктуації, а також 
знайомить із життєвим шляхом і досягненнями 
мовознавців та інших діячів української 
культури, що зробили вагомий внесок у 
розвиток української мови та мовознавства.
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