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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. 

2001 

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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покажчик назв друкованих праць Р. Й. Кравціва, іменний покажчик, автореферати дисертаційних робіт, виконаних під 
керівництвом і за консультуванням Р. Й. Кравціва. 

1229. Алексей Алексеевич Чуйко: (40 лет науч., науч.-орг. и общ. деятельности) : биобиблиогр. / сост. Л. С. Лысюк ; 
авт. вступ. ст. В. М. Огенко ; НАН Украины, Ин-т химии поверхности. – Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2001. – 92 с. : портр.  
Висвітлено наукову, науково-організаційну та громадську діяльність ученого у галузі хімії поверхні твердих тіл, доктора 
хімічних наук (1971), професора, академіка АН УРСР (1988) Олексія Олексійовича Чуйка. Подано стислий біографічний 
нарис, основні дати життя і діяльності, список літератури про ученого [1975–2000], хронологічний покажчик друкованих 
праць [1961–2001], перелік авторських свідоцтв [1964–1993] та патентів [1977–2001]. 

1230. Анатолій Андрійович Чухно : біобібліогр. до 75-річчя / упоряд. П. І. Юхименко ; авт. вступ. ст. Ю. М. Пахомов ; 
відп. ред. П. М. Леоненко. – Київ : Мустанг, 2001. – 148 с. : портр. – (Біобібліогр. учених України / НАН України).  
Вміщено короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності, основні дати життя та 
діяльності, список літератури про життя і діяльність [1959–2001] (частково проанатований), бібліографічний покажчик 
наукових праць [1952–2001] вченого-економіста, доктора економічних наук (1963), професора, академіка АН УРСР (1988) 
А. А. Чухна. Допоміжні покажчики (покажчик імен, предметний покажчик наукових праць). 

1231. Анатолій Іванович Гончар : біобібліогр. / уклад.: Л. І. Шличек, В. М. Кумок ; відп. ред. С. І. Донченко ; НАН 
України, Наук.-техн. центр панорамних акустичних систем. – Запоріжжя : НТЦ ПАС НАН України, 2001. – 44 с. : іл.  
НБУВ: ФПУ / № 647 
Подано інформацію про життєвий шлях та наукову діяльність ученого в галузі гідролокації, доктора технічних 
наук (1988), лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1981) А. І. Гончара. Видання містить «Короткий 
нарис наукової, науково-організаційної і громадської діяльності», «Основні дати життя та діяльності», «Хронологічний 
покажчик друкованих праць» [1969–2000]. Без допоміжних покажчиків. 

1232. Анатолій Степанович Глущак : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олейникова ; ред. І. С. Шелестович ; ОДНБ 
ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2001. – 156 с. – (Письменники Одеси ; вип. 18). НБУВ: ВА646167 
Видання містить біографічну довідку про поета, публіциста, перекладача А. С. Глущака та розділи: «Окремі видання», 
«Публікації в збірниках», «Публікації в журналах», «Публікації в газетах», «А. С. Глущак в перекладах», «А. С. Глущак — 
перекладач», «Упорядкування. Рецензування. Редагування», «Література про життя і творчість». Хронологічні межі 
вміщеного матеріалу — 1960–2000 рр. Із допоміжних покажчиків подано іменний та періодичних видань. 
1233. Арон Копштейн : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад.: Т. Акказієва, Я. Голобородько, О. Лянсберг [та ін.] ; вiд. за вип., 
ред. А. І. Бардашевська ; Херсон. держ. б-ка для дітей, Херсон. ОУНБ ім. О. Гончара. – Херсон : [б. в.], 2001. – 23 с. – (Сер. 
«Херсон. письм. – дітям»). 
Висвітлено життя та творчість поета, журналіста Арона Йосиповича Копштейна.  

1234. Бібліографічний покажчик праць Туниці Ю. Ю. / уклад.: С. В. Самелюк, Л. О Грицак ; наук. ред. : Н. А. Мирович, 
З. А. Крилишин, О. Я. Михальчук, Г. М. Каратник ; Нац. лісотехн. ун-т України, НТБ. – Львів : [б. в.], 2001. – 23 с.  
Еколог-економіст, доктор економічних наук (1977), професор, академік НАН України (2006), заслужений діяч науки і 
техніки України Юрій Юрійович Туниця. 

1235. Богдан Горинь : біобібліогр. довідник / уклад. Г. Левицька ; передм. О. Гринів ; бiогр. довiдка В. Овсiєнко ; ред. 
Т. Батенко. – Київ : [б. в.], 2001. – 36 с. : фотогр. НБУВ: Р89451 
Видання присвячено 65-річчю від дня народження та 40-річчю творчої діяльності Богдана Миколайовича Гориня — 
політичного та громадського діяча, публіциста, мистецтвознавця. Містить біографічні відомості в передмові «З когорти 
шістдесятників» та розділи: «Покажчик друкованих праць» [1960–2000], «Література про життя та діяльність Богдана 
Гориня» [1960–2000]. Без допоміжних покажчиків. 

1236. Борис Антонович Малицький. – [Б. м. : б. в., 2001]. – 12 с. – (Біобібліогр. вчених України).  
Видання, присвячене доктору економічних наук (1990), професору, заслуженому діячу науки і техніки України 
Б. А. Малицькому, містить біографічний нарис про його життєвий і творчий шлях та бібліографію основних праць ученого 
[1974–2001]. 

1237. Борис Леонідович Кащеєв : біобліогр. покажч. / упоряд. : Б. Л. Кащеєв, Ю. І. Волощук, С. В. Коломієць ; відп. ред. 
і авт. вступ. ст. Ю. І. Волощук ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія, Укр. астроном. асоц., Харків. держ. техн. ун-т 
радіоелектроніки. – Київ : [Укр. астроном. асоц. НАН України], 2001. – 51 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених УАА НАН України).  
НБУВ: ВА636200 
Покажчик, присвячений доктору технічних наук (1964), професору Б. Л. Кащеєву, включає інформацію про життя та 
діяльність ученого, основні наукові праці з метеорної астрономії: монографії [1961–1996], навчальні посібники [1976–
1989], вибрані публікації [1959–2000]. 

1238. В ритме времени. Дубровский Владимир Васильевич: 50 лет произв., науч.-проект. и обществ. деятельности : 
библиогр. / сост. : В. В. Безкоровайный, Я. П. Ильченко ; авт. вступ. ст. А. А. Рудник. – Харків : [б. и.], 2001. – 120 с. : ил. : 
портр.  НБУВ: ВА608119 
Подано бібліографічні відомості про наукову, проектну, виробничу і громадську діяльність засновника і першого 
директора Науково-дослідного і проектного інституту автоматизованих систем управління транспортом газу, кандидата 
технічних наук, академіка інженерної та нафтогазової академії України Володимира Васильовича Дубровського. 
Бібліографія подана у наступних розділах: «Монографии» [1977–2001], «Научные роботы» [1967–2000], «Литературные 
произведения» [1990–2000], «Изобретательская деятельность. Авторские свидетельства и патенты» [1978–1997], «Научно-
редакторская деятельность Дубровского В. В.» [1985–2001], «Участие в конгрессах, симпозиумах, научных семинарах» 
[1970–2000], «Общественная деятельность и основные общественно-полезные публикации В. В. Дубровского» [1956–
2000], «Основные научные разработки и проекты, выполненные в институте «Тяжпромавтоматика» (г. Харьков) за период 
1966–2000 гг. под общим и техническим руководством В. В. Дубровского». Без допоміжних покажчиків. 

1239. В. О. Сухомлинський : біобібліогр. : 1987–2000 рр. / уклад.: Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська ; ред. : 
Н. О. Гажаман, Л. І. Ніколюк ; АПН України, Укр. асоціація В. О. Сухомлинського. – Київ : КНЕУ, 2001. – 128 с. : портр. 
НБУВ: ВА642793 
У посібнику за хронологією подано педагогічні та художні твори В. О. Сухомлинського, що вийшли в Україні, країнах 
близького та далекого зарубіжжя [1987–2000]. Розміщено список літератури про життя та діяльність педагога та вченого, 
творче використання його педагогічної спадщини в сучасних умовах. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1239.pdf
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1240. Вадим Іванович Лялько : до 70-річчя від дня народж. / авт. вступ. ст. : П. Ф. Гожик, О. Г. Харечко, 
О. Г. Ходжашвілі-Тарасова [та ін.] ; НАН України, Ін-ту геолог. наук, Центр аерокосм. дослідж. Землі. – Київ : [б. в.], 2001. – 
53 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). 
Висвітлено наукову, науково-організаційну і громадську діяльності В. І. Лялька — вченого в галузі аерокосмічних 
досліджень, гідрогеолога, доктора геолого-мінералогічних наук (1972), професора, академіка НАН України (2010), 
заслуженого діяча науки і техніки України. Окрім біографічного нарису про жіття та діяльність ученого, до видання увійшли: 
основні розробки В. І. Лялька з нових наукових напрямків [1955–2001]; «Передбачуване майбутнє (думки ювіляра про 
концепцію розвитку аерокосмічних досліджень в Україні)»; основні дати життя та діяльності В. І. Лялька; хронологічний 
покажчик друкованих праць [1958–2001]; список літератури про життя та діяльність В. І. Лялька [1997–2001]. 

1241. Валентин Леонідович Мороз : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. І. Кравченко, О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко ; 
ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2001. – 44 с. – (Письменники Одеси ; вип. 17). НБУВ: Р101852 
Видання, присвячене поету, перекладачу В. Л. Морозу, містить біографічну довідку та бібліографію, яку подано у розділах: 
«Окремі видання», «Публікації в збірниках», «Публікації в журналах», «Публікації в газетах», «Твори В. Мороза в 
перекладах», «В. Мороз — перекладач», «Статті, рецензії, упорядкування», «Література про життя і творчість». Хронологічні 
межі вміщеного матеріалу — 1957–2000 рр. Із допоміжних покажчиків подано іменний та періодичних видань. 

1242. Валерій Богданович Дудикевич / уклад.: І. О. Бєлоус, О. М. Мізерник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – 
Львів : Фенікс, 2001. – 70 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 24).  
Видання присвячено винахіднику, доктору технічних наук (1991), професору В. Б. Дудикевичу. До змісту увійшли: стаття 
від укладачів; Стрілецький З. Життєвий та творчий шлях В. Б. Дудикевича. Штрихи до портрета Вчителя. Основні дати 
життя та діяльності вченого. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань. Нагороди [1958–1991]. 
Література про життя та діяльність В. Дудикевича [1994–2001]. Опубліковані праці В. Б. Дудикевича [1964–2001]. 
Методичні посібники [1978–2000]. Авторські свідоцтва та патенти [1971–2001]. Доповіді на наукових конференціях 
(неопубліковані) [1965–1993]. Науково-дослідні роботи, виконані за участю та під керівництвом В. Б. Дудикевича [1977–
1997]. Автореферати дисертацій, захищених під керівництвом В. Б. Дудикевича [1980–2000]. Іменний покажчик 
співавторів. 

1243. Василь Андрійович Назаренко : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Т. І. Олейникова ; ред. І. С. Шелестович ; наук. 
кер. В. П. Антонович ; М-во культури і мистецтв України, ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [ОДНБ ім. М. Горького], 2001. – 
91 с. – (Вчені Одеси ; вип. 31).  НБУВ: ВА636836 
До видання включено біографічну довідку про вченого-хіміка, доктора хімічних наук (1960), професора, члена-
кореспондента АН УРСР (1972) В. А. Назаренка, хронологічний покажчик його праць [1934–1990], перелік редагованих, 
рецензованих, перекладених праць [1949–1983]; список літератури про життя, наукову і громадську діяльність ученого 
[1968–1995]; алфавітний покажчик публікацій; покажчик імен. 

1244. Василь Андрійович Тропінін (1776–1857): до 225-річчя з дня народж. / уклад. Т. Марчук ; авт. вступ. ст. 
О. Зелінська ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. М. Карягіна ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінн. обл. худож. музей. – Вінниця : 
[б. в.], 2001. – 5 с. : іл., портр. – (Наші видатні земляки).  
Публікація присвячена російському художнику В. А. Тропініну, життя і діяльність якого пов’язана з Поділлям. Подано 
вступну статтю «Тропінін і Поділля», перелік картин В. А. Тропініна написаних на Поділлі (1804–1812), список літератури 
про життєвий і творчий шлях художника, матеріал по вшануванню пам’яті В. Тропініна. 

1245. Велет науки: до 65-річчя з дня народж. А. О. Бабича / уклад. В. Я. Середюк ; авт. передм. А. Г. Степаненко, 
К. С. Михайлов ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. М. Карягіна ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2001. – 5 с. : 
іл., портр. – (Наші видатні земляки).  
До бібліографічного покажчика включено стислу біографічну статтю, перелік основних наукових праць [1964–2000], 
список літератури про життя і діяльність вченого-аграрника, доктора с. г. наук (1979), професора Анатолія 
Олександровича Бабича. 

1246. Вибрані літературні і науково-краєзнавчі публікації Івана Пащука : бібліогр. покажч. / ред. І. Закревська ; Рівнен. 
обл. краєзнавче т-во Всеукр. спілки краєзнавців. – Рівне : [б. в.], 2001. – 34 с. НБУВ: Р90913 
Видання знайомить з життєвим шляхом і творчістю краєзнавця, письменника, журналіста Івана Григоровича Пащука. 
Містить коротку біографічну довідку та бібліографію, яку подано у наступних розділах: «Окремі видання» [1942–1999], 
«Рецензії та відгуки на статті І. Г. Пащука» [1980–2000], «Публікації у збірниках наукових конференцій» [1990–2001], 
«Публікації у колективних збірниках, журналах і альманахах» [1969–1997], «Літературно-краєзнавча діяльність ученого» 
[1960–2001], «Художні твори» [1993–1998], «Поетичні переклади» [1997–1999], «Публіцистичні та інші публікації» [1981–
2001], «Деякі рецензії та відгуки на книги» [1959–2001], «Короткий перелік публікацій про науково-пошукову, 
літературно-краєзнавчу, журналістську і громадську діяльність І. Г. Пащука» [1956–2001]. Без допоміжних покажчиків. 

1247. Віра Семенівна Хоменко : до 80-річчя від дня народж. / відп. ред. В. М. Власенко ; Білоцерків. держ. аграрний ун-
т. – Біла Церква : [б. в.], 2001. – 38 с.  НБУВ: Р90792 
Видання містить біографічні матеріали, спогади та бібліографію про В. С. Хоменко — ветеринара, фармаколога, доктора 
ветеринарних наук, професора, котра складається з рубрик: «Список підручників, довідників, навчально-методичних 
видань і наукових праць В. С. Хоменко», «Хронологічний показник основних наукових праць» [1948–2001], «Дисертаційні 
роботи, виконані під керівництвом професора В. С. Хоменко». Без допоміжних покажчиків. 

1248. Віталій Ковалинський: будівельник, журналіст, історик : бібліогр. покажч. / упоряд. Н. О. Беляченко ; редкол. 
Г. А. Войцехівська (відп. ред.) [та ін.] ; Держбуд України, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного. – Київ : 
Укрархбудінформ, 2001. – 71 с. : фотогр. – (Особистість).  НБУВ: ВА614579 
Видання, присвячене інженеру-будівельнику, краєзнавцю, історику Віталію Васильовичу Ковалинському, складається з 
розділів: «Хронологія життя та діяльності В. В. Ковалинського», «Друковані праці В. В. Ковалинського» (окремі видання; 
збірники, каталоги, пам’ятки; публікації в журналах; публікації в газетах) [1963–2001], «Інтерв'ю з В. В. Ковалинським» 
[1990–1997], «Література про В. В. Ковалинського» [1955–2001], «Документальні фільми» (2001, консультант), Із 
допоміжних покажчиків подано іменний (авторів, персоналій), предметний та періодичних видань. 
1249. Віталій Макарович Русанівський : біобібліогр. до 70-річчя / вступ. ст. та упоряд. бібліогр. покажч. Н. Г. Озерова ; 
ред. Н. М. Отрох. – Київ : Наук. думка, 2001. – 46 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).     НБУВ: Р90862 
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого-мовознавця, доктора філологічних наук (1969), професора, академіка АН 
УРСР (1982) В. М. Русанівського. Подано основні дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих 
праць ученого: книги, підручники, словники [1959–2000]; брошури [1962–1984]; статті, рецензії, тези [1958–1999]; хроніка, 
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статті в енциклопедіях [1957–1990]; статті в газетах [1957–1993]; відповідальне редагування без авторської участі [1961–
1997]. Без допоміжних покажчиків. 
1250. Віталій Сергійович Чишко : біобібліогр. до 50-річчя / упоряд. : М. І. Гончаренко, О. М. Яценко ; авт. вступ. ст. 
В. М. Даниленко ; відп. ред. В. О. Горбик ; НАН України, НБУВ, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : Наук. думка, 2001. – 68 с. : 
портр. – (Біобліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: АО261052 
У довіднику висвітлюються основні етапи життя, наукової і громадської діяльності доктора історичних наук (1997), 
професора В. С. Чишка та знайомить читача з працями вченого [1983–2001] й списком літератури про нього. Допоміжні 
покажчики: алфавітний покажчик друкованих праць, іменний, покажчик географічних назв. 

1251. Владислав Владимирович Гончарук / сост. Г. С. Мацибура ; авт. вступ. ст. В. А. Рудник ; пер. вступ. ст. на англ. 
яз. Э. Г. Ганыш ; отв. ред. В. Г. Сафронова ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского. – Киев : [б. и.], 
2001. – 166 с. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  НБУВ: АО263016 
Російськомовний варіант видання. Анотацію на публікацію дивись у наступному записі. 

1252. Владислав Володимирович Гончарук / уклад. бібліогр. покажч. Г. С. Мацибура ; авт. вступ. ст. В. А. Рудник ; 
відп. ред. В. Г. Сафронова. – Київ : Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, 2001. – 128 с. : портр. – (Біобліогр. 
вчених України / НАН України).  НБУВ: АО262206 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність В. В. Гончарука — вченого у 
галузі фізичної хімії, хімічної кібернетики та каталізу, колоїдної хімії, хімії та технології води, доктора хімічних наук 
(1988), професора, академіка НАН України (1997). Подано основні дати життя та діяльності вченого, список літератури 
про нього [1981–2001], хронологічний покажчик друкованих праць В. В. Гончарука [1967–2001], покажчик авторських 
свідоцтв [1980–2001]. Наприкінці подано покажчик співавторів. 

1253. Володимир Андрійович Роменець (1926–1998) : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Г. Нестеренко, Ю. М. Довгаленко ; 
авт. вступ. ст. : І. П. Маноха, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко ; ред. : Л. О. Зеленько, А. В. Косюк ; Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. О. Максимовича. – Київ : Кн. палата України, 2001. – 23 с. : портр. НБУВ: Р90133 
Підготовлено з нагоди 75-річчя від дня народження психолога, доктора психологічних наук, професора, академіка АПН 
України В. А. Роменця. Видання містить короткі біографічні відомості про вченого та розділ «Хронологічний перелік 
праць вченого та література про нього» [1955–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

1254. Володимир Панченко : біобібліогр. покажч.: (до 25-річчя літ.-наук. праці: 1976–2001 рр.) / Кіровогр. держ. пед. ун-
т ім. В. Винниченка, Кіровогр. ОУНБ. – Кіровоград : Друк. газ. «Народне слово», 2001. – 52 с. 
У бібліографічному покажчику вміщено основні біографічні відомості про літературознавця, письменника, публіциста 
Володимира Євгеновича Панченка та інформацію про його друковані праці. 

1255. Володимир Підпалий: «Усе, що в серці виплекав я доброго, належить вам» : біобібліогр. покажч. / упоряд. : 
Н. Підпала, С. Бадрук ; ред. А. Зубар ; авт. проекту, відп. за вип. Н. Кикоть ; авт. вступ. ст. М. Домчук ; заг. ред. 
В. Плачинда ; ДБУ для юнацтва. – Київ : ТОВ ВВФ «Котигорошко», 2001. – 112 с. : іл.  НБУВ: ВА764993 
Видання знайомить із життям і творчістю письменника Володимира Олексійовича Підпалого. Складається з розділів: 
«Основні дати життя та творчості В. О. Підпалого», «Покажчик друкованих праць» (збірки поезій; публікації поезій у 
збірниках та періодичних виданнях; новели, наукові статті; переклади; твори В. О. Підпалого у перекладах іншими 
мовами) [1957–2001], «Література про життя і творчість, редакторську діяльність, вшанування памяті В. Підпалого» 
[1976–2001], «Матеріали для популяризації творчості В. Підпалого». Іменний покажчик. 
1256. Володимир Плоткін / уклад. А. Крат ; Херсон. держ. б-ка для дітей. – Херсон : [б. в.], 2001. – 24 с. – (Сер. 
«Херсон. письменники — дітям»). 
Поет, перекладач Володимир Семенович Плоткін. До видання включено біографічна довідка, нарис «Чарівник дитячої 
поезії», список літератури про В. С. Плоткіна, перелік його видань творів [1991–2001], сценарій автопрезентації «Будем 
знакомы», низку віршів поета. Без допоміжних покажчиків. 

1257. Гаврило Чернихівський : життєписно-бібліогр. студія / уклад. М. В. Друневич ; авт. вступ. ст. Б. В. Хаварівський ; 
ред. Г. С. Моліцька ; відп. за вип. В. І. Вітенко ; Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : [б. в.], 2001. – 76 с.  НБУВ: ВА621491 
Публікація присвячена 65-річчю від дня народження історика, літературознавця, редактора, краєзнавця Тернопілля 
Гаврила Івановича Чернихівського. Матеріали покажчика подані у 6 розділах: окремі видання, наукові публікації 
(історичні розвідки, дослідження про М. П. Драгоманова, літературознавчі праці, легенди у записах Г. Черняхівського), 
газетні публікації (постаті: історія, культура, наука), редакторсько-видавнича та укладацька робота Г. Чернихівського 
(Анонси. Відгуки. Рецензії), література про життя та діяльність Г. Черняхівського (лауреат премії ім. В. Антоновича, 
інтерв’ю, участь у масових заходах, виступах; репрезентація книг; рецензії на праці Г. Черняхівського), бібліографія про 
Г. Чернихівського. Іменний покажчик. Перелік періодичних видань. 

1258. Галина Миколаївна Каширіна : (до 70-річчя з дня народж.) : бібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Литвякова ; ред. 
С. М. Миценко ; відп. за вип. і авт. вступ. ст. В. О. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2001. – 22 с. – (Сер. 
«Краєзнавці Слобожанщини»).  НБУВ: Р93292 
Покажчик містить відомості про бібліографічні праці краєзнавця, бібліографа Г. М. Каширіної, її публікації за 
бібліотекознавчою та краєзнавчою тематикою та матеріали про її життя і діяльність. Допоміжний апарат складається зі 
вступної статті та іменного покажчика.  

1259. Генрих Іванович Швебс : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Т. В. Тющенко ; наук. ред. Ю. О. Амброз ; ред. 
І. С. Шелестович ; М-во культури і мистецтв України, ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : ОДНБ, 2001. – 94 с. : портр. – (Вчені 
Одеси ; вип. 32).   НБУВ: ВА653818 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом вченого-географа, доктора географічних наук (1972), професора Г. І. 
Швебса. Подано біографічний нарис, хронологічний покажчик праць ученого [1957–2001], редагування, рецензування 
[1975–1982], список літератури про життя і наукову діяльність [1986–2001], посилання на праці Г. І. Швебса [1984–2001], 
допоміжні пркажчики (алфавітний покажчик публікацій, покажчик імен, періодичних видань, список абревіатур). 

1260. Гнат Трохимович Танцюра (1901–1962): до 100-річчя з дня народж. / уклад. О. Ніколаєць ; авт. передм. 
А. Подолинний ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. М. Карягіна ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2001. – 4 с. : 
іл., портр. – (Наші видатні земляки).  
До бібліографічного покажчика включено стислу біографічну статтю, перелік творів [1957–1998], список літератури про 
життя і діяльність, вшанування пам’яті Г. Т. Танцюри — фольклориста, етнографа, краєзнавця, письменника, педагога. 
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1261. Григорій Діброва : до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. В. Діброва, О. К. Линник ; вступ. 
ст. Т. П. Беценко ; ред. С. Ф. Латиш ; Сум. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Суми : [б. в.], 2001. – 94 с.       НБУВ: ВА624994 
Покажчик підготовлено до ювілею краєзнавця, журналіста, члена Спілки журналістів України Григоря Володимировича 
Діброви. Містить «Автобіографію», вступну статтю «З любов’ю до людей і рідного краю» та бібліографію, яку подано у 
розділах: «Публікації Г. В. Діброви» (окремі видання; статті в книгах і збірниках; статті в газетах і журналах; вірші; 
спогади; новели) [1975–2001], «Матеріали про Г. В. Діброву» [1992–2000]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та 
географічний.  

1262. Дидактика успіху : біобібліогр. посіб. наук. пр. проф. В. К. Скнарь: до 30-річчя наук. діяльності / уклад. І. О. Шевченко ; 
авт. вступ. ст. С. Г. Кулєшов ; наук. ред. : А. П. Корнієнко, В. О. Кононенко. – Київ : [б. в.], 2001. – 33 с.           НБУВ: Р10544 
Видання знайомить з життєвим шляхом і науковими працями бібліотекознавця, педагога, кандидата педагогічних наук 
Валентини Кирилівни Скнарь. Складається з розділів: «Наукова та педагогічна діяльність професора Скнарь Валентини 
Кирилівни», «Основні дати життя і діяльності професора Скнарь Валентини Кирилівни», «Авторські праці» [1975–2000], 
«Редакторські праці» [1975–1998], «Наукова школа». 

1263. Дмитро Бортнянський: погляд крізь віки : біобібліогр. матеріали до 250-річчя від дня народж. композитора / 
матеріали підгот. : О. М. Чепурна, Г. В. Макаренко ; ред. С. Ф. Латиш ; Сум. ОУНБ ім. Н. К. Крупської, Сум. обл. краєзн. 
музей. – Суми : [б. в.], 2001. – 26 с. 
Дмитро Степанович Бортнянський — композитор, співак і диригент. 

1264. Дмитро Данилюк : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. Данилюк ; авт. передм. В. Ілько ; авт. вступ. ст. М. Вегеш ; 
Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії України. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 67 с. : іл. – (Вчені Ужгород. нац. ун-ту).  
НБУВ: ВА618906 
Видання, підготовлене до 60-річчя від дня народження вченого-історика, доктора історичних наук (1994), професора 
Дмитра Дмитровича Данилюка, містить статті В. Ілька «Вчений-карпатознавець, педагог вищої школи — вихідець із 
Тячівщини», М. М. Вегеша «Сторінки історії Закарпаття в науковій спадщині професора Дмитра Данилюка». 
Бібліографічна частина включає такі розділи: «Окремі видання» [1987–2000], «Розділи в колективних працях» [1993–
1995], «Статті в збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій» [1973–2000], «Публікації в 
регіональних (місцевих) виданнях» [1964–2001], «Навчально-методичні публікації» [1982–1997], «Література про 
життєвий та творчий шлях Д. Данилюка» [1977–2001], «З рецензій про вченого», «Іменний покажчик». 

1265. Доцент Микола Олашин : біобібліогр. покажч. / уклад. та бібліогр. ред. О. Д. Закривидорога ; вступ. нарис 
В. Ілько ; наук. ред. І. О. Мандрик ; відп. за вип. О. І. Почекутова ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ Карпатознавства. – Ужгород : Вид-
во В. Падяка, 2001. – 94 с. – (Вчені Ужгород. нац. ун-ту). НБУВ: ВА613852 
У виданні вміщено праці історика, педагога Миколи Васильовича Олашина доцента Ужгородського національного університету 
за період від 1991 р. до 1 червня 2001 р. Подано іменний покажчик, покажчик співавторів та періодичних видань. 
1266. Закривидорога О. Олена Рудловчак : бібліогр. пр. та літопис життя / О. Закривидорога, Л. Ільченко, В. Падяк ; 
Ужгород. нац. ун-т. Наук. б-ка, Каф. історії, Закарпат. ОУНБ, Карпаторусин. наук. центр (США). – Ужгород : Вид-во 
В. Падяка, 2001. – 160 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач.  НБУВ: ВА614818, 11737укр 
Видання присвячено краєзнавцю, карпатознавцю, літературознавцю, кандидату філологічних наук, професору 
Пряшівського університету (Словаччина) Олені Михайлівні Рудловчак. Бібліографічна частина видання складається з 
наступних розділів: «Монографії. Розділи в колективних монографіях», «Укладені хрестоматії», «Укладені антології і 
поезії», «Укладені репертуарні збірки», «Укладені бібліографічні покажчики», «Укладені підручники для шкіл та 
посібники з методики викладання російської та української мови», «Наукові рецензії», «Наукові та науково-популярні 
статті в періодичній пресі, розвідки в збірниках, наукових вісниках, енциклопедичних виданнях». Біографічна частина 
містить такі розділи: «Матеріали про життя і творчість доктора О. М. Рудловчак», «Персоналія О. М. Рудолвчак в 
енциклопедичних виданнях», «Енциклопедичні та довідково-бібліографічні видання, у яких є посилання на праці 
О. М. Рудловчак», «О. М. Рудловчак в художній літературі», «Автобіографія О. М. Рудловчак», «Фотолітопис». 
Хронологічні межі добору літератури з 1948 р. по 1999 р. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний праць та іменний. 
1267. Золотун Василь Павлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1952–2001 рр. / уклад.: В. О. Ушкаренко [и др.] ; 
ХДАУ. – Херсон : РВЦ «Колос», 2001. – 21 с. 
Доктор с. г. наук, професор. 

1268. Іван Вакарчук : біобібліогр. покажч. = Ivan Vakarchuk : вiobibliogr. Guide / уклад. М. Любицька ; наук. ред. та авт. 
передм. Й. Стахіра ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2001. – 109 с. : іл., 
портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 5).  НБУВ: ВА604888 
Покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях ученого в галузі теоретичної фізики, доктора фізико-математичних наук 
(1980), професора Івана Олександровича Вакарчука. Видання має вступну статтю «Вчений, ректор, громадський діяч», 
основні дати життя і діяльності Івана Вакарчука та статтю від укладача. Бібліографічну інформацію у покажчику 
розміщено за наступними розділами: «Друковані праці І. Вакарчука» [1972–2000], «І. Вакарчук — редактор» [1986–2000], 
«Інтерв’ю, бесіди, публікації про І. Вакарчука» [1989–2001]. Видання проілюстровано фотографіями, має допоміжні 
покажчики: алфавітний покажчик назв праць та особовий покажчик. 

1269. Іван Пилипович Корнющенко : біобібліогр. довідник / ред. : Т. І. Бойко, М. М. Пахолюк. – Суми : Обл. друк. ; 
Козацький вал, 2001. – 91 с. : портр.   НБУВ: ВА609540 
Видання, присвячене краєзнавцю, фольклористу, публіцисту, прозаїку І. П. Корнющенку, складається з розділів: «Основні 
дати життя та діяльності І. П. Корнющенка», «Хронологічний покажчик журналістських і художніх творів та літературно-
мистецьких статей» [1953–2001], «Оцінка газетно-редакторської роботи)» [1972–1996], «Публікації в колективних 
збірниках і альманахах», «Окремі видання» [1975–2001]. Без допоміжних покажчиків. 

1270. Із когорти «розстріляного відродження». Валер'ян Підмогильний : [бібліогр. творів] / упоряд. І. Голуб ; Дніпропетр. 
ОНБ, Від. краєзнав. літ. і бібліогр. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2001. – 8 с. – До 100-річчя з дня народж. (1901–1937). 
НБУВ: Р89714 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника Валер'яна Петровича Підмогильного та розділи: «Твори 
письменника» [1954–2000], «Про письменника та його творчість» [1959–2000]. Без допоміжних покажчиків. 

1271. Константин Константинович Васильев : биобиблиогр. указ. лит. / сост. О. Г. Кушнир ; ред. И. С. Шелестович ; 
М-во культуры и искусств Украины, ОГНБ им. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 2001. – 48 с. – (Ученые Одессы ; вып. 29). 
НБУВ: Р89916 
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До покажчика включено біографічну довідку про доктора медичних наук (1993), професора К. К. Васильєва, 
хронологічний покажчик його опублікованих праць [1973–2000], літературу про наукову діяльність ученого [1988–2000]. 
Видання містить допоміжні покажчики: співавторів, імен, тематичний та покажчик журналів і газет. 

1272. Кроки... Василь Лизанчук — публіцист, вчений, педагог : бібліогр. покажч., листи, рецензії / уклад. М. М. Романюк ; 
авт. передм. А. Г. Погрібний ; ЛНУ ім. І. Франка, АНВШ України, НДЦ періодики ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : 
[б. в.], 2001. – 965 с. : портр.  НБУВ: ВС36309 
Висвітлено життєвий і творчий шлях публіциста, педагога, журналіста, доктора філологічних наук (1991), професора 
Василя Васильовича Лизанчука, наведено бібліографію його окремих видань [1974–2000] та публікацій, радіо- і 
телепередач, а також матеріалів про нього. Вміщено його листи [1964–2000], рецензії, відгуки, анотації. Покажчик імен, 
покажчик періодичних видань. 

1273. Леся Українка : бібліогр. покажч. пр. викл., аспірантів та студ. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки (1957–2000): до 
130-річчя від дня народж. Лесі Українки / уклад.: А. Б. Гайда, О. О. Рисак ; ред. В. С. Голюк ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки, Лаб. лесезнавства. – Луцьк : Вежа, 2001. – 34 с.  НПБУ: А613000 
Містить алфавітний покажчик авторів. 
1274. Леся Українка в дослідженнях Алли Диби : біобібліогр. покажч. / уклад. А. П. Роздобудько ; передм. : А. Диби, 
Т. Голіченко ; відп. за вип. Л. І. Ковальчук ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Музей видат. діячів укр. культури. – Київ : [б. в.], 
2001. – 34 с. НБУВ: А702657 
Представлено літературознавчі праці Алли Георгіївни Диби за 1978–2000 рр. Містить покажчик імен, хронологічний 
покажчик. 

1275. Марія Вальо : бібліогр. покажч. / упоряд. і авт. передм. Т. Кульчицька ; відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН 
України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2001. – 200 с.  НБУВ: ВА638266 
Покажчик присвячено Марії Андріївні Вальо — літературознавцю, бібліографу, книгознавцю, дійсному члену НТШ у 
Львові. Бібліографічний покажчик відображає 50-річну наукову діяльність М. Вальо. Матеріал згруповано за розділами: 1. 
«Друковані праці М. Вальо» (монографії, збірники, публікації); 2. «Упорядкування»; 3. «Редагування»; 4. «Внутрішнє 
рецензування»; 5. «Література про М. Вальо». Допоміжний апарат — іменний покажчик. Друга частина видання — 
спогади Марії Вальо «Про моїх учителів» — веде дорогою її життя, знайомить з багатьма людьми і різними життєвими 
обставинами. 
1276. Мирось Віталій Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2001 рр. / ІТ УААН. – Х., 2001. – 30 с.  
Видання присвячено 60-річчю від дня народження вченого у галузі розведення та селекції с. г. тварин, доктора с. г. наук 
(1985), професора, академіка АНВШ України (1999), заслуженого діяча науки і техніки України В. В. Мирося. 
1277. Михайло Грушевський — перший президент України, академік : біобібліогр. (1885–2000 рр.) / уклад. 
Б. В. Грановський ; бібліогр. ред. С. Іванисенко. – Київ : Геопринт, 2001. – 384 с. : портр.  НБУВ: ВА613220 
Зміст: Від укладача. Розділ І. «Хроніка життя та діяльності»; Розділ ІІ. «Бібліографія бібліографії видань творів М. 
Грушевського та літератури про нього» [1908–1996]; Розділ ІІІ. «Література про життя та діяльність» [1910–2000]; Розділ ІV. 
«Бібліографія праць М. С. Грушевського (укр. та рос. мовами). Хронологічний покажчик» [1885–2000]; Розділ V. 
«Бібліографія праць М. С. Грушевського іноземними мовами. Хронологічний покажчик» [1899–1997]; Розділ VI. «Алфавітно-
тематичний покажчик праць М. С. Грушевського»; Розділ VII. «Книжки і журнали, що вийшли за редакцією 
М. Грушевського» [1895–1930]; Розділ VIII. «Рецензії на праці М. Грушевського» [1890–1992]; Розділ IХ. «Рецензії на праці 
про М. Грушевського» [1892–1996]; Розділ Х. «Перелік присвячених М. С. Грушевському наукових форумів та виголошених 
на них доповідей» (за програмами) [1965–1996]; Розділ ХІ. «Прелік використаних джерел»; Розділ ХІІ. «Довідково-
пошуковий апарат: Іменний покажчик до розділу «Література про життя і діяльність»; Іменний покажчик до розділу 
«Алфавітно-тематичний перелік праць М. С. Грушевського»; Іменний покажчик до розділу «Книжки і журнали, що вийшли 
за редакцією М. С. Грушевського»; Іменний покажчик до розділу «Рецензії на праці М. С. Грушевського»; Іменний покажчик 
до розділу «Рецензії на праці про М. С. Грушевського»; Іменний покажчик до розділу «Перелік присвячених 
М. С. Грушевському наукових форумів та виголошених на них доповідей»; Предметно-тематичний покажчик (до розділу 
«Література про життя та діяльність»); Географічний покажчик (загальний); Список авторських абревіатур і скорочень. 

1278. Михайло Іванович Туган-Барановський : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Алейнікова, О. Крайнюк, Г. Пасинкова ; 
МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2001. – 51 с. – (Сер. 
«Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 1).  
Вчений-економіст, доктор економіки (1899). 

1279. Михайло Семенович Бродин / авт. вступ. ст. А. М. Негрійко ; упоряд. бібліогр. покажч. : А. О. Борщ, В. Я. Резні-
ченко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 88 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).        НБУВ: АО269258 
Видання, присвячене вченому у галузі фізики твердого тіла, нелінійної оптики та квантової електроніки, доктору фізико-
математичних наук (1966), професору, академіку АН УРСР (1982) М. С. Бродину, складається зі статті про життєвий і 
творчий шлях ученого, списку учнів М. С. Бродина, що захистили кандидатські дисертації [1965–1989], що захистили 
докторські дисертації [1977–1999], основних дат життя і діяльності вченого та покажчика його друкованих наукових праць 
[1956–2001]. 

1280. Михайло Якович Рудинський (1887–1958) : біобібліогр. покажч. / уклад. І. Г. Шовкопляс, О. Б. Супруненко, 
О. І. Удовиченко ; авт. вступ. ст. О. Б. Супруненко ; Ін-т археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і 
УТОПІК, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрації. – К. ; 
Полтава : ВЦ «Археологія», 2001. – 31 с. : іл. НБУВ: Р94067 
Видання знайомить з життям та діяльністю археолога, музеєзнавця, пам’яткознавця, доктора історичних наук (1949), 
професора М. Я. Рудинського. Подано біографічний нарис про вченого, бібліографію його праць [1918–1995], список 
основних видань про життя і діяльність М. Я. Рудинського [1922–2000], його автобіографію, допоміжні покажчики 
(географічний, іменний, список скорочень). 

1281. Надія Філаретівна фон Мекк: до 170-річчя від дня народж. (1831–1894) : (бібліогр. покажч.) / авт. вступ. ст. 
Т. Алексєєва ; ред. : М. Спиця, М. Шлеймович ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Держ. музей П. І. Чайковського та Н. Ф. фон 
Мекк у Браїлові. – Вінниця : [б. в.], 2001. – 3 с.  
Меценат (дівоче Фроловська). Подано матеріали про взаємини Н. Ф. фон Мекк та П. І. Чайковського, список літератури 
про Н. Ф. фон Мекк. 
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1282. Наукові та краєзнавчі публікації Ярослава Поліщука : бібліогр. покажч. / [авт. вступ. ст. : К. Шульжук, А. Ситник] ; 
ред. І. Пащук ; Рівн. обл. краєзнав. т-во Всеукр. спілки краєзнавців, Рівн. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 27 с. : 
портр.   НБУВ: Р104034 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого та краєзнавця, доктора філологічних наук (2000), професора Ярослава 
Олексійовича Поліщука. Подано бібліографічні описи його окремих видань (книги, монографії, брошури) [1988–2000], 
видань відредагованих і упорядкованих Я. О. Поліщуком [1992–2000], наукових публікацій в журналах, альманахах і 
колективних збірниках [1986–2001]; краєзнавчих публікацій, публіцистики [1974–2001]; художніх творів [1986–1999]; 
літератури про наукову, творчу, краєзнавчу і громадську діяльність Ярослава Поліщука [1987–1998] та рецензій на його 
праці. Без допоміжних покажчиків. 
1283. Нотографічний покажчик видань музичних творів М. В. Лисенка / уклад. і авт. передм. О. П. Осадця ; відп. ред. 
С. П. Костюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2001. – 418 с.   НБУВ: ВА622814 
Пропонований покажчик є спробою зібрати весь композиторський доробок Лисенка у виданнях від першої публікації у 
1868 р. до 1998 р. включно. Основою для покажчика послужили нотні фонди Львівської наукової бібліотеки 
ім. В. Стефаннка НАН України, Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, Музично-меморіального музею 
М. В. Лисенка у Києві. Джерелами нотографічної інформації були також бібліографічні праці, музикознавча література. В 
покажчику використано систематичне розташування матеріалу відповідно до основних жанрів творчості композитора. 
1284. Олег Сидор : бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. : В. Савчук, Р. Чмелик, Р. Яців. – Львів : [б. в.], 2001. – 71 с. : іл. 
Сидор Олег В’ячеславович — мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства.  

1285. Оксана Лятуринська (1902–1970) : життєписно-бібліогр. студія / уклад.: Г. І. Чернихівський, Н. Г. Сташенко ; авт. 
вступ. ст. Г. І. Чернихівський ; ред. Н. Г. Сташенко ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Кременец. краєзнавчий музей. – 
Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 91 с.  НБУВ: ВА608699 
Проаналізовано поетичну, науково-публіцистичну та мистецьку спадщину письменниці, поета, художника, скульптора, 
громадської діячки Оксани-Зінаїди Лятуринської. Розглянуто збірки творів поетеси та рецензії на них, видання її творів у 
періодиці, збірниках, які здебільшого виходили за межами України, зокрема, у Мюнхені, Парижі, Торонто та Нью-Йорку. 
Проаналізовано доробок діячки в інших галузях мистецтва — скульптурі, малярстві, писанкарстві, кераміці та лялькарстві.  

1286. Олекса Новаківський : бібліогр. покажч. / уклад. С. П. Костюк, наук. ред. і авт. вступ. ст. Л. В. Волошин ; відп. ред. 
Л. І. Крушельницька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2001. – 107 с. : фотоіл., портр. НБУВ: ВА638079 
У покажчику проаналізовано творчість художника Олекси Харлампійовича Новаківського. Розділ «Бібліографія праць про 
життя і творчість художника» систематизовано у шести підрозділах: про персональні виставки творів художника і 
виставки, на яких експонувалися його твори; література про О. Новаківського (загальні відомості); рецензії на виставки, де 
експонувалися твори художника; література про школу О. Новаківського; матеріали — О. Новаківський в художній 
літературі та літературу про музеї О. Новаківського. Завершується робота іменним та географічним покажчиками. 
Хронологічно покажчик охоплює матеріали з 1892 по 1999 р. 

1287. Олександр Іванович Губар : бібліогр. покажч. : пр. 1945–2001 рр. / уклад. і авт. вступ. ст. В. І. Гуменюк ; відп. ред. 
М. В. Дорошко ; Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімф. : [б. в.], 2001. – 65 с. НБУВ: ВА617512 
Вміщено бібліографічну інформацію з проблем літературознавства, української літератури, її взаємозв'язків і взаємодії з 
літературами інших народів. Подано також публікації про наукову та педагогічну діяльність О. І. Губаря — письменника, 
літературознавця, педагога. Видання складається зі вступної статті про вченого «Обрії творчих зацікавлень дослідника» та 
розділів: «Бібліографія наукових праць О. І. Губара» (монографічні дослідження; публікації з питань літературознавства; 
історико-літературні та літературно-критичні статті в пресі) [1945–2001], «Бібліографія літератури про О. І. Губара» 
[1947–2001]. Іменний покажчик. 

1288. Олександр Миколайович Динник : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар ; Нац. 
гірн. акад. України. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2001. – 20 с.  
Видання знайомить з життєвим та творчим шляхом, друкованими науковими працями [1898–1957] фізика, вченого в галузі 
механіки та теорії пружності, доктора-інженера (1912), професора, академіка ВУАН (1929), АН СРСР (1946) 
О. М. Динника. Без допоміжних покажчиків. 

1289. Олександр Савич Мельничук : біобібліогр. до 80-річчя / авт. вступ. ст. та упоряд. Г. В. Зимовець ; ред. Н. М. 
Отрох. – Київ : Наук. думка, 2001. – 66 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). НБУВ: АО261892 
Видання, присвячене вченому-мовознавцю, доктору філологічних наук (1964), професору, члену-кореспонденту АН СРСР 
(1981), академіку АН УРСР (1985) О. С. Мельничуку, містить біографічний нарис про нього, основні дати його життя та 
діяльності, список літератури про вченого [1952–2000], хронологічний покажчик друкованих праць [1949–2000], 
алфавітний покажчик праць ученого, іменний покажчик. 

1290. Олексій Миколайович Боголюбов : біобібліогр. / упоряд. Г. І. Врадій, М. О. Пустовойтов ; відп. ред. М. О. Пусто-
войтов ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Ін-т математики НАНУ, 2001. – 81 с. : портр. – (Біобібліогр. укр. вчених). 
НБУВ: АО262728 
Покажчик включає біографічний нарис та нарис про наукову, педагогічну та організаторську діяльність ученого в галузі 
історії математики, доктора технічних наук (1966), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1969) О. М. Боголюбова; 
основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього; покажчик праць О. М. Боголюбова [1960–2001]. Без 
допоміжних покажчиків.  

1291. Олесь Лупій : бібліогр. довідник / упоряд. Л. Бондаренко ; ред. Л. Сіренко. – Київ : Гранослов, 2001. – 31 с. 
НБУВ: Р99006 
Уперше вводиться у науковий обіг бібліографічний довідник-покажчик творів письменника, поета, прозаїка, сценариста, 
заслуженого діяча мистецтв України Олеся Васильовича Лупія. Видання містить коротку біографічну довідку та 
бібліографію, яка складається з розділів: «Твори Олеся Лупія (поезія, проза, твори для дітей, публіцистичні твори, 
перекладні видання) [1957–2001], «Література про творчість Олеся Лупія» [1955–2001]. Без допоміжних покажчиків. 

1292. Ольга Петрова : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Казакова ; авт. ст. : І. Дзюба, Л. Герасимчук, В. Личковах [та ін] ; 
редкол.: М. Брик, В. Горський, В. Моренець [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «КМ 
Академія», 2001. – 85 с. : іл. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).   НБУВ: ВА616774 
До видання включено низку статей про життєвий та творчий шлях художника, педагога, мистецтвознавця, доктора 
філософії (1993), професора Ольги Миколаївни Петрової, хронологічний покажчик її праць (опубліковані праці [1964–
2001], неопубліковані праці [1969–2001]), список літератури про життя та діяльність О. Петрової [1967–2001], іменний 
покажчик, абетковий покажчик назв наукових та публіцистичних праць О. Петрової. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1288.pdf
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1293. Петро Михайлович Леонтовський : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар ; Нац. 
гірн. акад. України. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2001. – 13 с.  
Висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності вченого у галузі маркшейдерської справи, одного із 
основоположників гірничої геометрії та геомеханіки, професора П. М. Леонтовського. У покажчику зібрано наукові праці, 
опубліковані за період з 1903 до 1924 рр. 
1294. Петро Соломонович Пелькіс / уклад. А. П. Шиванюк ; авт. вступ. ст. : М. О. Лозинський, І. М. Базавова. – Харків : 
Вид-во НФАУ, 2001. – 88 с. : фотоіл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: АО262124 
Висвітлено життєвий та творчий шлях хіміка-органіка, доктора хімічних наук (1958), професора П. С. Пелькіса (1908–
1985). Подано хронологічний покажчик його друкованих праць [1937–1987], покажчик авторських свідоцтв і патентів 
[1945–1986]. 

1295. Петро Федорович Шпак : до 70-річчя з дня народж. / підгот. М. М. Шпак [та ін.] ; авт. вступ. ст. П. Ф. Гожик, 
І. С. Пивовар ; ред. : Г. С. Пономаренко, В. М. Дубас ; відп. ред. Б. Л. Крупський. – Київ : [б. в.], 2001. – 31 с. : іл. – 
(Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: Р92545, Р94975 
Покажчик знайомить з життєвим шляхом, науковою, науково-організаційною, виробничою і громадською діяльністю 
вченого-геолога, доктора геолого-мінералогічних наук (1981), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1990) П. Ф. 
Шпака. Подано короткий біографічний нарис основні дати життя та діяльності вченого, хронологічний покажчик 
друкованих праць [1961–2000]. Без допоміжних покажчиків. 

1296. Пиріг Любомир Антонович : біобібліогр. / переднє сл. С. Комісаренко ; ред. В. М. Карпелюк ; Держ. наук. мед. б-
ка України. – Київ : Здоров’я, 2001. – 125 с. : іл.  НПБУ: А617664 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Л. А. Пирога — лікаря-нефролога, доктора медичних наук (1978), професора, члена-
кореспондента АН України (1991), академіка АМН України (1993). Подано основні дати життя і діяльності вченого, 
опубліковані наукові праці [1958–2000], винаходи [1989–1998]; дисертації, захищені під керівництвом Любомира Пирога 
[1978–2000]; рецензії, інформації, участь у дискусіях [1966–2000]; методичні рекомендації [1973–2000]; інформаційні 
листи [1981–1999]; науково-популярні публікації [1963–1999]; методико-публіцистичні статті [1983–2000]; публіцистика 
[1990–2000]; опубліковані інтерв’ю [1981–2000]; публікації «Філателістична україніка» [1966–2000]; участь у 
філателістичних виставках, спогади [1991–2000]; список літератури про Л. А. Пирога [1985–2000]; рецензії на його збірку 
статей «Медицина і українське суспільство» [1998–2000]. Крім того до видання увійшли матеріали про родовід Любомира 
Пирога, його спогади, думки та ін. матеріали.

1297. Пішак В. П. Круцяк Володимир Миколайович: життя і творчість / В. П. Пішак, Ю. Т. Ахтемійчук ; МОЗ України, 
Буковин. держ. мед. академія. – Чернівці : БДМА, 2001. – 141 с. : іл. – (Вчені Буковини). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
НБУВ: ВА614171 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1972), професору В. М. Круцяку, містить інформацію про життя і творчість 
вченого; блок фотоілюстрацій; дисертаційні дослідження В. М. Круцяка; перелік його основних праць [1962–2000]; список 
докторських і кандидатських [1978–2001] дисертацій, виконаних під керівництвом В. М. Круцяка; низку статей про життя 
і наукову діяльність, спогади колег, учнів, друзів. 

1298. Поет-романтик з Борзнянщини (В. М. Забіла) : бібліогр. покажч. / склали : І. Я. Каганова, Л. П. Максименко ; відп. за 
вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка, Борзнян. ЦБС, Забілів. б-ка-філіал. – Чернігів : [б. в.], 2001. – 16 с.  
У покажчику систематизовано літературні джерела, які розкривають життя і творчість поета 
Віктора Миколайовича Забіли. Видання складається з двох розділів: «Твори Віктора Забіли», «Слово про поета». Посібник 
має допоміжні покажчики: іменний (персоналії) та географічний. Добір матеріалу закінчено 1.06.2001 р. 

1299. Професор Будрін Петро Васильович (1857–1939) : біобібліогр. покажч. / упоряд. : В. А. Вергунов, 
С. Д. Коваленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 2001. – 125 с. : портр. – (Істор.-бібліогр. 
сер. «Аграр. наука України в особах, док., бібліогр.» ; кн. 1).  НБУВ: ВА618634 
Видання присвячене вченому-аграрію, одному з основоположників с. г. дослідної справи в Україні, Росії та Польщі, 
доктору с. г. наук, професору П. В. Будріну, містить розділи: «Основні дати життя і діяльності Петра Васильовича 
Будріна», «Життя та творчий шлях Петра Васильовича Будріна» та бібліографічний покажчик, який складається з двох 
основних рубрик: «Хронологічний перелік друкованих праць П. В. Будріна» [1881–1930], «Література про життя та 
діяльність Петра Васильовича Будріна» [1882–2001]. Із допоміжних покажчиків подано предметно-тематичний, іменний, 
співавторів, покажчик авторів рецензій на твори вченого та авторів, які писали про його життя та діяльність. 

1300. Професор Довгопола Олена Павлівна: життєвий і творчий шлях : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Ф. Дерлеменко, 
З. І. Варга, Л. Г. Самойлова, Д. Г. Довгополий ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : ІАЕ УААН, 2001. – 151 с. : 
іл., портр. – Пам'яті вченого, педагога, бібліографознавця.  НБУВ: ВА612651, Онищенко О. С./ВА340 
Відображено основні етапи життя, наукову, педагогічну та громадську діяльність бібліографознавця, педагога, професора 
О. П. Довгополої. До покажчика включено наукові праці вченої за 1955–1996 рр. 

1301. Професор Лизанець Петро Миколайович = Lizanec Peter professzor : бібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня 
народж. / упоряд. і ред. М. П. Фабіан ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. угор. філології, Центр гунгарології. – Ужгород : ІВА, 2001. – 
238 с. – (Вчені Ужгород. нац. ун-ту). – Альтерн. назва. : Бібліографічний покажчик наукових праць професора Петра 
Лизанця.  НБУВ: ВА621107 
Видання містить наукову біографію вченого-мовознавця, доктора філологічних наук П. М. Лизанця та розділи: 
«Бібліографія наукових праць професора П. М. Лизанця», «Рецензії на праці П. М. Лизанця», «Хронологічний покажчик 
наукових доповідей, виступів професора П. М. Лизанця», «Алфавітний покажчик наукової літератури, в якій є посилання 
на праці П. М. Лизанця», «Література про життя та наукову діяльність П. М. Лизанця», «Наукові статті професора 
П. М. Лизанця у провідних журналах України та за кордоном», «Наукові статті професора П. М. Лизанця у провідних 
збірниках України та за кордоном». Хронологічні межі відібраного матеріалу 1957–2000 рр. Із допоміжних покажчиків 
подано іменний та співавторів. 
1302. Роман Миколайович Липка / уклад.: Т. М. Клименюк, І. О. Бєлоус ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : 
[б. в.], 2001. – 24 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 23).  
У виданні відображено основні етапи життя, наукова, педагогічна діяльність архітектора, педагога, члена Спілки 
архітекторів України Р. М. Липки. Покажчик містить інформацію про науковий доробок ученого.  
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1303. Роман Семенович Яремійчук : бібліогр. покажч.: до 65-річчя від дня народж. / уклад. і літ. ред. Г. Горбань ; Івано-
Франків. осередок НТШ, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : 
[б. в.], 2001. – 56 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України).  
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого в галузі техніки і технології буріння свердловин, доктора технік-
них наук (1982), професора Р. С. Яремійчука. Подано основні дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик друко-
ваних праць ученого [1961–2001], список літератури про нього [1969–2001], іменний покажчик, фрагменти автобіографії. 

1304. Руслан Пиріг : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / уклад.: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш ; бібліогр. ред. 
С. Г. Даневич ; ред. Л. М. Васько ; Держ. ком. архівів України, Укр. держ. НДІ архівної справи та документознавства. – Київ : 
[б. в.], 2001. – 43 с. : портр. – (Архівні та бібліогр. джерела укр. історичної думки ; вип. 4).     НБУВ: Р90989, Р94871 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження вченого-історика, архівіста, доктора історичних наук (1994), професора 
Руслана Яковича Пирога. До публікації включено основні дати його життя та діяльності, список літератури про нього [1969–
2000] та бібліографічний покажчик праць ученого [1968–2001]. Алфавітний покажчик праць, іменний покажчик. 
1305. Саблук Петро Трохимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2000 рр. / упоряд. : Л. Г. Сливкіна, 
Л. О. Степаненко, Г. М. Пустовіт ; наук. ред. : В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров ; УААН, Ін-т аграрної економіки. – Київ : 
ІАЕ УААН, 2001. – 131 с. : портр. – (Академіки УААН).   НБУВ: ВА613721, ФПУ/№782 
Висвітлено основні етапи життя, наукову та громадсько-політичну діяльність П. Т. Саблука — економіста-аграрника, доктора 
економічних наук (1990), професора, академіка УААН (1993). Вміщено хронологічний покажчик наукових праць ученого 
[1965–2001]; праці, опубліковані за редакцією П. Т. Саблука [1989–2001]; законодавчі акти України, опрацьовані за участю 
П. Т. Саблука [1990–2001]; список літератури про життя і діяльність П. Т. Саблука [1993–2001]; інформацію про наукову 
школу вченого: на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук [1993–2001], на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії в економіці [1993–1995], на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [1991–2001]. 
1306. Сайко Віктор Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2000 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. Д. Полякова, З. І. Варга, О. І. Предко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ, Ін-т 
землеробства. – Київ : Аграр. наука, 2001. – 138 с. : іл. : портр. – (Біобібліогр. сер «Академіки УААН»).      НБУВ: ВА605412 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі землеробства та рослинництва, доктора с. г. наук (1987), професора, 
академіка УААН (1990) В. Ф. Сайка. Подано біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності (укр., 
англ. мовами), хронологічний покажчик публікацій [1965–2000], праці, опубліковані за науковою редакцією В. Ф. Сайка 
[1973–2000], інформацію про наукову школу (дисертації, підготовлені під науковим керівництвом В. Ф. Сайка) [1991–
1999], список літератури про життя та діяльність В. Ф. Сайка [1996–2000], предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1307. Сергій Дмитрович Ісаєв : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. В. П. Шерстюк ; Нац. ун-т 
«Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2001. – 48 с. – (Вчені НаУКМА).        НБУВ: ВА621986 
Видання, підготовлене до 60-річчя вченого-хіміка, доктора хімічних наук (1991), професора С. Д. Ісаєва, складається з 
нарису та основних дат життя і діяльності вченого, списку літератури про нього [1966–1998], хронологічного покажчика 
друкованих праць [1965–2001], додатка № 1 «Індекс цитування», додатка № 2 «Кандидатські дисертації, написані та 
захищені під керівництвом проф. С. Д. Ісаєва» [1975–1988], додатка № 3 «Публіцистичні праці С. Д. Ісаєва» [1980–1984] та 
іменного покажчика.  

1308. Созінов Олексій Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954–2000 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. Д. Полякова, Д. В. Устиновський [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ, Ін-т 
агроекології та біотехнології. – Київ : Аграр. наука, 2001. – 138 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки УААН»). 
НБУВ: ВА609707 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, організаційну, педагогічну та громадську діяльність О. О. Созінова — генетика, 
селекціонера, біотехнолога, агроеколога, організатора генетико-селекційної та аграрної науки, аграрної освіти та аграрної 
політики в Україні, доктора с. г. наук (1971), професора, академіка АН УРСР (1978) та УААН (1990). Подано основні дати 
життя і діяльності (укр., англ. мовами), хронологічний покажчик його публікацій [1954–2000], перелік авторських свідоцтв 
[1964–2000] та праць, опублікованих за науковою редакцією О. О. Созінова [1964–2000], інформацію про наукову 
школу — дисертації, підготовлені під науковим керівництвом О. О. Созінова [1968–2000]; список літератури про життя та 
діяльність О. О. Созінова [1979–2000]; допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

1309. Станіслав Андрійович Воронов / уклад.: О. В. Шишка, О. М. Мізерник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – 
Львів : Центр Європи, 2001. – 88 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 25).  
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом вченого-хіміка, доктора хімічних наук (1984), професора, проректора з 
наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» С. А. Воронова. Подано основні дати життя та 
діяльності вченого, список літератури про нього [1985–1996], список опублікованих праць С. А. Воронова [1964–2001], 
авторські свідоцтва та патенти [1968–1999], авторські свідоцтва зі спеціальної тематики, які не підлягають публікації; 
доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1967–2000]; автореферати дисертацій, захищені під керівництвом 
С. А. Воронова [1980–2000]; допоміжні покажчики (іменний співавторів, список скорочень). 

1310. Сухомлинська Ольга Василівна: до 55-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. 
П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2001. – 10 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 4).  
Висвітлено основні дати життя та діяльності, покажчик наукових праць О. В. Сухомлинської — доктора педагогічних наук 
(1991), професора, академіка АПН України (1995), заслуженого діяча науки і техніки України. 

1311. Тарнашинська Л. Б. Ірина Жиленко : «Я так люблю життя земне!» : біобібліогр. нарис / Л. Б. Тарнашинська ; 
бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна ; відп. ред. В. В. Кононенко ; НПБУ, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. – Київ : 
[б. в.], 2001. – 34 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 2). – Авт. зазнач. на звор. тит. арк.     НБУВ: Р90590 
Видання містить біографічний нарис «Земля обітована, якої на землі нема…» про поетесу, дитячого письменника, 
журналіста, мемуариста Ірину (Іраїду) Володимирівну Жиленко та бібліографію, яка складається з розділів: «Література 
про життя та діяльність» [1982–2001], «Покажчик праць і творів» [1958–2000]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 
1312. Тетяна Григорівна Шерстюк : до 80-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Гологорська ; ред. 
Л. П. Суворова ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2001. – 53 с. : портр. – (Краєзнавці Слобожанщини).             
НБУВ: ВА618506 
Видання, присвячене життю та діяльності краєзнавця, бібліографа Т. Г. Шерстюк, містить відомості про її бібліографічні 
праці, публікації з бібліотекознавчої і краєзнавчої тематики та матеріали про життя і діяльність дослідниці. Окремо 
наведено перелік рукописних матеріалів Т. Г. Шерстюк, її доповідей на краєзнавчих читаннях та наукових конференціях, а 
також вірші. 
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1313. Титов Евгений Владимирович / авт. вступ. ст. : А. Ф. Попов, В. И. Рыбаченко ; сост. С. Л. Хилько. – Донецк : Ин 
ФОУ НАН Украины, 2001. – 36 с. ; портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого-хіміка, доктора хімічних наук (1975), професора Є. В. Титова. 
Подано біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць 
Є. В. Титова [1958–2000], хронологічний покажчик тез його доповідей [1960–1997], список авторських свідоцтв [1990–1999]. 

1314. Тихон Й. Лещук / уклад. О. В. Шишка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Центр Європи, 2001. – 57 с. – 
(Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 22).  
Тихон Йосипович Лещук — вчений філолог, мовознавець, кандидат філологічних наук.  

1315. Тор Неве Ланґе (1851–1915): до 150-річчя з дня народж.: (бібліогр. покажч.) / уклад.: В. Мельник, О. Ніколаєць ; ред. 
М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2001. – 4 с. : іл., портр. – (Наші видатні земляки). 
Покажчик присвячено перебуванню на Подiллi вiдомого данського поета, фольклориста, перекладача, лiнгвiста Тора 
Ланґе. Подано стислу біографічну довідку про нього, хронологічний список творів і перекладів Тора Ланґе [1874–2000], 
список літератури про нього. 

1316. Тут наша історія, наша честь і слава : бібліогр. покажч. літ.: (до 55-річчя з дня народж. Романа Михайловича 
Матейка — історика, вченого, краєзнавця) / уклад. О. Фецьо ; авт. вступ. ст. Б. Лановик ; відп. за вип. К. Возьний. – 
Тернопіль : Екон. думка, 2001. – 32 с. НПБУ: А618636 
Подано штрихи до портрета, науковий доробок історика, краєзнавця Р. М. Матейка за останнє десятиріччя. Матеріали 
згруповано тематично у восьми розділах. Іменний та географічні покажчики. 

1317. «Усією творчістю я проповідував добро...» Василь Захарченко : біобібліогр. покажч. / склад. Н. В. Адешелідзе ; 
Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. Інформ.-бібліогр. від. – Черкаси : [б. в.], 2001. – 16 с. НБУВ: Р89416 
Покажчик приурочено до 65-річчя від дня народження і присвячено творчості письменника, лауреату Державної премії 
України ім. Т. Г. Шевченка Василю Івановичу Захарченку. До посібника ввійшли твори В. Захарченка, видані окремими 
книгами, а також твори та публіцистичні виступи, надруковані в періодичній пресі [1964–2000], список літератури про 
життєвий і творчий шлях письменника. 

1318. Федір Єлисейович Клименко / уклад.: І. О. Бєлоус, О. М. Мізерник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : 
Центр Європи, 2001. – 100 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 21).  
Видання, присвячене вченому у галузі будівництва, доктору технічних наук (1980), професору, заслуженому діячу науки і 
техніки України Ф. Є. Клименко, включає автобіографічний нарис, основні дати життя та діяльності вченого, список 
літератури про його життя та діяльність [1970–2000], рецензії та відгуки на праці Ф. Клименка [1984–1994], інформацію 
про нагороди Ф. Є. Клименка [1984–1989], його опубліковані праці [1957–2001], авторські свідоцтва [1974–1992], 
неопубліковані доповіді на наукових конференціях [1965–1993], науково-дослідні роботи, виконані за участю та під 
керівництвом Ф. Є. Клименка [1964–1994]; автореферати дисертацій, захищених під керівництвом та за науковим 
консультуванням Ф. Клименка [1974–2000], іменний покажчик співавторів та список скорочень. 

1319. Черний Гелій Іванович : бібліогр. / уклад.: В. С. Шокарев, Т. О. Щербина ; ДНДІБК Держбуду України. – 
Запоріжжя : МЄГА-МІКС, 2001. – 66 с. : іл. – (Вчені та спеціалісти НДІБК ; вип. 2). 
Архітектор, доктор технічних наук, професор. 

1320. Шелехова Галина Тарасівна: до 50-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Н. О. Гажаман ; відп. за вип. 
П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2001. – 7 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 1).  
Каталог коротко висвітлює наукову та педагогічну діяльність кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки АПН України Г. Т. Шелехової. Літературу 
каталогу систематизовано за розділами виставки, а в їх межах — за алфавітом. 

1321. Шухова Елеонора Василівна: до 70-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Н. О. Гажаман ; відп. за вип. 
П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2001. – 6 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 2).  
Матеріали каталогу представляють наукову та педагогічну діяльність кандидата педагогічних наук, доцента, старшого 
наукового співробітника лабораторії хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки АПН України Е. В. Шухової. 
Матеріали каталогу представляють не весь науковий доробок вченої, а лише ту його частину, що є у фондах ДНПБ 
України, та праці, надані педагогом для організації виставки. Літературу каталогу систематизовано за розділами виставки, 
а в їх межах — за алфавітом. 

1322. Ю. Г. Борисюк. До 100-річчя від дня народж. : бібліогр. / уклад.: Н. М. Солодовніченко, В. М. Ковальов. – Харків : 
НФАУ, 2001. – 28 с.  
Борисюк Юліан Галактіонович — доктор фармацевтичних наук (1961), професор. 

1323. Юлія Олександрівна Амброз : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. О. Г. Кушнір ; наук. ред. Т. Д. Борисевич ; ред. 
М. Л. Десенко ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2001. – 51 с. – (Вчені Одеси ; вип. 30). 
Фізико-географ, геоморфолог, кандидат географічних нак (1965), викладач Одеського університету Алфавітний покажчик 
публікацій, покажчик співавторів, покажчик імен. 

1324. Юрій Миколайович Сеньковський / уклад. М. В. Семенюк ; авт. вступ. ст. М. П. Щербак ; НАН України, [Ін-т геології 
і геохімії горючих копалин]. – Львів : ІГГК НАН України, 2001. – 48 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
Видання знайомить з життям та діяльністю геолога, ученого у галузі генетичної літології, теоретичної мінералогії, 
геологічної та геохімічної палеоокеанографії, доктора геолого-мінералогічних наук (1975), професора, члена-
кореспондента НАН України (1997) Ю. М. Сеньковського. Подано список літератури про вченого [1971–2001], покажчик 
друкованих праць Ю. М. Сеньковського (автореферати дисертацій [1962, 1975], монографії [1963–1990], геологічні мапи 
[1968–1988], статті та тези доповідей [1961–2000]), рецензії на праці Ю. М. Сеньковського [1974, 1990], іменний покажчик. 

1325. Юрій Михайлович Грошевий : до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності / упоряд. : 
А. П. Гетьман, В. М. Хотенець ; АПрН України. – Харків : Право, 2001. – 54 с. : портр. – (Біогр. і бібліогр. вчених-
правознавців).  НБУВ: АО263370 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність Ю. М. Грошевого — фахівця в галузі 
кримінального процесу, доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України, заслуженого діяча науки і техніки 
України, заслуженого професора Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Персональний 
бібліографічний покажчик включає нарис про життєвий і творчий шлях ученого, основні дати життя і діяльності, перелік 
дисертацій, виконаних і захищених під керівництвом професора Ю. М. Грошевого; список дисертацій, по яких професор 
Ю. М. Грошевий виступав як офіційний опонент; список наукових праць ученого (монографії, підручники, коментарі 
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[1965–2000]; навчальні посібники, тексти лекцій [1972–1994]; статті, тези наукових доповідей, рецензії [1957–2001]; 
навчально-методичні матеріали (у співавторстві) [1968–1999]; наукове редагування, консультування та рецензування 
[1980–2001]); публікації про Ю. М. Грошевого [1995–2001]. Без допоміжних покажчиків. 

1326. Ясинський М. І. Михайло Комаров / М. І. Ясинський ; уклад. М. В. Геращенко ; Кн. палата України. – Київ : Кн. 
палата України, 2001. – 68 с. НБУВ: ВА624169 
На підставі архівних матеріалів, а також спогадів сина вченого Б. Комарова — висвітлено життєвий та творчий шлях 
Михайла Федоровича Комарова (1844–1913) — основоположника української бібліографії. Вміщено списки творчої 
спадщини бібліографа та літератури про нього. 
1327. Яната Олександр Алоїзович (1888–1938) : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, 
А. А. Коробченко, О. Я. Пилипчук ; наук. ред. : О. Я. Пилипчук, В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ, АНВШ України, Сектор історії 
та методології освіти, науки і техніки. – Київ : [б. в.], 2001. – 83 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; 
кн. 3).  ННСГБ: 511729 
Вчений в галузі ботаніки, зоології, охорони природи, аграрної науки, професор. 

1328. Ян Потоцький (1761–1815): до 240-річчя з дня народж. : (бібліогр. покажч.) / уклад. Н. Лозовська ; ред. М. Спиця ; 
відп. М. Карягіна ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2001. – 5 с. : іл., портр. – (Наші видатні земляки). 
Покажчик присвячено таємному раднику, почесному члену Петербурзької Імператорської АН, графу Івану [Яну] 
Потоцькому, котрий відомий нащадкам як письменник-історик, автор декількох комедій і повістей, етнограф, археолог, 
географ — невтомному мандрівнику по Європі і Азії. Містить його коротку біографію, перелік творів, список літератури 
про Я. Потоцького.  

2002 

1329. Академік АПН України Микола Іванович Шкіль : нарис про життя і діяльність : бібліогр. покажч. пр. до 70-річчя / 
уклад. бібліогр. покажч. Н. І. Тарасова ; авт. вступ. ст. : Ю. М. Березанський, В. С. Королюк, Ю. О. Митропольський [та ін.] ; 
ред. : П. Гвоздецький, Е. Татарчук ; О. Макаренко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – 
76 с. : 6 арк. кольор. фотоіл. НБУВ: ВА634854 
Висвітлено діяльність доктора фізико-математичних наук (1969), професора (1970), академіка АПН України (1992) 
М. І. Шкіля. Подано список друкованих праць ученого [1958–2002] (монографії, підручники з математики для учнів 
середньої загальноосвітньої школи, СПТУ та студентів педагогічних вузів, статті та інші праці), список літератури про 
його життя і науково-педагогічну діяльність [1975–2002]. Без допоміжних покажчиків. 
1330. Академік НАН України Митрофан Васильович Пасічник: (до 90-річчя з дня народж.) / авт. біогр. нарису та уклад. 
переліку осн. наук. пр. І. О. Корж ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ : Логос, 2002. – 71 с. : іл., портр.  
НБУВ: ВА626564 
До видання включено короткий біографічний нарис про життя і творчість ученого в галузі експериментальної ядерної 
фізики, доктора фізико-математичних наук (1956), професора, академіка АН УРСР (1961) М. В. Пасічника; основні дати 
його життя і діяльності; перелік основних наукових праць ученого [1935–1984]; іменний покажчик авторів. 
1331. Академік Олексій Ситенко: до 75-річчя з дня народж. / упоряд. О. В. Угрюмова ; вступ. ст. В. Г. Бар'яхтар, 
А. Г. Наумовець, О. С. Парасюк [та ін.] ; відп. ред. В. М. Хряпа ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики 
ім. М. М. Боголюбова. – Київ : ІТФ ім. М. М. Боголюбова НАНУ, 2002. – 88 с.  НБУВ: ВА624642 
Видання знайомить з життям і діяльністю вченого в галузі теоретичної ядерної фізики та фізики плазми, доктора фізико-
математичних наук (1959), професора, академіка АН УРСР (1982) Олексія Григоровича Ситенка. Подано короткий 
біографічний нарис, основні дати життя та діяльності О. Г. Ситенка; список учнів О. Г. Ситенка, що захистили під його 
керівництвом кандидатські дисертації [1958–2000], докторські дисертації [1964–1996]; список літератури про життя та 
діяльність О. Г. Ситенка [1943–2002]; список книг та збірників праць, редагованих О. Г. Ситенком [1972–2000]; список 
наукових праць, опублікованих в журналах та у вигляді препринтів [1952–2001]; іменний покажчик. 

1332. Алим Абдул-Амидович Эннан : биобиблиогр. указ. / сост. и авт. вступ. ст. Н. С. Тахтарова ; науч. ред. 
Т. Л. Ракитская ; МОН Украины, НАН Украины, Физико-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека [Одесса]. – 
Одесса : Астропринт, 2002. – 119 с. : портр. – (Сер. «Библиогр. ученых ин-та» ; вып. 1).  НБУВ: ВС38651 
Видання, присвячене вченому-хіміку, доктору хімічних наук (1976), професору А. А. Еннану, включає основні дати життя 
і діяльності вченого, короткий нарис науково-педагогічної, науково-організаційної і громадської діяльності. У додатках 
подано перелік дисертацій, захищених під керівництвом А. А. Еннана [1975–1991]; перелік найважливіших 
народногосподарських тем, виконаних під науковим керівництвом А. А. Еннана; список літератури про життя і діяльність 
вченого [1976–2000]; покажчик його друкованих праць [1960–2001]. Наприкінці розміщено іменний, предметний 
покажчики та список скорочень. 

1333. Анатолій Лук’янович Косаковський. – Київ : [б. в.], 2002. – 88 с. : портр. – (Бібліогр. вчених України).     ННМБУ: Б-81465 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1994), професору А. Л. Косаковському, містить біографічну довідку про 
вченого, основні дати його життя та діяльності, публікації про А. Л. Косаковського [1999–2002], перелік його наукових та 
навчально-методичних праць [таблиця] (наукові та навчально-методичні праці, надруковані до захисту докторської 
дисертації [1978–1994]; наукові та навчально-методичні праці, надруковані після захисту докторської дисертації [1994–
2002]; авторські свідоцтва, патенти [1985–2002]; основні навчально-методичні роботи [1989–2002]; список наукових та 
навчально-методичних праць [1978–2002]), іменний покажчик співавторів раціоналізаторських пропозицій, рецензії на 
основні наукові роботи. 

1334. Анатоль Вовк / ред. : Б. Рицар, М. Комова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Ліга-Прес, 2002. – 64 с. : іл., 
портр. – (Термінологічна сер. «СловоСвіт» ; № 6) (Біобібліогр. вчених-термінологів України).  НБУВ: ВА636231 
Проаналізовано діяльність термінолога Анатолія Івановича Вовка. Видання складається з розділів: «Автобіографія», 
«Основні дати життя та діяльності вченого», «Покажчик друкованих праць Анатоля Вовка» [1948–1998], доповідь Анатоля 
Вовка «Проблеми термінологічні праці на чужині», «Листи Анатоля Вовка до Олекси Горбача», «Про Анатоля Вовка», 
«Світлини». Без допоміжних покажчиків. 

1335. Антін Крушельницький — письменник, публіцист, педагог : матеріали до бібліогр. та епістолярної спадщини / 
уклад. О. В. Канчалаба ; наук. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2002. – 296 с. 
НБУВ: ВА630575 
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