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Бібліографічні видання 

Бібліографія русинськоязычных выдань = А Bibliography 
of Rusyn-Language Publications : 2005-2014 / сост. : Л. 
Ільченко, В. Падяк. – Ужгород : Выдавательство В. 
Падяка, 2015. – 110 с. : іл. – Текст карпаторусин. мовою, 
передмова паралельно русин. та англ. мовами. 
Унікальний бібліографічний покажчик фіксує видання 
карпато-русинською мовою за останнє десятиліття. Він 
свідчить про результати русинськомовного книговидавничого 
процесу та розповсюдження періодичної преси в усіх 
державах, де проживають карпатські русини. Представлені у 

покажчику книжкові видання систематизовані за галузями знань : наукові та 
науково-популярні видання, граматики та підручники, словники, художня 
література, фольклор і етнографія, мистецтво, церковна література та факсимільні 
видання. Окремий розділ фіксує періодичні видання. Розлогий довідковий апарат 
(чотири покажчики) полегшує користування бібліографічним видання. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/324243/default 
 

Богданов Григорій Олександрович : біобібліогр. покажч. 
наук. праць за 1951-2012 роки / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка, 
Ін-т тваринництва ; уклад.  В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. 
А. Кириленко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Харків, 
2015. – 160 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. 
акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ). 
У виданні відображено наукову, дослідницьку, науково-
організаційну та педагогічну діяльність академіка Української 
академії аграрних наук Г. О. Богданова – автора 
фундаментальних та прикладних досліджень з питань годівлі 

сільськогосподарських тварин, технології виробництва та використання кормів. Г. 
О. Богданов зробив значний внесок у розвиток зоотехнічної науки. В активі 
академіка близько 500 наукових праць, серед яких монографії, підручники, 
довідники, численні авторські свідоцтва і патенти. Наукова школа академіка Г. О. 
Богданова визнана в Україні та за її межами. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323669/default 
 

Гуржій Олександр Іванович : доктор історичних наук, 
професор : біобібліогр. покажч. / авт. вступ. ст.. О. П. 
Реєнт. – Київ : Інститут історії України НАН України, 
2015. – 121 с. 
У покажчику із серії «Бібліографія вчених України» 
представлено перелік наукових праць доктора історичних 
наук, професора, головного наукового співробітника відділу 
історії України середніх віків та раннього нового часу 
Інституту історії України НАН України О. І. Гуржія. 
Для науковців, викладачів, студентів і фахівців у галузі 
історичної науки. 

Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/326701/default 
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Історична Шевченкіана : бібліогр. покажч. / Ін-т історії 
України НАНУ ; Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Г. 
Вощевська, З. Х. Мусіна,  Т. А. Приліпко [та ін.] ; наук. 
ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк. - Київ, 2016. – 575 с. 
«Історична Шевченкіана» є підсумком однойменного 
бібліографічного проекту, започаткованого Національною 
історичною бібліотекою України (НІБУ), до 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка. Документальний масив 
посібника містить книги, статті, публікації з періодичних та 
продовжуваних видань, наукових збірників, матеріалів 
конференцій, надрукованих в Україні та за її межами 

українською та російською мовами за період з 1842 по 2015 рік. У покажчику 
також представлено видання з фонду іноземними мовами НІБУ. Друкований 
документальний масив доповнено Інтернет ресурсами. 
Видання стане корисним для науковців, дослідників, краєзнавців, освітян, 
викладачів та студентів, бібліотечних і музейних фахівців. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343646/default 
 

Історія повітроплавання та цивільної авіації України : 
бібліогр. покажч. / уклад. : М. Ф. Семенова, В. Ю. 
Вахнован, О. П. Шкурко. – Київ : НАУ, 2015. – 182 с. 
До бібліографічного покажчика увійшли книжкові видання 
та статті з вітчизняних і російських періодичних видань, в 
основному за 2002-2013 рр., у яких висвітлено всі етапи 
розвитку повітроплавання та авіації, починаючи з XVI ст. і 
до нашого часу, з історії повітроплавання та авіації України 
та перспективи її розвитку.  
Розрахований на студентів та викладачів, авіаційних 
навчальних закладів, може бути корисним широкому колу 

читачів, яких цікавить історія розвитку повітроплавання та авіації. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323732/default 

 
Книги военных лет (1941-1945) : из фонда научно-
технической библиотеки : библиогр. указ. / сост. : В. С. 
Гресь, И. В. Олейник, Е. Ю. Шуба ; под ред.  Н. М. 
Ткаченко. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. 
Жуковского « Харьк. авиац. ин-т», 2015. – 83 с. 
У покажчик увійшли відомості про наукові, науково-
популярні, виробничі, навчальні, суспільно-політичні, 
довідкові, літературно-художні, духовно-просвітницькі 
видання. Покажчик складено в автоматизованому режимі на 
основі бібліографічної бази даних «Рідкісні та цінні 
видання» науково-технічної бібліотеки Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут». Це видання представляє інтерес для студентів, аспірантів, викладачів, 
наукових працівників. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/326596/default 
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Надія Панчук : до 75-річчя від дня народження : бібліогр. 
покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., 
Закарпат. обл. наук. універс. б-ка ім.  Ф. Потушняка ; 
уклад. М. Б. Бадида, Л. О. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. 
Падяка, 2015. – 65 с. : іл. – (Серія «Культура краю в 
особах»). 
Бібліографічний покажчик «Надія Панчук : до 75-річчя від 
дня народження» виходить у серії  «Культура краю в 
особах» і є своєрідним підсумком професійного і творчого 
шляху відомої письменниці та бібліотекаря. Стаття 
літературознавця Олександри Ігнатович « Надія : у процесі 

творення світу» знайомить читача із творчою біографією Н. Панчук. 
Видання стане при нагоді літературознавцям, викладачам та студентам-
філологам, вчителям, бібліотечним працівникам, усім, хто шанує та вивчає 
літературу та історію культури рідного краю. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/324338/default 

 
Олександр Євгенович Лисенко : доктор історичних наук, 
професор. До 60-річчя від дня народження : біобібліогр. 
покажч. / уклад. : Г. М. Голиш,  Т. В. Заболотна. – Київ : 
Інститут історії України НАН України, 2015. – 124 с. : 
портр. 
Видання подає довідкову інформацію про життя та науково-
дослідницьку діяльність завідувача відділу історії України 
періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН 
України, доктора історичних наук, професора, заслуженого 
діяча науки і техніки України Олександра Євгеновича 
Лисенка. 

Покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, бібліотечним 
працівникам, а також усім, кого цікавить сучасне історіє писання. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/326174/default 

 
Простір її життя : Людмила Григаш : біобібліогр. нарис / 
Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. 
універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : О. Д. 
Гаврош, М. В. Грігаш, М. Б. Бадида ; гол. ред. Н. М. 
Панчук. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 159 с. : іл. 
– ( Серія « Культура краю в особах»). 
Видання  особливе не тільки своєю структурою, де поєднано 
текстовий та бібліографічний матеріал, але, перш за все, 
постаттю, якій воно присвячено. Життя і півстолітня фахова 
діяльність заслуженого працівника культури України 
Людмили Григаш, окрім усього, багатьом допоможе 
розкрити важливість професії бібліотекаря та ролі бібліотеки 

у сучасному суспільстві, а декому – і визначитись у професійній орієнтації. 
Видання адресоване, в першу чергу, бібліотечній громадськості, а також усім, хто 
цікавиться роллю і місцем бібліотеки і бібліотекаря у наш час. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/324023/default 
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Чепіль Марія. Освіта і виховання у дослідженнях 
науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної 
освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка (1991-2014) : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / М. М. Чепіль. – Дрогобич : 
Видавничий відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. 
Франка, 2015. – 157 с. – (Серія «Педагогіка в іменах». 
Вип. 5). 
Покажчик висвітлює становлення і розвиток освіти, 
методологічні засади виховання, сучасні технології 
навчально-виховного процесу в загальноосвітній та вищій 

школі з урахуванням історичних, теоретичних, практичних аспектів виховної 
роботи та специфіки сучасних обставин розвитку українського суспільства. 
Посібник зорієнтований на читачів різних рівнів : науковців, докторантів, 
аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів, студентську молодь, 
педагогічних і бібліотечних працівників, керівників закладів освіти, учителів 
шкіл, методистів, вихователів, а також усіх, хто цікавиться розвитком сучасної 
української педагогічної науки. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/309900/default 
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