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Інститут історії України НАН України, 2015. – 128 с. : портр. 

Вітчизняне наукове сьогодення характеризується очевидним посиленням 

антропоцентричних засад дослідницьких студій, у зв’язку з чим дедалі поважніше місце в 

дослідницьких студіях посідає біографістика. У її руслі все більших обертів набирає такий 

специфічний жанр, як біобіліографістика, яка дозволяє усебічно висвітлювати не лише віхи 

життя вченого, а і його творчий доробок у формі систематизованого бібліографічного списку 

його праць. У науковій бібліотеці ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького вже 

упродовж понад 10 років виходять вказані довідкові видання в тематичній серії 

«Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького» і на 

загал побачили світ близько 30 таких покажчиків [Див., наприклад 1, 2, 3, 4, 5]. А в 2011 р. 

започатковано серію «Бібліографія вчених України», присвячену відомим науковцям із 

загальнонаціональним ім’ям, і відтак вийшло друком уже 9 видань [Див., наприклад 6, 7, 8, 9, 

10].  

Саме в цій серії побачив світ біобібліографічний покажчик «Лисенко Олександр 

Євгенович». Це довідкове видання стало спільним проектом нашої наукової бібліотеки та 

Інституту історії НАН України, з яким уже довгі роки підтримуються партнерсько-творчі 

стосунки. А науковим редактором вказаного видання виступив вчений зі світовим іменем, 

директор названого інституту академік В. А. Смолій. 

Покажчик присвячено лідерові української воєнно-історичної науки, доктору 

історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, кавалеру ордена 

«За заслуги» 3-го ст., завідувачу відділу історії України періоду Другої світової війни 

Інституту історії НАН України, моєму науковому керівнику О. Є. Лисенку, якому торік 

виповнилося 60 років.  

Видання відкривається розлогим нарисом про життєвий і творчий шлях знаного 

вченого за авторством члена-кореспондента НАН України, голови Національної спілки 

краєзнавців О. П. Реєнта та хронологічною таблицею знакових дат біографії О. Є. Лисенка.  

Вражає своїм інформаційним наповненням та бездоганним бібліографічним 

оформленням основна частина видання. Вона містить бібліографічний контент, який 

систематизовано в таких структурних розділах: 

 Рукописні праці – 2 позиції. 

 Хронологічний покажчик друкованих праць (383 позиції). 

 Наукова школа професора О. Лисенка (наукове керівництво здобувачами 

наукових ступенів – 33 позиції, офіційне опонування докторських і кандидатських 

дисертацій – 28 поз., відгуки провідної установи на дисертаційні праці за 

авторством ювіляра – 21 поз). 

 Наукове редагування монографій, брошур, наукових збірників, періодичних та 

серійних видань – 115 поз. 

 Праці за рецензуванням вченого – 40 поз. 

 Матеріали про О. Лисенка – 9 поз. 

Допоміжно-довідковий апарат видання представлено іменним покажчиком (368 імен), 

переліком абревіатур та умовних скорочень, а також об’ємними анотаціями англійською та 

російською мовами. 

Робота з укладання покажчика виявилася досить непростою й вимагала чимало зусиль, 

адже на загал довелося опрацьовувати понад 630 бібліографічних джерел. Задля отримання 
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достовірної інформації попри чималі об’єктивні труднощі укладачі вивчали їх винятково de 

vizu, і це забезпечило належний рівень видання. 

Як і належиться, бібліографічні матеріали у всіх структурних частинах подано в 

суворій хронологічній послідовності, а в межах окремого року інформацію розміщено в 

алфавітному порядку. Звертає на себе увагу й те, що бібліографічний опис та скорочення слів 

здійснено в суворій відповідності з чинними національними стандартами. 

Покажчик адресовано насамперед науковцям, що працюють в царині воєнно-

історичних досліджень. Він може бути корисним також викладачам, студентам, бібліотечним 

працівникам та всім, кого цікавить сучасне історієписання та його найвідоміші персоналії. 
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