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Корінний, М. М. Короткий термінологічний словник з
української та зарубіжної культури / М. М. Корінний, Г. Г.
Потапов, В. Ф. Шевченко. - Київ : Україна, 2000. - 184 c. Бібліогр.: с.179-181. - укp.
Вміщено близько 1500
найважливіших і найчастіше
вживаних в українській та
зарубіжній культурі термінів і
термінологічних сполучень, а
також їх тлумачення. Реєстр
термінів словника добирався на
засадах використання давніх і
традиційних понять, пов'язаних
з історичним минулим
українського народу, його
духовним життям, глибинними
джерелами національної
культури, а також нових, що
увійшли у широкий обіг уже в
останні роки. Застарілі поняття
оновлено відповідно до
сучасного рівня знань і тих змін,
що останнім часом відбулися в
Україні та на міжнародній арені.

Терещенко, В.М. Методика реалізації Українського правопису
в новій редакції у закладах загальної середньої освіти: навч.метод. посіб. / В.Терещенко, А. Панченков. –Харків: Соняшник,
2019. – 255 с.

У посібнику репрезентовано
новації Українського
правопису, надано коментарі
щодо специфіки відповідних
норм стосовно з погляду
історії мови та сучасного
стану мовної системи. Окрему
увагу приділено методиці
опрацювання правописних
змін на уроках української
мови та інших навчальних
предметів.

Юрченко, О.С. Словник стійких народних порівнянь /
Олександр Степанович Юрченко, Анатолій Олександрович
Івченко . – Харків : Основа, 1993. – 175 с.

Словник містить понад 4000
порівнянь, кожне з яких
витлумачене і подане у
виданні на кожний наявний в
ньому іменник або на інший
компонент, якщо компонентаіменника вислів не має.
Після тлумачення вислову
вказані території, на яких він
засвідчений.

Скрипник, Л.Г. Власні імена людей : слов.-довід. / Л. Г.
Скрипник, Н. П. Дзятківська. – 2-гє вид., випр. – Київ: Наук.
думка, 1996. – 335 с. : іл.
У словнику подаються
офіційні імена, уживані в
Україні, а також їх варіанти,
включено відомості про їх
походження, правила
правопису українських
прізвищ.
Імена ілюструються уривками
з поетичних творів, народних
пісень, тощо.
Стане в нагодідля всіх, хто
цікавиться походженням
власних імен

Глущик, С.В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С.В. Глущик,
О.В. Дияк, С.В. Шевчук. - 4-е вид., перероб. і доп. - Київ : А.С.К.,
2008. – 398 с. : іл.
У посібнику подаються
основні ознаки офіційноділового стилю та
розглядається писемна
форма його реалізації – ділові
папери. Наведено зразки
документів, правила їх
оформлення, завдання
різного ступеня складності.

Виклад основного матеріалу
доповнюють словники
ділової людини і тлумачний,
правила орфографії та
пунктуації в таблицях.

Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів /
Бєліков О.О. – Харків : Прапор, 2011. – 319 с.
Автор подає тлумачення
основних понять, що
розкривають не тільки
особливості національного
бізнесу, але й дають змогу
суб’єкту господарчої
діяльності проаналізувати
ситуацію та адаптувати її до
чинного законодавства,
здійснити економічну безпеку
підприємства, уникнути
всіляких ризиків, що
виникають. У словнику
особлива увага приділяється
термінам, що введені
останнім часом у науковий
обіг.

З іншою літературою за даною
темою можна ознайомититсь в
бібліотеці училища.

Дякуємо за увагу!

