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Передмова
Бібліографічний пошук інформації за запитами науковців та фахівців
різних

галузей

знання

займає

важливе

місце

в

системі

довідково-

бібліографічного обслуговування мережі бібліотек НАН України. Невпинне
зростання обсягів інформації потребує уважнішого вивчення запитів різних
груп користувачів, координації їх обслуговування.
«Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків...»
підготовлено з метою ефективнішого задоволення потреб користувачів та
налагодження

механізму

бібліотечно-інформаційного

взаємозв’язків

між

обслуговування.

бібліотеками
До

покажчика

в

процесі
включено

найважливіші тематичні бібліографічні списки, підготовлені бібліотеками
науково-дослідних установ НАН України та Національною бібліотекою
України імені В. І. Вернадського упродовж 2011 року.
Матеріал

розміщено

за

галузями

знання

згідно

з

бібліотечно-

бібліографічною класифікацією для наукових бібліотек. У межах кожного
розділу матеріал розташовано за алфавітом назв. Після назви тематичного
списку подаються відомості про види документів, хронологію відображених
джерел інформації, кількість бібліографічних записів та мови документів. Для
зручності користування додається список бібліотек НДУ НАН України із
зазначенням їхніх сигл, адрес та телефонів.
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Охорона природи
Загрязнение бухт Севастополя нефтепродуктами : кн., ст. из журн. за
1990–2011 гг. – 101 назв.
С-46
Загрязнение вод в Керченском проливе : кн., ст. из журн. за 1990–2011 гг.
– 108 назв.
С-46
Концетрация хлорофилла «А» в Черном море : кн., ст. из журн. за 2000–
2011 гг. – 91 назв.
С-46
Нитраты в Черном море : кн., ст. из журн. за 2005–2011 гг. – 25 назв.
С-46
Образование гипоксии вод на Северо-западном шельфе Черного моря :
кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. – 41 назв.
С-46
Озеленение городов и сел : кн., ст. из журн. за 1985–2007 гг. – 26 назв. –
укр., рос.
Д-65
Экология прибрежных зон Украины : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. –
316 назв.
С-46
Экстремальные события в Азово-Черноморском регионе : кн., ст. из журн.
за 1980–2011 гг. – 71 назв.
С-46
Фізико-математичні науки
Видавнича діяльність Інституту механіки : кн., ст. з журн. за 2010–2011
рр. – 18 назв. – укр., рос., англ.
К-29
Вплив локальних центрів на електрофізичні властивості напівпровідників
: автореф. дис., ст. з журн., за 2010–2011 рр. – 21 назва. – укр., рос., англ.
К-31
Диэлектрики : кн. за 1967–2003 гг. – 13 назв. – рус.
К-15
5

Диэлектрические пленки : кн. за 1960–2008 гг. – 47 назв. – рус.
К-15
Дослідження впливу фізичних та фізико-хімічних дій на розплави при
позапічній обробці та безперервному литті, методи комплексного контролю та
розробка раціональних шляхів підвищення якості металопродукції : кн., ст. з
журн. за І кв. 2007–IVкв. 2011 рр. – 93 назви. – укр., рос., англ.
К-27
Електромагнітні поля : звіти за 1999–2011 рр. – 20 назв. – укр.
К-32
Електропровідність : кн. за 1980–2011 рр. – 6 назв. – рос.
К-49
Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : кн., ст.
з журн. за 2008, 2010–2011 рр. – 28 назв. – укр., рос.
К-40
Математичні розрахунки : кн., препринти за 2011 р. – 7 назв. – укр.
К-32
Мікроелектроніка : автореф. дис. ст. з журн. за 2010–2011 рр. – 21 назва. –
укр., рос., англ.
К-31
Моделі та засоби систем баз даних і знань : кн., ст. з журн. за 2008, 2010–
2011 рр. – 26 назв. – укр., рос.
К-40
Програмні системи захисту інформації : ст. з журн. за 2010–2011 рр. – 25
назв. – укр., рос.
К-40
Розробка нових технологічних процесів і обладнання для інтенсифікації
тепломасопереносу та міжфазних взаємодій при одержанні і розливанні
алюмінієвих сплавів на основі інтерметалів титану з використанням енергії
електромагнітних полів : кн., ст. з журн. за І кв. 2007–IVкв. 2011 рр. – 121 назва.
– укр., рос., англ.
К-27
Теория возмущений : кн. за 1960–1988 гг. – 13 назв. – рус.
К-15
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Теплообмен в двухфазных средах жидкость–газ : кн. за 1960–2011 гг. – 8
назв. – рус., укр.
К-34
Фізика поверхні напівпровідників : автореф. дис., ст. з журн. за 2010–2011
рр. – 21 назва. – укр., рос., англ.
К-31
Фізика фотоелектричних приладів : автореф. дис., ст. з журн. за 2010–
2011 рр. – 21 назва. – укр., рос., англ.
К-31
Формування струму електромагнітних двигунів : кн., ст. з журн. за 2011 р.
– 6 назв.
К-32
***
Роботи наукових співробітників Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка
НАН України за роки незалежності : кн., ст. з журн. за 1991–2011 рр. – 48 назв.
– укр., рос., англ.
К-29
Науки про Землю
Алмазоносність структур Інгульського мегаблоку Українського щита :
кн., ст. з журн. за 1978–2010 рр. – 9 назв. – укр., рос.
К-45
Апвеллинг в Черном море : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. – 74 назв.
С-46
Атмосферный аэрозоль : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. – 21 назв.
С-46
Бухта Козачья : кн., ст. из журн. за 1980–2011 гг. – 27 назв.
С-46
Ветроводное волнение моря : кн., ст. из журн. за 1990–2011 гг. – 47 назв.
С-46
Водно-солевой режим Черного моря : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. –
41 назв.
С-46
Воздействие волн и течений на о. Коса Тузла : кн., ст. из журн. за 1995–
2011 гг. – 23 назв.
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С-46
Волнение моря, цунами : кн., ст. из журн. за 1980–2011 гг. – 318 назв.
С-46
Газовыделение и газообразование в Черном и Азовском морях : кн., ст. из
журн. за 1990–2011 гг. – 118 назв.
С-46
Газообмен в Черном море : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. – 36 назв.
С-46
Геологічна наука сьогодні: дослідження та здобутки в контексті
стратегічного розвитку : проект Держ. наук. програми розв. старовинномінеральної бази : електрон. ресурси за 1919–2011 рр. – 5 назв. – укр.
К-8
Геотехнология (добыча и разработка полезных ископаемых) : кн.,
автореф. дис., ст. из журн., газ. за 2003–2011 рр. – 8300 назв. – укр., рус., англ.,
пол.
Дн-39
Гидрофизические исследования Черного моря : кн., ст. из журн. за 2000–
2011 гг. – 119 назв.
С-46
Динамика разрушения берегов в прибрежной зоне Черного моря : кн., ст.
из журн. за 1980–2011 гг. – 117 назв.
С-46
Добыча и переработка сланцевых газов : кн., ст. из период. изд. за 1947–
2011 гг. – 9 назв. – рус., укр.
К-34
Климат Евпатории : кн., ст. из журн., газ. за 2000–2011 гг. – 20 назв.
С-46
Космическое зондирование : кн., ст. из журн. за 1970–2011 гг. – 15 назв.
С-46
Ледообразование в Азовском море : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. – 54
назв.
С-46
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Ледообразование в Керченском проливе : кн., ст. из журн. за 1990–2011
гг. – 68 назв.
С-46
Метаногидраты в Черном море : кн., ст. из журн. за 1990–2011 гг. – 23
назв.
С-46
Морские подводные течения : кн., ст. из журн. за 1980–2011 гг. – 230
назв.
С-46
Неорганические формирования азота в Северо-западном шельфе Черного
моря : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. – 34 назв.
С-46
Остров Тузла : кн., ст. из период. изд. за 1990–2011 гг. – 31 назв.
С-46
Показатель ослабления света в поверхностном слое Черного моря : кн.,
ст. из журн. за 2005–2011 гг. – 47 назв.
С-46
Полезные ископаемые на Крымском полуострове : кн., ст. из. период. изд.
за 1990–2011 гг. – 219 назв.
С-46
Полигон Полимоде: 1977 : кн., ст. из журн. за 1976–1990 гг. – 15 назв.
С-46
Прозрачность вод на Северо-западном шельфе Черного моря : кн., ст. из
журн. за 2000–2011 гг. – 37 назв.
С-46
Растворенный кислород в Черном море : кн., ст. из журн. за 1990–2011 гг.
– 32 назв.
С-46
Река Бельбек : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. – 17 назв.
С-46
Река Черная : кн., ст. из журн. за 2000–2011 гг. – 15 назв.
С-46
Рельеф дна Черного моря : кн., ст. из журн. за 1977–2011 гг. – 260 назв.
9

С-46
Рідкісні книги з водної та морської тематики до 1935 року : кн. за 1865–
1932 рр. – 13 назв. – рос.
К-18
Севастопольская бухта : кн., ст. из журн. за 1980–2011 гг. – 87 назв.
С-46
Северо-западный шельф Черного моря : кн., ст. из журн. за 1990–2011 гг.
– 35 назв.
С-46
Сейсмологічне спостереження на о. Зміїний : кн., ст. з журн. за 1981–2009
рр. – 6 назв. – укр., рос.
К-45
Сейши в Черном море. Уровень моря : кн., ст. из журн. за 1990–2011 гг. –
41 назв.
С-46
Тектонічні землетруси Донбаської аномалії електропровідності : кн., ст. з
журн. за 1971–2009 рр. – 15 назв. – укр., рос.
К-45
Тяжелые металлы в донных отложениях Черного моря : кн., ст. из журн.
за 2005–2011 гг. – 44 назв.
С-46
***
Публікації Інституту геологічних наук НАН України : кн., ст. з журн.,
атласи, карти за 1995–2011 рр. – 211 назв. – укр., рос., англ., пол.
К-16
Біологічні науки
Биогенные вещества в Черном море : кн., ст. из журн. за 2005–2011 гг. –
20 назв.
С-46
Біорізноманіття національних природних парків України : кн. за 1983–
1999 рр. – 9 назв. – укр., рос.
К-18
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Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна : кн., ст. з журн. за 1938–
2003 рр. – 7 назв – укр., рос.
К-18
Інтерферон : кн., ст. з журн. за 1965–1987 рр. – 4 назви. – рос.
К-61
Magnetically sensitive nanocomposites for medical and biological applications
: кн., журн., інтернет-ресурси за 2000–2011 рр. – 7 назв. – укр., рос., англ.
К-67
Наноматериалы и нанокомпозиты в биологии, медицине, экологии : кн.,
ст. из журн., интернет-ресурсы за 2000–2011 рр. – 4 назв. – укр., рус., англ.
К-67
Шацький національний природний парк : кн., ст. з журн. за 1954–1959 рр.
– 10 назв. – укр., рос.
К-18
***
Горечавковые. Золототысячник : кн. за 1977–2007 гг. – 8 назв. – укр., рус.
К-18
Ехінацея : кн., ст. з журн. за 1992–1999 рр. – 5 назв. – укр.
К-61
Лілії : кн. за 1941–1988 рр. – 6 назв. – укр., рос.
К-18
Підсніжник : кн. за 2001–2008 рр. – 13 назв. – укр.
К-18
Троянди : кн. за 1941–2009 рр. – 8 назв. – укр., рос.
К-18
Тюльпани : кн., ст. з журн. за 1929–2009 рр. – 9 назв. – укр., рос.
К-18
Фіалки : кн. за 1982–1992 рр. – 5 назв. – укр., рос.
К-18
***
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Єлизавета Модестівна Брадіс: її внесок в ботанічну науку : кн., ст. з журн.
за 1951–2006 рр. – 6 назв. – укр., рос.
К-18
Пачоський Й. К. Флора і рослинність : бібліографія : кн., ст. з журн. за
1887–1924 рр. – 29 назв. – рос., укр.
К-18
Хімічні науки
Властивості арсеніда індія : ст. з період. вид., автореф. дис. за 2010–2011
рр. – 21 назва. – укр., рос., англ.
К-31
Вплив модифікаторів на технологічні властивості залізоокисних пігментів
: кн., ст. з журн. за 1968–2010 рр. – 15 назв. – укр.
Дн-98
Вплив ультразвуку на кінетику хімічних реакцій : ст. з журн. за 1966–
2008 рр. – 12 назв. – укр.
Дн-98
Гидрохимия в Черном море : кн., ст. из журн. за 1980–2011 гг. – 129 назв.
С-46
Золь : кн., ст. з журн. за 1980–2011 рр. – 4 назви. – рос.
К-49
Кристалографія : кн., ст. з журн. за 1980–2011 рр. – 5 назв. – рос.
К-49
Латекси, силіконові ЛКМ : кн. за 1980–2011 рр. – 4 назви. – рос., укр.
К-49
Нанокомпозити : кн. за 1980–2011 рр. – 5 назв. – рос., укр.
К-49
Плівки (Полівінілхлорид та ін.) : кн., ст. з журн. за 1980–2011 рр. – 6 назв.
– рос.
К-49
Полімери в медицині : кн., ст. з журн. за 1980–2011 рр. – 8 назв. – рос.
К-49
Поліуретанові ЛКМ : кн. за 1980–2011 рр. – 10 назв. – рос.
К-49
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Сероводород : кн., ст. из журн. за 1990–2011 гг. – 219 назв.
С-46
Технологія ЛК покриттів (шкідливі речовини) : кн. за 1980–2011 рр. – 10
назв. – рос.
К-49
***
Е. С. Бурксер : научные достижения чл.-кор. АН УССР, создателя
Химико-радиолог. ин-та в Одессе (1926 г.) : кн., сб., ст. из журн. за 1911–1960
гг. – 76 назв. – рус., укр.
О-48
Техніка. Технічні науки
Водородная энергетика. Проблемы и перспективы : кн., ст. из журн. за
1960–2011 гг. – 11 назв. – рус., укр.
К-34
Газифікація палива : кн., ст. з журн. за 1948–2011 гг. – 8 назв. – рос., укр.
К-34
Застосування комп’ютерних поліметалевих систем : кн., дис., автореф.
дис. за 2011 р. – 12 назв.
К-32
Использование вторичных ресурсов в промышленности : кн., ст. из журн.
за 1940–2011 гг. – 7 назв. – рус., укр.
К-34
Матеріалознавство : кн. за 1966–2009 рр. – 140 назв. – укр., рос., англ.
К-15
Сварка давлением и плавлением : кн. за 1954–2009 гг. – 7 назв. – рус.
К-15
Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников : кн., ст. из
журн. за 1985–2011 гг. – 8 назв. – рус.
К-34
Медицина
Исследования лекарственных растений Донбасса : кн. за 1979–1991 гг. – 7
назв. – укр., рус.
Д-65
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Клініко-біологічні особливості перебігу раку молочної залози у хворих
похилого віку : кн., інтернет-ресурси, ст. з журн. за 2000–2011 рр. – 11 назв. –
укр., рос., англ.
К-67
Магнітні наноструктури в пухлинних клітинах : кн., інтернет-ресурси, ст.
з журн. за 2000–2011 рр. – 7 назв. – укр., рос., англ.
К-67
Моделирование и морфогенез экспериментальных опухолей печени : кн.,
интернет-ресурсы, ст. из журн. за 2000–2011 рр. – 14 назв. – укр., рус., англ.
К-67
Модифікація мікрооточення пухлинних клітин та ефективність
термохіміотерапії : кн., інтернет-ресурси, ст. з журн. за 2000–2011 рр. – 8 назв. –
укр., рос., англ.
К-67
Особенности
лимфоцитов
крови
при
В-клеточных
лимфопролиферативных заболеваниях : кн., интернет-ресурсы, ст. из журн. за
2000–2011 рр. – 16 назв. – укр., рус., англ.
К-67
Роль
нейро-гуморальных
механизмов
в
формировании
противоопухолевой резистентности : кн., интернет-ресурсы, ст. из журн. за
2000–2011 рр. – 23 назв. – укр., рус., англ.
К-67
***
О. О. Богомолець : до 130-річчя з дня народж. : біобібліографія : кн.,
журн. ст. за 1905–1981 рр. – 90 назв. – укр., рос.
К-22
О. О. Кришталь : біобібліографія : кн., журн. ст. за 1997–2009 рр. – 135
назв. – укр., рос., англ.
К-22
І. С. Магура : біобібліографія : кн., журн. ст. за 1960–2010 рр. – 165 назв.
– укр., рос., англ.
К-22
О. О. Мойбенко : біобібліографія : кн., журн. ст. за 2000–2010 рр. – 100
назв. – укр., рос., англ.
К-22
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Історія
Зброя Київської Русі : кн., автореф. дис., журн. ст. за 2011 р. – 29 назв. –
укр., рос.
К-5
Енколпіони : кн., автореф. дис., журн. ст. за 2011 р. – 7 назв. – укр., рос.
К-5
Етнічна та етнографічна особливість агротехнічного процесу: обрядоворитуальні дії виробничого характеру : кн., ст. з журн., рек. до обряду «Урочисте
посвячення в хлібороби» за 1885–2011 рр. – 7 назв. – укр.
К-8
Металообробка : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2011 р. – 28 назв. –укр.,
рос., англ.
К-5
Монети Київської Русі : монографії, зб., автореф. дис., ст. з журн. за 2011
р. – 13 назв. – укр., рос.
К-5
Пам`ятки Переяславщини : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2011 р. – 29
назв. – укр., рос.
К-5
Ту славну весну не забути ніколи... : [до 66-ї річн. Перемоги у Великій
Вітчизняній війні] : кн., ст. з газ. за 1980–2010 рр. – 19 назв. – укр., рос.
К-29
Україна: кроки історії : [до річн. Незалежності держави] : кн., ст. з журн.
за 2010–2011 рр. – 21 назва. – укр., рос.
К-29
Українсько-китайські відносини : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 1994–
2010 рр. – 108 назв. – укр., рос.
К-1
Українсько-російські відносини : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2001–
2011 рр. – 2982 назви. – укр., рос.
К-1
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Економіка. Економічні науки
Инновации в угольной промышленности. Социально-трудовые
отношения : кн., автореф. дис., ст. из журн., газ. за 2005–2011 гг. – 82 назв. –
рус., укр.
Д-52
Ипотечное кредитование в Украине : кн., автореф. дис., ст. из журн., стат.
материалы за 2005–2011 гг. – 34 назв. – укр., рус.
Д-52
Соціальна орієнтація ринкової економіки : кн., ст. з журн. за 2010–2011
рр. – 26 назв. – укр., рос.
К-40
Управління еколого-інформаційними системами : кн., ст. з журн. за 2010–
2011 рр. – 25 назв. – укр., рос.
К-40
Финансовая безопасность предприятия : кн., автореф. дис., ст. из журн.,
стат. материалы за 2005–2011 гг. – 32 назв. – укр., рус.
Д-52
Чорна металургія : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2011 р. – 33 назви. –
укр., рос.
К-5
Держава та право
Еліта в державному управлінні : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 1997–
2010 рр. – 153 назви. – укр., рос.
К-1
Корпоративные права в хозяйственных обществах и АО : кн., автореф.
дис., ст. из журн., стат. материалы за 2005–2011 гг. – 43 назв. – укр., рус.
Д-52
Національний суверенітет України в умовах глобалізації : кн., електр.
ресурси, ст. з журн. за 1991–2011 рр. – 98 назв. – укр.
К-9
Нормативно-правовое обеспечение научно-технической инновационной
деятельности : кн., автореф. дис., ст. из журн., стат. материалы за 2005–2011 гг.
– 55 назв. – укр., рус.
Д-52
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Подвійне громадянство : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 1986–2009 рр. –
58 назв. – укр., рос., англ.
К-1
Регулювання пенсійного забезпечення: міжнародний досвід : кн., автореф.
дис., ст. з журн. за 1988–2011 рр. – 159 назв. – укр., рос., англ.
К-1
Культура. Наука. Освіта
Паспортизація пам`яток : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2011 р. – 5 назв.
– укр., рос.
К-5
Сакральна культура : кн., ст. з журн. за 1994–2011 рр. – 48 назв. – укр.,
рос., англ.
К-1
Філологічні науки
В’єтнамська література в українських перекладах : кн., ст. з журн. за
1952–2009 рр. – 218 назв. – укр.
К-1
Кириличний і латинський алфавіти : кн., ст. з журн. за 1890–2007 рр. – 22
назв. – укр.
К-1
Китайська література в українських перекладах : кн., ст. з журн. за 1934–
2010 рр. – 293 назви. – укр.
К-1
Китайська мова : кн., ст. з журн. за 1996–2010 рр. – 18 назв. – укр.
К-1
Транслітерування : кн., ст. з журн. за 1999–2011 рр. – 18 назв. – укр., англ.
К-1
Українська література в китайських перекладах : кн., ст. з журн. за 1945–
2010 рр. – 120 назв. – укр.
К-1
Українська література у в’єтнамських перекладах : кн., ст. з журн. за
1951–1988 рр. – 15 назв. – укр.
К-1
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Український авангард : кн., ст. з журн. за 1930–2011 рр. 155 назв. – укр.
К-1
Українсько-в’єтнамські історико-культурні зв’язки : кн., ст. з журн. за
1955–2011 рр. – 78 назв. – укр.
К-1
Українсько-китайські літературні зв’язки. Літературознавство : кн., ст. з
журн. за 1900–2010 рр. – 138 назв. – укр.
К-1
***
Затуливітер Володимир Іванович : кн., ст. з журн. за 1973–2009 рр. – 78
назв. – укр.
К-1
Іван Дзюба : бібліографія : кн., ст. з журн. за 2010–2011 рр. – 5 назв. – укр.
К-8
Короткевич Володимир Семенович : кн., ст. з журн. за 1958–2009 рр. –
158 назв. – укр., рос., білорус., болг., пол, словац., чеськ.
К-1
Крекотень Володимир Іванович : кн., ст. з журн. за 1957–2006 рр. – 24
назви. – укр.
К-1
Лишега Олег Богданович : кн., ст. з журн. за 1980–2011 рр. – 78 назв. –
укр.
К-1
Мистецтво
Вироби з фарфору : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2011 р. – 7 назв. –
укр., рос., англ.
К-5
Жіночий костюм : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2011 р. – 21 назва. –
укр., рос.
К-5
Маски : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2011 р. – 3 назви. – укр., рос.,
англ.
К-5
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Філософські науки
Причинний зв’язок, причинність, детермінізм. Необхідність, випадковість
: кн., ст. з журн. за 1980–2010 рр. – 29 назв. – укр., рос.
К-2
Соціологічний аспект в археології : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 2011
р. – 42 назви. – укр., рос., англ.
К-5
Соціально-психологічний портрет керівника в системі державного
управління : кн., автореф. дис., ст. з журн. за 1996–2011 рр. – 95 назв. – укр.,
рос.
К-1
***
Бєлєнок О. Є. : список пр. : кн., ст. з журн. за 1998–2010 рр. – 48 назв. –
укр., рос.
К-25
Мартинюк І. О. : список пр. : кн., ст. з журн. за 2002–2009 рр. – 22 назви.
– укр., рос.
К-25
Перелік публікацій співробітників Інституту соціології НАН України в
електронних ресурсах та газетах : електрон. ресурси, ст. з газ. за 2011 р. – 38
назв. – укр., рос.
К-25
Фейєрбах: проблема людини : кн., ст. з журн. за 1861–2005 рр. – 50 назв. –
укр., рос.
К-1
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Список бібліотек НДУ НАН України
Сигли
бібліотек
Д-52
Д-65
Дн-39
Дн-98
К-1
К-2
К-5
К-8
К-9
К-15
К-16
К-18
К-22
К-25
К-27
К-29
К-31
К-32
К-34
К-40

Назва установи
Бібліотека Інституту економіки
промисловості НАН України
Бібліотека Донецького ботанічного саду
НАН України
Бібліотека Інституту геотехнічної
механіки ім. М. С. Полякова
НАН України
Бібліотека Інституту чорної металургії
ім. З. І. Некрасова НАН України
Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського
Бібліотека Інституту філософії ім. Г. С.
Сковороди НАН України
Бібліотека Інституту археології НАН
України
Бібліотека Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України
Бібліотека Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.
Кураса НАН України
Бібліотека Інституту металофізики
ім. Г. В. Курдюмова НАН України
Бібліотека Інституту геологічних наук
НАН України
Бібліотека Інституту ботаніки ім. М. Г.
Холодного НАН України
Бібліотека Інституту фізіології ім. О. О.
Богомольця НАН України
Бібліотека Інституту соціології
НАН України
Бібліотека Фізико-технологічного
інституту металів та сплавів
НАН України
Бібліотека Інституту механіки ім. С. П.
Тимошенка НАН України
Бібліотека Інституту фізики
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
НАН України
Бібліотека Інституту електродинаміки
НАН України
Бібліотека Інституту газу НАН України
Бібліотека Інституту кібернетики ім.
В. М. Глушкова НАН України

Адреса

Телефон

83048 Донецьк,
вул. Університетська, 77
83059 Донецьк,
просп. Ілліча, 110
49600 Дніпропетровськ,
вул. Сімферопольська, 2-а

(062)
311-43-89
(062)
294-12-80
(0562)
370-26-92

49050 Дніпропетровськ,
пл. Академіка
Стародубова, 1
03039 Київ, пл. 40-річчя
Жовтня, 3
01601 Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4
04210 Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 12
01601 Київ,
вул. Грушевського, 4

(056)
776-13-64
(044)
524-25-96
(044)
278-41-78
(044)
418-91-81
(044)
279-50-29

01011 Київ,
вул. Кутузова, 8

(044)
285-65-61

03680 Київ, бул. Академіка
Вернадського, 36
01601 Київ,
вул. О. Гончара, 55-б
01601 Київ,
вул. Терещенківська, 2
01014 Київ,
вул. Тімірязєвська, 1
01021 Київ,
вул. Шовковична, 12
03680 Київ, просп.
Академіка Вернадського,
34/1
03057 Київ,
вул. Нестєрова, 3
03028 Київ,
просп. Науки, 41

(044)
424-10-21
(044)
238-19-11
(044)
272-32-21
(044)
285-08-66
(044)
255-70-90
(044)
424-31-50
(044)
454-77-54
(044)
525-62-76

03680 Київ, просп.
Перемоги, 56
03113 Київ,
вул. Дегтярівська, 39
03680 Київ, просп.
Академіка Глушкова, 40

(044)
456-03-61
(044)
456-81-42
(044)
526-02-38
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К-45
К-49
К-61
К-67
О-48
С-46

Бібліотека Інституту геофізики ім. С. І.
Субботіна НАН України
Бібліотека Інституту хімії
високомолекулярних сполук
НАН України
Бібліотека Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України
Бібліотека Інституту експериментальної
патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Фізико-хімічний інститут
ім. О. В. Богатського НАН України
Морський гідрофізичний інститут
НАН України

03680 Київ, просп.
Академіка Палладіна, 32
02160 Київ,
Харківське шосе, 48

(044)
424-11-65
(044)
559-48-00

03627 Київ,
вул. Заболотного, 150
03022 Київ,
вул. Васильківська, 45

(044)
526-07-39
(044)
259-02-71

65080 Одеса,
Люстдорфська дорога, 86
99011 Севастополь,
вул. Капітанська, 2

(048)
766-23-88
(0692)
55-42-53
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