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016:53-051](477)"19/20"(092)Загородній 
А38 
 
   Академік Анатолій Глібович Загородній [] : матеріали до 
біобібліогр. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. акад. наук 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-
упоряд.: С. В. Блиндарук та ін. ; відп. ред. О. С. Онищенко]. - 
Київ : НБУВ, 2021. - 132, [4] с. : портр. - 39.20 грн/ 

 
   Матеріали до біобібліографії, представлені у покажчику, 
містять інформацію про основні наукові праці видатного 
українського ученого у галузі теоретичної фізики, 
організатора науки, Президента НАН України, директора 
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН 
України Анатолія Глібовича Загороднього. Бібліографія є 
джерелом дослідження особистості вченого та змісту його 
діяльності на різних етапах життя, наукових та науково-
організаційних досягнень. Бібліографія включає окремі праці 
вченого, статті з журналів, збірників, матеріали конференцій, 
праці за редакцією вченого, а також публікації про його життя 
й діяльність за період 1974—2020 рр. 

 
 

 
 
019:941:061.12.055"2020"(477) 
А69 

 
   Анотований каталог книжкових видань ... [Текст] / Нац. 
акад. наук України ; [упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко]. 
- Київ : Академперіодика, 2006 - .. 2020. - 2021. - 333, [3] с. - 
Покажч. назв: с. 327-334. 
 
   Подано інформацію про збірники наукових праць, 
монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні 
видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2020 
року. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

17.1:070]:026.07(477-25)НІБУ’’1728/2007’’ 
Г13 
   Газетний фонд Національної історичної бібліотеки України, 
1728-2007 [] : кат. колекції : до 80-річчя Нац. іст. б-ки України / 
М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка 
України ; [упоряд. І. Масина та ін. ; ред.: С. Забарова, Т. 
Спанчак]. - Київ : Вид. дім "Вініченко", 2020. - 132, [2] с. - 
Хронол. покажч.: с. 99-130. 
 
   Каталог колекції продовжує низку друкованих видань, що 
відображає результати науково-дослідної роботи з вивчення і 
опрацювання унікальних фондових зібрань Національної 
історичної бібліотеки України. 
 

 
 
 
 
016:[025.26:027.54](477-25)НБУВ 
О-19 
   Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського у 2020 році [] : бібліограф. покажч. / Нац. акад. 
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: 
Л. А. Пестрецова та ін. ; відп. ред. О. М. Василенко]. - Київ : 
НБУВ, 2020. - 190, [2] с. - Ім. покажч.: с. 173-191. - ISBN 978-
966-02-9407-3 
 
У покажчику представлено видання з обмінного фонду 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які 
пропонуються установам-партнерам НБУ з документообміну. 
Для працівників бібліотек, вищих навчальних закладів, музеїв 
та інших наукових установ для формування та поповнення 
бібліотечних фондів. 
 
 
 

 
 
016:811.161.2(038)" 1596/2018" 
П32 
Пилипчук, Дмитро.  
    Словники української мови: 1596-2018 [] : бібліогр. покажч. 
/ Дмитро Пилипчук ; [упоряд. та авт. передм. Д. П. Пилипчук]. 
- Київ : Просвіта, 2020. - 1067, [5] с. - Літ.: с. 39-40. - Бібліогр. 
покажч.: с. 41-42. - ISBN 978-617-7201-85-3 
 
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. 
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017.1:070.482](477)"1989/2004":027.54(477-25)НБУВ 
Р36 
   Релігійні газети України 1989-2004 років у фондах 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [] : 
дослідження : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. 
Швець ; редкол.: О. А. Вакульчук та ін.]. - Київ : НБУВ, 2020. - 
322, [6] с. : іл. - Хронол. покажч.: с. 194-244. - Ім. покажч.: с. 
245-268. - Покажч.: с. 269-288. - Геогр. покажч.: с. 289-319. - 
Покажч. мов: с. 320. - Скор.: с. 321-322. - ISBN 978-966-02-
9531-5 
 
Каталог складається з 530 повних бібліографічних описів газет 
та всіх наявних у фондах різноманітних додатків до них (399 
газет і 131 додаток), розташованих за алфавітом назв у 
хронологічному порядку. Опис газет здійснено мовою 
оригіналу.  

 
 
016:821.161.2'06.09Сковорода 
С44 
  Григорій Сковорода у художніх творах (2000-2019) [] : анот. 
бібліогр. покажч. / упоряд., [анотації, передм., прим., ред.] В. 
М. Подриги. - Чорнобай : [Б. в.], 2020. - 35, [1] с. - Бібліогр. в 
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 32-33. - Предм.-сист. 
покажч.: с. 34. - ISBN 978-966-2499-46-9 
 
В аннотованому бібліографічному покажчику "Григорій 
Сковорода у художніх творах (2000-2019)" уміщено описи 
віршів, поем, оповідань, п'єс, романів літераторів початку ХХI 
століття, у яких згадано Григорія Сковороду або створений 
його образ. 

 
 
 
 
 
 
016:930](470)"19/20"(092)Таран 
Т19 
Таран Л. В. 
Страницы жизни и творчества [] : библиогр. указ. : посвящено 
85-летию со дня рождения / Л. В. Таран ; Нац. союз краеведов 
Украины. - Киев : Нац. союз краеведов Украины, 2021. - 84 с. : 
фот., табл. - ISBN 978-617-7399-45-1 
 
Издание посвящено 85-летию со дня рождения доктора 
исторических наук, лауреата премии им. Н. П. Василенко, 
ветерана украинской историографии – Лидии Валентиновны 
Таран, освещает ее педагогическую, научную и 
общественную деятельность. Большинство своей жизни она 
отдала преподавательской деятельности в двух высших 
учебных заведениях Украины, исследованию мировой и 
украинской историографии. 



 
 

 
 
 

 

016:94(477)"1991/2021" 
Т67 
  30 років Незалежності України: наукове осмислення [] : 
бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, 
Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України, Укр. ін-т книги ; 
[упоряд. Д. Стегній ; ред. З. Мусіна ; наук. ред., авт. вступ. ст.: 
Г. Боряк, В. Головко]. - Київ : Вініченко, 2021. - 639, [1] с. - 
(Знакові книги нашої незалежності). - Ім. покажч.: с. 589-632. - 
Геогр. покажч.: с. 633-637. - ISBN 978-966-2622-44-7 
 
У виданні зібрано джерела, що висвітлюють найбільш 
важливі процеси розвитку держави за період від початку 
демократизації українського суспільства так званої 
«перебудови» до теперішнього часу. Має довідково-
інформаційний характер.  
 
 
 
016:821.161.2'06.09Леся Українка 
У45 
    Леся Українка на шпальтах "Літературної газети" (1927-
1941) та "Літератури і мистецтва" (1941-1945) [] : анот. 
бібліогр. покажч. / упоряд., [передм., анотації, прим., ред.] В. 
М. Подриги. - Чорнобай : [Б. в.], 2020. - 43, [1] с. - Ім. покажч.: 
с. 40. - Покажч. назв: с. 41. - Предм.-сист. покажч.: с. 41-42. - 
ISBN 978-966-2499-47-6 
 
В анотованому бібліографічному покажчику “Леся Українка 
на шпальтах “Літературної газети" (1927-1941) та “Літератури і 
мистецтва” (1941-1945)” уміщено описи статей, заміток та 
інших матеріалів, що стосуються Лесі Українки. 

 
 
 

 
 
Бібліотечна справа 

 
 

027.54(477)(082) 
Б59 
   Библиотеки национальных академий наук: проблемы 
функционирования, тенденции развития [Текст] = Libraries of 
national academies of sciences: problems of functioning, tendencies of 
development : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, 
Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. 
наук, Совет дир. науч. б-к и информ. центров ; [ред. А. Онищенко 
(пред.) и др.]. - Киев : НБУВ, 2000 - . - ISSN 2224-1825. 
   Вип. 18 / [ред.: М. Кушнарева, Л. Сисина ; отв. за вып. Н. 
Захарова]. - 2020. - 292, [4] с. : табл. - Лит. в конце ст. 
 
В статьях этого выпуска представлено результаты научных 
исследований по актуальным вопросам в отрасли 
библиотековедения, книговедения и современным комп'ютерным 
технологиям, рассмотрено проблемы, которые стоят перед 
академическими библиотеками. 



 
 

 
 

021.6:008(477)(082) 
У90 
   "Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та 
відновленні історичної пам'яті народу", науково-практична 
конференція (2019 ; Київ).  
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції "Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та 
відновленні історичної пам'яті народу", 7 листопада 2019 р. [] : до 
80-річчя Нац. іст. б-ки України / М-во культури, молоді та спорту 
України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [за заг. ред. О. П. Реєнта ; 
редкол.: Скорохватова А. В. та ін. ; ред.: Кудласевич Т. С.]. - Київ : 
Фоліант, 2019. - 436 с. - Літ. в кінці ст. - Ім. покажч.: с. 430-435. - ISBN 
978-617-7399-36-9 
Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників 
Всеукраїнської науково-практичної конференції "Участь бібліотек у 
збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам'яті 
народу", що відбулася 7 листопада 2019 року у рамках П'ятих 
краєзнавчих читань пам'яті Петра Тронька. 
 

 

Довідкові видання 

 
 
 
 
 

 

030(031.038)(477) 
Е64 
   Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Нац. акад. наук України, 
Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; 
редкол.: Дзюба І. М. (співголова) [та ін. ; наук. ред.: Болтівець С. І. 
та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2001 - . - 
Заголовок на корінці : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-Х. 
   Т. 22 : Мр - На. - 2020. - 712 с. : іл., фот., мапи. - Скор.: с. 709-711. - 
ISBN 978-966-621-693-2 
Енциклопедія Сучасної України - перша багатотомна енциклопедія, 
що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний 
багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, 
поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України - від 
географічного положення, природи, історії, політичного устрою, 
економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури 
до спорту й молодіжної субкультури. 

 
 
030(031.038)(477) 
Е64 
   Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Нац. акад. наук України, 
Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; 
редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін. ; наук. ред.: С. І. Болтівець 
та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2001 - . - 
Загол. на корінці : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-Х. 
   Т. 23 : Нг - Ня. - 2021. - 831, [1] с. : іл., фот. - Скор.: с. 829-831. - ISBN 
978-966-02-9624-4 
Енциклопедія Сучасної України - перша багатотомна енциклопедія, 
що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний 
багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, 
поняттях.  

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%20%D1%83%20%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%282019;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%20%D1%83%20%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%282019;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%20%D1%83%20%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%282019;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29


 Літературознавство 
 

 

821.161.2'06.09(031)Шевченко 
Ш37 
Тарас Шевченко та його сучасники [] : шевченківська енциклопедія 
/ Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. 
Жулинський (голова) [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2021. - 607, [1] с. : іл., 
фот. - Скор.: с.6-11 - Ім. покажч.: с. 606-607. - ISBN 978-617-520-093-3 
 
Книга складається зі стислих біографій друзів і знайомих Шевченка, 
його сучасників загалом, прямо чи опосередковано з ним 
пов'язаних. 

 

 

Біографічні дослідження 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

929:930](477) 
У45 
   Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. 
наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського; [редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін.]. - Київ : 
НБУВ, 1996 - . 
   Вип. 19. - 2020. - 307, [1] с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в 
підрядковій прим. - ISBN 2520-2855 
 
Збірник містить статті, в яких висвітлююься проблеми ролі бібліотек 
у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України, а 
саме: формування та забезпечення доступу до бібліотечно-
інформаційних ресурсів країни. 
 
 

 
 
929:930](477) 
У45 
  Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : 
зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. 
І. Вернадського ; [редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін.]. - 
Київ : НБУВ, 1996 - . - ISSN 2520-2855. 
   Вип. 20. - 2020. - 371, [1] с. : іл. - Текст: укр., пол. - Літ. в кінці 
ст. - Бібліогр. в підрядковій прим. 
 
У збірнику висвітлено засади вітчизняної біографістики як 
спеціальної історичної дисципліни, сучасні проблеми, тенденції та 
перспективи розвитку української світової біографіки та 
біобібліографії, питання формування електронних 
біобібліографічних ресурсів, розкрито сторінки життєвого та 
творчого шляху відомих і малознаних діячів історії, науки, культури. 
Спеціальна рубрика випуску присвячена дослідженням жіночих 
(авто)біографій у сучасному науковому та комунікаційному 

просторі. 



 
 

929-051[61+37+351](477)"20"(084.12) 
В27 
Велика Україна [] : [медицина, освіта, влада : 2021]. - Дніпро : ФОП 
Муштаєв О. М., 2021. - 144 с. : фот. - Алф. покажч.: с. 144. 
 
В книгу ввійшли розповіді про українських діячів в галузі медицини, 
освіти та влади. 

Історія. Історична наука 

 
 
 

94(477.44)"19"(092) 
Г17 
   Яків Гальчевський-Орел- герой-повстанець [] : до 125-річчя 
від дня народж. Я. В. Гальчевського : довід.-бібліограф. вид. / 
Упр. молоді та спорту Хмельн. облдержадмін., Хмельн. обл. 
літ. музей ; [відп. за вип. Горбатюк В. І. ; уклад.: Мельник В. 
О., Данилюк Л. М.]. - Київ : Нілан-ЛТД, 2019. - 47, [1] с. : іл. - 
Хронол. покажч.: с. 10-14. - Бібліогр.: с. 15-24. - Бібліогр. в 
підрядковій прим. - ISBN 978-966-924-829-9 
 
Літературно-бібліографічне видання "Яків Гальчевський-
Орел- герой-повстанець" підготовлене на основі фондів 
Хмельницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,інформації 
Культурологічного Товариства ім. Якова Гальчевського, 
літературних творів подільських письменників. 

 


