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1136. Александр Иванович Чепалов : биобиблиогр. указ. за 1962–1999 гг. / сост. Т. Б. Бахмет ; Харьк. город. 
специализир. муз.-театр. б-ка им. К. С. Станиславского, Справ.-библиогр. отд. – Харьков : [б. и.], 2000. – 90 с. : портр. 
НБУВ: ВА605476 
Подано праці [1962–1999], список редактури, літературних записів [1975–1951], список літератури про драматурга, 
журналіста, доктора мистецтвознавства (2008), професора О. І. Чепалова та його творчість [1979–1999], фотопортрети 
[1982–1987]. Допоміжні покажчики (іменний, предметний). 

1137. Андрій Содомора : біобібліогр. довідник / упоряд. М. Кривенко ; редкол.: В. Мельник, О. Лук’яненко, 
І. Лешнівська ; відп. за вип. О. Лук’яненко ; худож. : А. Кісь, О. Квик ; Львів. ДОУНБ, Від. літ. інозем. мовами. – Львів : [б. в.], 
2000. – 93 с. : 2 арк. іл. – (Науковці Львівщини).  НБУВ: ВА606750 
Видання присвячено Андрію Олександровичу Содоморі — філологу, перекладачу, письменнику, кандидату філологічних 
наук, професору. Включає предметний покажчик друкованого доробку А. Содомори, іменний покажчик та список 
періодичних видань, використаних у покажчику. 

1138. Балет — моє покликання: до 60-річчя з дня народж. С. Коливанової : пам'ятка читачеві / склад. Л. О. Сашкова ; 
Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2000. – 8 с.  
Публікацію підготовлено до 60-річчя від дня народження артистки балету Світлани Іванівни Коливанової. Пам'ятка 
містить відомості про життя і творчість артистки та список літератури про неї. Відібрано матеріали переважно 1960-2000-х 
років, серед яких книги, статті (укр., рос. мовами). Підготовка посібника проводилась за фондами Харківської ОУНБ. 

1139. Библиографический указатель научных работ академика Л. П. Сергиенко за 1972–2000 годы: (30 лет в науке) / 
авт.-сост. В. Н. Болобан ; Укр. акад. наук нац. прогресса. – Николаев : Атолл, 2000. – 131 с. : ил., портр.  НБУВ: ВА599688 
Видання знайомить із життєвим та творчим шляхом ученого в галузі фізичного виховання і спорту, доктора педагогічних 
наук (1993), професора Леоніда Прокоповича Сергієнка. Подано основні дати життя (рос., англ. мовами), наукову 
біографію (рос., англ. мовами), бібліографію наукових праць ученого [1972–2000]; статті, що опубліковані в матеріалах 
всесвітніх, європейських, міжнародних конгресів, конференцій і зарубіжних журналах; список літератури про 
Л. П. Сергієнка у книгах і газетах [1971–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

1140. Блюміна Ірина Михайлівна / упоряд. І. М. Блюміна ; уклад. бібліогр. С. Г. Іванисенко. – Київ : «Укр. енцикл.» 
ім. М. П. Бажана, 2000. – 44 с. : портр. НБУВ: Р88907 
Бібліографічний покажчик знайомить із життєвим і творчим шляхом мистецтвознавця, журналіста, кандидата наук 
мистецтвознавства (1969), заслуженого діяча мистецтв України (1996) І. М. Блюміної. Видання складається з наступних 
розділів: «Основні дати життя і творчості», «Книги, альбоми, каталоги, виставки» [1955–1998], «Статті, рецензії, інтерв’ю 
(Українське образотворче мистецтво)» [1954–1999], «Статті, рецензії (Зарубіжне образотворче мистецтво)» [1947–1975], 
«Редакторська діяльність (Участь в редагуванні видань та написанні оригінальних статей до цих видань)» [1959–1998]. Із 
допоміжних покажчиків подано іменний та перелік статей з українських енциклопедичних видань. 

1141. Богдан Григорович Гнідець / уклад.: О. М. Мізерник, І. О. Білоус ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : 
Центр Європи, 2000. – 63 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 18).  
Покажчик знайомить з основними етапами життя, наукової, педагогічної та інженерної діяльності доктора технічних наук 
(1989), професора, дійсного члена Академії будівництва України і УАА Б. Г. Гнідця. Містить основні дати життя та 
діяльності вченого; список літератури про нього [1993–1997]; опубліковані праці вченого [1959–1999]; авторські свідоцтва 
і патенти [1976–1988]; доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1959–1999]; науково-дослідні роботи, 
виконані під керівництвом Б. Гнідця [1963–1995]; автореферати дисертацій, захищених під керівництвом Б. Гнідця [1972–
2000]; будівельні об’єкти, будинки та споруди, на яких застосовані конструкції, опрацьовані Б. Гнідцем; експериментальні 
дослідження з випробувань дослідних зразків, збірних елементів стиків і натурних дослідних конструкцій, проведені під 
керівництвом Б. Гнідця [1959–1987]; іменний покажчик співавторів; список скорочень. 

1142. Боднар Ігор Ярославович : кат. творів і бібліогр. / уклад. та авт. вступ. ст. Л. Р. Шпирало-Запоточна ; ред. 
О. І. Татомир ; Наук. б-ка Львів. акад. мистецтв. – Львів : Повне т-во вид-ча фірма «Афіша», 2000. – 69 с. : іл., портр. – 
Альтерн. назва : Ігор Боднар.  НБУВ: ВА609760 
Видання присвячено художнику графіку, представнику генерації художників-шістдесятників, поету, професору Львівської 
національної академії мистецтв, члену Національної спілки художників України І. Я. Боднару. Покажчик складається з 
вступної статті «Творчістю окрилений», біографічної довідки та наступних розділів: «Участь у конференціях», «Мистецькі 
твори», «Екслібриси», «Живопис», «Каталог виставок», «Публікації І. Боднара», «Література про художника». Подано 
іменний покажчик. 

1143. Борис Грінченко : літ. розвідки, бібліогр. нариси / І. В. Гайдаєнко, Л. Г. Голомб, В. Ю. Гуменна [та ін.] ; упоряд. та 
ред. А. І. Бардашевська ; Херсон. ОУНБ ім. О. Гончара, Обл. держ. б-ка для дітей. – Херсон : [б. в.], 2000. – 56 с. : портр. – 
(Літ.-краєзнавчі студії). НБУВ: ВА606738 
Видання, присвячене поету, драматургу, перекладачу, громадському і політичному діячу Борису Дмитровичу Грінченку, 
складається з двох частин: біографічної та бібліографічної. Остання містить розділи: «Бібліографія», що включає такі 
параграфи: «Видання творів Б. Д. Грінченка» [1924–1964], «Переклади російською мовою» [1960–1990], «Листування», 
«Література про Б. Д. Грінченка» [1926–1990], «Довідкові видання» [1979–1997], «Учбові посібники, критичні статті та 
рецензії» [1988–1996], «Ювілейні публікації», «Б. Д. Грінченко у художній і мемуарній літературі», «Бібліографічні 
посібники», «Персональні покажчики» [1958–1998], «Бібліографія другого ступеня». 

1144. В. П. Черных: 35 лет научной, педагогической и общественной деятельности : библиогр. / сост. : И. С. Гриценко, 
Т. А. Хохлова, И. А. Журавель ; Нац. фармацевтич. акад. Украины. – Харьков : НФАУ, 2000. – 240 с. : ил. – (Ученые-
фармации). НБУВ: ВА595668 
Висвітлено основні напрямки педагогічної, громадської і науково-дослідної діяльності вченого у галузі фармації та 
органічної хімії, ректора Національного фармацевтичного університету, доктора фармацевтичних наук (1977), доктора 
хімічних наук (1990), професора, члена-кореспондента НАН України (1997) Валентина Петровича Черних. Наведено 
бібліографічні описи його наукових публікацій [1964–2000]. 

1145. Валентин Полікарпович Замковий : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Дрьомова ; вступ. ст. М. В. Габелєв ; ред. 
Ю. О. Лебедєва ; відп. за вип. О. В. Башун ; Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : [б. в.], 2000. – 44 с. 
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Покажчик відображає основні етапи життя, педагогічну, наукову та громадську діяльність краєзнавця, письменника, 
критика, вчителя В. П. Замкового. Подано список літератури про життя та діяльність В. П. Замкового [1981–2000] та 
перелік його праць [1934–2000], іменний покажчик, список використаних газет та список використаних журналів. 
1146. Валентина Илларионовна Астахова — доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник народного 
образования Украины, ректор Харьковского гуманитарного института «Народная украинская академия» : биобиблиогр. 
указ.: (к 65-летию со дня рождения) / сост. : А. Н. Миколюк, Л. В. Глазунова, М. В. Полозова ; отв. ред. и авт. предисл. 
И. В. Козицкая ; Харьк. гуманит. ин-т «Народ. укр. акад.», Центр науч.-гуманитар. информ. – Харьков : ХГИ «НУА», 2000. – 
109 с. : ил. – (Сер. «Биобиблиогр. ученых Народ. укр. акад.»). НБУВ: ВА600625 
До змісту покажчика подано короткий нарис життя, наукової та громадської діяльності В. І. Астахової; перелік основних 
дат життя та науково-педагогічної діяльності; список почесних звань і нагород; бібліографічний покажчик праць В. І. 
Астахової. Наприкінці видання розміщено іменний, предметний покажчик та список скорочень. 

1147. Валентина Феофановна Сухина — доктор философских наук, профессор Харьковского гуманитарного 
института «Народная украинская академия» : (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. А. Н. Миколюк, 
Л. В. Глазунова, М. В. Полозова ; авт. предисл. В. И. Лозовая ; отв. ред. И. В. Козицкая ; Нар. укр. акад., Центр науч.-
гуманит. информ. – Харьков : ЦНГИ НУА, 2000. – 29 с. – (Сер. «Биобиблиогр. ученых Нар. укр. акад.»).     НБУВ: Р117218 
Видання знайомить з життєвим шляхом та науковою й педагогічною діяльністю філософа, педагога, доктора філософських 
наук (1993) В. Ф. Сухіної. Складається з короткого нарису про життя, наукову та громадську діяльність ученого та 
наступних розділів: «Основные вехи научной и научно-педагогической деятельности», «Труды В. Ф. Сухиной» 
(монографии и публикации в коллективных монографиях, диссертации и авторефераты диссертаций, статьи в научных 
продолжающихся и периодических изданиях, сборниках, тезисы и материалы докладов и выступлений на научных 
конференциях, учебные и учебно-методические издания, научно-популярные издания, работа в составе редколлегий, 
публикации о В. Ф. Сухиной, диссертации, выполненные под руководством В. Ф. Сухиной). Хронологічні межі 
матеріалів — 1971–2000 рр. Із допоміжних покажчиків подано іменний та предметний. 
1148. Василевський П. В ім’я України: Кубань, Буковина, Колима : спогади і бібліогр. / П. К. Василевський ; Ін-т 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; відп. ред. Я. Д. Ісаєвич. – Львів : [б. в.], 2000. – 34 с. – (Бібліогр. 
українознавства. Бюлетень Комісії укр. бібліогр. Міжнар. асоц. україністів ; вип. 4).  
Політв’язень Пантелеймон Казимирович Василевський.  

1149. Василенко Петро Мефодійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1933–1999 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. Д. Полякова, Д. В. Устиновський [та ін.] ; наук. ред. Г. Г. Хурманець ; УААН, ЦНСГБ, Нац. аграрний ун-т. – Київ : Аграр. 
наука, 2000. – 125 с. : портр., іл. – (Біобібліогр. сер. «Акад. УААН»).   НБУВ: ВА602413 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого в галузі с. г. машинобудування, члена-кореспондента АН 
УРСР (1939), доктора технічних наук (1948), професора, академіка ВАСГНІЛ (1956), УААН (1991) П. М. Василенка. 
Відкриває видання стаття авторів М. В. Зубця, Д. О. Мельничука (укр. та англ. мовами) «Корифей землеробської 
механіки» та основні дати життя і діяльності академіка Української академії аграрних наук Петра Мефодійовича 
Василенка (укр., англ. мовами). Далі розміщено низку статей про життєвий і творчий шлях академіка М. П. Василенка. До 
бібліографічної частини увійшли «Хронологічний покажчик публікацій» [1933–1999], «Авторські свідоцтва» [1972–1986], 
«Праці, опубліковані за науковою редакцією П. М. Василенка» [1953–1988]; «Наукова школа»: Дисертації, підготовлені 
під науковим керівництвом П. М. Василенка : На здобуття наукового ступеня доктора технічних наук [1971–1986]; На 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук [1951–1986]; «Література про життя та діяльність П. М. Василенка» 
[1957–1999]. Наприкінці розміщено предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1150. Василь Откович : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Яблонська, О. Канчалаба ; Нац. музей у Львові. – Львів : [б. в.], 
2000. – 52 с. 
Мистецтвознавець Василь Петрович Откович. 

1151. Василь Чабан = Vasyl Tchaban / уклад.: І. О. Білоус, О. М. Мізерник ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – 
Львів : ЛДУ, 2000. – 68 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 17).  
Покажчик знайомить з життєвим шляхом, науковими здобутками, основними датами життя, науковими працями (книгами 
[1980–1999], хронологічним покажчиком друкованих праць [1969–1999]) та ін. матеріалами доктора технічних наук (1981), 
професора Василя Йосиповича Чабана. 

1152. Василь Якович Тацій: до 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук.-пед. і громад. діяльності / упоряд. Ю. М. Грошевий ; 
НАН України, АПрН України. – Харків : Право, 2000. – 50 с. – (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців).  НБУВ: АО260265 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого-правознавця, провідного 
вченого у галузі кримінального права, теорії держави і права, конституційного права, доктора юридичних наук (1984), 
професора, академіка АПрН України (1993) і НАН України (1997), заслуженого діяча науки і техніки України В. Я. Тація. 
Подано основні дати його життя і діяльності, список наукових праць (монографії, підручники, коментарі [1969–2000]; 
навчальні посібники, тексти лекцій [1972–1994]; брошури та статті [1969–1999]; тези наукових доповідей та виступів 
[1968–1999]; навчально-методичні матеріали [1970–1993]; рецензії [1979–1997]; наукове редагування [1975–1999]). 

1153. Видатний український вчений-фізик Богдан Блажкевич (1912–1986): бібліогр. список / авт. нарису В. І. Хома ; 
уклад. бібліогр., ред. А. О. Ленчишин ; відп. за вип. В. І. Вітенко ; Терноп. ДОУНБ. – Тернопіль : [б. в.], 2000. – 7 с.  
Публікація присвячена вченому-фізику у галузі теорії електричних кіл, доктору технічних наук (1964), професору Богдану 
Івановичу Блажкевичу. Подано біографічний нарис та короткий список літератури, яка знаходиться у фондах 
Тернопільської ОУНБ. 

1154. Вілен Сергійович Горський : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. М. Л. Ткачук ; Нац. ун-т 
«Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «KM Academia», 2000. – 31 с. : іл. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).  
НБУВ: Р89450 
Видання складається зі статті від укладача, короткого нарису про життя та діяльність доктора філософських наук (1978), 
професора В. С. Горського, основних дат життя та діяльності вченого та хронологічного покажчика його друкованих праць 
[1964–2000]. Наприкінці розміщено іменний покажчик. 

1155. Віталій Степанович Кислюк : біобібліогр. покажч. / упоряд. : В. В. Кислюк, О. В. Клименко ; авт. вступ. ст. та відп. 
ред. Я. С. Яцків ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : ГАО, 2000. – 32 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених ГАО 
НАН України).  НБУВ: Р88069 
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Видання, присвячене астроному, доктору фізико-математичних наук (1986), професору В. С. Кислюку, включає 
біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик праць В. С. Кислюка [1965–1999] та 
допоміжний іменний покажчик. 

1156. Владілена Олександрівна Федорова / уклад.: І. О. Бєлоус, О. М. Мізерник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», 
НТБ. – Львів : [б. в.], 2000. – 42 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 19).  
Висвітлено життєвий та творчий шлях хіміка, доктора хімічних наук (1991), професора Владилени Олександрівни 
Федорової, основні дати життя та діяльності вченого, опубліковані праці [1964–1999], авторські свідоцтва та патенти 
[1973–1998], доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1971–2000], автореферати дисертацій, захищених під 
керівництвом В. Федорової [1973–1998], іменний покажчик співавторів. 

1157. Володимир Качкан — вчений, письменник, педагог : [до 60-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльн. і літ. 
творчості] : бібліогр. покажч. / уклад. М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : [НДЦ 
періодики ЛНБ ім. В. Стефаника], 2000. – 109 с. + 16 с. вкл.  НБУВ: ВА602106 
Наведено дані про окремі видання [1972–2000], публікації у колективних монографіях, збірниках, інших книжкових 
виданнях [1966–1999.], газетно-журнальній періодиці [1964–1999], а також матеріали про наукову, письменницьку та 
суспільно-культурну діяльність Володимира Атаназійовича Качкана [1972–1999] — письменника, історика, фольклориста, 
культуролога, доктора філологічних наук (1988), професора, академіка АНВШ України (1993). 

1158. Володимир Кирилович Тарадій : біобібліогр. покажч. / упоряд. В. Г. Годунова ; авт. вступ. ст. та відп. ред. 
Я. С. Яцків ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : [ГАО НАНУ], 2000. – 59 с. : 17 іл. – (Біобібліогр. вчених 
ГАО НАН України).  НБУВ: ВА598842 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора фізико-математичних наук (2006) В. К. Тарадія. Подано нарис 
наукової діяльності вченого, основні дати його життя і діяльності, список наукових праць В. К. Тарадія [1965–2000]. Без 
допоміжних покажчиків. 

1159. Володимир Костянтинович Житник : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могил. 
акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2000. – 60 с. – (Вчені НаУКМА).  НБУВ: ВА595996 
Висвітлено багатопланову творчу, наукову та науково-педагогічну роботу поета, перекладача, літературознавця, вченого-
славіста, кандидата філогічних наук (1973), професора В. К. Житника. До покажчика включено бібліографію поетичних 
творів, перекладів, наукових і публіцистичних праць [1957–1999], а також список літератури про його науково-дослідну, 
педагогічну, перекладацьку, та громадську діяльність [1959–1999]. При складанні покажчика застосовано хронологічний 
принцип. Матеріали другого розділу містять унікальні відомості про розвиток української перекладацької школи на чолі з 
М. Рильським, М. Лукашем, Г. Кочуром. 

1160. Володимир Підгора : Мистецтвознавство. Історія мистецтва. Художня критика. Поезія. Переклади: до 60-річчя з 
дня народж. та 30-річчя творчої діяльності : біобібліогр. покажч. / упоряд. С. Білокінь ; авт. вступ. ст. : Д. Степовик, В. Ханко, 
Л. Андрієвський ; ред. О. Веремійчик ; Нац. спілка художників України, Укр. Асоціація Мистців, Київ. орг. Національний 
дослідний центр періодики, Фундація ім. О. Ольжича. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 104 с.  НБУВ: 

ВА602415 
У покажчику, присвяченому життєвому та творчому шляху київського мистецтвознавця Володимира Петровича Підгори, 
вміщено дані про творчий доробок ученого, який складає понад 400 наукових і науково-публіцистичних, поетичних і 
перекладацьких творів (альбомів, каталогів, буклетів, календарів, есе, статей, віршів, перекладів поезій та ін. робіт), що 
розкривають розмаїття мистецького й архітектурного сьогодення та минулого України, духовне життя самого автора. 
Подано перелік публікацій про нього. 
1161. Володимир Полтавець : зб. на пошану пам’яті / упоряд. І. М. Грига ; уклад. бібліогр. покажч. Н. В. Казакова ; Нац. 
ун-т «Києво-Могил. акад.». – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2000. – 78 с. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).        НБУВ: ВА603689 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1986) Володимиру Івановичу Полтавцю, містить основні дати його життя і 
діяльності, біографічний нарис та спогади про нього, бібліографічний покажчик опублікованих праць В. І. Полтавця 
[1963–2000], список літератури про нього [1987–2000], іменний покажчик, алфавітний покажчик назв праць В. І. Полтавця; 
покажчик видань, які редагував В. І. Полтавець та брав участь у роботі редколегій. 

1162. Володимир Стефанович Білецький : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : Ю. Г. Світлий, В. В. Оліфіренко ; 
Донец. держ. техн. ун-т, Донец. від-ня НТШ. – Донецьк : [б. в.], 2000. – 36 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених Донбасу»). 
НПБУ: Б307132 
Вчений в галузі гірництва, громадсько-політичний діяч, видавець, доктор технічних наук (1994), професор. Без 
допоміжних покажчиків. 

1163. В'ячеслав Олександрович Толок : біобібліогр. покажч.: (до 60-річчя з дня народж.) / упоряд. О. М. Сергієнко ; 
МОН України, Запоріз. держ. ун-т, Наук. б-ка. – Запоріжжя : ЗДУ, 2000. – 52 с. : портр.  НБУВ: ВА598272 
Подано короткий огляд наукових досліджень ученого у галузі механіки твердого тіла та прикладної математики, доктора 
технічних наук (1973), професора В. О. Толока, основні біографічні дати, список наукових та навчально-методичних праць 
[1964–1999], статей, виступів, бесід, інтерв’ю [1985–1999], алфавітний покажчик наукових та навчально-методичних праць 
В. О. Толока.  

1164. В'ячеслав Чорновіл — лідер національних демократичних сил України : бібліогр. покажч. / уклад. О Кравець; 
Дрогоб. міська ЦБС, Дрогоб. міська центр. б-ка ім. В. Чорновола. – Дрогобич : Вимір, 2000. – 24 с.  
В'ячеслав Максимович Чорновіл. Політичний діяч. 

1165. Георгій Васильович Малаков (1928–1979) : каталог. Альбом (із фондів НБУВ) / авт.-упоряд. Н. Ю. Белічко ; відп. 
ред. Г. М. Юхимець ; НАН України, НБУВ. – Київ : НБУВ, 2000. – 160 с. : іл.  НБУВ: ВА599703 
У виданні подано біографічну довідку та каталог колекції творів художника графіка Г. М. Малакова з фондів НБУВ та 
допоміжний апарат, який містить: «Перелік творів станкової графіки Г. М. Малакова» [1950–1978], «Перелік книжкової 
графіки Г. М. Малакова», «Перелік екслібрисів Г. М. Малакова», «Література про твори Г. М. Малакова» [1935–2000], 
«Перелік книг, ілюстрованих Г. М. Малаковим», «Виставки, на яких експонувалися твори Г. М. Малакова» [1943–1998], 
«Перелік музеїв, де зберігаються твори Г. М. Малакова», «Основні дати життя і творчості Г. М. Малакова», «Спогади про 
Г. М. Малакова», «Твори Г. М. Малакова». Подано іменний покажчик. 

1166. Герасимова Л. В. Володимир Валеріанович Підвисоцький — організатор медичного факультету Новоросійського 
університету : біобібліогр. : (до 100-річчя ун-ту) / Л. В. Герасимова, Н. Б. Павлова, І. С. Воробйова ; Б-ка Одес. держ. мед. 
ун-ту, Каф. заг. та клін. патолог. фізіології. – Одеса : [б. в.], 2000. – 35 с.  
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Висвітлено життя і діяльність патолога, ендокринолога, імунолога, мікробіолога, доктора медицини (1886), професора 
В. В. Підвисоцького. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1903–1999], бібліографію 
наукових праць ученого [1882–1909], список учнів, наукові школи [1927–1999]. 

1167. Григорій Давидович Вервес : біобібліогр. до 80-річчя / упоряд. Л. В. Бєляєва ; авт. вступ. ст. : Ю. Л. Булаховська, 
Н. Є. Крутікова ; ред. Н. М. Отрох. – Київ : Наук. думка, 2000. – 100 с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: АО260901 
Відкриває видання стаття про життєвий і творчий шлях літературознавця, доктора філологічних наук (1959), професора, 
академіка НАН України (1995) Г. Д. Вервеса, висвітлено його основні дати життя та діяльності вченого. До 
бібліографічної частини відносяться «Література про життя та діяльність Г. Д. Вервеса [1957–1999], «Відгуки на наукові 
праці Г. Д. Вервеса» та «Хронологічний покажчик друкованих праць [1946–1999]. Видання має іменний покажчик. 

1168. Григорій Семенович Кіт : біобібліогр. / [упоряд.] П. Шевчук ; покажч. літ.. уклад. О. Сушко ; НАН України, Ін-т 
приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів : [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача НАН України], 2000. – 51 с. ; портр.  
Персональний покажчик, підготовлений до 70-річчя від дня народження вченого в галузі механіки деформованого 
твердого тіла, доктора фізико-математичних наук (1980), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1990) Г. С. Кіта, 
містить стислий біографічний нарис, короткий огляд наукових досліджень ученого, його основні дати життя та діяльності, 
деякі публікації про наукову та науково-організаційну діяльність ученого [1972–1999], покажчик основних опублікованих 
праць Г. С. Кіта [1958–1999], покажчик співавторів, прийняті скорочення. 

1169. Джунь Йосип Володимирович : (біобібліогр.) / упоряд. : Й. В. Джунь, В. Д. Беднарчук, Б. В. Кирильчук ; авт. 
вступ. ст. : Я. С. Яцків, С. В. Кравець, А. С. Дем’янчук, Б. П. Грицюк ; відп. ред. А. С. Дем'янчук ; МОН України, Рівнен. 
економіко-гуманітарний ін-т. – Рівне : [б. в.], 2000. – 32 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України) (Біобібліогр. вчених РЕГІ).  
НБУВ: Р89262 
Видання, присвячене математику, геодезисту, астроному, доктору фізико-математичних наук (1992), професору Й. В. Джуню, 
складається з нарису про наукову і педагогічну діяльність ученого, його основних дат життя і діяльності, автобіографії, 
хронологічного покажчика основних праць Й. В. Джуня [1964–2000], іменного покажчика (прізвищ співавторів). 

1170. Дмитрий Васильевич Волков : к 75-летию (1925–1996) / сост. С. И. Волкова ; авт. очерка : С. И. Волкова, 
А. А. Желтухин ; Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; Ин-т теор. физики ННЦ ХФТИ. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2000. – 
59 с. : портр.  НБУВ: ВА605070 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук (1968), 
професора, академіка АН УРСР (1988) Д. В. Волкова. Зміст покажчика має наступні розділи: «Краткий очерк научной и 
научно-организационной деятельности», «Основные даты жизни и деятельности академика Д. В. Волкова», «Литература о 
жизни и деятельности Д. В. Волкова» [1969–1998], «Диссертационные исследования, подготовленные под руководством 
Д. В. Волкова: Кандидатские диссертации» [1971–1999], «Докторские диссертации» [1986–1994], «Список трудов 
Д. В. Волкова» [1955–1996], «Именной указатель соавторов». 

1171. Едуард Лазаренко : бібліогр. покажч. : 70-річчю Укр. акад. друкарства присвячується / уклад. С. Г. Янчишин ; відп. 
ред. С. Ф. Гавенко ; М-во освіти України, Укр. акад. друкарства. – Львів : НВП «Мета», 2000. – 41 с. – (Сер. бібліогр. 
покажчиків). НБУВ: Р89221 
Видання, присвячене вченому в галузі поліграфії та видавничої справи, доктору технічних наук (1991) Едуарду 
Тимофійовичу Лазаренко, містить основні дати його життя і творчості; друковані праці [1962–2000]; список літератури 
про нього [1995, 2000]; перелік авторських свідоцтв і патентів; список дисертацій, виконаних під керівництвом та за його 
консультацією [1974–1999]; видання під редакцією Е. Т. Лазаренко [1995–1999].  

1172. Зубець Михайло Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–1999 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. Д. Полякова, Л. А. Кириленко, З. І. Варга ; авт. вступ. ст. М. В. Гладій ; наук. ред. М. С. Слободяник ; УААН, ЦНСГБ, Ін-т 
розведення і генетики тварин. – Київ : Аграр. наука, 2000. – 147 с. : іл., портр. – (Академіки УААН). – Бібліогр. : с. 123–127.  
НБУВ: ВА597531 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі селекції тварин, доктора с. г. наук (1990), професора, академіка 
УААН (1990) М. В. Зубця. Відкриває видання стаття М. Гладія «На чолі Академії у час випробувань» та перелік основних 
дат життя і діяльності академіка Української академії аграрних наук Михайла Васильовича Зубця (укр. та англ. мовами). 
Далі подано низку нарисів про наукову діяльність ученого, хронологічний покажчик публікацій за 1966–1999 роки, 
авторські свідоцтва і патенти [1977–1996]; праці, опубліковані за науковою редакцією М. В. Зубця [1978–1999]; дисертації, 
підготовлені під його науковим керівництвом; список літератури про життя та діяльність М. В. Зубця [1996–1999], 
предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1173. Зубов М. І. Юрій Олександрович Карпенко : бібліогр. покажч. / М. І. Зубов, В. О. Колесник ; авт. вступ. ст.: 
І. М. Желєзняк, М. І. Зубов ; відп. ред. О. І. Бондар ; М-во освіти України, Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : 
АстроПринт, 2000. – Вип. 3. – 35 с. : портр.  НБУВ: В343389/Вип. 3 
Видання, присвячене вченому-мовознавцю, доктору філологічних наук (1967), професору, академіку АНВШ України 
(1996), члену-кореспонденту НАН України (2006) Ю. О. Карпенку, складається з невеликих статей про життя та діяльність 
ученого. Вміщено перелік його окремих видань, статей, тез, рецензій [1993–1999], списків: газетних статтей з філології 
[1994–1999], авторефератів кандидатських дисертацій, виконаних під керівництвом Ю. О. Карпенка [1993–1999]; 
авторефератів докторських дисертацій, виконаних з науковим консультуванням Ю. О. Карпенка [1999]; опонування: 
авторефератів дисертацій [1994–1999]; списку літератури про вченого [1993–1999]. 

1174. Игорь Владимирович Жежеленко : указ. печ. тр. / сост. Т. В. Ткаченко ; Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – 
Мариуполь : [б. и.], 2000. – 56 с. ; портр. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання, присвячене вченому в області електропостачання промислових підприємств, доктору технічних наук (1973), 
професору І. В. Жежеленко, включає статтю Ю. Л. Саенко про життєвий та творчий шлях вченого, основні дати життя і 
діяльності, хронологічний покажчик [1965–2000], авторські свідоцтва [1972–1990], іменний покажчик. 

1175. Иосиф Меерович Шайкин : к 80-летию со дня рождения. – Киев : [б. и.], 2000. – 28 с. : фотогр. — (Биобиблиогр. 
ученых Украины / НАН Украины). НБУВ: Р88669 
Видання, присвячене геологу, палеонтологу, історику Йосипу Меєровичу Шайкіну, складається з наступних розділів: 
«Основные этапы жизни и деятельности», «Отзывы о научной работе по стратиграфии и палеонтологии», «Отзывы об 
общественной и исследовательской работе, о публикациях по истории еврейского народа», «Список опубликованных 
работ» (за тематичним принципом: стратиграфия и палеонтология [1956–1995], геология нефти и газа [1961–1975], 
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применение перфокарт и автоматизированной системы научно-технической информации в геологии [1972–1984], 
еврейская история и культура [1991–2000], список неопубликованных работ). Без допоміжних покажчиків. 
1176. Іван Шовгенів. 1874–1943 / упоряд. Н. Миронець ; ред. О. Веремійчук ; Фундація ім. О. Ольжича, НТУУ «Київ. 
політехнічний ін-т». – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 52 с. – (Повернені із забуття).   НБУВ: ВА604664 
Бібліографічний нарис присвячено інженеру-гідрологу, громадському діячу Івану Опанасовичу Шовгеніву. Включає 
біографічну статтю «Іван Шовгенів», розділ «Список наукових праць, розвідок, статей і підручників проф. інженера 
І. Шовгеніва» [1901–1942] та матеріали міжнародної наукової конференції у Національному технічному університеті 
«Київський політехнічний інститут», присвяченої відкриттю виставки «Іван Шовгенів — учений і громадський діяч». Без 
допоміжних покажчиків. 
1177. Іон Срулевич Винокур : бібліогр. покажч.: (до 70-річчя від дня народж.) / уклад. С. Л. Карван ; авт. передм. В. С. Про-
копчук ; Упр. культури Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т, 
Хмельниц. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. – 79 с. : іл., портр.     НБУВ: ВА600805 
До покажчика включено статтю «Іон Срулевич Винокур — археолог, педагог, громадянин», віхи життя та науково-
педагогічної діяльності професора, реєстр наукових праць І. С. Винокура, дані якого розташовано за розділами: а) 
Монографії, підручники, окремі видання [1956–2000]; б) Участь у редакційних колегіях по виданню та рецензуванню 
монографій та наукових збірників [1965–2000]; в) Статті в збірниках наукових праць, у наукових журналах та 
енциклопедіях [1958–2000]; г) Опубліковані рецензії на наукові та науково-популярні праці [1961–1991]; д) Науково-
популярні статті у часописах [1954–2000]. Література про І. С. Винокура розміщена у рубриках: а) Основні видання, в яких 
подано посилання на праці та оцінка наукової діяльності І. С. Винокура [1961–1999]; б) Науково-популярні видання про 
науково-педагогічну діяльність І. С. Винокура [1956–1997]. Без допоміжних покажчиків. 

1178. Лев Полюга : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. В. Сташко, М. І. Чікало ; НАН України, Ін-т мовознавства 
ім. І. Крип’якевича, Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : [б. в.], 2000. – 88 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених Львів. 
політехніки ; вип. 20).  
Висвітлено життєвий та творчий шлях ученого-мовознавця, доктора філологічних наук (1990), професора Льва 
Михайловича Полюги. Подано основні дати життя та діяльності вченого, біографічний нарис, бібліографію опублікованих 
[1952–2000] та неопублікованих праць Л. М. Полюги (зберігаються в архіві автора), відгуків про дисертації та 
автореферати дисертацій [1969–2000], відгуків про наукові праці [1980–2000], доповідей на наукових конференціях [1964–
2000], перелік авторефератів дисертацій, захищених під керівництвом Л. М. Полюги [1997–1999]; список літератури про 
життя і діяльність ученого [1979–2000], рецензії на праці Л. М. Полюги [1977–1996], бібліографічні покажчики та інші 
видання з переліком праць Л. М. Полюги [1965–2000], іменний покажчик. 

1179. Литвин М. Кім Науменко / М. Литвин ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів : [б. в.], 
2000. – 22 с. : фотогр. — (Історики України ; № 4). НБУВ: Р88846 
Видання знайомить з життєвим шляхом та науковою діяльністю історика Кіма Єлісейовича Науменка. Містить його 
біографічний нарис «Дослідник військової історії України» та бібліографію праць, яку подано у такому порядку: 
«Монографії», «Статті у збірниках», «Участь в авторських колективах», «Публікації в періодичній пресі» [1959–2000] та 
«Показник цитування праць К. Науменка». Без допоміжних покажчиків. 

1180. Микола Григорович Жулинський : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Лощинська ; наук. ред. В. В. Патока ; М-во 
культури і мистецтв, НПБУ. – Київ : [Ротапринт НПБУ], 2000. – 64 с. : портр. НБУВ: ВА602153 
Подано відомості про праці літературознавця, громадсько-політичного, державного діяча, доктора філологічних наук 
(1981), академіка АН України (1992) М. Г. Жулинського, опубліковані у 1969–2000 рр. (монографії, наукові статті в 
збірниках, періодичних виданнях, підручниках, рецензії, редагування) і список літератури про його життя та діяльність. 
Оприлюднено багаторічні дослідження вченого у галузі історії української літератури, естетичної думки, літературної 
критики тощо. 
1181. Микола Іванович Малишко = Малышко Николай Иванович : до 55-річчя від дня народж. і 30-річчя наук. 
діяльності : [бібліогр. покажч.] / Укр. наук. асоціація, Междунар. кадровая академия. – К. ; Луганськ : [б. и.], 2000. – 32 с. – 
(Бібліогр. вчених України).  НБУВ: Р102083 
Видання присвячене правознавцю, кандидату юридичних наук (1979) М. І. Малишку містить «Curriculum Vitae» та 
розділи: «Хронологічний покажчик друкованих праць М. І. Малишка» [1975–1999], «Участь і виступи на конференціях та 
інших наукових заходах» [1975–1999], «Газетні публікації М. І. Малишка» [1970–1976], «Життєвий і творчий шлях 
Малишка Миколи Івановича», «Література про Миколу Івановича Малишка» [1975–1999]. Без допоміжних покажчиків. 

1182. Микола Іванович Сенченко : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. О. Федотова, П. М. Сенько ; передм. О. О. Федото-
ва ; ред. Н. В. Сідько ; Кн. палата України ім. І. Федорова. – Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2000. – 45 с.  
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого у галузі обчислювальної техніки та книгознавства, доктора 
технічних наук (1988), професора, директора Книжкової палати України М. І. Сенченка. Подано список літератури про 
життя і діяльність М. І. Сенченка [1994–2000], хронологічний покажчик його друкованих праць [1971–2000], список робіт 
за редакцією та під керівництвом ученого, М. І. Сенченко — укладач, рецензент [1986–2000], допоміжні покажчики 
(іменний, хронологічний покажчик праць). 

1183. Микола Чмихов : зб. на пошану пам’яті / упоряд. : Л. Л. Залізняк, Т. О. Патрушева ; Нац. ун-т «Києво-Могил. 
акад.». – Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2000. – 52 с. : портр. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).  НБУВ: ВА603690 
Висвітлено життєвий шлях, багаторічну професійну діяльність та наукові погляди археолога, доктора історичних наук 
(1992), професора, засновника кафедри культурології та археології Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» Миколи Олександровича Чмихова. Містить бібліографію праць ученого з 1976 по 1996 рр. 

1184. Михайло Голубець : бібліогр. покажч. / уклад. Н. І. Кошик ; авт. передм. : М. П. Козловський, О. Г. Марискевич, 
О. О. Кагало ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, 
2000. – 146 с.  НБУВ: ВА611688 
Видання, присвячене вченому в галузі ботаніки, екології та лісознавства, доктору біологічних наук (1970), професору, 
академіку АН УРСР (1990) Михайлу Андрійовичу Голубцю, включає вступну статтю до 70-річчя від дня народження; 
статтю від укладача; друковані праці вченого за період 1958–2000 рр.; список літератури про наукову та громадську 
діяльність М. А. Голубця [1967–2000]; вибрані наукові праці, в яких є посилання на роботи М. А. Голубця [1960–1999]; 
алфавітний покажчик назв друкованих праць М. А. Голубця; алфавітний покажчик праць, що вийшли за редакцією 
М. А. Голубця; іменний покажчик. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1183.pdf
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1185. Михайло Олександрович Левченко : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. І. Кравченко ; ред. М. Л. Денисенко ; М-во 
культури і мистецтв України, ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [Ротапринт ОДНБ ім. М. Горького], 2000. – 44 с. – 
(Письменники Одеси ; вип. 16). НБУВ: Р89929 
Видання, присвячене доктору філологічних наук (1967) М. О. Левченку, включає біографічну довідку; перелік окремих 
видань [1953–1978]; списки публікацій у збірниках [1954–1988], альманахах, журналах [1952–1989], газетах [1944–1987]; 
список літератури про життя і творчість [1959–1999]; покажчик періодичних видань; покажчик імен. 

1186. Михайло Теодорович Брик : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Казакова ; авт. вступ. ст. В. В. Шевченко ; Нац. ун-
т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2000. – 51 с. : іл. – (Вчені НаУКМА).  НБУВ: ВА603698 
Покажчик знайомить з науково-дослідною та науково-педагогічною діяльністю хіміка, доктора хімічних наук (1981), 
професора М. Т. Брика. Включено статті від укладача та В. Шевченко «Життєвий і науковий шлях Брика Михайла 
Теодоровича». Після основних дат життя і діяльності розміщено список літератури про вченого [1972–1999] та бібліографію 
друкованих праць М. Т. Брика за період 1964–2000 рр. У додатку представлено кандидатські та докторські дисертації, 
виконані та захищені під керівництвом професора М. Т. Брика [1977–1990]. Наприкінці розміщено іменний покажчик. 

1187. Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч.: (до 50-річчя від дня народж.) / уклад. А. А. Соляник ; 
ХДАК, Від-ня бібліотекознавства Міжнар. академії інформації. – Харків : [ХДАК], 2000. – 33 с. : портр.            НБУВ: Р89210 
Стисло розглянуто життєвий шлях, наукову і педагогічну діяльність ученого в галузі бібліотекознавства і 
документознавства, доктора педагогічних наук (1993), професора Н. М. Кушнаренко. Наведено бібліографічний список 
авторських [1977–2000] і редакторських [1996–2000] праць, відгуків та рецензій на праці вченого [1997–1998]. 

1188. Наукові праці Гладкого Ярослава Миколайовича : бібліогр. покажч. / упоряд. Ж. В. Підлісна ; відп. за вип. 
В. М. Петрицька ; голов. ред. В. С. Яремчук ; Технол. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 17 с. – (Бібліогр. 
вчених Технол. ун-ту Поділля).  НБУВ: Р94912 
Видання висвітлює життєвий і творчий шлях доктора технічних наук (1998), професора Я. М. Гладкого. Складається з 
передмови, переліку наукових праць та методичних розробок [1975–1997], авторського свідоцтва, списку періодичних 
видань де публікувалися праці вченого та списку співавторів. 

1189. Наукові праці д. е. н., проф. Михайла Петровича Войнаренка : бібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Горобець ; авт. 
передм. Р. Сілін ; голов. ред. В. С. Яремчук ; відп. за вип. В. М. Петрицька ; Технол. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : 
[РВЦ ТУП], 2000. – 31 с. – (Бібліогр. вчених Технол. ун-ту Поділля). НБУВ: Р94918 
Зміст: Сілін Р. Передмова. Від упорядника. Монографії, розділи в колективних монографіях [1993–1999]. Наукові праці 
[1980–1999]. Навчально-методичні праці [1985–1997]. Депоновані рукописи [1984, 1993]. Праці, опубліковані іноземними 
мовами [1996–1997]. Рецензії [1994–1998]. М. П. Войнаренко (про нього) [1978–1999]. Публіцистичні статті [1977–1997]. 
Поетична творчість [1994–1998]. Список співавторів. Список періодичних видань, статті з яких увійшли до покажчика. 

1190. Наукові праці д. е. н., проф. Олівера Олексійовича Орлова : бібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко ; голов. ред. 
В. С. Яремчук ; Технол. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 26 с. – (Бібліогр. вчених Технол. ун-ту Поділля). 
НБУВ: Р94890 
Висвітлено наукові праці та методичні розробки доктора економічних наук (1982), професора О. О. Орлова [1963–1998], 
список співавторів, список періодичних видань, статті з яких увійшли до покажчика, публікації 1999 року. 

1191. Наукові праці д. т. н. проф. Вілена Петровича Ройзмана : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова ; голов. ред. 
В. С. Яремчук ; Технол. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 37 с. – (Бібліогр. вчених Технол. ун-ту Поділля). 
НБУВ: Р94898 
Висвітлено життя та наукову діяльність ученого в галузі машинознавства, доктора технічних наук, професора 
В. П. Ройзмана. Подано бібліографію його наукових праць [1960–1998], перелік авторських свідоцтв [1971–1997], 
нормативно-технічних документів [1984], Scientific works [1977–1998], список співавторів; список періодичних видань, 
статті з яких увійшли до покажчика. 

1192. Ніна Іванівна Тоцька : біобібліогр. покажч. / уклад. Ю. В. Юхневич ; авт. вступ. ст. В. К. Житник ; Нац. ун-т «Києво-
Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : КМ «Academia», 2000. – 28 с. : портр. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).   НПБУ: А601071 
У покажчику зібрано доробок Н. І. Тоцької — мовознавця, доктора філологічних наук (1976), професора. Подано 
бібліографію опублікованих [1953–2000] і неопублікованих [1953–1996] праць вченої. У додатках надано перелік 
кандидатських дисертацій, захищених під науковим керівництвом Ніни Іванівни та публікації про неї. 

1193. Олександр Іванович Погорілий : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. Ю. В. Павленко ; 
Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «KM Academia», 2000. – 19 с. : портр. – (Вчені НаУКМА).  
НБУВ: Р89442 
Видання, присвячене вченому у галузі соціології і культурології, доктору соціологічних наук (1992), професору 
О. І. Погорілому, включає нарис про вченого, основні дати життя і діяльності, список літератури про нього [1998, 1999], 
хронологічний покажчик друкованих праць [1960–2000] та іменний покажчик. 

1194. Олександр Юрійович Лейбфрейд : (до 90-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. О. Ярошик ; наук. 
ред. С. О. Смоленська ; Харків. держ. акад. міського госп-ва, ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2000. – 86 с. – (Сер. 
«Краєзнавці Слобожанщини»).  НБУВ: ВА602677 
Видання містить відомості про майже 500 публікацій, які характеризують життєвий шлях та творчий доробок архітектора, 
краєзнавця, педагога О. Ю. Лейбфрейда. У додатках представлено деякі малюнки архітектора. Містить іменний покажчик. 

1195. Олексій Чичерін : біобібліогр. покажч.: (до 100-річчя від дня народж.) / уклад. Л. Панів ; наук. ред. та авт. передм. 
Н. Копистянська ; редкол. Б. Якимович (голова) [та ін.] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : ЛНУ 
ім. І. Франка, 2000. – 210 с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 3). НБУВ: ВА608610 
Покажчик містить матеріали про життєвий шлях, наукову і творчу діяльність літературознавця, доктора філологічних наук 
(1947), професора Олексія Володимировича Чичеріна. Складається з двох частин: перша містить друковані праці 
О. В. Чичеріна [1924–1985], друга — матеріали про його життя і наукову діяльність [1927–2000]. Зібраний матеріал 
розміщено за хронологічно-алфавітним порядком.  

1196. Павло Федотович Альошин (1881–1961) : бібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Шинкаренко ; відп. ред. 
Г. А. Войцехівська ; Держбуд України, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного. – Київ : Укрархбудінформ, 2000. – 
62 с. : фотогр. – (Видатні зодчі України).  НБУВ: ВА614580 
Видання присвячено архітектору, педагогу, доктору архітектури (1946), професору, дійсному члену АА УРСР (1945), 
почесному члену Академії будівництва та архітектури УРСР (1958). До змісту покажчика увійшли: передмова; стаття 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1186.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1192.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1193.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1195.pdf
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А. Пучкова «Павло Альошин, архітектор»; матеріали про життя та творчість П. Ф. Альошина: відомості в енциклопедіях 
та довідкових виданнях (1966–1999); офіційні матеріали (1946–1961); публікації про життя та діяльність (1904–1999); 
друковані праці, доповіді, виступи, бесіди (1901–1952); керівництво, редагування (1934–1958); загальні роботи, в яких 
згадується П. В. Альошин (1911–2000); документальні фільми (2000); матеріали, що не звірені з джерелом. До допоміжних 
покажчиків включено іменний, предметний, географічний, хронологічний покажчики, покажчик місцезнаходження 
матеріалів. Крім того подано додатки: Додаток 1. Перелік особистих проектів П. Ф. Альошина, що зберігаються в 
Методфонді НДІТІАМ (Колекція П. Ф. Альошина); Додаток 2. Перелік особистих проектів П. Ф. Альошина, що 
зберігаються у відділі фондів Національного заповідника «Софія Київська». 

1197. Петро Тимофійович Тронько / уклад. Л. І. Тіманова ; авт. перед. сл. В. А. Смолій ; редкол. І. Ф. Курас (голова) [та 
ін.] ; НАН України, НБУВ. – Київ : НБУВ, 2000. – 106 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: ВА599701 
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого-історика, доктора історичних наук (1968), професора, академіка АН УРСР 
(1978) П. Т. Тронька. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього 
[1940–2000], хронологічний покажчик друкованих праць [1940 – червень 2000], іменний покажчик. 

1198. Поет не може бути власністю... : бібліогр. нарис, присвячений творчості Ліни Костенко / авт.-упоряд. Т. Шульга ; 
ред. А. Зубар ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2000. – 38 с. НБУВ: Р95463 
Видання, присвячене поету, письменнику Ліні Василівні Костенко, складається з трьох розділів: «Не переможе істина без 
нас» (йдеться про життєвий шлях Ліни Костенко), «З такого болю і з такої муки душа не створить бутафорський плід» 
(подано творчий доробок поетеси, починаючи з 1960-х років і до сьогодення: твори, публікації віршів у періодиці, 
публіцистика, рецензії на книги Ліни Костенко), «Бувають, може, й кращі голоси, Але такого другого немає! (Феномен 
Ліни Костенко)» (анотований рекомендаційний покажчик літератури до вивчення життя і творчості письменниці). Із 
допоміжних покажчиків подано іменний. 

1199. Професор Володимир Задорожний : біобібліогр. покажч. / уклад. Р. А. Офіцинський ; МОН України, Ужгород. 
держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 2000. – 44 с. : іл. – (Вчені Ужгород. держ. ун-ту).  НБУВ: Р89463 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1987), професору Володимиру Євгеновичу Задорожному, включає вступну 
статтю та розділи: Окремі видання: наукові праці [1972–1999], навчально-методичні посібники [1981–1999]; Статті, 
повідомлення, тези [1964–2000]; Рецензії [1979–1998]; Історична публіцистика [1973–2000]; Участь у наукових 
симпозіумах, конференціях та семінарах [1963–2000]; В. Є. Задорожний як офіційний науковий опонент: Дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора історичних наук [1990–1996]; Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук [1989–1997]; Література про життя і наукову діяльність В. Є. Задорожного [1997–1999]; Список 
використаних періодичних видань; Іменний покажчик; Ілюстрації.  

1200. Професор Станіслав Костянтинович Рудик = Professor Stanislav Kostyantynovych Rudik / ред. Н. П. Підлужна ; 
Вища школа України. – Київ : АртЕк, 2000. – 32 с. : портр.  НБУВ: Р89355 
Персональний бібліографічний покажчик присвячено доктору ветеринарних наук (1985), професору С. К. Рудику. Подано 
короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності, основні дати життя та діяльності 
вченого, список літератури про нього [1966–1996] та хронологічний покажчик його праць [1965–1999]. 

1201. Раїса Іванівна Павленко — бібліотекознавець, бібліограф, директор : біобібліогр. нарис / уклад. О. Згурська ; 
відп. ред. Д. І. Костенко ; МОЗ України, Держ. наук. медична б-ка. – Київ : [б. в.], 2000. – 74 с. : фотогр.     НБУВ: ВА604934 
Досліджено питання бібліотекознавства та бібліографії, вміщено матеріали доповідей, виступів на науково-практичних 
конференціях, міжнародних конгресах, симпозіумах, звернень до владних структур, опублікованих на сторінках 
періодичних видань стосовно функціонування та збереження документальних фондів медичних бібліотек. Висвітлено 
життєвий і творчий шлях Раїси Іванівни Павленко. Наведено фотодокументи, список літератури, що розкривають її 
діяльність. 
1202. Роман Іванович Костик : біобібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. та відп. ред. Я. С. Яцків ; НАН України, Головна 
астрономічна обсерваторія. – Київ : ГАО НАН України, 2000. – 31 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених ГАО НАН України).  
НБУВ: Р88776  
Видання, присвячене астроному, доктору фізико-математичних наук (1985), члену-кореспонденту АН України (1992) 
Р. І. Костику, містить автобіографію вченого, основні дати його життя і діяльності, хронологічний покажчик праць 
Р. І. Костика [1961–1999]. Без допоміжних покажчиків. 

1203. Роман Кирчів : бібліогр. покажч. / уклад. В. М. Яблонська ; авт. вступ. ст. С. П. Павлюк ; НАН України, Ін-т 
народознавства НАН України. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2000. – 91 с. : портр.  
Персональний бібліографічний покажчик, укладений до 80-річчя від дня народження фольклориста, етнографа, 
літературознавця, громадського діяча, доктора філологічних наук (1980), професора, дійсного члена НТШ, академіка 
АНВШ України, заслуженого діяча науки і техніки України Романа Федоровича Кирчіва, має наступну структуру: 
біографічний нарис про вченого, наукові праці Р. Ф. Кирчіва (окремі видання [1961–1996], статті і рецензії [1955–1999], 
рецензії на праці Р. Ф. Кирчіва [1961–1997]), список літератури про вченого [1966–1999], редакторська діяльність [1981–
1999], бібліографія бібліографії [1958–1999], іменний покажчик. 

1204. Рудик С. К. Професор Герман Олександрович Гіммельрейх = Professor German Oleksandrovych Himmelreich / 
С. К. Рудик, В. Т. Хомич. – Київ : НАУ, 2000. – 17 с. : іл. НБУВ: Р89192 
Видання знайомить із життям, науковою та педагогічною діяльністю анатома, морфолога, педагога, заслуженого 
працівника вищої школи України Г. О. Гіммельрейха. Складається з розділів: «Короткий нарис наукової, науково-
організаційної, педагогічної та громадської діяльності професора Г. О. Гіммельрейха», «Бібліографія праць» 
(хронологічний покажчик (1935–2000 рр.), дисертації, які виконані під керівництвом професора Г. О. Гіммельрейха» 
[1954–1992]. Без допоміжних покажчиків. 

1205. С. Ю. Масловский: к 60-летию со дня рождения и 35-летию науч.-пед. и обществ. деятельности : библиогр. / 
сост. : И. Ш. Иванова, И. В. Киричок, В. Д. Карамышев, А. Ю. Степаненко ; авт. вступ. ст. А. Я. Цыганенко ; МЗО Украины, 
Харьк. гос. мед. ун-т. – Харьков : [ХГМУ], 2000. – 40 с. : ил., портр. – (Ученые-морфологи).  НБУВ: Р88657 
До змісту покажчика включено нарис про науково-педагогічну і громадську діяльність морфолога, доктора медичних наук 
(1984), професора Сергія Юрійовича Масловського; інформацію про його дисертації [1966, 1984], монографію [1986], 
дисертації, підготовлені під керівництвом професора С. Ю. Масловського [1991–1999]; бібліографію праць ученого [1960–
2000]; перелік патентів і авторських свідоцтв [1984–1999]; кольорові репродукції художніх робіт С. Ю. Масловського. Без 
допоміжних покажчиків. 
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1206. Сергій Тихонович Бєлозоров : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. О. Г. Кушнір ; наук. ред. Ю. О. Амброз ; ред. 
І. С. Шелестович ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2000. – 28 с. – (Вчені Одеси ; вип. 28).           НБУВ: Р89919 
Посібник містить статтю про життя і науково-педагогічну діяльність географа, кандидата географічних наук 
С. Т. Бєлозорова, хронологічний покажчик праць вченого та список літератури про нього, допоміжні покажчики: 
алфавітний та покажчик імен. Хронологічні межі 1928–1972. 

1207. Славна землячка: до 160-річчя від дня народж. М. Д. Раєвської-Іванової, укр. художниці : біобібліогр. нарис / 
склад. Л. Конопля ; Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2000. – 8 с.  
Публікація підготовлена до 160-річчя від дня народження художника, живописця, педагога Марії Дмитрівни Раєвської-
Іванової. Пам'ятка містить відомості про життя і творчість живописця та список літератури про неї. Відібрано матеріали 
переважно 1884–1999-х років, серед яких книги, статті укр. та рос. мовами. Підготовка посібника проводилась за фондами 
Харківської ОУНБ та ХДНБ ім. Короленка. 
1208. Соломія Павличко : бібліогр. покажч. / уклад. С. Захаркін ; вступ. сл. Л. Танюк ; Верховна Рада України, Комітет з 
питань культури і духовності. – Київ : Парламент. вид-во, 2000. – 50 с. : портр.  НБУВ: ВА600036 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом літературознавця, перекладача, педагога, доктора філологічних наук 
(1995), професора Соломії Дмитрівни Павличко. Покажчик складається з розділів: «Хронологія життя і діяльності Соломії 
Павличко», «Друковані праці Соломії Павличко» [1980–2000], «Про Соломію Павличко» [1996–2000]. Із допоміжних 
покажчиків подано іменний та список використаних періодичних видань. 
1209. Співець селянської долі П. Думка (1854–1918) : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич ; вступ. ст. В. Хома ; ред. 
Г. Моліцька ; відп. за вип. : В. Вітенко, Б. Хаварівський ; Терноп. ОУНБ, Обл. держ. архів. – Тернопіль : [б. в.], 2000. – 12 с. : 
іл. – Альтерн. назва : Павло Думка (1854–1918). НБУВ: Р90241 
Висвітлено біографію та перелік творів поета, культурно-громадського діяча Павла Андрійовича Думки. До змісту 
включено коротку біографічну довідку та розділи: «Твори П. Думки» [1890–1996], «Публікації П. А. Думки» [1888–1970], 
«І. Франко та П. Думка» [1956–1994], «Література про П. А. Думку» [1909–1993], «Вшанування пам’яті П. А. Думки» 
[1933–1999]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 
1210. Степан Данилович Ніс : (реком. покажч.) / склали : Г. Середенко, П. Грищенко ; ред. Л. Студьонова ; відп. за вип. 
П. Грищенко. – Чернігів : [б. в.], 2000. – 7 с. 
Видання присвячено етнографу, фольклористу, письменнику, лікарю, знавцю історії, громадському діячу С. Д. Носу. 
Посібник складається з двох розділів: твори С. Д. Носа (за прямою хронологією публікацій творів [1854–1927]), список 
літератури про С. Д. Носа (за алфавітом авторів і назв [1862–1999]). У разі потреби бібліографічний опис супроводжується 
анотацією. 

1211. Степан Злупко : біобібліогр. покажч. = Stepan Zlupko : biobibliogr. Guide / уклад.: Є. Белена, З. Бродик, Г. Домбровська ; 
наук. ред. та авт. передм. З. Ватаманюк ; редкол. Б. Якимович (голова) [та ін.] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-
ка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 295 с. : іл. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 4). НБУВ: ВА604675 
Біобібліографічний покажчик присвячено економісту, історику, доктору економічних наук (1989), професору Степану 
Миколайовичу Злупку, включає біографічні статті про вченого, основні дати його життя та діяльності, друковані праці 
С. М. Злупка [1954–2000], список літератури про нього [1951–2000], праці вітчизняних вчених в яких є посилання на 
наукові праці С. М. Злупка, ілюстрації та допоміжні покажчики (алфавітний покажчик назв праць С. Злупка, покажчик 
імен та прізвищ). 

1212. Стефанія Павлишин : біобібліогр. покажч. / упоряд. : М. Кривенко, Н. Письменна, Л. Терещенко ; ред. 
В. Мельник ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в.], 2000. – 68 с. – (Митці Львова). НПБУ: А600087 
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого-музикознавця, доктора мистецтвознавства (1981), професора Стефанії 
Стефанівні Павлишин, яка походить з роду Барвінських. Видання містить генеалогічне древо цього роду, іменний 
покажчик, список періодичних видань, використаних у покажчиках. 

1213. Столярчук Б. Й. Публікації Богдана Столярчука : бібліогр. покажч. / Б. Й. Столярчук ; авт. вступ. ст. : А. Ситник, 
І. Пащук ; Всеукр. спілка краєзнавців ; Рівнен. обл. краєзнавче т-во. – Рівне : [б. в.], 2000. – 28 с. : іл. НБУВ: Р88823 
Видання знайомить з життям та творчим доробком мистецтвознавця, музичного педагога, краєзнавця, професора Богдана 
Йосиповича Столярчука. Містить вступну статтю «Невтомний в пошуках» та наступні розділи: «Окремі видання», 
«Публікації в збірниках», «Публікації в журналах і газетах», «Редагування і упорядкування», «Рецензії і відгуки», «Про 
літературну, музичну, краєзнавчу, виконавську і громадську діяльність Б. Й. Столярчука». Хронологічні межі матеріалів – 
1972–2000 рр. Без допоміжних покажчиків. 

1214. Товстуха Євген Степанович : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. П. Зніщенко, С. М. Наталушко ; Київ. обл. 
управління культури, Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : [б. в.], 2000. – 37 с. – (Видатні люди Київщини).           НБУВ: Р90899 
Видання, присвячене лікарю-фармацевту, лікарю-фітотерапевту, історику, кандидат історичних наук, поету, заслуженому 
працівнику культури України Є. С. Товстусі, складається з короткого біографічного нарису та бібліографії, вміщеної у 
розділах: «Кришталевий дар Є. С. Товстухи», «Товстуха Є. С. – лікар душі та тіла. Його твори» [1964–1999], «Публікації 
про Є. С. Товстуху» [1989–1999]. Без допоміжних покажчиків.  
1215. Токар Марта Василівна : кат. творів і бібліогр. / уклад., авт. вступ ст. Л. Р. Шпирало-Запоточна ; ред. 
О. І. Татомир ; Наук. б-ка Львів. акад. мистецтв. – Львів : [б. в.], 2000. – 72 с. : іл., портр.  НБУВ: ВА599618 
Видання знайомить із життєвим і творчим шляхом художника, професора Львівської академії мистецтв, заслуженого діяча 
мистецтв М. В. Токар. Публікація складається зі вступної статті «Шлях до визнання», біографічної довідки та розділів: 
«Участь у виставках» [1958–2000], «Мистецькі твори» (живопис, графіка, художній текстиль), «Каталоги виставок», 
«Публікації М. Токар» [1966–1999], «Література про художницю» [1957–1999]. Покажчик імен. 

1216. Український соловейко: до 100-річчя з дня народж. Оксани Петрусенко : пам'ятка читачеві / склад. 
Л. О. Сашкова ; Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2000. – 8 с.  
Публікацію підготовлено до 100-річчя від дня народження української співачки Оксани Андріївни Петрусенко. Пам'ятка 
містить відомості про життя і творчість співачки та список літератури про неї. Відібрано матеріали переважно 1960–2000-х 
років, серед яких книги, статті (укр. та рос. мовами). Підготовка посібника проводилась за фондами Харківської ОУНБ. 

1217. Уляна Єдлінська : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Кровицька ; авт. передм. Я. Закревська ; НАН України, Ін-т 
українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів : [б. в.], 2000. – 48 с. : іл.  НБУВ: Р88446 
Видання присвячено 75-річчю від дня народження мовознавця, вченого-лексикографа, кандидата філологічних наук (1956) 
Уляни Ярославівни Єдлінської. Вміщує біографічну довідку та бібліографію, яку подано у розділах: «Хронологічний 
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покажчик друкованих праць У. Я. Єдлінської» [1954–1999], «Матеріали про наукову діяльність У. Я. Єдлінської», «З 
відгуків про наукову діяльність У. Я. Єдлінської» [1967–1998]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та алфавітний 
покажчик назв друкованих праць. 
1218. Федір Куля : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Мельник ; авт. вступ. ст. С. Бобинець ; відп. ред. Б. Бендзар ; 
Ужгород. держ. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Наук. б-ка. – Ужгород : Мистец. лінія, 2000. – 48 с. : портр. – (Сер. «Вчені 
Ужгород. держ. ун-ту»). 
Висвітлено життєвий та творчий шлях педагога, мовознавця, перекладача Федора Андрійовича Кулі. Іменний покажчик. 

1219. Хланта І. В. Юлій Боршош-Кум'ятський : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; Закарпат. 
ДОУНБ. – Ужгород : Патент, 2000. – 134 с. : іл.  НБУВ: ВА608127 
Видання складається з біографічного нарису про поета «Звеличувач благородного і прекрасного» та бібліографії, яку 
подано у розділах: «Твори» [1924–2000], «Література про життя і творчість» [1930–2000], «Бібліографічні та довідкові 
матеріали» [1958–1995]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик назв поетичних творів, алфавітний 
покажчик назв поетичних творів у перекладах російською мовою, іменний, покажчик використаних періодичних видань. 
1220. Чумацький шлях: професор Василь Чумак : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. Люта, Л. Мельник ; наук. ред. 
Ю. Балега ; Ужгород. держ. ун-т, Каф. укр. мови, Наук. б-ка. – Ужгород : Мистец. лінія, 2000. – 68 с. : іл. – (Сер. «Вчені 
Ужгород. держ. ун-ту»). 
Видання присвячене критику, літературознавцю, доктору філологічних наук, професору Василю Герасимовичу Чумаку 
містить інформацію про його твори та список літератури про нього за період від 1940 до березня 2000 р. 

1221. Шумада Иван Владимирович : библиогр. указ. / сост. : О. Н. Щербань, Л. Н. Негрей, Л. А. Половинка ; авт. вступ. 
ст. Е. Т. Скляренко ; Укр. НИИ травматологии и ортопедии. – Киев : [б. и.], 2000. – 56 с. : портр.  
Подано життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності, покажчик друкованих праць [1955–1998], авторських 
свідоцтв [1976–1992] ортопеда, доктора медичних наук (1970) І. В. Шумади. 
1222. Юрій Андрійович Мицик : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. О. М. Апанович ; Нац. ун-т 
«Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2000. – 62 с. : іл. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).   НБУВ: ВА596054 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора історичних наук (1990), професора, священика Ю. А. Мицика. Подано 
основні дати його життя і діяльності, матеріали до біографії та бібліографії вченого [1992–1997], хронологічний покажчик 
друкованих праць Ю. А. Мицика [1975–1999], іменний покажчик. 

1223. Юрій Єненко — талант людяності : бібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня народж.) / уклад. В. М. Зарічанська ; 
відп. за вип. І. П. Рибянцева ; Луган. ОУНБ ім. М. Горького. – Луганськ : [б. в.], 2000. – 22 с.  
До покажчика ввійшли матеріали про життєвий і творчий шлях ученого, лікаря, письменника, художника, громадського та 
культурного діяча Юрія Олексійовича Єненка. Видання охоплює період від 1967 по 1999 рр. Містить окремі видання, 
наукові праці, публіцистичні твори, список літератури про життя і діяльність. Матеріал розміщено у зворотно-
хронологічному порядку. 

1224. Юрчишин Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–1999 рр. / упоряд. : Л. О. Степаненко, 
Л. Г. Сливкіна, Т. Ф. Дерлеменко [та ін.] ; вступ. ст. : О. М. Онищенко, В. М. Трегобчук, О. М. Шестопаль ; наук. ред. М. С. 
Слободяник ; УААН, Ін-т аграрної економіки, ЦНСГБ. – Київ : [б. в.], 2000. – 110 с. : портр. – (Академіки УААН).   
НБУВ: ВА598312 
Покажчик знайомить з життєвим та творчим шляхом ученого економіста-аграрника, доктора економічних наук (1968), 
професора, академіка УААН (1990) В. В. Юрчишина. Подано основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
його публікацій [1956–2000], список праць, опублікованих за науковою редакцією В. В. Юрчишина [1971–1998], перелік 
законодавчих актів України, опрацьованих за його участю [1992–1996], інформацію про наукову школу [1964–1997], 
літературу про життя і діяльність ученого [1969–1999], допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

1225. Янчук О. Б. Бібліографія Юрія Липи : бібліогр. покажч. / О. Б. Янчук ; авт. передм. А. І. Мисечко ; Б-ка ім. Івана та 
Юрія Липів (філія № 8 ЦБС для дітей м. Одеси), Укр. Чорномор. ін-т ім. Юрія Липи. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 80 с. : 
портр. – До 100-ліття від дня народж.  НБУВ: ВА599710 
Видання містить коротку біографічну довідку та бібліографічний покажчик письменника, поета, публіциста, лікаря, 
громадського діяча, автора української геополітичної концепції, одного з визначних ідеологів українського націоналізму 
Юрія Івановича Липи, в якому літературу подано за тематичним принципом: економіка, ідеологія, історія, політологія, 
публіцистика, драматична література, переклади поезій і прози, медичні праці, посмертні видання творів, список 
літератури про життя і діяльність. Хронологічні межі опрацьованих матеріалів 1917–1999 рр. Без допоміжних покажчиків. 

1226. «Я воскрес, щоб із вами жити...» Василь Симоненко : бібліогр. покажч. / підгот. Н. В. Адешелідзе ; Черкас. ОУНБ 
ім. Т. Шевченка, Інформ.-бібліогр. від. – Черкаси : [б. в.], 2000. – Вип. 2. – 26 с. НБУВ: В343760/вип. 2 
Містить інформацію про літературу за період з березня 1991 р. по березень 2000 р., присвячену письменнику, поету 
В. Симоненко. Алфавітний покажчик. 
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1227. А. М. Подолинний : бібліогр. покажч.: до 60-річчя з дня народж. / уклад. Н. С. Кравець ; авт. вступ. ст. Б. В. Хо-
менко ; ред. О. В. Бойван ; Вінн. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. – 26 с. : портр.  
НБУВ: Р98417 
Подано статті та відгуки про педагогічну, наукову та літературну діяльність Анатолія Мусійовича Подолинного — 
педагога, літературознавця, поета, професора Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 
Вміщено покажчики його окремих видань та публікацій. 

1228. Академік УААН, АНВШ України, Української академії наук національного прогресу, Нью-Йоркської академії наук, доктор 
біологічних наук, професор Кравців Роман Йосипович : бібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. ректора Львів. держ. 
академії вет. медицини ім. С. З. Ґжицького / уклад.: М. В. Ключковська, В. Л. Галяс ; авт. передм. В. М. Гунчак, В. Л. Галяс, 
М. В. Брик ; М-во аграр. політики України, Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С. З. Ґжицького. – Львів : [Львів. держ. акад. вет. 
медицини ім. С. З. Ґжицького], 2001. – 101 с. : портр. – На обкл. назва : Роман Йосипович Кравців.  НБУВ: ВА622088 
Висвітлено діяльність ученого в галузі фізіології тварин, ветеринарно-санітарної та радіологічної експертизи, технології 
переробки м'яса та молока доктора біологічних наук (1992), академіка УААН (1999), професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України Р. Й. Кравціва. Видання включає статтю «Слово про вченого» (укр., англ. мовами), біографічний нарис та 
основні дати життя і діяльності вченого, хронологічний покажчик його друкованих праць [1972–2001], алфавітний 
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