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Бібліографія наукових праць викладачів кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного 

університету імені Івана Франка : бібліогр. довідник / упоряд. 

Г. Є. Киричук, Ю. С. Шелюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2019. – 155 с.   

 

Бібліографічний довідник відображає інформацію про 

персональний склад кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 

біорізноманіття від початку утворення до сьогодення, атакож містить 

бібліографію праць викладачів кафедри – монографії, підручники, 

навчальні й методичні посібники, статті, вміщені в наукових збірниках 

матеріалів наукових конференцій, публікації в періодичних виданнях. 

До довідника увійшла бібліографія праць ветеранів кафедри і 

запрошених докторів наук. 

Видання адресоване вченим, викладачам та здобувачам закладів 

вищої освіти.
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Від укладачів 

Бібліографічний довідник підготовлений на основі публікацій 

викладачів, ветеранів кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 

біорізноманіття та запрошених докторів наук, виданих з 60-х років ХХ 

ст. і до сьогодення. Усього до довідника включено 1008 

бібліографічних записів.  

Вступом до довідника є інформація , щодо діяльності кафедри 

ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 

До видання включено бібліографічні описи монографій, збірників 

наукових праць, матеріалів наукових конференцій, навчальних 

посібників, статті що відносяться до фахових видань та міжнародних 

баз, навчально-методичні посібники підготовленні працівниками 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Матеріали організовано  відповідно до періоду роботи в 

університеті: викладачі кафедри, ветерани кафедри, запрошені доктори 

кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 

Бібліографічні описи розміщено за алфавітним покажчиком, в 

межах прізвища за роками, в межах року – за значимістю публікацій: 

І. Наукові публікації у періодичних виданнях, включених до 

наукометричної бази даних Scopus та Web of Science: 

ІІ. Публікації у виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України 

ІІІ. Наукові статті у інших наукових виданнях 

ІV. За матеріалами конференцій 

V. Посібники 

При розгляді бібліографії праць спочатку іде ознайомлення з 

біографією викладача. 

Нумерація бібліографічних описів у покажчику по осібна 
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Науково-інформаційне видання 
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