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Андрєєв М. П. Сюжетний покажчик українських 
народних казок : пер. з рос. С. Д. Карпенко / за ред. М. К. 
Дмитренка ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського – Біла 
Церква : Білоцерківдрук, 2015. – 182 с. 
Матеріали фотокопії сюжетного покажчика народних казок 
Миколи Петровича Андрєєва публікуються вперше, хоча 
частково були задіяні Іваном Березовським при укладанні 
українського матеріалу до СУС («Сравнительный указатель 
сюжетов. Восточнославянская сказка» (1979)). Завдяки 

співпраці фольклористів видання дає можливість збагатити українське 
казкознавство. 
Покажчик адресовано українським казко знавцям, фольклористам-викладачам, 
аспірантам, студентам, усім, хто вивчає народну казку як феномен традиційної 
культури. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/322723/default 

 
Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. 
Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України імені  В. І. Вернадського. 
Бібліографічне дослідження. Науковий каталог /  Є. К. 
Чернухін ; Т. С. Горбач, О. М. Купченко-Гринчук, В. Е. 
Лось ; Національна бібліотека України імені В. І. 
Вернадського. – Київ, 2014. – 303 с. : іл. 
Пропонований каталог репрезентує архівну спадщину 
видатних українських філологів-елліністів А. О. Білецького і 
Т. М. Чернишової, що зберігається у фондах Інституту 
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. У виданні представлені документи, які можуть слугувати 
грунтовною джерельною базою для багатовекторних досліджень в галузі 
лінгвістики, епіграфіки, топоніміки, історії мови та літератури,зокрема греків 
південно-східної України. 
Каталог розрахован на широке коло дослідників та всіх, хто цікавиться історією 
української науки та культури. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/320641/default 

 
Валентин Андреевич Смынтына : биобиблиогр. указ. / 
сост. М. А. Подрезова ; Одес. гос. ун-т им. И. И. 
Мечникова. – Одесса : Астропринт, 1998. – 81 с. – (Серия 
«Биобиблиография ученых университета». Вып. Физики). 
Черговий випуск «Біобібліографії учених університету» 
присвячений ректору Одеського держуніверситету, 
професору, доктору фізико-математичних наук Валентину 
Андрійовичу Сминтині. Покажчик включає нарис про В. А. 
Сминтину, хроніку його життя і діяльності, покажчики праць 
ученого, літературу про нього, а також довідковий апарат 
видання.  

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/322723/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/320641/default


Для фізиків, фізиків-хіміків і широкого кола читачів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/318474/default 
 

Воронкін О. С. Інформаційно-комунікаційні технології 
навчання на сторінках вітчизняних періодичних фахових 
видань (1950-2014) : бібліогр. покажч. / О. С. Воронкін. – 
Київ : Інститут обдарованої дитини, 2015. – 127 с. 
Бібліографічний покажчик містить список публікацій з 
питань інформаційно-комунікаційних технологій навчання, 
що друкувалися на сторінках періодичних видань «Рідна 
школа», «Советская педагогика», «Педагогіка і психологія», 
«Інформаційні технології в освіті» у 1950-2014 рр. Список 
структуровано за десятиріччями і доповнено алфавітним 
покажчиком авторів і покажчиком назв публікацій без 

авторів. 
Покажчик стане у нагоді дослідникам у галузі історико-педагогічної науки, а 
також усім, кого цікавить історія ІКТ у вищій освіті. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/315390/default 
 

Національна академія наук України. Анотований каталог 
книжкових видань. 2012 / упоряд. М. В. Язвинська, А. І. 
Радченко. – Київ : Академперіодика, 2013. – 438 с. 
Подано інформацію про збірники наукових праць, 
монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні 
видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2012 
року. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3
14793/default 
 
Олег Юрійович Нетудихатка : біобібліогр. покажч. / 
уклад. С.І. Єленич ; Нац. ун-т «Одеська юридична 
академія». – Одеса : Юридична література, 2015. – 128 с. – 
(Серія «Вчені Нац. ун-ту «Одеська юридична академія», 
вип. 23). 
Біобібліографічний покажчик підготовлено до 80-річчя від 
дня народження доктора медичних наук, професора кафедри 
криміналістики Національного університету «Одеська 
юридична академія» Олега Юрійовича Нетудихатки. 
Покажчик містить нарис про життя та діяльність О. Ю. 
Нетудихатки, хронологічний перелік друкованих наукових 

праць, матеріали про життєвий шлях, наукову, науково-дослідну, інноваційну та 
навчально-педагогічну діяльність О. Ю. Нетудихатки. 
Видання призначено для науковців, студентів, юридичної громадськості та 
укладачів біографічних довідників, енциклопедій тощо. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/338063/default 
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Панахід Г. І. Музейна педагогіка : тематичний покажч. 
літ. / Львівський історичний музей. – Львів : ЛІГА Львів, 
2015. – 65 с. – (Серія «Музейна педагогіка»). 
У покажчику зібрано бібліографічні описи монографій, 
матеріалів конференцій, авторефератів дисертацій, 
методичних розробок, статей у збірниках наукових праць, 
вісниках та періодичних виданнях з теми «Музейна 
педагогіка». 
Видання рекомендоване для усіх, хто цікавиться музейно-
педагогічною тематикою. 
Див. в електрон. каталозі. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/319200/default 
 

Стефанія Павлишин у своїх працях і висловах сучасників 
/ упоряд. М. Кривенко, Н. Письменна ; ред. Р. Мисько-
Пасічник. – Львів : Растр-7, 2015. – 304 с. : іл. 
У збірнику, підготованому з нагоди 85-річчя від дня 
народження та 60-річчя наукової діяльності доктора 
мистецтвознавства, професора Стефанії Павлишин, 
відображено основні віхи її життя та науково-педагогічної 
діяльності. 
Книга адресована дослідникам-музикознавцям, студентам, 
музичних і педагогічних закладів, усім, хто цікавиться 

науково-культурним життям нашого краю. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/315529/default 
 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/319200/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/315529/default

