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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 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1329.pdf
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Матеріали до бібліографії Антона Владиславовича Крушельницького охоплюють видання його творів від першого 
(1899 р.) і до 1992 р. включно; переклади з нім., польс., рос., франц. мов, матеріали про публіцистичну та педагогічну 
діяльність, список літератури про життєвий і творчий шлях письменника. Окремим блоком подано листи 
А. Крушельницького до О. Барвінського, В. Гнатюка, О. Кульчицької, І. Калиновича, К. Студинського, В. Щурата та ін. 
діячів української культури. 
1336. Архип Данилюк : бібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Сапіга ; ред. : В. В. Мельник, С. Д. Чичкевич ; НАН України, Ін-т 
народознавства, Львів. ДОУНБ. – Львів : [б. в.], 2002. – 120 с. – (Митці Львова).  НБУВ: ВА631464 
Покажчик, підготовлено до 60-річчя від дня народження Архипа Григоровича Данилюка — етнографа, музеєзнавця. 
Містить коротку біографічну довідку та розділи: «Друкований доробок Архипа Данилюка» (окремі видання, статті, 
рецензії, упорядкування, редагування), «Матеріали про Архипа Данилюка». Хронологічні межі опрацьованого 
матеріалу — 1961–2001 рр. Із допоміжних покажчиків подано іменний, географічний, використаних періодичних та 
продовжуваних видань. 
1337. Ася Сергіївна Бухало : (до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наукової діяльності) / ред. І. О. Дудка ; НАН 
України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ : Академперіодика, 2002. – 55 с. : іл., портр.  НБУВ: ВА630628 
Висвітлено життєвий і творчий шлях міколога, доктора біологічних наук (1986), професора А. С. Бухало. Відкриває 
покажчик стаття про життя і наукову діяльність ученого (укр., рос., англ. мовами) та «Curriculum vitae. Professor Dr. Sci 
(Biol.) A. S. Buchalo». Далі розміщено хронологічний покажчик праць А. С. Бухало [1958–2002]. 

1338. Барабаш Орест Юліанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2002 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, З. І. Варга, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; 
УААН, ЦНСГБ, Нац. аграр. ун-т. – Київ : [Ін-т аграр. економіки], 2002. – 91 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки 
УААН»).   НБУВ: ВА632616 
Покажчик присвячено вченому в галузі овочівництва, доктору с. г. наук (1975), професору, академіку УААН (1993), 
заслуженому працівнику народної освіти України (1998) О. Ю Барабашу. Відкривається покажчик статею про життя та 
діяльність О. Ю. Барабаша «Відомий вчений-овочівник України» (укр., англ. мовами). Далі включено наступні розділи та 
статті: «Основні дати життя і діяльності академіка Української академії аграрних наук Ореста Юліановича Барабаша» 
(укр., англ.); Фросевич Л. «Добрі зерна Ореста Барабаша»; Горова Т. К., Мірошниченко Г. І. «О. Ю. Барабаш — науковець 
науково-дослідного інституту овочівництва і баштанництва»; Сич З. Д. «О. Ю. Барабаш — засновник наукової і 
педагогічної школи овочівництва»; Гапоненко Б. К. «Спогади про навчання на курсах факультету підвищення кваліфікації 
НАУ»; Марковський В. С. «Відомому вченому і невтомному трудівнику»; «Дарчі написи та відгуки і побажання друзів та 
учнів О. Ю. Барабаша»; «Знання і досвід — запорука успіху овочівника (роздуми вченого)»; «Хронологічний покажчик 
публікацій» [1963–2002]; «Авторські свідоцтва» [1983–2001]; «Праці, опубліковані за науковою редакцією 
О. Ю. Барабаша» [1985–2001]; «Наукова школа»; «Література про життя та діяльність О. Ю. Барабаша» [1968–2002]; 
«Предметно-тематичний покажчик»; «Іменний покажчик». Видання проілюстровано фотографіями. 

1339. Бача Ю. Персональна бібліографія / Ю. Бача ; упоряд. Т. Мурчинко. – Пряшів : [б. в.], 2002. – 86 с. : іл. – На обкл. 
назва : Юрій Бача. Хто він такий?  НБУВ: ВА625410, 11837укр, 11838укр 
Видання, підготовлене з нагоди 70-річчя та виходу на пенсію автора — педагога, письменника, публіциста, 
літературознавця, громадсько-культурного діяча, професора Ю. Бачі. Складається з біографічної довідки, інтерв’ю з 
автором «Я прагну найбільшого», розділів: «Персональна бібліографія» [1949–2002], «Участь у наукових конференціях», 
«Виступи по радіо та ТВ». Без допоміжних покажчиків. 

1340. Бібліограф Оксана Люта : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. О. Мельник, Т. В. Туренко, Л. О. Смочко : заг. ред. 
Л. О. Смочко. – Ужгород : Мист. лінія, 2002. – 72 с.   НБУВ: ВА632887 
Видання містить короткий біографічний нарис про бібліографа Оксану Григорівну Люту, декілька статей з біографічною 
інформацією та бібліографічний покажчик, який містить наступні розділи: «Окремі бібліографічні видання в 
хронологічному порядку» [1984–2002], «Статті в наукових збірниках рецензії, замітки в періодичній пресі. Спогади» 
[1998–2002], «Література про наукову та громадську діяльність М. І. Лютої» [1959–2002]. Іменний покажчик. 
1341. Блінцов Володимир Степанович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова ; ред. 
Т. М. Костирко ; УДМТУ. – Миколаїв : [б. в.], 2002. – 28 с.  
Покажчик підготовлено до 30-річчя науково-педагогічної діяльності вченого в галузі електрообладнання суден, доктора 
технічних наук (1999), професора В. С. Блінцова. Іменний алфавітний покажчик. 

1342. Богдан Степанович Посацький / уклад. О. В. Шишка ; ред. ради О. В. Шишка (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. 
політехніка», НТБ. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2002. – 52 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 27). 
НБУВ: ВА664769 
У виданні відображено основні етапи життя, наукова, науково-організаційна і педагогічна діяльність архітектора, 
кандидата архітектури, професора, члена Спілки архітекторів України, члена-кореспондента УАА Б. С. Посацького. 
Покажчик містить інформацію про науковий доробок ученого. Без допоміжних покажчиків. 

1343. Богдан Якимович : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. Домбровська ; наук. ред. Ф. Стеблій ; редкол. Т. Лучук (голова) 
[та ін.] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів : [ЛНУ 
ім. І. Франка], 2002. – 146 с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 7).  НБУВ: ВА618638 
Покажчик підготовлено до 50-річчя від дня народження вченого-історика, доктора історичних наук (2008), професора 
Богдана Зиновійовича Якимовича — директора Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка, старшого наукового співробітника 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. У покажчику описано друковані праці та наукові доповіді за 
1985–2001 рр., які відображають напрями наукових досліджень вченого (франкознавство, історія видавничої справи, 
національна символіка, військова історія, вексилологія, краєзнавство, лексикографія), а також список літератури про 
вченого [1990–2001]. До видання також включено бібліографічні покажчики, в яких зареєстровано праці Б. Якимовича, 
його доповіді на наукових конференціях, симпозіумах [1985–2001], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик 
друкованих праць, алфавітний покажчик наукових доповідей, особовий покажчик, список використаних періодичних 
видань, список ілюстрацій). 

1344. Борис Владимирович Гнеденко / сост. Д. Б. Гнеденко ; авт. вступ. ст. : В. С. Королюк, И. Н. Коваленко, 
М. И. Ядренко, Д. Б. Гнеденко ; отв. ред. И. Н. Коваленко ; НАН Украины, Ин-т математики. – Київ : Ин-т математики НАН 
Украины, 2002. – 85 с. : портр.   НБУВ: АО262562 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1343.pdf
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Видання, присвячене математику, доктору фізико-математичних наук (1942), академіку АН УРСР (1948), включає 
біографічний нарис «Борис Владимирович Гнеденко» про життєвий та творчий шлях вченого та список його праць [1933–
2001]. Без допоміжних покажчиків. 

1345. Борис Ткаченко: до 65-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / підгот. : Б. І. Ткаченко, О. К. Линник ; ред. 
С. Ф. Латиш ; Сум. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Суми : [б. в.], 2002. – 24 с. – (Краєзнавці Сумщини). 
Борис Іванович Ткаченко — письменник, краєзнавець, етнограф, історик, публіцист. 
1346. Брошеван Владимир Михайлович : биобиблиогр. справочник / ред. Н. Н. Колесникова ; Т-во независимых 
историков-краеведов. – Симф. : [б. в.], 2002. – 76 с.  НБУВ: ВА639992 
Видання містить автобіографію історика В. М. Брошевана та його бібліографію, яку подано за тематичним принципом у 
розділах: «Крым в годы гражданской войны и иностранной интервенции (1918–1920 гг.)», «Крымская АССР в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1994 гг.)», «Насильственное спецпереселение из Крымской АССР в годы Великой 
Отечественной войны органами НКВД ее жителей: немцев, татар, армян, болгар и греков», «Крымская область в составе 
УССР», «Отклики на книги, статьи, выступления В. М. Брошевана». Хронологічні межі матеріалів — 1981–2002 рр. Із 
допоміжних покажчиків подано іменний та предметно-тематичний. 

1347. Буринська Ніна Миколаївна: до 75-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. 
Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 26 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 11). 
Видання висвітлює педагогічну та наукову діяльність Н. М. Буринської — педагога-методиста, заслуженого вчителя 
України (1984), доктора педагогічних наук (1989), професора. Матеріали каталога представляють ту частину наукового 
доробку вченої, що є у фондах ДНПБУ та праці, надані нею, для організації виставки. Документи каталога 
систематизовано за розділами виставки, які відтворюють життєвий і творчий шлях Н. М. Буринської, її науковий доробок 
(підручники і навчальні посібники з хімії для середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладів; методичні посібники 
з методики викладання хімії для вчителів і студентів; програми з хімії; численні статті у фахових періодичних виданнях). 

1348. Валентин Иванович Ежов : библиогр. указ. построек, проектов и научных трудов : к семидесятипятилетию со 
дня рождения / сост. и авт. вступ. ст. А. А. Пучков ; отв. за вып. А. П. Мардер ; Гос. НИИ теории и ист. архитектуры и 
градостроительства. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – Киев : НИИТИАГ, 2002. – 100 с. : ил., портр. – (Библиогр. сер. 
«Мастера отечественной архитектуры» ; вып. 2). НБУВ: ВА628075 
Видання, присвячене доктору архітектури (1982), професору В. І. Єжову, включає біографічний нарис, розділи «Будови і 
проекти»: будови [1952–2000], проекти [1951–2001]; «Наукова работа» [1955–2002]; «Інтерв’ю, виступи, доповіді» [1967–
1998]; «Рукописи» [1958–1999]; «Опонування докторських дисертацій» [1983–1989]; «Відгуки на докторські дисертації, 
представлені у формі наукової доповіді» [1989, 1990]; «Докторанти і аспіранти, що захистили дисертації» [1982–2001]; 
«Публікації про Валентина Івановича Єжова» [1987–1997]. Без допоміжних покажчиків. 

1349. Варзацька Лариса Олександрівна: до 65-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. 
Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 11 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 5).  
Видання вміщує відомості про наукову та педагогічну діяльність Л. О. Варзацької педагога-методиста, кандидата 
педагогічних наук.  

1350. Василь Миколайович Шейко : біобібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня народж.) / уклад.: О. М. Онуфрієва, 
Т. С. Раскіна ; авт. вступ. ст. М. М. Каністратенко ; відп. ред. Л. П. Семененко ; ХДАК. – Харків : ХДАК, 2002. – 95 с. : 
фотоіл. – (Сер. «Видатні педагоги ХДАК»).  НБУВ: ВА631339 
Подано основні дати життя і діяльності, друковані роботи (авторські праці [1970–2001], роботи за редакцією [1988–2000], 
участь у роботі редакційних колегій наукових видань [1991–2001]), публікації про діяльність та науковий доробок [1990–
2001] доктора історичних наук (1990), професора, члена-кореспондента АМ України (2002) В. М. Шейка. Також до 
видання включено друковані праці, що вийшли після підготовки макету покажчика [2001], фотоматеріали та допоміжні 
покажчики (предметний, покажчик назв). 

1351. Василь Степанович Бабич : біобібліогр. / уклад. Т. В. Добко ; вступ. ст. О. С. Онищенко ; НАН України, НБУВ. – 
Київ : [б. в.], 2002. – 91 с. : іл., портр.  НБУВ: ВА619845 
Видання знайомить з життєвим шляхом та науковою діяльністю вченого в галузі бібліографознавства та педагогіки, 
кандидата історичних наук (1979), професора В. С. Бабича. Містить розділи: «Життєвий та творчий шлях В. С. Бабича», 
«Основні дати життя та діяльності вченого», «Література про життя та діяльність В. С. Бабича» [1959–2001], «Наукова 
школа» [1995–1996]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

1352. Вашуленко Микола Самійлович: до 60-річчя від дня народж. : кат. вист. / уклад. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. 
П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2001. – 15 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 3).  
Відкриває видання стаття про наукову і педагогічну діяльність доктора педагогічних наук (1992), професора, академіка 
АПН України (1995) М. С. Вашуленка. Бібліографічний матеріал розміщено за наступними розділами: «Дисертації. 
Концепція мовної освіти. Стандарти. Доповіді на конференціях» [1976–1997], «Підручники та навчальні посібники. Робочі 
зошити. Збірники диктантів» [1978–1999], «Програми. Планування уроків. Методичні листи» [1972–1989], «Посібники для 
вчителів. Методичні рекомендації. Розробки уроків: Книги. Статті у наукових збірниках» [1975–2000], «Статті в 
журналах» [1973–2000], «Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з української мови» [1973–2000], «Статті 
різної тематики» [1980–2000], «Про М. С. Вашуленка» [1997, 2000, 2001]. 

1353. Видатний хірург Микола Миколайович Милостанов : (біобібліогр. покажч. літ.) / [уклад.] С. Г. Челомбітько ; ред. 
І. В. Чернобров ; відп. за вип. О. І. Пономаренко ; Упр. охорони здоров’я Сум. обл. держ. адмін., Сум. обл. наук. мед. б-ка. – 
Суми : [б. в.], 2002. – 11 с.  ННМБУ: Я19:617/В-42 
Видання, присвячене хірургу, доктору медичних наук (1932), професору М. М. Милостанову, включає нарис життя і 
діяльності вченого, перелік його праць [1924–1980], список літератури про нього [1967–2001]. 

1354. Відданий меті: до 170-річчя з дня народж. / уклад. Т. О. Марчук ; ред. М. Г. Спиця ; відп. В. Ф. Циганюк ; Вінн. 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2002. – 4 с. 
Бібліографічний покажчик присвячено композитору, поету, перекладачу Петру Івановичу Ніщинському. Подано стислий 
біографічний нарис, інформацію про творчу спадщину П. Ніщинського, список літератури про його життєвий і творчий 
шлях. 

1355. Віталій Іванович Кармазін : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар ; Нац. гірн. ун-т. – 
Дніпропетровськ : [б. в.], 2002. – 47 с. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1347.pdf
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У покажчику вміщена інформація про наукові праці інженера-металурга, вченого в галузі магнітного збагачення руд, 
доктора технічних наук (1960), професора В. І. Кармазіна за період від 1934 до 2001 р. 

1356. Віталій Іванович Семчик: до 75-річчя від дня народж. / упоряд. : Т. Куліш, О. Семчик ; вступ. ст. В. Нагребельний ; 
відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2002. – 
87 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).       НБУВ: Михайленко П.П./ВА414, Михайленко П.П./ВА1579 
Висвітлено життєвий і творчий шлях В. І. Семчика — вченого-правознавця, доктора юридичних наук (1985), професора, 
члена-кореспондента АН України (1992), академіка АПрН України (1993). Подано основні дати його життя та діяльності, 
хронологічний покажчик друкованих праць [1955–2002], перелік робіт за редакцією В. І. Семчика [1981–2001], список 
рецензій на монографії та підручники за ред. В. І. Семчика [1979–2001], список літератури про нього [1986–2000], іменний 
покажчик. 

1357. Віталій Мацько : біо-бібліогр. покажч. / уклад. В. Мельник ; ред. О. Тимощук ; Хмельниц. обл. т-во «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка, Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький : Просвіта, 2002. – 29 с. – (Духовні витоки Поділля).    НБУВ: Р97580 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом письменника, літературознавця, публіциста, журналіста, педагога 
Віталія Петровича Мацька. Складається з розділів: «Хронологічні віхи життя та творчості», «Окремі видання» [1991–
2002], «Художні твори» [1969–2002], «Критика. Літературознавство» [1971–2002], «Редагування книг» [1993–2002], 
«Література про Віталія Мацька» [1969–2002]. Із допоміжних подано іменний покажчик. 

1358. Владимир Вениаминович Фролькис. Ученый и Человек: глазами друзей и коллег. Хроника жизни и творчества. 
Библиография. Публицистика. Афоризмы / редкол.: Б. Е. Патон [и др.] ; НАН Украины, АМН Украины. – Киев : Изд. дом 
«Авіцена», 2002. – 167 с. : илл., портр.   НБУВ: ВА633197, Табачник Д.В. / ВА793 
Видання присвячено фізіологу, геронтологу, доктору медичних наук (1958), професору, академіку АН УРСР (1988) та 
АМН України (1993) В. В. Фролькісу. Складається з трьох частин: «Глазами друзей и коллег» (спогади про вченого), 
«Хроника жизни и творчества», яка вміщує біографічну статтю «Путь ученого», «Основные труды академика В. В. 
Фролькиса» [1959–2001], «Публицистические статьи академика В. В. Фролькиса» (тексти), «Афоризмы от Фролькиса». Без 
допоміжних покажчиків. 

1359. Владимир Иванович Большаков : биоблиогр. указ. / сост. О. В. Щербакова ; авт. вступ. ст. Ю. Н. Таран. – 
Днепропетровск : РИА «Днепр-VAL», 2002. – 175 с. : портр. – (Библиогр. учѐных Междунар. инж. акад.). 
Вчений у галузі фізичного металознавства, доктор технічних наук (1985), професор. Іменний, предметний покажчики. 

1360. Владимир Михайлович Друян : биоблиогр. указ. / сост. А. М. Должанский. – Днепропетровск : РИА «Днепр-
VAL», 2002. – 74 с. : портр. – (Библиогр. учѐных Междунар. инж. акад.). 
Вчений металург, доктор технічних наук, професор. 

1361. Владимир Ульянович Кизилов: (к 65-летию со дня рождения) : биоблиогр. указ. / сост. : С. А. Завьялова, С. А. Ку-
ликова ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политех. ин-т», НТБ. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. – 52 с. : портр.      НБУВ: ВА624042 
Видання віддзеркалює виробничу і науково-педагогічну діяльність В. У. Кизилова — вченого і винахідника, професора, 
завідуючого кафедрою електричних станцій Національно-технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Подано стислий біографічний нарис, бібліографію праць ученого [1963–2001], перелік авторських свідоцтв і патентів 
[1962–2001]. 
1362. Воловик Віталій Іванович : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. Нагорна, В. Жук ; ред. В. Жук ; відп. за вип. Л. Ізюмова ; 
Упр. культури і туризму облдержадмін., Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : [б. в.], 2002. – 24 с. : фотогр.  
Покажчик присвячено доктору філософських наук (1991), професору В. І. Воловику. До видання увійшли: стаття від 
укладача, біографічна довідка про вченого, його публіцистичні та наукові праці [1960–2002], список літератури про життя 
і творчість. 

1363. Володимир Антонович Калюжний : до 80-річчя від дня народж. / уклад.: І. М. Наумко, Л. Ф. Телепко ; авт. вступ. 
ст. І. М. Наумко ; відп. за вип. М. І. Павлюк ; Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України, НАК «Нафтогаз України». – 
Львів : [ЛВ УкрДГРІ], 2002. – 34 с. : портр.  
Видання, присвячене вченому-геологу, доктору геолого-мінералогічних наук (1979), професору В. А. Калюжному, 
складається з короткого нарису про наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність 
В. А. Калюжного; основних дат життя і діяльності; хронологічного покажчика друкованих праць ученого [1950–2002]. 

1364. Володимир Голота : біобібліогр. покажч. (1960–1999) / уклад. і авт. вступ. ст. Р. Я. Пилипчук ; наук. ред. 
Г. Д. Зленко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. – Київ : Толока, 2002. – 78 с. : портр.    НБУВ: ВА634700 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом режисера, літератора, театрознавця, кандидата мистецтвознавства 
Володимира Васильовича Голоти. Складається зі вступної статті «Літописець театрального життя в Одесі», розділу «Основні 
дати життя і діяльності В. Голоти» та бібліографічного покажчика, який містить розділи: «Література про В. Голоту» [1996–
2001], «Ролі у виставах», «Режисерські роботи», «Доповіді на наукових конференціях» [1973–1993], «Друковані праці» [1960–
1999], «Псевдоніми В. Голоти». Із допоміжних покажчиків подано іменний та періодичних видань. 

1365. Володимир Григорович Матвіїшин : покажч. публікацій / упоряд. : І. В. Козлик, О. Б. Гуцуляк ; відп. ред. 
М. В. Бігусяк ; МОН України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : ПолігрфЛюкс, 2002. – 36 с. : 
портр. – (Вчені Прикарпат. ун-ту ; [вип. 1]).  НБУВ: ІБД 
До покажчика увійшли наукові студії та інші праці вченого-мовознавця, доктора філологічних наук (1991), професора 
В. Г. Матвіїшина, надруковані у 1962–2002 рр. 

1366. Володимир Миколайович Сапон : (реком. покажч.) / упоряд. Л. В. Студьонова ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; 
Черніг. держ. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2002. – 22 с.  
Покажчик систематизує друковані джерела, що розкривають творчість літератора і журналіста В. М. Сапона. Публікація 
складається з таких розділів: твори В. М. Сапона (окремі видання; поезія, проза в часописах і збірниках; публікації 
краєзнавчого змісту), статті про творчість В. М. Сапона. Бібліографічний опис супроводжується короткими анотаціями. 
Довідковий аппарат складається з іменного та географічного покажчиків. 

1367. Геннадій Григорович Півняк : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар, 
Л. В. Лоздан ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : [б. в], 2002. – 52 с. 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого в галузі гірничої та 
металургійної електротехніки, доктора технічних наук (1981), професора Г. Г. Півняка. Подано покажчики його 
друкованих праць [1965-2002], які знайомлять читача з науковим доробком ученого та список літератури про життя та 
діяльність П. Г. Півняка [1968–2001]. Без допоміжних покажчиків. 
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1368. Григорій Сковорода. 1722–1794 : бібліогр. покажч. / уклад. Г. І. Гамалій, В. В. Шевченко ; наук. ред. Р. С. Жданова ; 
НПБУ, Нац. музей літератури України. – Київ : [б. в.], 2002. – 136 с. – До 280-річчя від дня народж.        НБУВ: ВА633138 
Подано бібліографічні описи літератури про життя і творчість письменника, філософа Григорія Савича Сковороди, яку 
було видано у 1806–2002 рр. Матеріал розташовано за хронологією. Із допоміжних покажчиків вміщено системно-
предметний та іменний. 
1369. Два століття сковородіяни = Two Centuries of Skovorodiana : бібліогр. довідник / авт.-уклад.: Л. Ушкалов, 
С. Вакуленко, А. Євтушенко ; наук. ред. Л. Ушкалов. – Харків : Акта, 2002. – 528 с.   НБУВ: АО265514 
Довідник має на меті зафіксувати найповажніші видання творів Г. С. Сковороди та численні праці про українського 
філософа, що з’явилися впродовж 19–20 ст. у цілому світі, насамперед у Європі й Америці. До довідника не увійшли 
нотування з художніх творів, газетних публікацій, а також інформація, уміщена на сторінках універсальних енциклопедій 
різноманітних хрестоматій, підручників для середніх шкіл. Довідник подає матеріал у хронологічній послідовності.  

1370. Дмитро Павлович Дума : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Д. П. Дума, О. В. Клименко ; відп. ред. та авт. вступ. ст. 
В. С. Кислюк ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : [ГАО НАН України], 2002. – 38 с. : портр. – (Біобібліогр. 
вчених ГАО НАН України).   НБУВ: Р97561 
Видання, присвячене вченому-астроному, доктору фізико-математичних наук (1984) Д. П. Думі, складається з 
автобіографічного нарису, статті про наукову, педагогічну і науково-організаційну діяльність ученого; основних дат життя 
і діяльності; покажчика наукових, науково-популярних праць та винаходів Д. П. Думи [1961–2002]; іменного покажчика. 

1371. Довічно молодий, співучий: до 80-річчя з дня народж. Ярослава Гнатовича Шпорти (1922–1956) / уклад.: 
Л. Боценко, Т. Пальчак ; авт. вступ. ст. А. Подолинний ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – 
Вінниця : [б. в.], 2002. – 5 с. – (Наші видатні земляки).  
Бібліографічний покажчик присвячено письменнику Я. Г. Шпорті. Подано його стислу біографію, список творів [1948–
1982] та літератури про нього, матеріал про вшанування пам’яті письменника. 

1372. Доктор технічних наук Гуков Яків Серафимович : бібліогр. покажч. / уклад.: В. С. Дубовик, О. Б. Білоконь ; відп. за 
вип. І. М. Годунов ; УААН, Нац. наук. центр «Ін-т механізації та електрифікації с. г.». – Глеваха : [ННЦ «ІМЕСГ»], 2002. – 
36 с. : іл., портр. – (Наук.-біогр. сер. «Учені-аграрії ННЦ «ІМЕСГ»» ; кн. 1). ННСГБ: 515756/Д63 
Видання, присвячене вченому-аграрію, доктору технічних наук (2000), академіку УААН (2007) Я. С. Гукову, має наступну 
структуру: від укладачів, основні дати наукової діяльності Я. С. Гукова, хронологічний покажчик його праць [1972–2001], 
авторські свідоцтва [1971–1992], іменний покажчик співавторів Я. С. Гукова та персон, які згадані в наукових працях ученого. 

1373. Дольницька М. Нова бібліографія праць Івана Данькевича = Nova bibliografiaprac Ivana Pankevyča : дод. до зб.: 
«Іван Панькевич і питання літературної мови» / М. Дольницька ; Каф. укр. мови та літ., Наук.-дослід. від. україністики 
Філософ. ф-ту Пряшів. ун-ту. – Пряшів : [б. в.], 2002. – 35 с.  НБУВ: ВА648853 
Мовознавець, етнограф, педагог, фольклорист, літературознавець, громадський діяч Іван Артемович Панькевич. Видання 
включає статті від редакції та М. Дольницької «Нова бібліографія праць Івана Данькевича (1907–2001 рр.)» та розділи: 
I. «Праці монографічні»; II. «Наукові статті»; III. «Науково-популярні статті»; IV. «Рецензії, бібліографія»; V. «Шкільні 
підручники»; VI. «Життєписні матеріали»; «Додаток»; «Примітки». 

1374. Євген Сверстюк: «Це — вибір» : біобібліогр. нарис / бібліогр.-уклад. В. Патока ; авт. нарису Л. Тарнашинська ; 
наук. ред. Р. Жданова ; НПБУ, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : [б. в.], 2002. – 125 с. – 
(Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 5). НБУВ: ВА636719 
Видання присвячено Євгену Олександровичу Сверстюку — есеїсту, літературознавцю, поету, лауреату Державної премії 
ім. Т. Г. Шевченка. Нарис містить літературознавчу статтю, в якій подано аналіз життєвого і творчого шляху 
Є. Сверстюка, а також бібліографічний покажчик його творів і літератури про життя і діяльність. 
1375. Євген Фомін : біобібліогр. покажч. / упоряд. та ред. Т. К. Ликашева ; авт. та уклад.: Я. Голобородько, І. Немченко, 
О. В. Лянсберг, Д. Г. Харченко ; авт. вступ. ст. : Я. Голобородько, І. Немченко ; Херсон. обл. б-ка для дітей. – Херсон : 
Персей, 2002. – 43 с. : портр. – (Сер. «Херсон. письменники — дітям»). 
Євген Павлович Фомін — поет. Без допоміжних покажчиків. 

1376. Євдокія Кононівна Бабич — бібліограф, бібліотекознавець : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Ю. Коцирій ; авт. 
вступ. ст. та наук. ред. В. В. Патока ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 23 с. : портр. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 15). 
НБУВ: Р94005 
Висвітлено життєвий шлях бібліографа, бібліотекознавця Є. К. Бабич. Видання складається з короткої біографічної статті 
«Бібліографічна Берегиня» та розділів: «Хронологічний покажчик праць Є. К. Бабич» [1962–2000], «Література про 
Є. К. Бабич та її праці» [1962–2000]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 
1377. Зенон Юрійович Готра : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. О. Бєлоус, Г. М. Щитинська ; ред. рада 
О. В. Шишка (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – 
135 с. : фотоіл., портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 28).  НБУВ: АО262613 
Видання, присвячене вченому у галузі електротехніки, доктору технічних наук (1981), професору З. Ю. Готрі, складається 
зі статті від укладачів, статті Л. Різника «Життєвий і творчий шлях З. Ю. Готри» (до 60-ліття від дня народження), 
літературного портрета професора Зенона Готри «На голгофі пізнання», основних дат життя і діяльності вченого, нагород 
та присвоєних звань, списку наукових праць (книги [1972–2002], опубліковані праці З. Ю. Готри [1959–2002], авторські 
свідоцтва та патенти [1971–1989], доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1975–1993], автореферати 
дисертацій, захищених під керівництвом З. Ю. Готри [1980–2002]), список літератури про життя та діяльність З. Ю. Готри 
[1974–2001]. Допоміжний апарат включає іменний покажчик співавторів та список скорочень. 

1378. Іван Ковальчук : біобібліогр. покажч. = Ivan Kovalchuk: biobibliogr. Guide / уклад.: Г. Домбровська, А. Михнович ; 
передм. : Я. Кравчук, М. Симоновська, О. Шаблій ; наук. ред. А. Мельник ; голова ред. кол. Б. Якимович ; МОН України, ЛНУ 
ім. І. Франка, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львів. наук.-практ. центр. – Львів : Вид. центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2002. – 234 с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 8).  НБУВ: ВА638255 
Висвітлено основні дати життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності географа, геоморфолога, гідроеколога, 
доктора географічних наук (1994), професора, академіка ЕАН України Івана Платоновича Ковальчука. Містить 
біографічний нарис про нього, основні дати його життя і діяльності, друковані праці І. Ковальчука [1977–2002], наукове 
керівництво та участь ученого у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем та дослідницьких проектів [1975–2001], 
його участь в екологічній експертизі проектів [1989–2000]. До допоміжного апарату видання включено: алфавітний 
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покажчик назв друкованих праць Івана Ковальчука, алфавітний покажчик його наукових доповідей, тематичний та 
особовий покажчики, список ілюстрацій. 

1379. Іван Омелянович Левицький : зб. наук. пр. / упоряд. і заг. ред. Л. І. Ільницька ; редкол.: Л. І. Крушельницька 
(відп. ред.) [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2002. – 203 с. НБУВ: ВА629457  
До збірника увійшли окремі дослідження і публікації архівних матеріалів, які стосуються спадщини бібліографа 19 — поч. 
20 ст. І. О. Левицького. У статтях Я. Р. Дашкевича, Т. Ю. Кульчицької, І. Р. Романюка, Л. І. Ільницької, Н. А. Рибчинської, 
П. Г. Баб'яка, О. І. Хміль та ін. розглядаються видання його бібліографічних праць, діяльність І. О. Левицького як видавця і 
журналіста, вклад його у створення біографічного словника визначних галицьких діячів, подано огляд архіву 
І. О. Левицького у Центральному державному історичному архіві України у Львові, відділах рукописів Львівської наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та Інституту літератури ім. Т. Шевченка. Вперше створено повну бібліографію 
праць І. О. Левицького та зібрано літературу про нього. 

1380. Іван Сергійович Костиря : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Дрьомова ; авт. вступ. ст. В. І. Романько ; наук. ред. 
О. В. Башун ; Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : [б. в.], 2002. – 38 с.  НБУВ: Р95600 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника, заслуженого працівника культури України І. С. Костирю 
та розділи: «Твори І. С. Костирі» (вибрані твори; окремі видання; твори, надруковані в збірниках та періодичних 
виданнях) [1955–2000], «Література про життя та творчість» [1967–2001], «Нагороди, премії, звання», «Література про 
окремі твори та збірники». Із допоміжних покажчиків подано список використаних газет і журналів. 

1381. Ігор Володимирович Козлик : покажч. публікацій / упоряд. О. Б. Гуцуляк ; відп. ред. М. В. Бігусяк ; МОН України, 
Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : ПоліграфЛюкс, 2002. – 31 с. : порт. – (Вчені Прикарпат. 
ун-ту ; [вип. 3]).  НБУВ: ІБД 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність І. В. Козлика — літературознавця, доктора філологічних наук, професора. 
Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій [1982–2002] і список літературних джерел про нього. 

1382. Ізмаїл Борисович Гордон : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
М. Л. Десенко ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2002. – 39 с. – (Письменники Одеси ; вип. 19).          НБУВ: Р100323 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом поета, перекладача І. Б. Гордона. Складається з біографічної довідки та 
бібліографічного покажчика, який містить наступні розділи: «Окремі видання» [1961–1993], «Публікації у збірниках» 
[1952–2001], «Публікації в журналах» [1985–2001], «Публікації в газетах» [1955–1998], «Переклади», «І. Гордон — 
перекладач» [1982–1994], «Проза. Рецензії. Публіцистика» [1954–1976], «Редагування» [1969–1970], «Література про 
життя і творчість» [1958–2001]. Із допоміжних покажчиків подано покажчик імен та періодичних видань. 
1383. Історіограф Волинської землі: до 70-річчя від дня народж. Гурія Васильовича Бухала : біобібліогр. покажч. / уклад. 
Н. М. Кожан ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; пер. англ. Т. В. Панчук ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : [б. в.], 
2002. – 86 с. : фотогр. – (Сер. «Дослідники Рівнен. краю»).  НБУВ: ВА626725 
Видання присвячено історику, краєзнавцю, громадському діячу, кандидату історичних наук, доценту кафедри 
українознавства Рівненського інституту слов’янознавства Гурію Васильовичу Бухалу. Іменний покажчик, фотоілюстрації. 

1384. Йосип Йосипович Ятчишин : біобібліогр. покажч.: до 60-ліття від дня народж. / уклад.: М. Д. Федевич, 
М. М. Лаврук, Ю. І. Оглашенний ; голов. ред. З. Г. Піх ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т хімії та хім. технологій. – Львів : 
НУ «Львів. політехніка», 2002. – 52 с. : портр.  НБУВ: ВА639853 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора хімічних наук (1981), професора Й. Й. Ятчишина. Подано список його 
наукових, навчально-методичних робіт [1969–2002], автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом 
ученого [1978–2000], науково-дослідні роботи, виконані під керівництвом Й. Й. Ятчишина [1979–2002], іменний покажчик 
співавторів. 

1385. Йосип Юлійович Каракіс (1902–1988) : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. В. Грушитська, С. М. Кайнова, О. М. Піхур ; авт. 
вступ. ст. Ю. С. Асєєв ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. А. О. Луковська ; наук. консультант І. Й. Каракіс ; 
Держбуд України, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного. – Київ : Укрархбудінформ, 2002. – 52 с. : рис. – (Видатні 
зодчі України).  НБУВ: ВА624738 
Зібрано матеріали про архітектора Й. Ю. Каракіса, зокрема, біографічний нарис, відомості про його авторські проектні 
роботи та друковані праці. Допоміжні покажчики: іменний, предметний, хронологічний покажчики та покажчик 
місцезнаходження матеріалів 

1386. Калина Георгій Платонович : бібліогр. / уклад. І. Й. Сидорчук ; МОЗ України, Буковин. держ. мед. академія. – 
Чернівці : БДМА, 2002. – 60 с. : портр. – (Вчені Буковини). – На тит. арк. і обкл. авт. не зазнач. НБУВ: ВА624026 
Видання, підготовлене до 100-річчя від дня народження доктора медичних наук (1940), професора Г. П. Калини, 
складається з нарису про життєвий і творчий шлях ученого, переліку дисертації, виконаних під керівництвом професора 
Г. П. Калини у Чернівецькому державному медичному інституті (Буковинській державній медичній академії); наукових 
праць Г. П. Калини: підручники, монографії, статті [1924–1981]. 

1387. Корній Денисович Товстюк / уклад.: І. О. Бєлоус, Д. М. Заячук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : 
[б. в.], 2002. – 57 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 26).  
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом фізика, вченого у ділянці напівпровідникового матеріалознавства, 
доктора фізико-математичних наук (1967), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1978) К. Д. Товстюка. Подано 
основні дати життя та діяльності вченого, перелік нагород, основні опубліковані праці К. Д. Товстюка [1952–2001], список 
авторських свідоцтв та патентів [1982–2001], перелік авторефератів дисертацій, захищених під керівництвом 
К. Д. Товстюка [1964–1992], художні твори та публіцистику К. Д. Товстюка [1989–1996], список літератури про його 
життя та діяльність [1993–1999]. 

1388. Костянтин Федорович Тяпкін : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар ; Нац. гірн. 
ун-т. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2002. – 19 с.  
Покажчик знайомить з життєвим шляхом ученого в галузі прикладної геофізики, доктора геолого-мінералогічних наук 
(1965), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1990) К. Ф. Тяпкіна та його друкованими науковими працями [1950–
2002]. Без допоміжних покажчиків. 

1389. Котко Іван Костянтинович : біобібліогр. покажч. наук. пр.: до 80-річчя від дня народж. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова ; авт. вступ. ст. та наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : [б. в.], 2002. – 43 с. : 
іл., табл. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 5).  НБУВ: Р93989 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1383.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1385.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1388.pdf
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Висвітлено основні етапи життя та науково-дослідницьку роботу І. К. Котка — вченого-селекціонера, кандидата с. г. наук, 
заслуженого агронома УРСР. Наведено нові методи селекції зернових колосових культур. Вміщено хронологічний 
покажчик публікацій вченого-дослідника [1955–1999]. Допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 
1390. Кошкін Костянтин Вікторович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова ; ред. 
Т. М. Костирко ; УДМТУ. – Миколаїв : [б. в.], 2002. – 16 с. 
Доктор технічних наук (2002), професор, заслужений діяч науки і техніки України. 

1391. Кремень Василь Григорович: до 55-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. 
П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 23 с. : портр. – (Сер. «Ювіляри АПН України» ; вип. 6).      
НБУВ: Р100500 
Видання, присвячене державному діячу, доктору філософських наук (1991), академіку АПН України (1995), НАН України 
(2000) В. Г. Кременю, містить нарис про його життєвий і творчий шлях; список літератури про нього [1997–2002]; наукові 
праці вченого з філософії, соціології, політології [1992–2001]; науковий доробок з питань реформування освіти та розвитку 
психолого-педагогічної науки [1999–2001]; інтерв’ю В. Г. Кременя на сторінках преси [1994–2001]. Без допоміжних 
покажчиків. 

1392. Кульчицька Олена Іполитівна: до 70-річчя з дня народж. : кат. виставки / уклад. В. В. Березкіна ; відп. за вип. 
Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 10 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 9).  
Подано наукову та педагогічну діяльність доктора психологічних наук О. І. Кульчицької. Література каталогу 
систематизована за розділами книжкової виставки, а в межах розділів — за алфавітом назв праць. 

1393. Лактіонова Галина Михайлівна: до 50-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. 
Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 11 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 7).  
Подано відомості про наукову і педагогічну діяльність кандидата філософських наук, доктора педагогічних наук (1999) 
Г. М. Лактіонової. Матеріали каталога охоплюють ту частину наукового доробку Г. М. Лактіонової, що є у фондах 
ДНПБУ, та праці надані вченим для організації виставки. Документи каталога систематизовано за розділами виставки, а в 
їх межах — за алфавітом назв праць. 

1394. Лев Мусійович Ягупольський / уклад. Г. І. Матюшечева ; авт. вступ. ст. А. Я. Ільченко ; відп. ред. М. О. Лозин-
ський. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – 224 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).     НБУВ: АО263018 
Представлено життєвий та творчий шлях (рос., англ. мовами), головні дати життя та діяльності, хронологічний покажчик 
друкованих праць [1950–2001], покажчик авторських свідоцтв [1954–1992], патентів [1977–1999], тез доповідей на 
конференціях, симпозіумах, з’їздах [1955–2001] доктора хімічних наук (1966), професора Л. М. Ягупольского. 

1395. Лицар правди і добра : бібліогр. покажч. тв. та літ. про Григора Тютюнника / упоряд. І. Смілик ; авт. вступ. ст. 
А. Шевченко ; ред. : Л. Стахурська, К. Тишкевич ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2002. – 58 с.    НБУВ: ВА643397 
Видання складається з біографічної статті про письменника Григора Михайловича Тютюнника «Щастя й злощастя 
Григора Тютюнника» та розділів: «З любові й муки народжується письменник» (біографічна хроніка життя Григора 
Тютюнника), «Література про Григора Тютюнника» [1991–1996], «Я пишу власне народ, про життя і життя» (творча 
спадщина, переклади його творів) [1973–1994], «Життя в мене таке складне і трудне» (листи Григора Тютюнника), «Іноді я 
відчуваю людину як рана — сіль» (спогади про Григора Тютюнника), «Критик — це читач номер один, а не піп і не 
прокурор» (художні спогади Григора Тютюнника). Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик творів. 

1396. Ліна Костенко: «Я вибрала Долю собі сама» : біобібліогр. посібник / бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна ; авт. нарису 
Л. Б. Тарнашинська ; відп. ред. В. О. Кононенко ; НПБУ, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. – Київ : [б. в.], 2002. – 
60 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 3).   НБУВ: ВА636786 
Видання складається з біографічного нарису та бібліографії поетеси Ліни Василівни Костенко, яку подано у розділах: 
«Література про Ліну Костенко» [1956–2001], «Твори Ліни Костенко» [1953–2001], «Твори Ліни Костенко іноземними 
мовами». Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

1397. Любов Коссак-Баб'юк — педагог і музикознавець : до 80-ліття з дня народж. / ред. і упоряд. : С. Павлишин, 
Ю. Ясіновський, Т. Коноварт ; Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка. – Львів : БаК, 2002. – 40 с.  НБУВ: Р96840 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом Любові Олексіївни Коссак-Баб'юк. Структурно складається з таких 
частин: вступна стаття «Слово про Ювіляра», автобіографія «Моє життя», «Бібліографія друкованих праць Любові Коссак-
Баб'юк» [1948–2001] та статей-присвят. Без допоміжних покажчиків. 

1398. М. Д. Ярмаченко — вчений-педагог, академік, перший президент АПН України: біобібліогр. покажч. / упоряд. : В. В. 
Вербова, Н. А. Горбенко ; ред. Є. К. Бабич ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 32 с. : портр. – (Сер. «Академіки 
АПН України» ; вип. 1). НБУВ: Р108645 
До видання включено матеріали про життєвий і творчий шлях доктора педагогічних наук (1970), професора, академіка 
АПН СРСР (1982), АПН України (1992) Миколи Дмитровича Ярмаченка, його внесок у становлення та розвиток 
сурдопедагогіки, список праць вченого (тематичний) [1959–2002], інформацію про наукову школу М. Д. Ярмаченка [1968–
1999], його педагогічні роздуми, допоміжні покажчики (іменний, список скорочень). 
1399. Мадзігон Василь Миколайович: до 65-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Л. О. Пономаренко ; відп. за 
вип. П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 21 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 10).  
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність В. М. Мадзігона — доктора педагогічних наук (1991), професора, 
академіка АПН України (1992), першого віце-президента АПН України, директора Інституту педагогіки АПН України. 
Матеріали каталогу представляють ту частину наукового доробку В. М. Мадзігона, що є у фондах ДНПБ України. 
Література каталогу систематизована за розділами виставки, а в їх межах — за алфавітом назв праць. 
1400. Манзюк Віталій Тимофійович / упоряд. : С. Г. Манзюк, В. П. Петренкова ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
УААН. – Харків : [MAГДА TD], 2002. – 52 с. : іл. – (Біобібліогр. сер. «Учені Ін-ту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН» ; кн. 1).  
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність доктора с. г. наук (1973), професора, заслуженого діяча науки і техніки 
України, лауреата премії ім. В. Я. Юр’єва В. Т. Манзюка. Наведено основні дати його життя і діяльності; хронологічний 
покажчик публікацій [1955–2002]; авторські свідоцтва [1972–2000]; список дисертацій, підготовлені під науковим 
керівництвом В. Т. Манзюка (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук [1969–1997] та кандидата с. г. 
наук [1972–1998]). 

1401.  Микола Васильович Новіков / уклад. Н. І. Колодніцька ; авт. вступ. ст. : А. Л. Майстренко, Л. М. Девін ; відп. ред. 
Н. Ф. Колесниченко ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ : [б. в.], 2002. – 206 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених 
України / НАН України).  НБУВ: АО262564 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1391.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1392.pdf
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http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1399.pdf
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Висвітлено наукову, науково-організаційну і громадську діяльність ученого в галузі механіки, міцності і довговічності 
матеріалів, доктора технічних наук (1976), професора, академіка АН УРСР (1985) М. В. Новікова. Наведено біографічний 
нарис про нього (укр., рос., англ. мовами), основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1981–2001], 
покажчик друкованих праць М. В. Новікова [1958–2002], іменний покажчик, перелік винаходів М. В. Новікова (авторські 
свідоцтва, патенти), алфавітний покажчик виданих праць, публікації за редакцією М. В. Новікова, список учнів 
М. В. Новікова, які захистили кандидатські і докторські дисертації (кандидатські [1970–2002], докторські [1988–1999]), 
список скорочень. 

1402. Микола Іванович Костомаров (1817–1885) : матеріали до бібліогр. / упоряд. : О. Т. Гончар, Г. В. Пасещенко ; 
редкол. Ю. А. Пінчук (відп. ред. та авт. вступ. ст.) [та ін.] ; Ін-т історії України НАН України, Запоріз. наук. т-во 
ім. Я. Новицького, Сівер. ін-т регіон. дослідж. – Запоріжжя ; Чернігів : Сіверян. думка, 2002. – 123 с. : портр. – До 185-річчя з 
дня народж. Миколи Івановича Костомарова.  НБУВ: ВА633905 
Видання містить біографічну статтю про історика, поета, мислителя, громадського діяча, етнопсихолога «Микола Іванович 
Костомаров (1817–1885)» та бібліографію його творів, яку упорядковано за хронологічним принципом [1838–1999]. Без 
допоміжних покажчиків.  
1403. Микола Павлович Ковальський : матеріали до біобібліогр. / передм. Л. Винар ; вступ. ст. А. Атаманенко ; ред. 
І. Пасічник ; МОН України, Нац. ун-т «Острозька акад.», Укр. іст. т-во ім. М. Грушевського, Іст. секція УВАН (США). – 
Острог : Нац. ун-т «Острозька акад.», 2002. – 147 с. : іл.  НБУВ: ВА633459 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1984), професору М. П. Ковальському, включає вступну статтю Л. Винара 
«Біобібліографія професора Миколи Ковальського», короткий біографічний нарис А. Атаманенка «Життєвий і творчий 
шлях Миколи Павловича Ковальського», основні дати життя та діяльності вченого, участь М. П. Ковальського у наукових 
конференціях [1976–2001], перелік публікацій праць М. П. Ковальського (монографії, брошури та методичні рекомендації 
[1958–1999]; статті, передмови до монографій [1956–2001]; вибрані газетні статті [1956–2001]; відповідальне наукове 
редагування [1964–2001]; рецензування [1959–2000]) та низку додатків. 
1404. Микола Скорський: статті, рецензії, листи, бібліогр. покажч. / ред. В. С. Киричанський ; Житомир. обл. організація нац. 
Спілки журналістів України, Житомир. обл. організація нац. СПУ. – Житомир : М. А. К., 2002. – 84 с. : іл.         НБУВ: ВА639195 
Видання підготовлено з нагоди 80-річчя від дня народження письменника, журналіста, критика, літературознавця Миколи 
Андрійовича Скорського. Містить біографічну статтю «Педагог. Журналіст. Літературознавець. Життєвий і творчий шлях 
М. А. Скорського», біографічні матеріали «З газетних сторінок» та бібліографічний покажчик, який складається з 
наступних розділів: «Твори Миколи Скорського» [1966–2001], «Публікації» (літературно-критичні статті, рецензії) [1946–
1998], «Нариси. Статті. Фейлетони. Кореспонденції (вибране)» [1944–2001], «Література про письменника» [1957–2000], 
«Хронікальні, бібліографічні та довідкові матеріали» [1958–2001]. Без допоміжних покажчиків. 

1405. Мирон Яковлевич Меджибожский : указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; отв. за 
вып. Л. К. Пичахчи ; Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2002. – 73 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ). 
Видання підготовлено до 90-річчя від дня народження М. Я. Меджибожського — вченого-металурга, доктора технічних 
наук (1961), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1982). Подано біографічний нарис, основні дати життя 
і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1938–2000], список авторських свідоцтв, іменний 
покажчик. 

1406. Мироненко Олександр Миколайович: до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльності : біобібліогр. / 
упоряд. і авт. вступ. ст. В. П. Горбатенко ; відп. ред. Ю. І. Римаренко ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. – Київ : [б. в.], 2002. – 167 с. : іл., портр.  НБУВ: ВА625522 
Висвітлено головні етапи життя, політичної та юридичної діяльності і творчого шляху правознавця, політолога, історика, 
доктора філософських наук (1988), професора, члена-кореспондента АПрН України (1993) О. М. Мироненко. Подано 
список літератури про вченого та його творчий доробок [1960–2002]; бібліографію наукових праць ученого: монографії і 
підручники [1971–2002]; брошури, науково-популярні видання [1969–1997]; колективні монографії, підручники для вищих 
навчальних закладів, енциклопедії, словники, збірники [1975–2002]; статті [1960–2002]; теми наукових досліджень 
(наукові проекти, виконані під керівництвом О. М. Мироненка [1985–2002]); блок фотоілюстрацій. Без допоміжних 
покажчиків. 

1407. Мирослав Романюк : бібліогр. покажч.: до 50-річчя з дня народж. та 30-річчя наук.-пед. і ред.-вид. діяльності / 
уклад. Л. В. Сніцарчук ; передм. В. А. Качкан ; відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ 
періодики. – Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2002. – 138 с. : портр. НБУВ: ВА637904, Онищенко О. С. / ВА455 
Видання знайомить із життям та діяльністю доктора історичних наук (2001), професора, члена-кореспондента НАН 
України (2009) Мирослава Миколайовича Романюка. Подано бібліографію праць М. М. Романюка (окремі видання [1995–
2002], наукові публікації [1982–2002]), наукове редагування та консультування, керівництво видавничими проектами 
[1991–2002], список літератури про М. М. Романюка [1993–2002], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик назв праць 
М. М. Романюка, алфавітний покажчик праць, що вийшли за редакцією М. М. Романюка, іменний покажчик).  

1408. Мирошников Петр Семенович. Мой творческий путь. – Одесса : Автограф, 2002. – 43 с. портр.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності доктора економічних наук (1967), професора 
П. С. Мирошникова. Подано хронологічний та алфавітний покажчики його друкованих праць [1945–2002]; праці, видані 
під редакцією вченого [1968–1991]; відповідальний редактор праць, які вийшли з друку [1959–1987]; член редколегії і 
співавтор збірників [1964–1988]. 

1409. Михась Ткач : (реком. покажч.) / уклад. В. Л. Студьонова ; вступ. ст. В. Кузьменко ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за 
вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2002. – 20 с.  
Видання, присвячене письменнику Михайлу Михайловичу Ткачу, включає невеликий біографічний нарис, перелік його 
творів (окремі видання [1979–2001], художні твори в часописах [1973–2002], публіцистичні твори (статті) з питань 
літератури і культури [1986–2002]), список літератури про творчість М. Ткача [1980–2002]. Видання частково анотовано. 
Іменний покажчик. 

1410. Місто Олександра Красносельського: (до 125-річчя від дня народж.) : бібліогр. довідник / упоряд. : І. Голуб, 
В. Старостін ; вступ. ст. В. Старостін ; ред. О. Плотнікова ; відп. за вип. Т. Абраїмова ; Дніпропетр. ОУНБ. – 
Дніпропетровськ : [б. в.], 2002. – 52 с. : іл. – (Архітектура Дніпропетровська). НБУВ: ВА626615 
Покажчик підготовлено до 125-річчя від дня народження архітектора Олександра Леонтійовича Красносельського. 
Видання складається з розділів: «Книги та публікації О. Л. Красносельського» [1913–1999], «Життя і творчість 
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О. Л. Красносельського» [1954–1996], «Будинки О. Л. Красносельського у місті Дніпропетровську», «Інженерні та 
містобудівельні роботи». Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

1411. Моляко Валентин Олексійович: до 65-річчя від дня народж. : кат. вист. / уклад. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. 
Т. Ф. Букшина ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 15 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 8). 
Видання містить інформацію про наукову та педагогічну діяльність фахівця в галузі психології, доктора психологічних 
наук (1984), професора, академіка АПН України (1992) В. О. Моляка; список дисертацій, окремих праць, поезій [1966–
1985]; статті в книгах, наукових збірниках [1966–2002]; статті в журналах [1972–2002]; В. О. Моляко — редактор, 
рецензент [1979–2000]; список публікацій про В. О. Моляка [1972–2002]. 

1412. Мороз Василь Максимович : бібліогр. покажч.: до 60-річчя з дня народж. / уклад. Л. І. Шпукал ; авт. вступ. ст. : 
О. Г. Процек, О. В. Власенко ; ред. : М. В. Йолтуховський, О. В. Власенко ; Вінн. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Б-ка. – 
Вінниця : [б. в.], 2002. – 42 с. : іл. – (Сер. «Вчені нашого ун-ту»). 
Висвітлено життєвий і творчий шлях, бібліографію наукових праць [1971–2001] вченого у галузі фізіології, доктора 
медичних наук (1984), професора, академіка НАМН України (2010), заслуженого діяча науки і техніки України (1993), 
Героя України (2003) В. М. Мороза. 

1413. Наталія Феоктистівна Колосова : біобібліогр. покажч.: (до 70-річчя від дня народж.) / уклад. Г. М. Лях ; відп. ред. 
Л. П. Семененко ; ХДАК. – Харків : [б. в.], 2002. – 48 с.  
Бібліограф, бібліографознавець, кандидат педагогічних наук, професор. 

1414. Оксана Паламарчук: музикознавець, театрознавець, журналіст : біобібліогр. нарис / упоряд. : М. Кривенко, 
Н. Письменна ; ред. С. Чичкевич ; Львів. ДОУНБ. – Львів : Ліга-Прес, 2002. – 102 с. : іл. – (Митці Львова). НБУВ: ВА640052 
Видання, присвячене доктору мистецтвознавства Оксані Романівні Паламарчук, складається з двох частин: біографічної, 
яка містить відомості про життєвий і творчий шлях митця, спогади про неї та бібліографічної, де подано «Друкований 
доробок Оксани Паламарчук» [1974–2002], «Матеріали про Оксану Паламарчук» [1976–2002]. Із допоміжних покажчиків 
подано іменний та список періодичних видань. 

1415. Олег Васильович Колоколов : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар, 
Ж. Г. Манаєнко ; Нац. гірн. ун-т.— Д. : [б. в.], 2002. – 36 с. 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, громадської та літературної діяльності доктора технічних наук (1972), 
професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1999) О. В. Колоколова. 

1416. Олександр Васильович Кірсанов / уклад.: Н. Г. Фещенко, Б. М. Кожушко ; авт. вступ. ст. О. М. Пінчук, 
Н. Г. Фещенко, Е. С. Козлов ; пер. вступ. ст. на англ. мову Н. Ю. Ростовцева ; відп. ред. М. О. Лозинський. – Харків : Золоті 
сторінки ; Київ : Наук. думка, 2002. – 142 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). НБУВ: АО263015 
Друге видання, присвячене доктору хімічних наук (1939), професору, академіку АН УРСР (1961) О. В. Кірсанову, 
включає: біографічний нарис про О. В. Кірсанова (укр., рос., англ. мовами), основні дати життя та діяльності вченого (укр., 
рос., англ. мовами), список літератури про нього, підбірка фотографій про життєвий шлях О. В. Кірсанова, хронологічний 
покажчик друкованих наукових праць ученого [1924–1989], покажчик авторських свідоцтв та патентів [1949–1981]. 

1417. Олександр Іванович Черевко : бібліогр. покажч.: (до 50-річчя з дня народж.) / уклад. Р. І. Несторович ; МОН 
України, Харків. держ. акад. технології та організації харчування. – Харків : [ХДАТОХ], 2002. – 70 с. 
Подано основні дати життя та діяльності вченого у галузі харчових технологій, доктора технічних наук (1997), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України О. І. Черевка, бібліографію його праць [1978–2002], список літератури про 
нього [1997–2001], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик співавторів, список скорочень). 

1418. Олександр Мітюков: до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Васько, В. М. Волковинський, 
І. Б. Матяш, Р. В. Романовський ; бібліогр. ред. : Л. П. Одинока, А. А. Слободніченко ; Укр. НДІ архівної справи та 
документознавства, НБУВ. – Київ : [б. в.], 2002. – 66 с. : портр. – (Архівні та бібліогр. джерела укр. іст. думки ; вип. 7).  
НБУВ: ВА629565 
Видання, присвячене історику, архівісту, кандидату історичних наук Олександру Георгійовичу Мітюкову, містить 
біографічні відомості про вченого, розділи: «Основні дати життя та діяльності», «Бібліографічний покажчик праць» [1954–
2002], «Алфавітний покажчик праць». 

1419. Олексій Юрійович Митропольський : біобібліогр. / уклад. С. М. Довбиш ; вступ. ст. В. П. Усенко ; відп. ред. 
П. Ф. Гожик ; НАН України, Ін-т геолог. наук України, Всеукр. фонд «Геоеко — ХХІ століття». – Київ : Знання України, 2002. – 
84 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених ВБФ «Геоеко — ХХІ ст.»).  
До змісту видання включено короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності 
доктора геолого-мінералогічних наук (1989), професора, члена-кореспондента НАН України (2003) О. Ю. Митро-
польського, основні дати його життя та діяльності, інформацію про участь у експедційних дослідженнях [1968–1995], 
зарубіжних наукових та службових відрядженнях [1985–2000], участь у міжнародних конгресах, з’їздах та симпозіумах 
[1973–2001]; список літератури про наукову діяльність О. Ю. Митропольського [1976–2001]; хронологічний покажчик 
робіт (наукові праці [1968–2001], наукові звіти [1966–2001], наукове редагування [1974–2001]); інформацію про підготовку 
наукових кадрів, керівництво аспірантами та докторантами [1977–1999], офіційне опонування [1985–1999]. 

1420. Орест Криворучко : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. – Чернівці : Місто, 2002. – 88 с. 
Покажчик вміщує статтю про художника, живописця, графіка, фотохудожника Ореста Івановича Криворучка, списки його 
творів по жанрам, каталог виставок, список літератури про його життя і творчість, іменний покажчик. 

1421. Основоположник Шевченкознавства: (до 125-річчя від дня народж. В. М. Доманицького) : бібліогр. покажч. / 
склад. Н. В. Адешелідзе ; ред. Г. С. Круглякова ; відп. за вип. К. С. Бугаєнко ; Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : 
[б. в.], 2002. – 12 с. : портр. – (Черкащини славетні імена).  
Василь Миколайович Доманицький — літературознавець, історик, фольклорист, публіцист, громадсько-політичний діяч. 
Іменний покажчик. 
1422. От 70 до 75. Эмлен Владимирович Соботович / сост. : Ю. П. Мельник, Г. В. Лисиченко, И. Ф. Шрамченко ; отв. ред. 
Ю. П. Мельник ; НАН Украины, Ин-т геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины. – Київ : ИГОС НАН и МЧС 
Украины, 2002. – 32 с.  НБУВ: Р97589 
Покажчик знайомить з життям і діяльністю доктора геолого-мінералогічних наук (1967), професора, академіка АН України 
(1992) Е. В. Соботовича. Подано біографічну довідку, хронологічний покажчик друкованих праць (листопад 1997 р. – 2002 
р.). 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1411.pdf
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1423. Петро Баб'як : бібліогр. покажч. / уклад. Я. П. Сеник ; авт. передм. М. А. Вальо ; НАН України, ЛНБ 
ім. В. Стефаника, Від. рукописів. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2002. – 82 с.  НБУВ: ВА637992 
Бібліографічний покажчик підготовлено з нагоди 75-річчя від дня народження Петра Григоровича Баб’яка — бібліографа і 
літературознавця, довголітнього працівника ЛНБ ім. В. Стефаника. Зібрані в покажчику публікації за 1964–2001 рр. 
висвітлюють багаторічну наукову діяльність дослідника. 

1424. Петро Григорович Зуб : (реком. покажч.) / упоряд. Н. Ф. Гонза ; ред. Л. В. Студьонова ; відп. за вип. 
П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2002. – 19 с. 
Видання, присвячене поету, прозаїку, композитору, художнику П. Г. Зубу, побудовано за такими розділами: твори 
П. Г. Зуба; окремі видання; в збірниках, часописах; пісні П. Г. Зуба; публікації краєзнавчого змісту; статті про творчість 
П. Г. Зуба. Бібліографічний опис супроводжується короткими анотаціями. Довідковий апарат складається з іменного 
покажчика. 

1425. Півстоліття з книгою і бібліотекою. Мирон Сташків : біобібліогр. нарис / упоряд. М. Кривенко ; ред. С. Чичкевич ; 
наук. ред. І. Лешнівська ; відп. за вип. Ю. Дурдель ; Упр. культури Львів. облдержадміністрації, Львів. ДОУНБ. – Львів : Ліга-
Прес, 2002. – 36 с. : іл., портр. – (Діячі бібл. справи Львівщини).   НБУВ: Р98191 
Видання присвячено бібліотекознавцю, краєзнавцю, культурологу Мирону Антоновичу Сташківу. Містить матеріали про 
професійну діяльність вченого, його внесок у розвиток бібліотечної справи на Львівщині та вибрану бібліографію праць за 
1962–2002 рр., яку подано за тематичним принципом у розділах: «До історії розвитку бібліотечної справи на Львівщині», 
«Бібліотекарі завжди у творчому пошуку», «Місія бібліотек — ріднити людей з книгою (методичні матеріали)», «Книга і 
час». Із допоміжних покажчиків подано список періодичних та професійних видань. 

1426. Почесний громадянин краю : до 170-річчя від дня народж. Олександра Поля : бібліогр. покажч. / упоряд. : І. Голуб, 
І. Кочергін ; ред. О. Плотнікова ; авт. вступ. ст. І. Кочергін ; відп. за вип. Т. Абраїмова ; Дніпропетр. ОУНБ. – 
Дніпропетровськ : [б. в.], 2002. – 64 с. : іл., портр. – (Сер. «Дослідники рідного краю»).  НБУВ: ВА630617 
Видання, присвячене краєзнавцю, громадському діячу Олександру Миколайовичу Полю, містить книги, аналітично 
розписані періодичні видання, інтернет-джерела за 1872–2002 рр. Іменний покажчик.  
1427. Прима Л. Остап Грицай : бібліогр. покажч. / Л. Прима, Я. Лопушанський ; наук. ред. З. Гузар. – Дрогобич : Коло, 
2002. – 48 с.  НБУВ: Р100338, OSTERR.BIBL./№5638 
Видання присвячено письменнику, прозаїку, поету, публіцисту, літературному критику, перекладачу, доктору філології 
(1910) Остапу Грицаю. Складається з розділів: «Остап Грицай: штрихи до портрета» та «Бібліографічного покажчика» 
(художні твори, художні перекази, літературна критика та публіцистика, література про О. Грицая) [1913–2001]. Із 
допоміжних покажчиків подано поіменний покажчик періодичних видань у яких друкувався О. Грицай. 
1428. Професор Георгій Ятель : бібліогр. показник = Professor Georgiy Yatel : bibliogr. index / уклад.: О. Бєльський, 
Т. Ятель. – К. ; Мінськ : Енциклопедикс, 2002. – 51 с. : іл. НБУВ: ВА631087 
Подано біографічний нарис (укр., білорус., рос., англ. мовами), список наукових праць [1956–2002], публікації про ученого 
лінгвіста, доктора філологічних наук (1980), професора Георгія Прокоповича Ятеля [1999–2002]. 
1429. 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. – 2-е вид., допов. – Київ : ІАЕ 
УААН, 2002. – 155 с. : фотогр., портр. НБУВ: ВА620435 
Відображено основні етапи життя, наукову, педагогічну та громадську діяльність вченого-бібліографознавця, педагога, 
професора О. П. Довгополої. До покажчика включено наукові праці вченої за 1955–1996 рр. Видання складається з 
розділів: «Основні дати життя і діяльності професора О. П. Довгополої», «Спогади», «Хронологічний покажчик праць 
О. П. Довгополої» [1955–1996], «Література про життя та діяльність О. П. Довгополої», «Надписи з дарчих листів 
О. П. Довгополої». Із допоміжних покажчиків подано предметно-тематичний і співавторів. 
1430. Професор Лихвар Данило Федорович (1902–1986) : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. А. Вергунов, А. С. Щиголь ; 
наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 2002. – 257 c. : іл., портр. – (Істор.-бібліогр. сер. «Аграр. 
наука України в особах, док., бібліогр.» ; кн. 3).  НБУВ: ВА620439 
Видання, присвячене вченому в галузі селекції та насінництва, доктору с. г. наук (1971), члену-кореспонденту УАСГН 
(1957) Д. Ф. Лихварю, містить основні дати його життя та діяльності; спогади про вченого вдови, колег, учнів; 
хронологічний покажчик праць Д. Ф. Лихваря [1925–1989]; список авторських свідоцтв [1940–1983]; перелік праць, 
опублікованих за науковою редакцією Д. Ф. Лихваря [1954–1979]; наукову школу (дисертації, підготовлені під науковим 
керівництвом Лихваря Д. Ф. [1964–1970]); список літератури про життя та діяльність Д. Ф. Лихваря [1935–2001]; 
предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1431. Професор Масло Іван Павлович : бібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: В. С. Дубовик, О. Б. Білоконь, Н. В. Ромась ; 
УААН, ННЦ «Ін-т механізації та електрифікації с. г.». – Глеваха : [ННЦ «ІМЕСГ»], 2002. – 72 с. : іл. – (Наук.-бібліогр. сер. 
«Учені-аграрії ННЦ «ІМЕСГ»» ; кн. 2). ННСГБ: 515782 / П84 
До змісту видання включено основні дати наукової діяльності кандидата технічних наук (1972), члена-кореспондента 
УААН (1990) І. П. Масла; статті про життєвий та науковий шлях ученого, його науково-виробничу діяльність, міжнародні 
зв’язки професора І. П. Масла; інформація про дисертації, підготовлені під науковим керівництвом І. П. Масла на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук [1979–1993]; хронологічний покажчик праць Івана Павловича Масла [1968–
2001]; список авторських свідоцтв [1970–2000]; іменний покажчик співавторів І. П. Масла та персон, які згадані в 
наукових працях ученого. 

1432. Професор Федорова Наталія Андріянівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1949–2000 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова, Л. А. Кириленко ; ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : ІАЕ УААН, 2002. – 94 с. : 
іл., портр. – (Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; [кн. 4]). НБУВ: ВА633646 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність вченого в галузі рослинництва, доктора с. г. наук (1976), професора 
Н. А.Федорової. Подано основні дати її життя і діяльності, список літератури про вченого [1996–2001], хронологічний 
покажчик публікацій Н. А.Федорової [1949–2000], праці опубліковані за науковою редакцією Н. А. Федорової [1968–
1989], інформація про наукову школу, допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

1433. Рафаїл Осипович Файтельберґ : бібліогр. покажч. літ.: к 100-річчю з дня народж. / упоряд. Т. В. Тющенко ; авт. 
ст. М. В. Уляницька ; наук. ред. В. Р. Файтельберг-Бланк. – Одесса : КМОМД, 2002. – 73 с. – (Видатні вчені Одеси ; вип. 12). 
НБУВ: ВА654694 
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Подано біографічний нарис про вченого-фізіолога, доктора медичних наук (1937), професора Р. Й. Файтельберґа, 
хронологічний покажчик його опублікованих праць [1927–2001], редагування, упорядкування [1963–1997], список літератури 
про нього [1963–2002], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик праць, покажчик співавторів, покажчик імен). 

1434. Рона Станіславівна Жданова : біобібліогр. нарис / уклад.-бібліогр. та авт. нарису В. В. Патока ; наук. ред. 
В. О. Кононенко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 2002. – 40 с. : портр. – (Провідні діячі укр. книги ; вип. 16).           НБУВ: Р98246 
Висвітлено життєвий та творчий шлях провідного українського бібліографа Р. С. Жданової. Видання складається з двох 
частин: біографічної, де зокрема подано статтю «Подвижницька праця на національному культурно-освітньому грунті» та 
бібліографічної — яка вміщує розділи: «Хронологічний покажчик праць Р. С. Жданової» [1975–2001], «Література про 
Р. С. Жданову» [1964–2001], «Книги з автографами із книжкового зібрання Р. С. Жданової». Із допоміжних покажчиків 
подано іменний. 
1435. С. Й. Грица : бібліогр. покажч. наук. пр. / упоряд. О. Л. Юзефчик ; відп. ред. Г. А. Скрипник ; НАН України, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : [Поліграф. дільниця Ін-ту історії України НАН 
України], 2002. – 61 c. : портр.  НБУВ: ВА685792 
Видання, присвячене доктору мистецтвознавства (1982) Софії Йосипівні Гриці, складається з трьох частин: І. «Друковані 
наукові праці»: 1. «Індивідуальні та колективні монографії, фольклорні збірники» [1962–2002]. 2. «Інші праці С. Й. Грици» 
[1956–2002]. ІІ. «Автореферати кандидатських і докторських дисертацій, написаних під керівництвом С. Й. Грици» [1972–
2000]. ІІІ. «Статті про С. Й. Грицу та рецензії на її праці» [1963–2002]. Наприкінці подано іменний реєстр. 

1436. Саранчук Віктор Іванович / уклад. В. В. Рекун ; біобібліогр. довідку підгот : Т. Г. Шендрик, Л. Ф. Бутузова ; НАН 
України, МОН України, Ін-т фізико-орган. хімії і вуглехімії ім. П. М. Литвиненка, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк : Меркурій, 
2002. – 60 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі вугільних технологій, доктора технічних наук (1981), професора 
В. І. Саранчука. Подано біографічний нарис, бібліографію наукових праць (книжкові видання [1965–2002], статті [1963–
2002]), перелік винаходів та авторських свідоцтв [1981–1991], список тез доповідей [1967–2001]. 

1437. Семен Якович Надсон (1862–1887): до 140-річчя від дня народж. : (бібліогр. покажч.) / уклад. Л. Заря ; авт. вступ. 
ст. А. Подолинний ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2002. – 5 с. – (Наші 
видатні земляки). 
Подано список творів, літератури про життя і творчість, матеріали по вшануванню пам’яті поета С. Я. Надсона. 

1438. Сєркова Валентина Костянтинівна : персон. покажч. / упоряд. : Л. В. Сухарєва, Н. М. Струтинська ; авт. передм. 
О. Г. Процек ; Вінн. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : [б. в.], 2002. – 31 с. – (Сер. «Вчені нашого ун-ту»). 
ННМБУ: Я19:616.1/9 / С-327 
Доктор медичних наук (1986), професор.  

1439. Син Подільської землі, співець її краси і слави: до 90-річчя від дня народж. М. П. Стельмаха (1912–1983) : 
(бібліогр. покажч.) / упоряд. : Г. М. Авраменко, О. Г. Ніколаєць ; передм. А. М. Подолинний ; ред. М. Г. Спиця ; відп. 
М. Ю. Карягіна ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2002. – 9 с. – (Наші видатні земляки).  
Подано стислий біографічний нарис, перелік основних видань творів, список літератури про життя і творчість 
письменника Михайла Панасовича Стельмаха. 

1440. Сікора В. Д. Думка лине до Вкраїни : Володимиру Бандері 70 / В. Д. Сікора. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 
2002. – 15 с. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач.  НБУВ: Р96034 
Видання, присвячене економісту, професору Темплського університету Володимиру-Николі Осиповичу Бандері 
складається з біографічної статті «До 70-річчя від дня народження Володимира Бандери, визначного закордонного 
українця, економіста, доктора, професора» та розділів: «Публікації» (книги, статті, авторські статті та праці у 
співавторстві), «Рецензії». Хронологічні межі вміщених матеріалів — 1959–1999 рр. Без допоміжних покажчиків. 

1441. Сліжевський Микола Борисович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова ; ред. 
Т. М. Костирко ; УДМТУ. – Миколаїв : [б. в.], 2002. – 16 с. 
Доктор технічних наук (1982), професор.  

1442. Станіслав Кульчицький : бібліогр. покажч. / упоряд. Т. Бикова ; історіогр. нарис О. Юркова ; НАН України, Ін-т 
історії України. – Київ : [б. в.], 2002. – 224 с. : портр.  НБУВ: ВА622012 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1978), професору Станіславу Владиславовичу Кульчицькому, включає 
основні події з життя і діяльності вченого, історіографічний нарис, хронологічний покажчик його праць [1957–2001], 
список співавторів, додатки (1. «Виступи на наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, «круглих столах»» [1956–
2001]; 2. «Наукове керівництво: автореферати кандидатських дисертацій» [1980–2001]; 3. «Наукова консультація: 
автореферати докторських дисертацій» [1989–2001]). Без допоміжних покажчиків. 

1443. Стус Василь Семенович : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Дрьомова ; авт. вступ. ст. В. В. Оліфіренко ; наук. 
ред. О. В. Башун ; ред. О. Г. Полева ; відп. за вип. Л. О. Новакова ; Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Східний 
вид. дім, 2002. – 88 с.  НБУВ: ВА646169 
Покажчик укладено до 65-річчя від дня народження поета, громадського діяча, правозахисника Василя Стуса. 
Відображено основні твори та список літератури про нього. Покажчик періодичних видань. Іменний покажчик. 

1444. «Та допоки мислю, — я в дорозі...»: (Олекса Лищенко) : біобібліогр. нарис / авт. Н. М. Філахтова. – Черкаси : 
[б. в.], 2002. – 11 с. – Лауреати обл. літ. премії «Берег надії» ім. В. Симоненка. 
Нарис представляє поета Олексія Костянтиновича Лищенка та підготовлений на основі досліджень літературознавців, 
публікацій, рецензій в періодичній пресі. Доповнений, рекомендаційним списком літератури, який представляє видання 
творів О. К. Лищенка та список літератури про його життєвий та творчий шлях. 
1445. Табачук Олексій Федорович : життєписно-бібліогр. студія / авт. тексту та ред. Г. С. Моліцька, М. О. Франків ; 
бібліогр. М. В. Друневич ; відп. за вип. В. І. Вітенко ; Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : Підручники & Посібники, 2002. – 15 с. : 
іл. – (Діячі культури і мистецтва — наші земляки).  НБУВ: Р93998 
Видання підготовлено з нагоди 60-річного ювілею заслуженого працівника культури України О. Ф. Табачука. Вміщено 
інформацію про його культурно-просвітницьку діяльність (подано перелік буклетів, програм культурно-масових заходів, 
організованих ним) [1986–2001], перелік його публікацій в періодичній пресі [1978–1979], згадки про нього у довідкових 
виданнях [1997–2000]. Без допоміжних покажчиків. 
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1446. Таран В'ячеслав Михайлович : бібліогр. покажч. наук. пр. / уклад. Л. Л. Саксонік ; Хмельниц. обл. наук. мед. б-
ка. – Хмельницький : [б. в.], 2002. – 13 c. ННМБУ: Я19:61/Т19 
Кандидат медичних наук, завідувач відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні. 

1447. Тарнашинська Л. Б. Валерій Шевчук: «Мав дерзновення бути самим собою» : біобібліогр. нарис / 
Л. Б. Тарнашинська ; бібліогр.-уклад. В. О. Кононенко ; відп. ред. В. В. Патока ; НПБУ, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН 
України. – Київ : НПБУ, 2002. – 112 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 1). – Авт. на обкл. не зазнач.  
НБУВ: ВА621405 
Видання складається з двох частин — біографічної, де вміщено літературознавчий нарис з аналізом творчої спадщини 
письменника, літературознавця Валерія Олександровича Шевчука та бібліографічної, що містить розділи: «Література про 
В. Шевчука» [1962–2001], «Твори В. Шевчука» [1961–2001], «Твори В. Шевчука іншими мовами». Іменний покажчик. 

1448. Тарнашинська Л. Б. Іван Світличний : «...Бо вірую» : біобібліогр. нарис / Л. Тарнашинська ; бібліогр.-уклад. 
Т. Заморіна ; відп. ред. В. Кононенко ; НПБУ, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. – Київ : [б. в.], 2002. – 67 с. – 
(Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 4). – Автор зазнач. на звороті тит. арк.   НБУВ: ВА636817 
Видання, присвячене поету, літературному критику, правозахиснику Івану Олексійовичу Світличному, вміщує 
літературознавчий нарис та бібліографію, яку подано у розділах: «Література про І. Світличного» [1963–2002], «Твори 
І. Світличного» [1955–2002], «Твори І. Світличного іноземними мовами» [1993–1998]. Іменний покажчик. 
1449. Тетяна Кара-Васильєва : бібліогр. покажч. / уклад. і бібліогр. Ю. Смолій ; [авт. вступ. ст.] Л. Міляєва ; ред. 
О. Роєнко ; відп. за вип. Г. Скрипник ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України. – Київ : [б. в.], 2002. – 51 с. : портр., іл.  НБУВ: ВА621988 
Видання, присвячене доктору мистецтвознавства (1994), члену-кореспонденту АМ України (2001) Тетяні Валеріївні Кара-
Васильєвій, складається із нарису про життя та діяльність ученого, основних дат життя і творчості, її наукових праць: 
1) Окремі видання: книжки, посібники, автореферати [1979–2002]; 2) Окремі видання: каталоги, буклети [1979–2002]; 
3) Статті у колективних монографіях, наукових збірниках [1980–2002]; 4) Статті в ениклопедичних виданнях [1995–2001]; 
5) Депоновані наукові праці [1993]; 6) Статті, рецензії у вітчизняній та зарубіжній періодиці [1974–2001]; 7) Доповіді і тези 
доповідей на наукових конференціях [1990–2001]; 8) Опонування дисертацій [1994–1997]; 9) Художні виставки 
(концепція, побудова експозиції, каталог, прес-реліз) [1979–2000]; 10) Література про Тетяну Кара-Васильєву [1997–2001]. 
Наприкінці видання подано покажчик періодичних видань, іменний покажчик та список прийнятих скорочень. 

1450. Токар М. Професор Микола Вегеш : біобібліогр. покажч.: (до 40-річчя від дня народж.) / М. Токар ; Ужгород. нац. 
ун-т, НДІ Карпатознавства. – Ужгород : Два кольори, 2002. – 312 с. : портр. НБУВ: ВА644351 
Видання містить вступне слово, етапи життя і творчості, статті про життя та наукову діяльність вченого-історика, 
професора Миколи Миколайовича Вегеша — сучасного літописця Карпатської України. У статті «До бібліографії» 
розповідається про укладання бібліографічного покажчика, його структуру і зміст. Бібліографічна частина має такі 
розділи: І. «Монографії, брошури, науково-популярні видання» [1993–2001]; ІІ. «Навчально-методичні посібники та 
програми і плани семінарських занять» [1995–2000]; ІІІ. «Автореферати дисертацій» [1994, 1998]; ІV. «Наукові публікації» 
[1991–2002]; V. «Історико-краєзнавчі та літературознавчі статті» [1990–2002]; VІ. «Публікації в зарубіжних виданнях» 
[1992–2002]; VІІ. «Рецензії» [1991–2002]; VІІІ. «Прокламації, звернення, інтерв’ю» [1994–2002]; ІХ. «Редаговані праці» 
[1995–2002]; Х. «Микола Вегеш — титульний рецензент» [1995–2002]; ХІ. «Література про життєвий і творчий шлях, 
посилання на праці Миколи Вегеша та їх цитування» [1992–2002]; ХІІ. «Участь у наукових конференціях, конгресах, 
симпозіумах» [1991–2002]. Наприкінці розміщено іменний покажчик, покажчик співавторів, покажчик використаних 
періодичних видань та покажчик основних скорочень. 

1451. Томілін Сергій Аркадійович : анот. покажч., скорочені варіанти ст. та ін. матеріали : до 125-річчя з дня народж. / 
уклад.: М. І. Гулівець, О. В. Висоцька, Л. А. Петрова [та ін.] ; Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики, Держ. 
наук. мед. б-ка, Ін-т економіки НАН України. – Київ : [б. в.], 2002. – 212 c.   НБУВ: ВА759330 
Покажчик знайомить з життям та діяльністю доктора медичних наук (1936) С. А. Томіліна. Подано визначні дати життя 
вченого, бібліографію його друкованих праць (в систематичному порядку) [1908–1955], список літератури про 
С. А. Томіліна [1952–1997], перевидання праць С. А. Томіліна, відгуки на книгу С. А. Томіліна «Демография и социальная 
гигиена» (М., 1973). Додаток. Розширені варіанти статей С. А. Томіліна, актуальні в наш час. 

1452. Трегобчук Валентин Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2002 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
В. Ф. Кифорак, Н. М. Скурська [та ін.] ; авт. вступ. ст. : Б. Й. Пасхавер, А. М. Третяк, А. Є. Юзефович ; наук. ред. 
В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ, Ін-т економіки НАН України. – Київ : [Аграр. наука], 2002. – 142 с. : іл., портр. – (Академіки 
УААН).  НБУВ: ВА629519 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора економічних наук (1989), професора, академіка УААН України (1995) 
В. М. Трегобчука. Подано основні дати його життя і діяльності (укр., англ. мовами), хронологічний покажчик публікацій 
ученого [1966–2002], інформацію про участь академіка УААН В. М. Трегобчука у розробленні законів, указів, 
нормативно-правових актів, концепцій, програм і методик [1991–2002], участь у науково-виробничих конференціях, 
семінарах, симпозіумах та конгресах [1968–2002], список літератури про життя і діяльність В. М. Трегобчука [1975–2001]. 
Допоміжні покажчики: предметно-тематичний, іменний. 

1453. Український письменник Володимир Свідзінський (1885–1941) : біобібліогр. покажч. / склад. Н. І. Полянська ; авт. 
вступ. ст. і наук. ред. Р. В. Мельників ; відп. за вип. В. О. Ярошик ; ред. Л. К. Суржан ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : 
[б. в.], 2002. – 84 с. – (Повернені імена). НБУВ: ВА631372 
Видання містить відомості про художні та інші твори Володимира Євтимовича (Юхимовича) Свідзінського, його 
переклади, матеріали про життя і творчість поета з 1922 по 2002 рр. (укр., рос., англ. мовами). 
1454. Федір Вовк : сторінка наук. спадщини та бібліогр. пр. / передм. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Асоц. укр. етнологів. – Київ : [б. в.], 2002. – 107 с. : 
портр. – До 155-річчя з дня народж.  НБУВ: ВА635575 
Це перевидання розвідки Федора Кіндратовича Вовка про стан та перспективи народознавчої науки в Україні, яка була 
надрукована як пердмова до першого тому «Матеріалів до руської етнології» під назвою «Дещо про теперішній стан і 
завдання української етнології». Також включено «Бібліографію праць Хведора Вовка» [1847–1918], укладену його 
донькою Галиною Вовк і виданною Всеукраїнською АН у 1929 р. Бібліографічний покажчик складається з трьох частин: 
друковані праці, статті про нього, покажчик точних заголовків та предметів. В окрему рубрику виділені рецензії. 
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1455. Художник яскравого таланту: до 130-річчя з дня народж. Олекси Харлампійовича Новаківського : (бібліогр. 
покажч.) / уклад. Т. Марчук ; авт. передм. Т. Журунова ; ред. М. Спиця ; відп. М. Ю. Карягіна ; Вінн. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2002. – 6 с. – (Наші видатні земляки).  
Подано стислий біографічний нарис, список літератури про життєвий і творчий шлях, інформацію про вшанування пам’яті 
художника О. Х. Новаківського. 

1456. Юрій Шиманський : зб. на пошану пам’яті / упоряд. : О. Т. Шиманська, П. І. Голод ; уклад. бібліогр. покажч. Н. В. Ка-
закова ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – Київ : КМ Академія, 2002. – 130 с. : іл. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).     НБУВ: ВА617517 
До збірника включено статті та спогади, бібліографія праць (друковані та неопубліковані) [1955–1999] та список 
літератури [1954–2001] про вченого-фізика, педагога, доктора фізико-математичних наук (1969), професора Юрія 
Івановича Шиманського.  

2003 

1457. Академик Николай Сергеевич Поляков: жизнь, отданная науке / сост. библиогр. указ. : Н. В. Осенняя, 
А. Ф. Иванова, Л. Р. Попова ; отв. ред. А. Ф. Булат ; НАН Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н. С. Полякова. – 
Днепропетровск ; Донецк : [б. и.], 2003. – 138 с. : ил.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого у галузі гірничої справи, доктора технічних наук (1960), професора, 
академіка АН УРСР (1967) Миколи Сергійовича Полякова. Подано біографічні дані, інформацію про нагороди, 
хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1926–1979], перелік докторських і кандидатських дисертацій, 
підготовлених під його керівництвом [1939–2001]; список публікацій про нього [1966–2002]; низку спогадів про 
М. С. Полякова колег та учнів.  

1458.  Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко : бібліогр. покажч. / упоряд. : Н. І. Тарасова, Г. О. Козлакова ; 
відп. за вип. Е. В. Татарчук ; НПУ ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : Знання України, 2003. – 35 с. : портр. НБУВ: Р100438 
До покажчика включено вступну статтю про життя та наукову діяльність доктора філософських наук (1991), професора, 
академіка АНВШ України (1996) та АПН України (2003), члена-кореспондента НАН України (2009), заслуженого діяча 
науки і техніки України В. П. Андрущенко, організатора науки і вищої школи в Україні; основні дати життя і діяльності 
науковця; його друковані праці за період 1977–2003 рр.; список літератури про В. П. Андрущенка [1996–2003]; дані про 
його наукову школу. Без допоміжних покажчиків. 

1459. Академік Володимир Васильович Грабовецький : бібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. та упоряд. М. М. Вегеш ; авт. 
імен. покажч. І. С. Гапоненко-Товт ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ карпатознавства. – 5-е вид. – Ужгород : [Вид-во Ужгород. нац. 
ун-ту], 2003. – 128 с. : іл.    НБУВ: ВА648738 
Доктор історичних наук (1968), професор (1980), заслужений діяч науки і техніки України (1995). Зміст: Учень академіка 
Івана Крип’якевича (До 75-річчя від дня народження академіка Володимира Васильовича Грабовецького). Хронологія 
життя, науково-педагогічної та громадської діяльності академіка Володимира Грабовецького. Від упорядника. 
[Хронологічний покажчик наукових праць]: І. Монографії [1957–2003]. ІІ. Науково-популярні видання [1958–2003]. 
ІІІ. Статті [1953–2003]. ІV. Публікації в зарубіжних виданнях [1956–1998]. V. Володимир Грабовецький — редактор і 
рецензент [1957–1999]. VI. Володимир Грабовецький — головний редактор [1988–2003]. VII. Опубліковані праці за 
науковою редакцією Володимира Грабовецького [1994–2003]. VIII. Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом 
Володимира Васильовича Грабовецького [1983–2002]. ІХ. Матеріали про життя і науково-педагогічну діяльність 
Володимира Грабовецького [1953–2002]. Іменний покажчик. 

1460. Академік Національної академії наук України та Української академії аграрних наук Мельничук Дмитро 
Олексійович : основні біогр. дані та бібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2003 рр. / упоряд. : Н. А. Рогоза, Л. П. Полозенко, 
Л. Ю. Кучерук [та ін.] ; наук. ред. : І. І. Ібатуллін, Г. І. Подпрятов, В. П. Лисенко ; Нац. аграр. ун-т. – Київ : Нац. аграр. ун-т, 
2003. – 165 с. : портр.  НБУВ: ВА651337 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі біохімії тварин Д. О. Мельничука. До змісту видання включено статті 
Б. Є. Патона «Академіку НАН України Д. О. Мельничуку — 60 років» та М. В. Зубця «На бистрині життя» (укр., рос., англ. 
мовами); основні дати життя і діяльності доктора біологічних наук (1978), академіка УААН (1990), НАН України (1997) 
Д. О. Мельничука (укр., рос., англ. мовами); хронологічний покажчик його публікацій [1968–2003]; перелік авторських 
свідоцтв та патентів [1968–2002]; список праць, опублікованих за науковою редакцією вченого [1982–2003]; інформацію про 
наукову школу: дисертації, підготовлені під науковим керівництвом Д. О. Мельничука (на здобуття наукового ступеня 
доктора медичних, біологічних та ветеринарних наук [1992–2000] та наукового ступеня кандидата біологічних, медичних та 
ветеринарних наук [1976–2001]); список літератури про життя та діяльність Д. О. Мельничука [1980–2003]; предметно-
тематичний покажчик; іменний покажчик. 

1461. Академік Української академії аграрних наук Ушкаренко Віктор Олександрович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 
1965–2003 рр. / уклад.: В. В. Морозов, М. І. Федорчук, В. Є. Гамаюнов ; М-во аграр. політики України, УААН, Херсон. держ. 
аграр. ун-т. – Херсон : Айлант, 2003. – 112 с. : іл. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України»).  ННСГБ: 517775/А38 
Представлено життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності вченого в галузі землеробства, меліорації та 
агроекології, доктора с. г. наук (1978), професора, академіка УААН (1995) В. О. Ушкаренка; інформацію про дисертації, 
підготовлені під його науковим керівництвом (на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [1982–1997], кандидата 
с. г. наук [1967–2003]); хронологічний покажчик публікацій В. О. Ушкаренка [1965–2003]; список літератури про життя і 
діяльність ученого [1994–2003] та ін. матеріали. 

1462. Анастасія Степанівна Кобзаренко та справа її життя : біобібліогр. нарис / уклад. Н. О. Гажаман ; наук. ред., авт. 
передмови Л. П. Каліберда ; Держ. б-ка України для дітей. – Київ : [б. в.], 2003. – 48 с. : фотогр. НБУВ: Р100404 
Видання присвячено директору Державної бібліотеки України для дітей, заслуженому працівнику культури (1979), Герою 
України (2009) А. С. Кобзаренко. Видання складається з передмови, біографічної статті «Бібліотекар. Лідер. Людина», 
розділів: «Нагороди, почесні звання», «Хронологічний покажчик статей А. С. Кобзаренко» [1969–2003], «Публікації про 
А. С. Кобзаренко» [1978–2003], «Із книги відгуків Державної бібліотеки України для дітей», «Фрагменти виступів на 
зібраннях працівників бібліотечної сфери». Іменний покажчик. 

1463. Анатолій Васильович Калабухін / авт.-упоряд. А. А. Мізітова, О. С. Садовнікова, В. В. Супрун ; відп. ред. 
Г. Я. Ботунова ; Харків. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського — Х. : Регіон-інформ, 2003. – 51 с. : фотоіл. – (Біогр. і 
бібліогр. визначних музикантів).   НБУВ: ВА645527 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність музичного діяча, диригента, педагога, народного артиста України, професора 
А. В. Калабухіна. Подано репертуарний список, а також покажчики кантатно-ораторіальних, симфонічних творів музиканта. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1456.pdf

