
Глосарій наукових праць  

з дисципліни «Бібліографознавство та бібліографічні ресурси 

авіаційної галузі» професора кафедри історії та 

документознавства ГМІ НАУ Геращенка Михайла Васильовича  

за період з 2012 по 2015р. 

 

1. Українське бібліографознавство: персоналії: навч. посібник для 

студентів вищих навч. закладів. − К.: Вид – во «Україна», 2013. −160 с. 

У другому видані посібника визначено бібліографічні аспекти 

наукової спадщини провідних українських вчених другої половини ХІХ – 

першої половини ХХ століть  М.С.Грушевського, М.С.Возняка, 

А.Ю.Кримського, О.О.Потебні, І.К.Білодіда, охарактеризовано їхню 

діяльність зі створення бібліографічних ресурсів. 

2. Бібліографічна спадщина Степана Івановича Пономарьова: 

монографія. − К.: Вид – во «Україна», 2012.  − 200 с. 

В монографії охарактеризована бібліографічна спадщина видатного 

українського бібліографа другої половини ХІХ – початку ХХ століть, 

висвітлений його вклад у збагаченні персональної, краєзнавчої та 

універсальної бібліографії. 

3. Українсько – російський словник – довідник основних 

бібліографічних термінів. − К., 2014 – 54 с. 

У довідковому виданні подано біля 240 основних бібліографічних 

та бібліографознавчих термінів з їх тлумаченням двома мовами 

4. Тарас Шевченко в дожовтневій бібліографії // Бібліотечна планета. 

− 2014. − №3. − С. 10-13. 

На сторінках фахового журнала висвітлений вклад українських та 

російських бібліографів у збагаченні бібліографічної Шевченкіани за період з 

1840 по 1917 р.р. 

5. Вагомий внесок у вітчизняне документознавства та книгознавство 

(рец. на навч.посібник Г.М. Шевцової – Водки «Загальна теорія 



документознавства та книгознавтсва») // Вісник Книжкової палати. − 2015. − 

№ 2. − С.13-15. 

Назвала рецензія відзначає вклад Г.М.Швецової-Водки у збагаченні 

вітчизняного документознавства та книгознавства. 

6. До питання про новітню бібліографічну терміносистему// Вісник 

Книжкової палати. − 2014. − № 5. − С. 22-24. 

В статті, яка має дискусійний характер, подані новітні 

бібліографічні терміни з їх тлумаченням. 

7. Наукова бібліотека КНУКіМ як бібліографічний пропагандист 

знаменних дат вищого навчального закладу // Вісник Книжкової палати. − 

2014. − № 3. − С. 11-12. 

Вклад книгозбірні столичного вузу культури у  бібліографічній 

пропаганді знаменних дат та провідних викладачі в КНУКіМ. 

8. Білодід Іван Костянтинович // Збірник НПБ України «Українські 

бібліографи.» − К., 2012. − Вип.3. − С.13-14. 

Стаття присвячена відомому мовознавцю, який вніс вклад і у 

вітчизняну бібліографію. 

9. Грушевський Михайло Сергійович // Збірник НПБ України 

«Українські бібліографи». − К., 2012. − Вип.3. − С. 17-18. 

Стаття присвячена відомому вітчизняному історику, який суттєво 

збагатив українську бібліографію, зокрема історичну. 

10. Кримський Агатангел Юхимович //Збірник НПБ України 

«Українські бібліографи». − К., 2012. − Вип.3. − С. 41-42. 

В статті  про відомому сходознавця мовознавця та літературознавця 

розповідається про його вклад в українську бібліографію кінця ХІХ – початку 

ХХ століть. 

11. Крип′якевич  Іван Петрович // Збірник НПБ України «Українські 

бібліографи». − К.. 2012. − Вип.3. − С.44-45. 

Стаття присвячена відомому історику, який збагатив історичну  та 

персональну бібліографію  першої половини ХХ сторіччя. 



12.  Огієнко Іван Іванович // Збірник НПБ України «Українські 

бібліографи». − К., 2012. − Вип.3. − С. 61-62. 

В статті розповідається про вклад українського митрополита, 

історика церкви, книгознавця, церковно та культурного діяча в українську 

бібліогрфію ХХ століття. 

13.  Потебня Олександр Опанасович // Збірник НПБ України 

«Українські бібліографи». − К., 2012. − Вип.3. − С. 64-65. 

В публікації про видатного українського мовознавця, філософа, 

фольклориста, літературознавця мовиться і про його вклад у розвиток 

вітчизняної бібліографії. 

14. Бібліографічний портрет Миколи Зерова // Вісник Книжкової 

палати. − 2012. − № 6. − С.36-37. 

В статті розповідається про вклад відомого неокласика 

перекладача, педагога у збагаченні української бібліографії першої третини 

ХХ століття. 

15. В.І.Межов та українсько – російські бібліографічні зв’язки другої  

половини ХІХ ст.. // Інформаційно – документальні комунікації в 

глобалізованому суспільстві. − К.: Вид – во НАУ, 2013. − С.72-73. 

В публікації розповідається про першого в Росії бібліографа- 

професіонала та його вклад в різні напрямки міжнаціональних 

бібліографічних зв’язків. 

16. Рец. на науково – допоміжний покажчик «Українські мета 

бібліографічні посібники (кінець ХІХ – поч.. ХХІ століть)» // Вісник 

Книжкової палати. − 2012. − № 10. − С. 7-8. 

Науково- допоміжний покажчик про  бібліографію другого ступеня 

кінця ХІХ – початку ХХІ століть становить собою назву однойменної 

кандидатської дисертації О.Шустової, викладача Рівненського державного 

гуманітарного університету 

 

 


