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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. 
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1464. Анатолій Давидов (1938–2002) : бібліогр. покажч. / упоряд. І. Смєлік ; ред. Л. Стахурська; відп. за вип. 
Г. Саприкін ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2003. – 27 с.  НБУВ: Р99160 
Покажчик, присвячений творчості письменника Анатолія Івановича Давидова, підготовлено до 65-річчя від дня його 
народження. Видання мало на меті найповніше зафіксувати публікації А. Давидова, а також спогади про нього і слово про 
його твори упродовж творчого життя. Іменний покажчик. 

1465. Анатолій Корнійович Шидловський / уклад. Л. Ф. Перехрест ; авт. вступ. ст. І. В. Химюк ; НАН України, Ін-т 
електродинаміки. – Київ : [б. в.], 2003. – 100 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).       НБУВ: ВА641190 
Покажчик знайомить з життям і творчістю вченого у галузі електроенергетики і електротехніки, доктора технічних наук 
(1971), професора, академіка АН УРСР (1985) А. К. Шидловського. Подано біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності, покажчик друкованих праць А. К. Шидловського [1961–2003], список літератури про нього [1978–2002], 
іменний покажчик. 

1466. Андрейцев В. І. Список наукових праць доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України, завідувача 
кафедри трудового, земельного і екологічного права, декана юридичного факультету, Заслуженого юриста України 
Андрейцева Володимира Івановича / В. І. Андрейцев ; КНУ ім. Т. Шевченка, Юридич. ф-т. – Київ : КНУ, 2003. – 44 с. – Авт. 
зазн. у вих. даних.  НБУВ: Р108537 
Видання має чотири розділи: 1. «Основні наукові, навчально-наукові та науково-методичні праці» [1981–1992]; 
2. «Наукові, науково-навчальні та науково-методичні праці після захисту докторської дисертації» [1992–2003]; 3. 
«Навчальні та навчально-методичні праці» [1981–2003]; 4. «Публікації про автора» [2001–2002]. 

1467. Андрій Миколайович Катренко: до 65-річчя від дня народж. та 40-ї річниці наук.-пед. діяльності : біобібліогр. / 
упоряд. Я. А. Катренко ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2003. – 41 с. : портр.  НБУВ: Р98153 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1994), професору А. М. Катренку, складається з автобіографічної нотатки, 
хронологічного покажчика наукових, навчальних та інших друкованих праць ученого [1962–2002]; редакційної роботи 
[1964–1996]. Без допоміжних покажчиків. 
1468. Арсеній Іванович Яцюк (1923–1986) : бібліогр. покажч. / уклад. С. В. Самелюк ; наук. ред. Н. А. Мирович, 
О. Я. Михальчук ; Нац. лісотехн. ун-т України, НТБ. – Львів : [б. в.], 2003. – 26 с. 
Доктор технічних наук (1971), професор, ректор Львівського лісотехнічного інституту (1959–1982).  

1469. Архітектор Олекса Тацій. 1903–1967 : бібліогр. покажч.: до 100-річчя від дня народж. / уклад.: Г. А. Войцехівська, 
Є. О. Тацій ; відп. ред. Г. А. Войцехівська ; Держбуд України, Держ. наук. архітектурно-будівельна б-ка 
ім. В. Г. Заболотного. – Київ : МПП «Прима», 2003. – 94 с. : іл., портр. – (Видатні зодчі України). НБУВ: ВА649216 
Зібрано матеріали про творчість архітектора Олексія Олександровича Тація. Подано нарис його творчого шляху, відомості 
в енциклопедичних і довідкових виданнях [1965–2001], публікації про його життя та діяльність [1936–2002], інформацію 
про проекти та збудовані споруди [1944–2003]; статті, доповіді, виступи, бесіди О. О. Тація [1931–1963]. Іменний, 
предметний, хронологічний покажчики. 

1470. Архітектор століття: до 140-річчя з дня народж. Владислава Владиславовича Городецького (1863–1930) / уклад.: 
Л. Денисова, Т. Марчук, М. Спиця ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 
2003. – 18 с. : іл. – (Наші видатні земляки).  НБУВ: Р102839 
Висвітлено життя і діяльність архітектора В. В. Городецького. Подано біографічний нарис, бібліографію архітектурних 
творів, перелік лiтератури про життєвий i творчий шлях архітектора, матеріали про вшанування пам’яті видатного 
зодчого, довідкові та бібліографічні матеріали. Без допоміжних покажчиків. 

1471. «Архітектор — це спосіб життя» : біобіліогр. покажч. Віктора Проскурякова / МОН України, Нац. ун-т «Львів. 
політехніка». – Львів : Вид-во Львів. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 28 с. : іл.   НБУВ: Р99639 
Видання, присвячене доктору архітектури (2002), професору Віктору Івановичу Проскурякову, включає коротку 
біографічну довідку, тематичний покажчик праць ученого (архітектурна освіта [1986–2001], архітектурне проектування 
[1983–1999], архітектурна наука [1997–2001], архітектурна публіцистика [1986–1998], інтерв’ю, виступи, бесіди [1987–
1996]), список літератури про діяльність В. Проскурякова [1990–2002], перелік його проектів і будов [1978–2003], статтю 
В. Проскурякова «Мені пощастило в житті». Без допоміжних покажчиків. 

1472. Астаф'єв Олександр Григорович : біобібліогр. покажч. : (до 50-річчя від дня народж.) / упоряд. та авт. передм. 
В. І. Кузьменко ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Нац. СПУ, Всеукр. т-во «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка. – Київ : [КНУ ім. Т. Шевченка], 2003. – 107 с. : іл.  НБУВ: ВА675817 
Відкриває покажчик стаття В. І. Кузьменко «Піввіку на бистрині часу». Далі за систематичним принципом, представлено 
друковані праці вченого-філолога, літературознавця, перекладача, письменника, поета, критика, доктора філологічних 
наук (1999), професора О. Г. Астаф’єва за такими розділами: «Критика, літературознавство, мистецтвознавство: 
Монографії, брошури, навчальні посібники» [1993–2001]; «Автореферати» [1990, 1999]; «Окремі публікації» [1973–2002]; 
«Науково-методичні праці» [1987–2002]; «Енциклопедичні та біобібліографічні статті» [1990–2002]; «Інтерв’ю, круглі 
столи, дискусії» [1969–2002]; «Участь у наукових та науково-методичних конференціях» [1983–2002]; «Офіційне 
опонування, відгуки на автореферати» [1989–2002]; «Передмови та післямови» [1992–2002]; «Упорядкування, наукове 
редагування» [1981–2002]; «Редагування художніх творів» [1994–2001]; «Редагування публіцистичних видань» [1992–
2002]. Навчально-педагогічна діяльність: «Лекційні курси, читані в навчальних закладах» [1986–2002]. Поезія: «Книги» 
[1981–1999]. Окремі публікації [1968–2002]. Переклади: Окремі переклади [1976–2002]. Проза та публіцистика: Книги, 
брошури [1994, 2000]; Окремі публікації [1968–2002]. Крім того подано список літератури про наукову, художню і 
громадську діяльність Олександра Астаф’єва [1968–2002]. Наприкінці видання розміщено покажчик імен. 

1473. Бабич Анатолій Олександрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2003 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. Д. Полякова, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. К. С. Михайлов, А. Г. Степаненко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ, Ін-
т кормів. – Київ : Аграр. наука, 2003. – 178 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки УААН»). НБУВ: ВА648062, ФПУ/№1168 
Вчений в галузі рослинництва, доктор с. г. наук (1979), професор, академік УААН (1990). Зміст: Зубець М. В. Лідер 
української аграрної науки (укр., англ. мовами). Степаненко А. Наукова борозна академіка Бабича. Основні дати життя і 
діяльності академіка Української академії аграрних наук Анатолія Олександровича Бабича (укр., англ. мовами). Життя і 
творчість А. О. Бабича. Хронологічний покажчик публікацій [1963–2001]. Авторські свідоцтва і патенти [1983–2001]. 
Праці, опубліковані за науковою редакцією А. О. Бабича [1982–2000]. Наукова школа: Дисертації, підготовлені під 
науковим керівництвом А. О. Бабича: На здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [1994–1999]. На здобуття 
наукового ступеня доктора технічних наук [1995]. На здобуття наукового ступеня кандидата с. г. наук [1984–2001]. На 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук [1995]. Література про життя та діяльність А. О. Бабича [1990–

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1469.pdf
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2001]. Предметно-тематичний покажчик. Іменний покажчик. Доповнення: До розділу «Хронологічний покажчик 
публікацій» [2001–2003]; До розділу «Література про життя та діяльність А. О. Бабича» [2001–2002].  

1474. Бібліографічний покажчик творів Миколи Івановича Костомарова / упоряд. : О. Т. Гончар, Г. В. Пасещенко ; 
вступ. ст. Ю. А. Пінчук ; відп. ред. Ю. Пінчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 2003. – 195 с. : портр.  
НБУВ: ВА637623 
Покажчик містить інформацію про життя і творчість історика, письменника М. І. Костомарова. Включено бібліографію 
творів, що вийшли з 1838 по 1999 рр., алфавітний покажчик творів, іменний покажчик. 
1475. Бібліографія друкованих праць доктора філософських наук проф. Валерії Михайлівни Нічик / уклад.: О. Лукашук, 
Л. Мелішкевич ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Т-во дослідників Центр.-
Схід. Європи, Укр. філософ. фонд. – Київ : [б. в.] 2003. – 14 с.  НБУВ: Р113235 
У виданні за хронологією подано бібліографічні описи праць [1954–2002] доктора філософських наук (1979), професора 
В. М. Нічик. 

1476. Богдан Андрійович Мандзій : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. О. Бєлоус, Г. М. Щитинська ; наук. ред. 
О. В. Шишка ; відп. за вип. М. Д. Кіселичник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. ун-ту «Львів. 
політехніка», 2003. – 80 с. : іл., портр.   НБУВ: ВА643611 
Видання, підготовлено до 70-річчя від дня народження доктора технічних наук (1991), професора Б. А. Мандзія, містить 
основні дати його життя та діяльності; низку статей колег, знайомих, учнів про вченого; бібліографію опублікованих 
праць Б. А. Мандзія [1965–2003]; перелік доповідей на наукових конференціях (неопубліковані) [1965–1993]; список 
науково-дослідних робіт, виконаних під керівництвом Б. А. Мандзія [1977–2003]; автореферати дисертацій, захищених під 
його керівництвом; список літератури про життя та діяльність Б. А. Мандзія [1978–2002]; іменний покажчик співавторів; 
список абревіатур та умовних скорочень. 

1477. Богуслаев Вячеслав Александрович : (библиогр. список) / сост. : О. Дутова, А. Нагорная, А. Зыкин ; Упр. 
культуры облгосадминистрации, Запорож. ОУНБ им. А. М. Горького, ОАО «Мотор Сич». – Запорожье : Мотор Сич, 2003. – 
34 с. – (Герои Украины — наши земляки ; вып. 2).  
Видання має статтю від укладачів, біографічну довідку, статтю Я. Сухого «Больше, чем директор», нагороди та звання 
В. О. Богуслаєва, окремі видання книг [1993–2001], публікації у наукових збірниках та періодичних виданнях [1970–2003], 
список літератури про життя та діяльність політичного діяча, депутата 5-го, 6-го та 7-го скликань Верховної Ради України, 
доктора технічних наук, професора, Героя України. 

1478. Борис Іванович Черняков: чверть століття наук.-пед. діяльн. : біобібліогр. покажч. / передм. О. Д. Школьна ; 
АНВШ України. – Київ : [б. в.], 2003. – 28 с.  НБУВ: Р99407 
Подано науково-педагогічну діяльність журналістикознавця, педагога, доктора філологічних наук (1998), професора, 
академіка АНВШ України Б. І. Чернякова, коротку автобіографію, наукові і науково-методичні праці (окремі видання 
[1979–2003]; статті, розділи в колективних працях [1977–2002]; депоновані статті [1984–1989]). 

1479. Борис Хоменко — письменник, літературознавець : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: Г. Авраменко, О. Кізян ; авт. 
передм. М. Стрельбицький ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2002. – 
30 с. – (Наші видатні земляки).  
Письменник, літературознавець, перекладач, педагог Борис Васильович Хоменко. Матеріал систематизовано за розділами: 
«Хронологічний покажчик книг та публікацій» [1951–2003]; «Література про життя і діяльність Бориса Хоменка» (в цьому 
розділі матеріал розміщено за алфавітом). Супроводжує покажчик стаття літературознавця М. Стрельбицького 
«Культурництво як світогляд і спосіб буття». Наприкінці подається «Іменний покажчик». 

1480. Бузанов Іван Феоктистович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1936–1983 рр. / упоряд. : В. О. Борисюк, 
К. А. Маковецький ; ред. М. В. Роїк ; УААН, Ін-т цукрових буряків. – Київ : [б. в.] 2003. – 26 с. : портр. – 100-річчю від дня 
народж. присвячується.  НБУВ: Р98147 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-рослинника та фізіолога рослин, доктора біологічних наук, академіка 
ВАСГНІЛ (1956) І. Ф. Бузанова. Видання складається з двох частин: 1) Біографічна довідка «Бузанов Іван Феоктистович 
(1903–1984)»; 2) Покажчик праць [1936–1983]. Без допоміжних покажчиків. 

1481. Бушин Микола Іванович / авт. вступ. ст. та упоряд. І. Ю. Мащенко ; Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : 
Відлуння-Плюс, 2003. – 79 с. : портр. – (Вчені Черкас. держ. технолог. ун-ту). – Альтерн. назва : Професор Микола Іванович 
Бушин.   НБУВ: АО264593 
Видання присвячено доктору історичних наук М. І. Бушину. Інформацію у виданні розташовано за такими розділами: 
«Життєвий і творчий шлях М. І. Бушина», «Основні дати життя та діяльності М. І. Бушина», «Хроніка основних подій 
Інституту управління економіки і права (м. Черкаси), де першим ректором був професор Микола Іванович Бушин», 
«Наукові праці професора Бушина Миколи Івановича» [1967–2003], «Література, бібліографічні та довідкові матеріали про 
життя, науково-педагогічну та громадську діяльність доктора історичних наук, професора Миколи Івановича Бушина» 
[1994–2002], «Микола Бушин — перший лауреат Лисянської районної краєзнавчої премії імені професора Іллі 
Гавриловича Шульги», «Древо історії (пісня, присвячена М. І. Бушину)». 

1482. В. І. Вернадський : Вчений. Мислитель. Громадянин : пр. вченого та літ. про нього з фондів Нац. б-ки 
ім. В. І. Вернадського : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. В. Бєляєва, Л. С. Новосьолова, за участю Н. С. Дацькової, О. В. Кар-
плюк ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; НАН України, НБУВ. – Київ : [Академперіодика], 2003. – 259 с.        НБУВ: ВА630711 
Видання знайомить з життям і творчим доробком мінералога, геохіміка, доктора мінералогії і геогнозії (1897), академіка 
РАН (1909), УАН (1919) В. І. Вернадського. Має таку структуру: Передмова; Друковані праці В. І. Вернадського [1888–
2001]; Листування [1957–1995]; Література про життя та діяльність В. І. Вернадського: Загальні праці [1900–2002]; 
Спогади про В. І. Вернадського [1945–2000]; В. І. Вернадський і діячі науки, культури, літератури [1951–2001]; 
В. І. Вернадський — вчений, організатор та історик науки [1922–2001]; Роль В. І. Вернадського у розвитку 
природознавства: Науки про Землю [1945–2001]; Біогеохімія, жива речовина, біосфера, ноосфера [1945–2001]; Світогляд 
В. І. Вернадського [1932–2000]; Розвиток ідей В. І. Вернадського в сучасній науці [1955–2001]; Вшанування пам’яті 
В. І. Вернадського [1945–2002]; В. І. Вернадський і Україна [1944–2001]; Бібліографічні покажчики [1915–1992]; 
Рукописні матеріали з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: 
Аннотированный перечень писем из архива В. И. Вернадского, хранящегося в отделе рукописей Центральной научной 
библиотеки им. В. И. Вернадского [Передрук із видання: «Бюллетень Комиссии по разработке научного наследия 
академика В. И. Вернадского». – 1990. – № 8. – С. 35–50] (І. Письма, адресованные В. И. Вернадскому [1915–1920]; 
ІІ. Письма неустановленных корреспондентов, адресованные В. И. Вернадскому [1916 – 1919]; ІІІ. Письма членов семьи, 
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родственников В. И. Вернадского [1917–1919]); Апанович Е. М. Рукописные материалы В. И. Вернадского в фондах 
Центральной научной библиотеки АН УССР (Передрук зі збірника «Рукописные фонды Центральной научной библиотеки 
им. В. И. Вернадского АН УССР». – К., 1989. – С. 5–7); Кіржаєв С. М. Огляд рукописних фондів (Передрук із видання 
В. І. Вернадський. Громадянин. Вчений. Мислитель: Праці вченого та література про нього з фондів Центральної наукової 
бібліотеки ім. В. І. Вернадського Академії наук України. – К., 1992. – С. 81–84). Іменний покажчик. 

1483. Валентин Карлович Мамутов / сост. : В. И. Дудина, В. Н. Савенко ; авт. вступ ст. : И. Е. Замойский, 
С. З. Михайлин. – 2-е изд., доп. – Київ : Наук. думка, 2003. – 102 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН 
Украины).  НБУВ: АО262988 
Висвітлено наукову, педагогічну і громадську діяльність В. К. Мамутова — вченого в галузі економіко-правових 
досліджень, правознавця, доктора юридичних наук (1967), професора, академіка АН УРСР (1988), АПрН України (1992). 
Подано стислий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1965–2001], 
хронологічний покажчик праць В. К. Мамутова [1954–2002], іменний покажчик. 

1484. Валентин Николаевич Гончаров — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и 
техники Украины, начальник департамента международных связей Восточноукраинского нац. ун-та имени В. Даля : 
биобиблиогр. указ. / сост. и ред. С. В. Рябова ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля, Междунар. акад. науки и практики 
организации производства, Науч. б-ка им. В. Даля. – Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2003. – 103 с.      НБУВ: ВА658126 
Відкриває покажчик стаття про життя та діяльність В. М. Гончарова. Далі подано такі розділи: «Основные вехи жизни и 
научно-педагогической деятельности», «Печатные труды В. Н. Гончарова», «Научные доклады студентов, выполненные 
под руководством профессора Гончарова В. Н. и представленные на научной конференции студентов университета 19–22 
мая 2003 года (г. Луганск, ВНУ им. В. Даля), «Диссертации, выполненные под руководством В. Н. Гончарова (докторские 
диссертации [1996–1997], кандидатские диссертации [1982–2001]), «Выступления в качестве оппонента по защите 
диссертаций (докторские диссертации [1993–2003], кандидатские диссертации [1985–2003], «Оценка научной 
деятельности В. Н. Гончарова: Научные работы, в которых имеются ссылки на труды В. Н. Гончарова» [1987–2003], 
«Диссертации, в которых упоминаются научные исследования и экономические концепции В. Н. Гончарова [1985–2003], 
«Рецензии на труды В. Н. Гончарова» [1987–2002], «Литература о В. Н. Гончарове [1995–2003], «Именной указатель». 

1485. Валентина Олександрівна Ільганаєва : біобібліогр. покажч.: до 50-річчя від дня народж. / авт. вступ. ст. : 
І. О. Давидова, О. О. Карпенко ; відп. за вип. А. А. Соляник ; ХДАК. – Харків : ХДАК, 2003. – 17 с.           НБУВ: Р99528 
Видання, присвячене бібліотекознавцю, педагогу, доктору історичних наук (1996), професору В. О. Ільганаєвій, 
складається зі вступної статті «Учений, педагог, організатор нової генерації бібліотекознавців (до 50-річчя від дня 
народження В. О. Ільганаєвої» та бібліографії «Наукові праці В. О. Ільганаєвої» [1981–2003]. Без допоміжних покажчиків. 

1486. Валерій Берлін : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Полянська, Т. Б. Бахмет ; ред. С. М. Миценко ; відп. за вип. 
В. О. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків. міська спец. муз.-театр. б-ка ім. К. С. Станіславського . – Харків : [б. в.], 
2003. – 37 с. – (Сер. «Краєзнавці Слобожанщини»).  НБУВ: Р98461 
Видання знайомить з життям та діяльністю журналіста, історика, педагога, краєзнавця Валерія Давидовича Берліна. 
Містяться описи книг та статей, опублікованих у 1956 – початку 2003 рр. Матеріал розташовано за хронологією його 
публікації. Посібник супроводжується іменним покажчиком. 
1487. Валерій Павлович Малахов : біобібліогр. покажч. / уклад. З. Х. Ісламгулова ; наук. ред. В. Г. Бровков ; МОН 
України, Одес. нац. політехн. ун-т, НТБ. – Одеса : Наука і техніка, 2003. – 72 с. : портр.  
НБУВ: ВА706354 
Видання, присвячене фахівцю у галузі технічної кібернетики, проблем підготовки спеціалістів з вищою освітою, а також 
розвитку та реформування системи національної освіти, доктору технічних наук (1990), професору, члену-кореспонденту 
АПН України (1999) В. П. Малахову, містить основні дати життя та діяльності вченого; нарис наукової, педагогічної та 
громадської діяльності В. П. Малахова; список літератури про нього [1987–2003]; покажчик друкованих праць 
В. П. Малахова [1969–2002]; список авторських свідоцтв [1973–1988]; алфавітний покажчик праць; алфавітний покажчик 
співавторів. 

1488. Василь Іванович Граб : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. / уклад.: К. М. Мироненко, 
О. Б. Супруненко, О. І. Удовиченко ; Центр пам'яткознавства НАН України, УТОПІК, Центр охорони та досліджень пам'яток 
археології управління культури Полтав. облдержадміністрації, Полтав. наук. т-во краєзнавців. – К. ; Полтава : Археологія, 
2003. – 16 с. – Назва обкл.: Граб Василь Іванович. НБУВ: Р101868 
Видання, присвячене вченому-історику, краєзнавцю, правознавцю В. І. Грабу, містить вступну статтю про нього «З цвітом 
роси в душі» та «Реєстр друкованих праць Василя Івановича Граба» (книги [1990–2003], статті в журналах [1975–
2003], публікації в часописах [1973–2001], кінофільм [1985]). Із допоміжних покажчиків подано іменний. 
1489. Василь Циганюк — подвижник на ниві культури / уклад.: Г. А. Авраменко, О. Кізян ; авт. вступ. ст. В. Сторожук ; 
упоряд. та ред. М. Спиця ; відп. за вип. П. Цимбалюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2003. – 41 с. – 
(Наші видатні земляки).  
У виданні відображено основні етапи життя, наукову, педагогічну, культурологічну діяльність бібліотекаря, заслуженого 
працівника культури України, директора Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Василя Федоровича Циганюка. 
Бібліографічний покажчик подає відомості про публікації В. Ф. Циганюка в періодичних виданнях, окремі його твори за 
період з 1977 по 2003 р. та список літератури про його життя і діяльність. 

1490. Вениамин Наумович Амитан : биобиблиогр. / сост. И. Ю. Древицкая ; авт. биогр. очерка Я. Г. Берсуцкий, 
В. В. Христиановский, В. В. Дорофиенко и др. ; ред. В. П. Журавский ; НАН Украины, Ин-т эконом.-прав. исслед., Акад. 
технол. наук Украины. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 79 с. : портр.   НБУВ: АО263220 
Відкриває видання короткий нарис виробничої, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора економічних наук 
(1991) В. Н. Амітана. Продовжує список докторів і кандидатів наук, підготовлених В. Н. Амітаном та список наукових 
праць вченого [1964–2003]. Наприкінці розміщено іменний покажчик. 

1491. Винахідники Черкащини: Леонід Павлович Фомінський : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. І. Хоменко, 
Л. О. Семьоркіна ; Упр. культури Черкас. облдержадміністрації, Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2003. – 
15 с. – (Черкащини славетні імена ; вип. 1).  НБУВ: Р101944 
Покажчик присвячено спеціалісту в галузі фізики, хімії, металургії, енергетики, кандидату технічних наук 
Л. П. Фомінському. Видання містить коротку біографічну довідку та бібліографію, яка складається з розділів: «Публікації 
Леоніда Павловича Фомінського» [1974–2002], «Публікації про Леоніда Фомінського» [1988–2002]. Матеріал подано за 
алфавітом. Іменний покажчик. 
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1492. Винахідники Черкащини: Михайло Степанович Ліхцов : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Хоменко ; ред. 
Г. С. Круглякова ; Упр. культури Черкас. облдержадміністрації, Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2003. – 
16 с. – (Черкащини славетні імена ; вип. 2).  НБУВ: Р99739 
Видання містить коротку біографічну довідку та бібліографію винахідника М. С. Ліхцова, яку подано у розділах: 
«Публікації» [1978–1997] та «Публікації про М. С. Ліхцова [1990–2003]. Іменний покажчик. 
1493. Виталий Анатольевич Вознесенский : биобиблиогр. указ. / сост. и авт. биогр. очерка Т. В. Ляшенко ; авт. 
предисл. Н. М. Мхитарян ; отв. ред. А. В. Мишутин. – Одесса : Астропринт, 2003. – 91 с. : портр. – (Библиогр. ученых / 
Междунар. инж. акад.).  НБУВ: АО263583 
Висвітлено життєвий і творчий шлях В. А. Вознесенського — доктора технічних наук (1973), професора, заслуженого 
діяча науки і техніки України. Покажчик складається з передмови, біографічного нарису, основних дат життя й діяльності, 
список літератури про В. А. Вознесенського [1992–2002], списку публікацій його праць [1957–2003], авторських свідоцтв 
[1959–1992], переліку кандидатських дисертацій, виконаних під керівництвом ученого [1970–2002], іменного покажчика, 
предметного покажчика та списку скорочень. 

1494. Віктор Іларіонович Дзюба : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко ; 
ОДНБ б-ка ім. М. Горького. – Одеса : Астропринт, 2003. – 128 с. – (Письменники Одеси ; вип. 20).  НБУВ: ВА644559 
На підставі узагальнення матеріалів фондів ОДНБ ім. М. Горького, архіву В. І. Дзюби та матеріалів, наданих літературознав-
цем Б. І. Черняковим висвітлено творчу діяльність стоматолога-хірурга, поета В. І. Дзюби. Вміщено покажчики літератури про 
його життя та творчість, а також публікацій поета у збірниках, журналах, газетах. Покажчик імен, покажчик періодичних видань. 

1495. Віктор Миколайович Шевченко : біобібліогр. покажч. / склад. Л. В. Студьонова ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. 
П. В. Шевченко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. ін-т економіки і управління, Черніг. обл. організація 
Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2003. – 19 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 3).  
НБУВ: Р105968 
Покажчик містить відомості про науковий доробок історика, краєзнавця, педагога, кандидата історичних наук, доцента 
В. М. Шевченка за 29 років [1974–2003] його діяльності. Літературні джерела розміщено хронологічно у прямій 
послідовності. Деякі з них проанотовано. Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з 
іменного та географічного покажчиків. 

1496. Віктор Михайлович Горбов : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова ; Укр. держ. морський 
техн. ун-т ім. адмірала Макарова, Б-ка УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 23 с. : портр.  НБУВ: Р99598 
Подано бібліографію науково-педагогічних праць кандидата технічних наук (1981), професора, декана машинобудівного факу-
льтету Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова В. М. Горбова. Покажчик авторів. 

1497. Віктор Романюк : біобібліогр. покажч. / упоряд. В. Баранюк ; ред. Л. Мандзяк ; Стрий. міська централіз. бібл. 
система, Стрий. орг. НСПУ, Літ.-мистец. об-ня «Хвилі Стрия». – Стрий : Щедрик, 2003. – 80 с. : іл. – (Літератори Львівщини). 
НПБУ: А662942 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом Віктора (Віталія) Степановича Романюка — поета, члена Спілки 
письменників України, заслуженого працівника культури України. Допоміжні покажчики: іменний та покажчик 
використаних періодичних видань. 

1498. Віталій Іванович Бондар: до 65-річчя від дня народж. : каталог виставки / упоряд. : Л. О. Пономаренко, 
Є. К. Бабич ; відп. за вип. П. І. Рогова ; ДНПБУ. – Київ : Поліграф Центр, 2003. – 32 с. : портр. – (Ювіляри АПН України ; 
вып. 17).  НБУВ: Р100499 
Видання має вступ та коротку біографічну статтю про життєвий і науково-педагогічний шлях фахівця у галузі дефектології, 
доктора педагогічних наук (1992), професора, академіка АПН України (1999) В. І. Бондаря. Бібліографію праць ученого 
розміщено за такими розділами: «Теорія та історія олігофренопедагогіки — один з основних напрямів наукової діяльності 
Віталія Івановича Бондаря» [1976–2003], «Вчені в галузі спеціальної педагогіки» [2003], «Підручники, програми, методичні 
рекомендації» [1976–2003], «Психолого-педагогічні проблеми трудового навчання й виховання учнів з інтелектуальними 
вадами» [1970–2003], «В. І. Бондар — науковий редактор і рецензент» [1994–2003], «Матеріали про творчу діяльність 
вченого» [1998–2003], «Наукова школа Віталія Івановича Бондаря» [1990–2003]. Наприкінці розміщено іменний покажчик. 

1499. Віталій Павлович Замостьян : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Рава ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-
ка. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 41 с. : портр. – (Вчені НаУКМА). НБУВ: Р100285 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1978), професору В. П. Замостьян, включає статтю про життєвий і творчий 
шлях ученого, основні дати його життя і діяльності, матеріали про нього [1988–2003], бібліографію друкованих праць 
В. П. Замостьян [1962–2003]. Наприкінці видання розміщено іменний покажчик та додаток «Уривки з ненадрукованої книги 
―Вибраний‖». 

1500. Владимир Николаевич Кошляков / сост. : Е. Г. Голуб, А. Н. Полищук ; отв. ред. А. Н. Полищук ; Ин-т математики 
НАН Украины. – Киев : Ин-т математики НАН Украины, 2003. – 59 с. : портр. 
Покажчик, присвячений вченому-механіку і математику, доктору фізико-математичних наук (1961), професору, академіку 
АН України (1992) Володимиру Миколайовичу Кошлякову, включає біографічний нарис про життєвий і творчий шлях 
ученого та покажчик його друкованих праць [1948–2002]. 

1501. Володимир Васильович Щербицький : бібліогр. покажч. / упоряд. : Г. Коротоножкіна, Є. Прудченко ; ред. 
О. Плотнікова ; Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2003. – 49 с. НБУВ: ВА636806 
Видання містить коротку біографічну довідку та бібліографію громадсько-політичного та державного діяча В. В. Щербицько-
го, яка згрупована у розділи: «Звіти, доповіді, промови, виступи Володимира Васильовича Щербицького» [1952–1986], 
«Перебування В. В. Щербицького на Дніпропетровщині» [1973–1989], «Про В. В. Щербицького» [1979–2000]. Без 
допоміжних покажчиків. 

1502. Володимир Володимирович Немошкаленко / уклад. П. В. Рябко ; авт. вступ. ст. і відп. ред. А. П. Шпак. – Київ : 
Наук. думка, 2003. – 222 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). НБУВ: АО263037 
Видання включає біографічний нарис про фізика, доктора фізико-математичних наук (1970), професора, академіка АН 
УРСР (1982) В. В. Немошкаленка, основні дати його життя та діяльності, інформацію про державні нагороди, премії, від-
знаки; блок фотоілюстрацій; список літератури про життя та діяльність ученого [1974–2002]; список учнів В. В. Немо-
шкаленка, які захистили кандидатські та докторські дисертації; покажчик друкованих праць В. В. Немошкаленка [1957–
2003]; публікації в газетах [1997–2001]; іменний покажчик; покажчик винаходів вченого (авторські свідоцтва, патенти); 
видання за редакцією В. В. Немошкаленка. 
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1503. Володимир Кампо : бібліогр. покажч. / упоряд. : В. Гірняк, М. Пономаренко ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН 
України, ЛНБ ім. В. Стефаника [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2003. – 68 с.  
Покажчик знайомить з життєвим шляхом та діяльністю Володимира Михайловича Кампо — юриста, вченого-правознавця, 
судді Конституційного Суду України. 

1504. Володимир Олександрович Горпинич : бібліогр. покажч. / уклад.: А. А. Лучик, В. В. Лучик ; редкол.: 
В. О. Горпинич, Д. Х. Баранник, М. П. Коломієць [та ін.] ; МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т, Каф. укр. мови. – 
Дніпропетровськ : [ДНУ], 2003. – 157 с. : портр. – (Ономастика і апелятиви ; вип. 18).  НБУВ: Ж70131/2003/18 
Видання, присвячене 75-річчю від дня народження вченого-мовознавця, доктора філологічних наук (1974), професора, заслу-
женого діяча науки і техніки України В. О. Горпинича, включає основні біографічні факти про нього, низку статей про життя 
та діяльність ученого (Карпенко Ю. А. «Слово о В. А. Горпиниче»; Лучик А. А., Лучик В. В. «Слово про вчителя»; Манакіна 
Н. М., Манакін В. М. «Дар служити людям науки»; Старовойт Л. В. «Повернення до витоків. Устами студентів»; Фенченко О. 
«Широта погляду»; Смирнова О. П. «Слово про Людину»), опубліковані наукові праці (монографії, посібники, підручники, 
словники, статті, тези [1962–2003]; наукові доповіді на міжнародних і всеукраїнських конференціях [1962–2001]; редагування 
монографій, наукових збірників, підручників [1969–2002]; опонування; автореферати дисертацій [1974–2002]; кандидатські 
дисертації, виконані під керівництвом В. О. Горпинича [1983–2003]), грамоти, дипломи, атестати, характеристики, адресні 
вітання з нагоди ювілеїв. Поетичні вітання з нагоди ювілеїв. Без допоміжних покажчиків. 

1505. Володимир Олександрович Плотников (1873–1947) / авт. вступ. ст. та уклад. Л. М. Клюєнкова ; відп. ред. 
Ю. О. Храмов ; АНВШ України, Укр. т-во істориків України. – Київ : [б. в.], 2003. – 57 с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  НБУВ: ВА638927 
У бібліографічному покажчику висвітлено етапи життєвого і творчого шляху електрохіміка, доктора хімічних наук (1935), 
професора, академіка УАН (1920), члена-кореспондента АН СРСР (1932) В. О. Плотникова. Подано основні дати життя та 
діяльності вченого, список літератури про нього [1920–2002], бібліографію друкованих праць В. О. Плотникова [1888–
1947], алфавітний покажчик статей, перелік виданнь під редакцією В. О. Плотникова, іменний покажчик.
1506. Володимир Пилипович Моренець : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. В. П. Море-
нець ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 57 с. – (Вчені НаУКМА).  
НБУВ: ВА644868 
До покажчика включено автопортрет, автобіографію і пропам’ятні дати літературознавця, доктора філологічних наук 
(1994), професора В. П. Моренця; список літератури про життя та діяльність ученого [1977–2003]; хронологічний 
покажчик його друкованих праць [1974–2003]; упорядкування та редагування [1989–2003]; перелік неопублікованих праць 
[2001–2003]; іменний покажчик. 

1507. Всеволод Іванович Наулко: до 70-річчя від дня народж. та 45-ї річниці наук.-пед. діяльності / упоряд. : 
Н. Руденко, В. Старков ; авт. вступ. ст. : П. Сохань, Ю. Алексєєв ; ред. Н. Черкаська ; відп. ред. О. Маврін ; НАН України, Ін-
т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Київ. славістич. ун-т, Міжрегіон. гуманіт. ін-т. – Київ : 
[Поліграф. центр. «Інтертехнологія»], 2003. – 79 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України).  
Видання містить короткий нарис життя, наукової та громадської діяльності етнографа, доктора історичних наук (1977), 
професора, члена-кореспондента НАН України (1997) В. І. Наулка. Наведено основні дати його життя і діяльності, список 
літератури про нього, хронологічний покажчик друкованих праць [1958–1998], наукове редагування та рецензування 
[1969–1998], алфавітний покажчик друкованих праць, іменний покажчик. 

1508. В'ячеслав Сергійович Палкін / авт.-упоряд. : А. К. Мартинюк, І. В. Палкін ; відп. за вип. Г. Я. Ботунова ; Харків. 
держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 32 с. – (Біогр. і бібліогр. визначних музикантів).  
НБУВ: Р96803 
Висвітлено основні етапи життя і творчої діяльності музичного і громадського діяча, диригента, педагога, народного 
артиста України, професора В. С. Палкіна. Подано перелік його основних науково-методичних праць та статей, а також 
основних творів, які виконувались хоровими колективами. Без допоміжних покажчиків. 
1509. Галацька В. Л. Бібліографічний огляд праць професора К. П. Фролової з українського літературознавства : навч. 
посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / В. Л. Галацька ; Дніпропетр. нац. ун-т, Каф. теорії мистецтва. – Дніпропетровськ : 
Пороги, 2003. – 45 с.   НБУВ: Р97867 
Покажчик включає біографічну довідку, зміст основних наукових праць (монографії та навчальні посібники) [1967–2001], 
наукові статті [1959–2000], відповідальне наукове редагування [1964–1997], офіційне наукове керівництво дисертаціями 
аспірантів і пошукачів [1974–1998], наукові розробки, опубліковані в скороченому вигляді [1961–1998], публікації в 
газетах [1949–2002]) літературознавця, доктора філологічних наук (1973), професора Клавдії Павлівни Фролової. 

1510. Геннадій Бурнашов : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Г. В. Горбань, Г. М. Медвідь ; Івано-Франків. ОУНБ 
ім. І. Франка, Івано-Франків. міська ЦБС, Літ. музей Прикарпаття. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. – 6 с. : іл. НБУВ: Р99113 
Геннадій Васильович Бурнашов — письменник. Видання містить розділи: «Основні дати життя і діяльності», «Публікації» 
(окремі видання [1975–2003]); колективні видання [1969–2001]; публікації в журналах [1965–2002]; рецензії на книги та 
відгуки про творчість Г. Бурнашова [1968–2002]). Без допоміжних покажчиків. 

1511. Георгій Федорович Романовський : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова ; МОН України, 
Укр. держ. морський техн. ун-т ім. адмірала Макарова, Б-ка УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 43 с. : іл., портр. 
НБУВ: Р99595 
Видання знайомить з життям та діяльністю вченого у галузі суднового енергетичного устаткування і турбоагрегатів, 
доктора технічних наук (1986), професора Г. Ф. Романовського. Подано бібліографію його праць [1967–2001]; технічні 
звіти, патенти, позитивні рішення за заявками [1968–1985]; список авторських свідоцтв [1984–1992]. 

1512. Герш Іцкович Будкер: до 85-річчя від дня народж. (1918–1977) : (біобібліогр. покажч.) / уклад. Л. В. Введенська ; 
ред. М. Г. Спиця ; відп. В. Ф. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2003. – 6 с. – (Наші видатні 
земляки).  
Подано стислу біографію, перелік праць, список літератури про життя і діяльність фізика, академіка АН СРСР (1964) 
Г. І. Будкера. 

1513. Голобуцький П. В. Петро Могила (1596–1647) : бібліогр. покажч. / П. В. Голобуцький, Н. І. Моісеєнко, 
З. І. Хижняк ; редкол. О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, НБУВ, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [б. в.] 
2003. – 248 с. : іл., портр.   НБУВ: ВА638374 
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Наведено бібліографію політичного, церковного, культурного, освітнього діяча XVII ст. П. Могили з монографій, 
матеріалів наукових конференцій, журнальних публікацій, статей зі збірників, енциклопедій, довідників, газет, а також 
рецензій на книги та статті за період з XVII ст. до 2001 р. 
1514. Гончаренко Семен Устинович : до 75-річчя від дня народж. : кат. вист. / уклад. та відп. за вип. 
Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2003. – 47 с. : портр. – (Ювіляри АПН України ; вип. 15).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-методиста, доктора педагогічних наук (1989), професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України (1998) С. У. Гончаренка (1989). Видання має наступну структуру: вступ, статтю про життя та 
діяльність ученого, перелік його друкованих праць (дисертації [1961, 1989], педагогічні концепції, стандарти [1991–1999]; 
теоретичні засади навчання і виховання, зміст освіти, гуманізація і гуманітаризація освіти, підручники, навчальні 
посібники [1970–2002]; підручники для вищої школи [1970–1988]; підручники, навчальні посібники для загальноосвітньої 
школи, українською мовою [1965–2002]; російською мовою [1965–1998]; іншими мовами [1986–2002]; збірники задач з 
фізики [1964–1998]; іншими мовами [1971–1976]; методичні посібники, рекомендації, листи, книги [1958–1999]; статті із 
збірників та періодичних видань [1960–2003]; С. У. Гончаренко — популяризатор науки [1970–1991]; довідкові видання 
[1986–2002]; праці, опубліковані за редакцією С. У. Гончаренка [1961–2002]), матеріали про науково-творчу діяльність 
С. У. Гончаренка [1979–2002], наукова школа С. У. Гончаренка (спеціальність 13.00.01 — загальна педагогіка та історія 
педагогіки: доктори наук [1995–1999], кандидати наук [1985–1997]; спеціальність 13.00.02 — теорія та методика навчання 
фізики: доктори наук [1997], кандидати наук [1980–1997]; спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти: 
доктори наук [1995–2002], кандидати наук [1995–1997]).

1515. Григорій Клочек : бібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / Кіровогр. держ. пед. ун-т, Каф. укр. літ. – 
Кіровоград : [б. в.], 2003. – 40 с. 
У бібліографічному покажчику вміщено основні відомості про науковий доробок літературознавця, організатора освіти, 
доктора філологічних наук (1990), професора, ректора Кіровоградського державного педагогічного університету (2005–
2010) Григорія Дмитровича Клочека. Окремі матеріали — «Дещо про себе» та «Автопортрет» — є передруками з інших 
видань, вони знайомлять з життєвим і науково-творчим шляхом ученого. 
1516. Гусляков Микола Омелянович : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. О. Ковтун, Т. В. Васильєва ; наук. ред. 
В. М. Тоцький ; МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біолог. ф-т, Каф. гідробіології та заг. екології. – Одеса : 
Астропринт, 2003. – 31 с. – (Сер. «Біобібліогр. вчених ун-ту» ; вип. «Біологи»).  
Покажчик, присвячений доктору біологічних наук (2003), професору М. О. Гуслякову, має такий зміст: «Від укладачів»; 
«Біографічний нарис»; «Основні підсумки наукової діяльності»; «Таксони діатомових водоростей, які описані та 
перекомбіновані М. О. Гусляковим»; «Бібліографічний покажчик наукових праць» [1977–2003]; «Навчально-методичні 
роботи» [1980–2001]; «Керівництво науково-дослідницькими темами» [1992–2003]; «Науково-популярні статті М. О. 
Гуслякова у газетах і журналах» [1989–1999]; «Відгуки у періодичних виданнях про роботи і діяльність М. О. Гуслякова» 
[1989–1999]; «Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом М. О. Гуслякова» [1988–2003]; «Алфавітний покажчик 
співавторів». 

1517. Дмитро Федорович Соловей : матеріали до бібліогр. / упоряд. О. Соловей, О. Юренко ; УВАН у США. – 
Полтава : Полтав. літератор, 2003. – 98 с.   НБУВ: ВА665363 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Д. Ф. Солов'я — історика, економіста, статистика, публіциста, дійсного члена УВАН 
(США). Наведено покажчики праць і творів академіка, а також назв серійних і періодичних видань, у яких він друкувався 
після 1944 р. 
1518. Добрий світ Софії Майданської: (до 55-річчя з дня народж.) : бібліогр. покажч. / уклад.: Є. Коршунова, І. Смєлік ; 
ред. Л. Стахурська ; відп. за вип. Г. Саприкін ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2003. – 35 с. : іл. 
НБУВ: Р99165 
У покажчику вперше зібрано публікації творів та список літератури про життя і діяльність письменниці, перекладачки 
Софії Василівни Майданської. Матеріал у межах тематичних розділів розташовано за алфавітом. Іменний покажчик, 
покажчик використаних періодичних видань. 
1519. Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку / В. Г. Дончик ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид. дім 
«Стилос», 2003. – 556 с. : фотоіл.  НБУВ: ВА644354 
У книжці критика й літературознавця Віталія Григоровича Дончика подається бібліографічний покажчик праць автора та 
зібрано окремі статті від кінця 50-х до найновіших, де читач має можливість простежити не лише індивідуальну еволюцію 
критика, його розуміння творчості, поглядів на життя, а й певною мірою зміни в літературі та її критичному осмисленні 
протягом понад чотирьох десятиліть. 

1520. Заруба В. М. Слабченко Михайло Єлисейович (1882–1952) : біобібліогр.: (до 120-річчя з дня народж. та у 50-ліття 
смерті : 1882–1952–2002) / В. М. Заруба ; ред. : В. А. Семеній, І. М. Веріго ; МВС України, Юрид. акад. – Дніпропетровськ : 
Юрид. акад., 2003. – 59 с. – (Бібліогр. визначних учених-юристів України ; вип. 1).  НБУВ: ВА645000 
Видання знайомить з життям і діяльністю юриста, доктора історичних наук (1928), професора, академіка ВУАН (1929) 
М. Є. Слабченка. Подано нарис життя і творчості вченого, основні події в його житті і діяльності, хронологічний покажчик 
творчості [1908–1994], рецензії і відгуки на праці вченого [1936–2003], дослідження про М. Слабченка [1929–2002], список 
псевдонімів та криптонімів М. Слабченка. Без допоміжних покажчиків. 

1521. Зоя Андріївна Бутенко : біобібліогр. до 75-річчя / уклад. П. М. Шкатула ; авт. вступ. ст. І. А. Смирнова ; відп. ред. 
В. Ф. Чехун. – Київ : Наук. думка, 2003. – 83 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).      НБУВ: АО263616 
Вчений-онколог, доктор медичних наук (1969), професор, академік АН УРСР (1990), заслужений діяч науки і техніки 
України. Видання має таку структуру: «Життєвий і творчий шлях З. А. Бутенко», «Основні дати життя і діяльності», 
«Література про життя та діяльність З. А. Бутенко» [1968–2003], «Покажчики друкованих видань: Хронологічний 
покажчик» [1953–2002], «Покажчик назв», «Покажчик рецензій», «Покажчик праць, які вийшли за редакцією вченого», 
«Іменний покажчик», «Покажчик дисертацій, виконаних під керівництвом та за консультацією З. А. Бутенко» [1966–1999].
1522. Игорь Викторович Сорока : биобиблиогр. сб. / сост. : Л. Алейникова, О. Крайнюк, Г. Пасынкова ; науч. ред. 
Л. Алейникова ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецк : [ДонГУЭТ], 
2003. – 169 с. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 4). 
Видання присвячено І. В. Сороці — доктору економічних наук, професору. 

1523. Игорь Иванович Литвиненко: (к 75-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. С. А. Завьялова ; ред. 
С. А. Куликова ; МОН, Нац. техн. ун-т «Харьк. политех. ин-т», НТБ. – Харьков : НТУ ХПИ, 2003. – 33 с. 
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Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого-хіміка, кандидата технічних наук, професора І. І. Литвиненка. Подано 
біографічну довідку про вченого, перелік його друкованих праць [1957–2003], список авторських свідоцтв та патентів 
[1961–2002], алфавітний покажчик прізвищ авторів. 

1524. «...Изгнанники, скитальцы и поэты!» Аркадий Тимофеевич Аверченко : биобиблиогр. справочник / авт.-сост. 
И. М. Богоявленская ; ред. В. П. Казарин, Л. Н. Дроздова ; Крым. респ. универсальная науч. б-ка им. И. Я. Франко, Крым. 
центр гуманитарных исслед. – Симф. : Крымский Архив, 2003. – 28 с. – (Возвращенные имена ; вып. 4).     НБУВ: Р100434 
Видання присвячено російському письменнику, драматургу, сатирику, театральному критику А. Т. Аверченку. Містить 
вступну біографічну статтю «Аркадий Аверченко и Крым»; коротку характеристику того, що зроблено в Криму для 
увіковічнення пам’яті та вивчення його спадщини; список найбільш авторитетних насьогодні видань творів автора [1910–
2001]; бібліографію історико-краєзнавчих і науково-дослідних робіт кримських авторів; довідково-бібліографічну 
літературу. Без допоміжних покажчиків. 

1525. Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, 
Л. Н. Штома ; наук. консультант Н. Г. Ничкало ; ред. Є. К. Бабич ; наук. ред. П. І. Рогова ; АПН України, Ін-т педагогіки і 
психології професійної освіти, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Київ : Вид-во НДПУ 
ім. М. Гоголя, 2003. – 45 с. : портр. – (Сер. «Академіки АПН України» ; вип. 2). – До 10-річчя АПН України.   НБУВ: Р98754 
Видання, присвячене доктору філософських наук (1977), професору, академіку АПН СРСР (1989), АПН України (1992) 
І. А. Зязуну, має сім розділів: 1) «Життєвий і творчий шлях Івана Андрійовича Зязюна»; 2) «Науковий доробок І. А. Зязюна 
з філософії освіти та естетичного виховання» [1968–2002]; 3) «І. А. Зязюн — теоретик педагогічної майстерності» [1977–
2001]; 4) «Історія педагогіки в дослідженнях вченого» [1978–1998]; 5) «Видання, опубліковані за редакцією І. А. Зязюна» 
[1983–2002]; 6) «Наукова школа І. А. Зязюна» (доктори наук [1997–2002], кандидати наук [1978–2002]); 7) «Філософсько-
педагогічні роздуми академіка». Наприкінці розміщено іменний покажчик. 

1526. Іван Антонович Климишин : покажч. публікацій / упоряд. : М. В. Бігусяк, І. Ю. Шимків ; відп. ред. серії 
М. В. Бігусяк ; МОН України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 24 с. : портр. – 
(Сер. «Вчені Прикарпат. ун-ту» ; вип. 2).   НБУВ: ІБД 
Подано публікації астронома, педагога, доктора фізико-математичних наук (1971), професора, академіка АНВШ України 
(1993) І. А. Климишина, що були надруковані 1953–2003 рр.  

1527. Ігор Степанович Флюнт. Півжиття на службі у «Нафтусі»: до 60-річчя з дня народж. та 30-річчя наук. роботи на 
курорті Трускавець / НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, Група клініч. бальнеології та фітотерапії, Асоц. 
учених м. Трускавця. – Київ : [б. в.], 2003. – 14 с.  
Відображено коротку біографічну довідку та хронологічний список наукових публікацій про доктора медичних наук 
(2005), професора І. С. Флюнта [1971–2003]. 

1528. Квасницький В’ячеслав Федорович : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. С. Панченко ; МОН України, Укр. держ. 
морський техн. ун-т ім. адмірала Макарова, Б-ка УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 41 с. : портр.           НБУВ: Р99596 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1988), професору В. Ф. Квасницькому, включає передмову, бібліографію 
наукових та методичних праць ученого за 1962–2003 рр. та допоміжний покажчик авторів. 

1529. Кіршенблат Яків Давидович : біобібліогр. / уклад.: В. П. Пішак, Г. І. Ходоровський, В. І. Ясінський ; Буковин. 
держ. медична акад. – Чернівці : Медакадемія, 2003. – 136 с. : портр. – (Вчені Буковини). – Авт. вказ. на звороті тит. арк. 
НБУВ: ВА638645 
Видання, присвячене біологу, ендокринологу, фізіологу, ентомологу, зоологу, паразитологу, доктору біологічних наук 
(1951), професору Я. Д. Кіршенблату, має наступну структуру: 1. «Автобіографія Я. Д. Кіршенблата»; 2. «Мовою 
фотодокументів»; 3. «Автореферат дисертації д. б. н. Я. Д. Кіршенблата»; 4. «Актова промова»; 5. «Некролог»; 6. «Наукова 
спадщина»: 6.1. Пішак В. П., Ходоровський Г. І., Ясінський В. І. Наукова спадщина професора Я. Д. Кіршенблата; 6.2. 
Підручники та монографії [Фото титульних сторінок, вступ і висновки до монографій [1969–1974]; 6.3. Основні наукові 
праці [1955–1983]; 6.4. Дисертаційні роботи, виконані під керівництвом професора Я. Д. Кіршенблата [фото титульних 
сторінок авторефератів та висновки до них]; 7. «Учитель, наставник, колега, громадянин (спогади про вчителя)»; 8. «Про 
нього писали». 

1530. Кононко Олена Леонтіївна: до 60-річчя від дня народж. : кат. виставки / упоряд. В. В. Березкіна ; відп. за вип. 
Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБ України. – Київ : [б. в.], 2003. – 30 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 13).  
Висвітлюються основні етапи життя та науково-педагогічної діяльності доктора психологічних наук (2002), професора 
О. Л. Кононко. Матеріали систематизовано за розділами книжкової виставки, а в межах розділів — за алфавітом назв 
праць. 

1531. Костоправ Георгій Антонович : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Дрьомова ; авт. вступ. ст. : Д. К. Патрича, 
Г. М. Захарова ; наук. ред. О. В. Башун ; ред. О. Г. Полєва ; відп. за вип. Л. О. Новакова ; Донец. ОНБ ім. Н. К. Крупської. – 
Донецьк : Східний вид. дім, 2003. – 52 с.   НБУВ: ВА658731 
У біобібліографічному покажчику відображено основні твори та список літератури про грецького поета Приазов’я 
Г. А. Костоправа. Покажчик укладено до 100-річчя від дня народження поета. Допоміжні покажчики: покажчик імен, 
періодичних видань. 
1532. Костянтин Іванович Заблонський : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. Ю. Гнатюк ; бібліогр. ред. З. Х. Ісламгулова ; 
МОН України, Одес. нац. політехн. ун-т, НТБ. – Одеса : Наука і техніка, 2003. – 116 с. : портр.        НБУВ: ВА706356 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1966), професору К. І. Заблонському, включає такі розділи: передмова, 
основні дати життя та діяльності К. І. Заблонського, нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого; 
список літератури про життя й наукову діяльність К. І. Заблонського [1968–2000]; покажчик друкованих праць [1939–
2000]; алфавітний покажчик праць; алфавітний покажчик співавторів.  

1533. Костянтин Трофимович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів ; наук. ред. та авт. передм. В. Моторний ; редкол. 
Б. Якимович (голова) [та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – 2-е вид., допов. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2003. – 
147 с. : фотоіл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 11).   НБУВ: ВА649853 
Висвітлено життєвий та творчий шлях, наукову діяльність Костянтина Костянтиновича Трофимовича — вченого-славіста, 
сорабіста, доктора філологічних наук (1978), професора. Подано покажчики публікацій, рецензій ученого [1949–2003], а 
також бібліографічних джерел про нього [1962–2000]. Покажчик виходить до 80-річчя вченого. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1525.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1530.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1532.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1533.pdf
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1534. Леонид Леонидович Товажнянский : (к 70-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. : 
С. А. Куликова, В. В. Манжелей, С. А. Гонкина, Н. М. Крюкова ; МОН Украины, Нац. техн. ун-т «Харьк. политех. ин-т», 
НТБ. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2003. – 87 с. : портр.   НБУВ: ВА637699 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого в галузі гідродинаміки, доктора технічних наук (1988), 
професора Л. Л. Товажнянського. Подано основні дати його життя і діяльності, бібліографію праць вченого (методологічні 
посібники [1984–1996], монографії [1966–2003], статті [1963–2002], авторські свідоцтва [1985–2003]) та ін. матеріали. 

1535. Леонид Соломонович Малинов : указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; ред. Л. К. Пичахчи ; 
Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2003. – 72 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ). 
Видання підготовлене до 75-річчя від дня народження Л. С. Малінова — вченого в галузі матеріалознавства, доктора 
технічних наук (1992), професора. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
праць вченого [1958–2003], іменний покажчик. 

1536. Леонід Йосипович Костенко : бібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / уклад.: М. Б. Сорока, 
І. А. Павлуша ; відп. ред. Н. Я. Зайченко ; НАН України, НБУВ. – Київ : [б. в.], 2003. – 15 с. – (Видатні діячі НБУВ ; вип. 1). 
НБУВ: Р103273 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Л. Й. Костенка — науковця у галузі комп'ютерних інформаційних систем, кандидата 
технічних наук (1981), керівника Центру бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ, його особистий внесок у розробку 
наукових засад створення та впровадження конвеєрної технології формування інформаційно-ресурсних складових 
універсальної електронної бібліотеки, подано бібліографію його друкованих праць [1969–2002]. 
1537. Леонід Сидорович Чуйко : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. / уклад.: Л. В. Баб'як, Р. О. Петріна ; 
редкол.: В. П. Новіков (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т хімії та хім. технологій, Каф. технології біолог. 
активних сполук, фармації та біотехнології. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 58 с. : фотоіл., портр.  
НБУВ: ВА650925 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора хімічних наук (1980), професора Л. С. Чуйка. Подано основні дати його 
життя та діяльності, бібліографію опублікованих праць Л. С. Чуйка [1965–2002], перелік авторських свідоцтв та патентів 
вченого, доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1967–1993], автореферати кандидатських дисертацій та 
магістерських робіт, захищених під керівництвом Л. С. Чуйка [1978–2002]. 

1538. Лесь Танюк: «Вітру не буде — треба гребти руками» : біобібліогр. нарис / упоряд. : В. О. Кононенко, 
І. О. Негрейчук, Т. М. Сінькова ; авт. вступ. ст. М. Жулинський ; відп. за вип. А. П. Корнієнко ; НПБУ, Ін-т літератури 
ім. Т. Шевченка НАН України. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 148 с. – (Шістдесятництво : профілі на тлі покоління ; вип. 6). 
НБУВ: ВА643323 
На підставі узагальнення книг і журнальних статей, картотек, а також електронної бази даних «Політика і політики в 
дзеркалі періодичних видань України» НПБУ висвітлено діяльність Леся Степановича Танюка — політичного діяча, 
письменника, перекладача, режисера, мистецтвознавця, театрознавця. Вміщено літературу про митця [1956–2003], перелік 
рецензій та відгуків на вистави Л. Танюка [1957–1988], бібліографію його художніх і публіцистичних творів [1953–2003], а 
також список постановок, здійснених режисером. Іменний покажчик. 

1539. Маріан Токар : біобібліогр. покажч.: до 30-річчя від дня народж. / уклад. і авт. вступ. ст. С. Пойда ; Ужгород. нац. 
ун-т, Закарпат. крайове культурно-освітнє т-во «Просвіта». – Ужгород : Два кольори, 2003. – 84 с. : іл.      НБУВ: ВА644350 
Проаналізовано життєвий і творчий шлях закарпатського історика, кандидата історичних наук, професора Маріана 
Юрійовича Токаря. Подано бібліографію наукових, науково-популярних та інших праць дослідника, у тому числі тих, які 
висвітлюють його життєдіяльність станом на 10 квітня 2003 р. Покажчик співавторів, покажчик використаних 
періодичних видань. 

1540. Марко Данилович Соколовський: до 185-річчя від дня народж. (1818–1883) : (бібліогр. покажч.) / уклад.: 
В. Мельник, М. Спиця ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2003. – 9 с. – (Наші видатні земляки). 
Подано стислий біографічний нарис, список літератури про життя і творчість музиканта, гітариста М. Д. Соколовського. 
1541. Масол Людмила Михайлівна : до 50-річчя від дня народж. : кат. виставки / упоряд. В. В. Березкіна ; АПН України, 
ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2003. – 33 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 12).   НБУВ: Р103482 
Подано науково-педагогічну діяльність педагога, вченого в галузі естетичного виховання, кандидата педагогічних наук 
Л. М. Масол. Каталог містить більш 150 описів публікацій вченого (навчальні посібники, програми, методичні 
рекомендації, нормативні документи, статті у наукових збірниках, матеріали виступів на конференціях, статті з 
періодики). До каталогу також увійшли неопубліковані праці (описи авторефератів дисертацій, дисертації ювілярки та 
дисертантів, які захищали кандидатський ступінь під науковим керівництвом Л. М. Масол). Іменний покажчик. 
1542. Месель-Веселяк Віктор Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2002 рр. / упоряд. : Л. Г. Сливкіна, Т. Ф. Дер-
леменко, Г. С. Щиголь, Н. В. Кривенко ; вступ. ст. М. В. Зубець, П. Т. Саблук ; наук. ред. В. А. Вергунов, М. М. Федоров ; 
УААН, Ін-т аграрної економіки, ЦНСГБ. – Київ : [ІАЕ УААН], 2003. – 182 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).     НБУВ: ВА675283 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідної, науково-організаційної та громадської діяльності В. Я. Мессель-
Веселяка — економіста-аграрника, доктора економічних наук (1993), професора, академіка УААН (1999). Подано 
інформацію щодо робіт ученого з проблем стратегії розвитку за ринкових умов агропромислового виробництва, 
методології спеціалізації, інтеграції та кооперування в сільському господарстві та інших галузях АПК, реформування 
відносин власності, розвитку та удосконалення земельних відносин і форм господарювання [1966–2003]. До змісту також 
включено інформацію про підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації — дисертації, підготовлені під науковим 
керівництвом В. Я. Месель-Веселяка (на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук [1997], на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук [1993–2002] та список літератури про життя та діяльність В. Я. Месель-
Веселяка [1995–2003]. 
1543. Микола Борисович Євтух: вчений, педагог, академік : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля], 2003. – 78 с. – (Сер. «Академіки АПН 
України» ; вип. 3). – До 10-річчя АПН України.   НБУВ: ВА650482 
Видання, присвячене доктору педагогічних наук (1996), професору, академіку АПН України (1999) М. Б. Євтуху, включає 
десять розділів: І. Потапенко К. К. Життєвий і творчий шлях Миколи Борисовича Євтуха. Основні дати життя і діяльності 
М. Б. Євтуха. Матеріали про науково-творчу діяльність вченого [1997–2002]; ІІ. Дослідження з історії педагогіки — один з 
основних напрямів наукової діяльності Євтуха М. Б.: Дисертації [1974; 1996]. Книги [1995–1996]. Статті із збірників та 
періодичних видань [1971–1996]. Видатні діячі педагогічної науки [1970–2001]; ІІІ. Питання теорії навчання та виховання: 
Книги [1995–2002]. Статті із збірників та періодичних видань [1973–2002]; ІV. Науковий доробок вченого з питань 
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реформування вищої школи та розвитку психолого-педагогічної науки: Книги [1995]. Статті із збірників та періодичних 
видань [1992–2002]; V. Методичні матеріали, рекомендації для викладачів та студентів [1989–2001]; VІ. Праці з проблеми 
підготовки учителя [1990–2003]; VІІ. Внесок вченого у розвиток порівняльної педагогіки: Книги [1996, 2001]. Статті із 
збірників та періодичних видань [1976–2002]; VІІІ. Праці із зарубіжних видань [1995–2002]; ІХ. М. Б. Євтух — науковий 
редактор, рецензент [1983–2002]; Х. Наукова школа М. Б. Євтуха: Доктори наук [1997–1998]. Кандидати наук зі 
спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки [1992–2003]. Кандидати наук зі спеціальності 
13.00.04 — теорія та методика профосвіти [1991–2002]. Наприкінці розміщено іменний покажчик. 

1544. Микола Ілліч Приходько : біобібліогр. покажч.: до 65-річчя від дня народж. / уклад. Н. М. Чала ; МОН України, 
ЗДУ, Наук. б-ка. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 50 с.  
Покажчик присвячено доктору педагогічних наук (1991), професору, завідувачу кафедрою проблем управління i 
соціальної педагогіки ЗДУ М. І. Приходько. Подано основні біографічні дати вченого, бібліографію наукових та науково-
педагогічних праць, популярні публікації [1976–2002]. 

1545. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. та співавт. передмов. В. Савчин ; наук. ред. Р. Зорівчак ; ред.-
бібліогр. Г. Домбровська ; редкол. Б. Якимович (голова) [та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : [б. в.], 2003. – 
356 с. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 10).   НБУВ: ВА641245 
Подано бібліографію перекладацької та оригінальної творчості перекладача, поета, лексикографа, критика, редактора та 
перекладознавця Миколи Олексійовича Лукаша. Вміщено перелік літератури про його життєвий та творчий шлях. Зібрані 
матеріали охоплюють період за 50 років (1953–2003). 
1546. Микола Тимошик: наукові праці, журналістика, публіцистика : біобібліогр. покажч. : (1978–2003) / упоряд. : 
А. Зубар, О. Баранник ; передм. Д. Степовик ; наук. ред. В. Карпенко ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Наша 
культура і наука, 2003. – 91 с. : іл. – (Сер. «Біобібліогр. покажчики»).   НБУВ: ВА652206 
Висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, журналіста, публіциста, видавця, доктора філологічних наук (1997), 
професора, академіка АНВШ (2005) Миколи Степановича Тимошика. Подано його автобіографію, основні дати життя і 
діяльності, покажчик друкованих праць вченого (за систематичним принципом) [1970–2003], список літератури про 
М. С. Тимошика [1994–2003].  
1547. Микола Якович Біліченко : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар ; Нац. гірн. ун-т. – 
Дніпропетровськ : [б. в.], 2003. – 24 с.  
У рекомендаційному покажчику літератури висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та суспільної 
діяльності вченого в галузі рудникового транспорту, доктора технічних наук (1965), професора, заслуженого працівника 
вищої школи УРСР (1979) М. Я. Біліченка. Подано праці вченого за період від 1952 до 2003 р. 

1548. Мирон Онуфрійович Лозинський / уклад.: Б. М. Кожушко, А. П. Шиванюк ; вступ. ст. : В. І. Станинець, 
В. В. Орда ; пер. вступ. ст. на англ. мову Н. Ю. Ростовцева ; відп. ред. Ю. Г. Шермолович. – Київ : Наук. думка, 2003. – 
198 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). – Текст укр., рос., англ. мовами.   НБУВ: АО263567 
Видання, присвячене доктору хімічних наук (1974), професору, академіку НАН України (2000) М. О. Лозинському, 
включає дані про життєвий і творчий шлях, головні дати життя та діяльності вченого (укр., рос., англ. мовами), життєвий 
шлях М. О. Лозинського у фотографіях, хронологічний покажчик друкованих наукових праць М. О. Лозинського [1959–
2003], покажчик його авторських свідоцтв і патентів [1964–1986]. 

1549. Мирослав Федорович Головко : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Ю. Л. Блажиєвський, Н. Я. Гривнак ; авт. вступ. 
ст. Ю. В. Калюжний ; відп. ред. : О. Л. Іванків, І. М. Мриглод ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : 
Ю. М. І., 2003. – 57 с. : портр. – (Бібліогр. укр. вчених).  НБУВ: ВА646453 
Видання, присвячене вченому у галузі фізики рідкого стану, доктору фізико-математичних наук (1982), професору, члену-
кореспонденту НАН України (2003) М. Ф. Головку, складається з короткої наукової біографії, основних дат життя і 
наукової діяльності, покажчика друкованих праць ученого [1968–2003], алфавітного покажчика співавторів. 

1550. Михайло Григорович Маслюк: до 85-річчя від дня народж. (1918–1995) : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: 
С. Заступ, М. Спиця ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2003. – 14 с. : іл. – 
(Наші видатні земляки).   НБУВ: Р97887 
Подано стислу біографію, перелік праць, список літератури про життя і діяльність художника, майстра мікромініатюри 
М. Г. Маслюка. Без допоміжних покажчиків. 

1551. Михайло Ілліч Щербань (23.02.1921 – 21.08.2000) / упоряд. : О. М. Маринич, Л. Г. Руденко ; Укр. географічне т-
во. – Київ : ВГЛ Обрії, 2003. – 110 с. : іл. – (Видатні географи України).  НБУВ: ВА660625 
Покажчик знайомить з життєвим шляхом ученого-метеоролога і кліматолога, педагога, організатора географічної науки і 
освіти, доктора географічних наук (1974), професора М. І. Щербаня. Подано низку спогадів колег, учнів про вченого, 
список його друкованих праць [1951–1995], основні дати життя і діяльності М. І. Щербаня у фотографіях. 
1552. Михайло Паращук : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Я. Сулима, Т. Н. Бабчук ; авт. вступ. ст. М. М. Ониськів ; ред. : 
Г. С. Моліцька, Б. В. Хаварівський ; відп. за вип. : Н. А. Сергєєва, В. І. Вітенко ; Держ. арх. Терноп. обл., Терноп. ОУНБ. – 
Тернопіль : [б. в.], 2003. – 85 с. : фотоіл. 
Михайло Іванович Паращук — скульптор, громадський діяч. Іменний покажчик. 

1553. Н. Д. Полонська-Василенко — видатний український історик, філософ, археолог : біобібліогр. нарис / уклад. 
Л. П. Яременко ; ред. Н. М. Макуха ; відп. за вип. М. О. Залепа ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки. – Київ : [б. в.], 2003. – 50 с. – 
(Видатні історики України ; вип. 1).  
Видання містить біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний бібліографічний покажчик праць 
[1904–2002] та список літератури про життя і діяльність [1950–2002] доктора історичних наук (1940), професора Наталі 
Дмитрівни Полонської-Василенко. Іменний покажчик. 

1554. Надія Іванівна Миронець : бібліогр. покажч. / уклад. Ю. Середенко ; авт. вступ. сл. О. Гуржій ; бібліогр. ред. 
В. Кононенко ; ред. Ю. Шелест ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : 
[б. в.], 2003. – 44 с. – (Бібліогр. вчених України).   НБУВ: Р99244, Р98551 
Висвітлено основні етапи педагогічної та наукової діяльності історика, джерелознавця, доктора історичних наук (1990), 
професора, заслуженого працівника народної освіти України Н. І. Миронець, наведено бібліографію її праць. Іменний 
покажчик. 
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1555. Надія Михайлівна Бібік: до 55-річчя від дня народж. : кат. виставки / упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. П. І. Рогова ; 
відп. за вип. Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2003. – 28 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 16).  
Публікація присвячена науково-педагогічній діяльності Н. М. Бібік — доктору педагогічних наук (1999), професору, 
академіку АПН України (2002). Матеріали каталога представляють ту частину наукового доробку Н. М. Бібік, що є у 
фондах ДНПБ України та праці, надані вченим, для організації виставки (державні стандарти початкової освіти, навчальні 
програми, підручники і навчальні посібники для учнів 1–4 кл., методичні посібники і рекомендації для вчителів початкової 
школи і студентів вузів, монографії, статті з наукових збірників і фахових періодичних видань). До каталога увійшли 
також неопубліковані праці — дисертації ювіляра та дисертантів, які захищали кандидатські ступені під науковим 
керівництвом Н. М. Бібік. Матеріал систематизовано за розділами виставки, а в межах розділів – за алфавітом назв праць 
та прізвищ авторів. 

1556. Наталена Королева : біобібліогр. покажч. = Natalena Koroleva : biobiblogr. Guide / уклад. К. Костишина ; авт. 
передм. В. Передирій ; наук. ред. О. Мишанич ; редкол. Б. Якимович (голова) [та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : 
[Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2003. – 106 с. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 12).   НБУВ: ВА664931 
Подано бібліографію окремих видань творів, словників, перекладів, публікацій письменниці Наталени Андріанівни 
Королевої [1921–2001], а також літературних джерел про її життя і творчість [1928–2003]. 
1557. Невтомна муза Сергія Алексєєва: до 60-річчя з дня народж. та 35-річчя творч. діяльності : (біобібліогр. матеріали) 
/ вступ. ст. Б. Хоменко ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2003. – 5 с. : іл., 
портр. 
Подано автобіографію, перелік окремих видань журналіста, публіциста, гумориста Сергія Івановича Алексєєва. 

1558. Нонна Михайлівна Шляхова : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. В. Шепельська ; відп. ред. В. А. Сминтина ; наук. 
ред., авт. вступ. ст. Є. М. Черноіваненко ; бібліогр. ред. М. О. Подрєзова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 
Одеса : Астропринт, 2003. – 25 с. – (Сер. «Біобібліогр. вчен. ун-ту»; Вип. Філологи). 
Вчений літературознавець, доктор філологічних наук (1986), професор.  

1559. «Один з тих, хто впливає на час»: Михайло Слабошпицький : біобібліогр. нарис / авт. Н. М. Філахтова. – Черкаси : 
[б. в.], 2003. – 15 с. – (Лауреати обл. літ. премії «Берег надії» ім. В. Симоненка). 
Нарис представляє письменника, прозаїка, публіциста, літературознавця, громадського діяча Михайла Федотовича 
Слабошпицького. Відкривається видання біографічними, літературознавчими відомостями про М. Слабошпицького та 
висловами письменників, вчених, громадських діячів про його творчість. Бібліографічна частина складається з двох 
розділів — «Неупокорена душа: Література про М. Слабошпицького» та «Не нарікати, а діяти: Твори письменника». 
1560. Олекса Васильович Мишанич : біобібліогр. до 70-річчя / упоряд. Я. Мишанич ; авт. вступ. ст. 
М. Сулима ; відп. ред. М. Жулинський. — Київ : Основи, 2003. – 76 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). 
НБУВ: АО263066 
До видання включено інформацію про життєвий і творчий шлях літературознавця, доктора філологічних наук (1982), 
професора, члена-кореспондента НАН України (1997) Олекси Мишанича, основні дати його життя і діяльності, список 
літератури про нього [1963–2001], хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1954–2003], покажчик імен і назв. 

1561. Олександр Іванович Бугайов: до 80-річчя від дня народж. : кат. виставки / упоряд. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. 
Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2003. – 40 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 18).  
Видання висвітлює педагогічну та наукову діяльність педагога, вченого-методиста, доктора педагогічних наук (1984), 
професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1991) О. І. Бугайова. Матеріали каталога представляють ту частину 
наукового доробку вченого, що є у фондах ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. Документи каталога систематизовано за 
розділами виставки, які відтворюють життєвий і творчий шлях О. І. Бугайова, його науковий доробок (підручники і 
навчальні посібники з фізики, методики навчання фізики для середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладів; 
методичні посібники та рекомендації для вчителів і студентів; державні стандарти та програми в галузі фізичної освіти; 
численні статті з наукових збірників; матеріали наукових конференцій; статті з фахових періодичних видань). Окремий 
розділ представляє наукову школу вченого — дисертації його докторантів і аспірантів. 

1562. Олександр Іванович Сич : бібліогр. покажч.: (до 50-річчя від дня народж. та 25-річчя наук. діяльн.) / ЧНУ 
ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 26 с. : портр.  НБУВ: Р100046 
Покажчик знайомить з життям і діяльністю доктора історичних наук (1994), професора О. І. Сича. Подано хронологічний 
покажчик його наукових і науково-популярних праць [1980–2003], перелік рецензій в наукових виданнях [1989–2003], 
реферати [1984–1995], науково-методичні праці [1995–2003], публікації в газетах [1981–2003]. Без допоміжних 
покажчиків. 

1563. Олександр Миколайович Дубовий : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. С. Панченко, Т. Д. Корольова ; МОН України, 
Укр. держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова, Б-ка УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 21 с. : портр. 
НБУВ: Р99594 
Видання присвячено доктору технічних наук (1997), професору О. М. Дубовому. До персонального бібліографічного 
покажчика включено передмову, короткий біографічний нарис, бібліографію праць вченого: І. «Наукові та навчально-
методичні роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації» [1973–1997]; ІІ. «Наукові та навчально-методичні 
роботи, які опубліковані після захисту докторської дисертації» [1998–2002]; ІІІ. «Авторські свідоцтва, патенти на 
винаходи» [1987–1991]. Авторський покажчик. 

1564. Олексій Семенович Онищенко : матеріали до біобібліогр. / уклад.: Т. В. Добко, А. Л. Панова ; вступ. ст. П. Т. Тронь-
ко ; редкол. І. Ф. Курас (голова) [та ін.] ; НАН України, НБУВ. – Київ : [НБУВ], 2003. – 109 с. : портр.       НБУВ: ВА632673 
Відображено основний творчий доробок ученого в галузі філософії, культурології, соціології, бібліотекознавства, 
книгознавства, інформатики, доктора філософських наук (1975), професора, академіка НАН України (1997), заслуженого 
діяча науки і техніки О. С. Онищенка. Подано список літератури про життя та діяльність О. С. Онищенка [1992–2003], 
хронологічний покажчик його друкованих праць [1992–2003], інформацію про наукову школу вченого [1994–2002]. 
Допоміжні покажчики (іменний покажчик, покажчик назв друкованих праць). 

1565. Олесь Терентійович Гончар : реком. покажч. літ. / уклад.: О. Н. Нефедова, В. Г. Римар, Ж. Г. Манаєнко ; Нац. 
гірн. ун-т, Ін-т гуманіт. проблем, НТБ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2003. – 31 с.  
У рекомендаційному покажчику літератури, який присвячено 85-річчю від дня народження письменника, літературного 
критика, громадського діяча О. Гончара, відображено основні дати життя та літературної діяльності, основні видання 
творів О. Гончара [1947–2003] та список літератури про його життя та творчість [1946–2003]. Без допоміжних покажчиків. 
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1566. Павло Костянтинович Федоренко : (біобібліогр. покажч.) / склали : О. Б. Коваленко Л. В. Студьонова, 
В. В. Ткаченко ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. відділення Ін-
ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Черніг. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – 
Чернігів : [б. в.], 2003. – 23 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 1).   НБУВ: Р105956 
Покажчик відкриває серію «Історики та краєзнавці Чернігівщини», започатковану Чернігівською ОУНБ 
ім. В. Г. Короленка і присвячений історику, археографу П. К. Федоренку. Посібник складається з таких розділів: «Праці 
П. К. Федоренка»; «Неопубліковані праці П. К. Федоренка»; «Література про П. К. Федоренка». У середині рубрик 
матеріал розташований за принципом прямої хронології. Добір літературних джерел завершено у вересні 2003 р. Посібник 
супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з «Алфавітного покажчика праць П. К. Федоренка», 
«Іменного покажчика», «Географічного покажчика». 

1567. Мирослав Іванович Павлюк : біобібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. І. І. Чебаненко ; відп. ред. Ю. М. Сеньковський ; 
Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України, Нац. акціонер. компанія «Нафтогаз України». – Львів : Ліга-Прес, 
2003. – 40 с.  НПБУ: А628510 
Висвітлено життєвий та творчий шлях дослідника в галузі нафтогазової геології і геотектоніки, доктора геолого-
мінералогічних наук (1997), професора, члена-кореспондента НАН України (2006) М. І. Павлюка. Наведено покажчик 
друкованих праць: автореферати дисертацій [1974, 1997], монографії [1978–2002], статті та тези доповідей [1970–2003], 
алфавітний покажчик друкованих праць М. І. Павлюка, іменний покажчик. 

1568. Петров Г. Приречений на любов до астрономії / Г. Петров ; авт. передм. та відп. ред. Г. І. Пінігін ; МОН України, 
НДІ «Миколаїв. астроном. обсерваторія». – Миколаїв : Атол, 2003. – 59 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених МАО МОН України).  
НБУВ: ВА655984 
До видання увійшли: передмова, біографічний нарис про доктора фізико-математичних наук (1988) Григорія Матвійовича 
Петрова, основні дати його життя і діяльності, покажчик наукових праць вченого [1957–2003], іменний покажчик 
співавторів. 

1569. Пинигин Г. И. Меридиан астронома : Пулково — Николаев / Г. И. Пинигин ; МОН Украины, НИИ «Николаев. 
астрономич. обсерватория». – Николаев : Атолл, 2003. – 88 с. : ил. – (Биобиблиогр. ученых НАО МОН Украины).  
НБУВ: ВА661890 
Публікація містить автобіографію, нарис про наукову, педагогічну, науково-організаційну діяльність доктора фізико-
математичних наук (1992), професора Геннадія Івановича Пінігіна; основні дати його життя і діяльності; хронологічний 
покажчик наукових, педагогічних, науково-популярних, науково-історичних праць і винаходів Г. І. Пінігіна [1970–2003]. 

1570. Поет над прірвою життя: Є. Плужник : персон. бібліогр. покажч. / уклад. М. О. Божко ; ред. Л. Я. Пєскіна ; ЦБС 
Шевченк. р-ну м. Києва, Центр. б-ка ім. Є. Плужника. – Київ : Просвіта, 2003. – 28 с.  НПБУ: А628554 
Євген Павлович Плужник — поет, драматург, перекладач. Іменний покажчик. 

1571. «Полинь душею до душі моєї» : реком. бібліогр. покажч. / упоряд. І. Смєлік ; ред. Л. Стахурська ; Держ. б-ка 
України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2003. – 32 с.  НБУВ: Р99157 
Покажчик присвячено творчості письменника Євгена Пилиповича Гуцала — лауреата премії ім. Ю. Яновського (1982 р.), 
Державної премії ім. Т. Шевченка (1995 р.), премії Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів (1995 р.) і премії 
ім. І. Огієнка (1996 р.). 

1572. Полюдов Олександр Миколайович : бібліогр. покажч. / уклад. С. Г. Янчишин ; МОН України, Укр. акад. 
друкарства. – Львів : Клуб львів. поліграфістів, 2003. – 36 с. – (Сер. бібліогр. покажчиків).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора технічних наук (1980), професора О. М. Полюдова. Подано його основні 
дати життя і творчості, статтю Ю. Хведчина та П. Топольницького «Олександр Полюдов — генератор ідей», бібліографію 
друкованих праць ученого [1959–2002], список літератури про О. М. Полюдова [2001–2002]; дисертації, виконані під його 
керівництвом [1972–2002]; перелік авторських свідоцтв та патентів О. М. Полюдова [1968–2003]; іменний покажчик. 

1573. Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878–1942): до 125-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
В. В. Вербова, Н. А Горбенко, С. В. Іщук, С. В. Петровська ; наук. ред. : П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; АПН України, ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Дух і літера, 2003. – 132 с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 2).     НБУВ: ВА652481 
У покажчику подано бібліографію творів педагога, письменника, лікаря Януша Корчака, список літератури про його життя 
і діяльність, матеріали про увічнення його пам’яті, перелік бібліографічних видань. Окремо представлено цитати з 
педагогічних творів Януша Корчака та висловлювання відомих педагогів про нього. У посібнику вміщено додатки з 
переліком літературних творів педагога, виданих у Польщі за його життя, та переліком електронних адрес з інформацією 
про Януша Корчака в мережі Інтернет. 
1574. Почутий сучасниками: Микола Негода : бібліогр. покажч. / склад. Н. В. Адешелідзе ; ред. Г. С. Круглякова ; авт. 
вступ. ст. : В. Поліщук, В. Базилевський, О. Довгих ; Упр. культури Черкас. облдержадміністрації, Черкас. ОУНБ 
ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2003. – 21 с. – (Черкащини славетні імена).   НБУВ: Р97622 
Даний випуск серії бібліографічних посібників «Черкащини славетні імена» присвячений життю і творчості письменника 
Миколи Тодосійовича Негоди, лауреата літературної премії імені Василя Симоненка. Містить іменний покажчик. 
1575. Професор В. К. Шпак: сторінки життя / ред. кол. : Ю. Г. Лега, Л. І. Білик, М. І. Бушин [та ін.]. – Черкаси : ЧДТУ, 
2003. – 60 с. : іл. – (Вчені Черкас. держ. технолог. ун-ту).   НБУВ: АО263491 
Подано біографічний нарис, основні дати життя та діяльності, основні наукові та навчально-методичні праці доктора 
філологічних наук (1992), професора Валерія Кириловича Шпака [1978–2003]. 

1576. Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліогр.: до 70-річчя від дня народж. / упоряд. : Н. І. Тарасова, 
Г. І. Германчук ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Б-ка. – Київ : [б. в.], 2003. – 35 с. : фотоіл., портр. – (Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова).   НБУВ: Р99544 
Покажчик присвячено 70-річчю від дня народження і 50-річчю науково-педагогічної діяльності кандидата фізико-
математичних наук, доктора філософії (2010), професора І. Т. Горбачука. Подано нарис науково-педагогічної діяльності, 
основні дати життя та діяльності вченого та бібліографію його праць [1968–2003]. Без допоміжних покажчиків. 

1577. Професор Іван Федорович Підпалий : бібліогр. покажч. пр. за 1967–2003 рр. / упоряд. : Л. Б. Борисенко, 
Н. Г. Дудкевич ; відп. за вип. Н. С. Головко ; авт. вступ. ст. В. К. Шелест ; фото В. Л. Клепко ; Вінн. держ. аграр. ун-т. – 
Вінниця, 2003. – 30 с. – (Сер. «Вчені нашого вузу»).  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1573.pdf
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У виданні висвітлено основні дати життя і діяльності доктора с. г. наук (1995), професора (1999), академіка ІАУ (1999) 
І. Ф. Підпалого. Наведено перелік його публікацій [1967–2003], в яких розглядаються питання інтенсифікації 
кормовиробництва на зрошених і осушених землях. 
1578. Професор Микола Іванович Бушин: Україна — моя Батьківщина / авт. передм. О. Реєнт ; ред. М. І. Бушин ; 
Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – 295 с. : фотоіл., портр. – (Вчені Черкас. держ. технолог. ун-ту). – 
Частина тексту парал.: укр., англ.   НБУВ: ВА636134 
Подано наукові праці доктора історичних наук, професора М. І. Бушина, список літератури, бібліографічні та довідкові 
матеріали про його життя, науково-педагогічну та громадську діяльність. Покажчик співавторів. Іменний покажчик. 

1579. Професор Новиков Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко ; наук. 
ред. В. А. Вергунов ; Асоц. б-к України. – Київ : Нора-друк, 2003. – 63 с. : іл., табл., портр. – (Сер. «Відомі вчені-
природознавці та освітяни України» ; [кн. 1]).  НБУВ: ВА643609 
Зображено життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність М. М. Новикова — фізика, доктора 
фізико-математичних наук (1975), заслуженого професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 
академіка АНВШ України та Української екологічної академії наук. Наведено покажчики праць ученого та педагога 
[1956–2003], а також список літератури про його життя та діяльність [1984–2003], допоміжні покажчики (іменний, 
предметно-тематичний).  

1580. Професор Філіп’єв І. Д. та його внесок у розвиток агрохімічної науки в умовах зрошуваного землеробства : 
біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955–2003 рр. / уклад.: В. Є. Гамаюнов, О. В. Підручна ; ХДАУ, Каф. землеробства. – 
Херсон : ХДАУ, 2003. – 78 с.  
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність Івана 
Давидовича Філіп’єва — доктора с. г. наук, професора, академіка Української академії наук національного прогресу. 
Також включено бібліографічний покажчик наукових праць [1955–2003]. 

1581. Професор Фомічов Анатолій Михайлович : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, 
З. І. Варга, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : [б. в.], 2003. – 55 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. 
вчених-аграріїв України ; [кн. 6]).  НБУВ: ВА637594 
Покажчик знайомить з життям та діяльністю вченого в галузі селекції, насінництва і технології вирощування кормових 
буряків, доктора с. г. наук (1983), професора А. М. Фомічова. Подано основні дати життя і діяльності вченого, 
хронологічний покажчик його наукових праць [1960–2002], перелік авторських свідоцтв [1979–1992], інформацію про 
наукову школу [1973–2003], список літератури про життя та діяльність А. М. Фомічова [1993–2001], допоміжні покажчики 
(предметно-тематичний, іменний). 

1582. Професор Яната Олександр Алоїзович (1888–1938) : [біобібліогр. покажч. до 115-річниці від дня народж.] / уклад.: 
В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 2003. – 224 с. : портр. – 
(Істор.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, док., бібліогр.» ; кн. 4).  НБУВ: ВА650573 
Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність О. А. Янати — 
вченого в галузі біологічної та с. г. науки та освіти, професора. Проаналізовано внесок ученого у формування української 
державності, а також розвиток економіки, культури, науки України. Наведено покажчики літератури про його життя та 
діяльність. 
1583. Раїса Іванченко : біобібліогр. довідник / уклад. Т. Крицька ; наук. ред. : І. П. Ющук, Л. О. Сморж ; бібліогр. ред. 
В. О. Кононенко ; Київ. міжнар. ун-т, НПБУ, Кн. палата України. – Київ : Аратта, 2003. – 264 с. НБУВ: ВА639974, ФПУ/№2015 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та літературно-публіцистичної діяльності історика, кандидата історичних наук, 
професора, письменниці, заслуженого діяча мистецтв України (1999) Раїси Петрівни Іванченко (Іванової). Розглянуто її 
творчий доробок за період з 1958 р. до 2003 р., а також літературу, в якій проаналізовано її творчість і наукову діяльність. 
Іменний покажчик. 
1584. Роман Романович Левицький : біобібліогр. покажч. / упоряд. : А. П. Моїна, О. Р. Баран, А. Я. Андрусик [та ін.] ; 
авт. вступ. ст. : М. А. Корчневський, А. П. Моїна, О. Р. Баран ; відп. ред. : І. М. Мриглод, О. Л. Іванків ; НАН України, Ін-т 
фізики конденсованих систем. – Львів : [Ін-т фізики конденсованих систем НАН України], 2003. – 66 с. – (Бібліогр. укр. 
вчених).  НБУВ: ВА648162 
Видання, присвячене фізику, доктору фізико-математичних наук (1991), професору Р. Р. Левицькому, містить нарис про 
його наукову та науково-організаційну діяльність, основні дати життя і діяльності вченого, покажчик друкованих праць 
Р. Р. Левицького [1968–2003], алфавітний покажчик співавторів. 

1585. Сацький Віталій Антонович : (бібліогр. список) / уклад. О. Дутова ; Управл. культури облдержадмін., Запоріз. 
ОНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : Поліграф, 2003. – 31 с. : портр. – (Герої України — наші земляки ; вип. 1).  
Видання знайомить із життєвим та творчим шляхом генерального директора ВАТ «Запорізький металургійний комбінат 
«Запоріжсталь», кандидата технічних наук (1968), доктора філософії в технічних науках В. А. Сацького. Подано 
біографічну довідку про вченого, інформацію про його відзнаки, бібліографію публікацій (про чорну металургію [1963–
1984], про ВАТ «Запорізький металургійний комбінат» [1988–2002]), список літератури про життя та діяльність 
В. А. Сацького [1999–2002]. 

1586. Світлана Артамонова: бібліотекознавець : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / уклад. 
та відп. ред. Г. А. Войцехівська ; Держбуд України, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного. – Київ : 
Укрархбудінформ, 2003. – 50 с. : фотоіл. – (Особистість).  НБУВ: ВА649221 
Висвітлено життєвий та творчий (зокрема, Челябінський та Київський періоди) шлях Світлани Сімсонівни Артамонової — 
бібліотекознавця, кандидата педагогічних наук, доцента, ученого секретаря ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Наведено 
покажчики друкованих праць, у яких згадано бібліотекознавця, студентських робіт під її керівництвом, а також видань за 
її редагуванням. Вміщено перелік періодичних видань, у яких опубліковано статті вченої, а також скорочень назв 
організацій.  

1587. Семен Кукурудза : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, Ф. Кіптач ; наук. ред. проф. О. Шаблій ; авт. 
передм. : І. Ковальчук, М. Назарук, М. Рутинський ; ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 
2003. – 110 с. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 14).   НБУВ: ВА662894 
У біобібліографічному покажчику подано дати життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності географа, 
ландшафтознавця, геоеколога та історика української географії, члена-кореспондента УЕАН, члена Українського 
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Географічного Товариства та НТШ, кандидата географічних наук (1979) Семена Ілліча Кукурудзи. Подано бібліографію 
праць ученого [1972–2002] та список літератури про нього [1983–2002]. 

1588. Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Н. А. Бабенко, Л. А. Олександрова ; заг. ред. 
О. В. Халчанська. – Полтава : РВВ ПОІППО, 2003. – 32 с. : портр.  НБУВ: Р100122 
Покажчик присвячено фахівцю з проблем філософії освіти, доктору філософських наук (2009) С. Ф. Клепку. Видання 
містить розділи: «Curriculum vitae, 2003» (освіта, академічна освіта, адміністративні призначення, гранти та проекти, 
спеціальні нагороди, участь в академічних і професійних товариствах, редакторські обов’язки, публіцистика); 
«Хронологічний список друкованих праць» [1986–1992]; «Академічні публікації» (книги, тексти в книгах, філософські 
видання з переліку ВАК; часописи, on-line публікації, редаговані томи, неопубліковане; [1990–2003]). Без допоміжних 
пркажчиків. 

1589. Скарби Михайла Сікорського : бібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Володько, М. П. Зніщенко, О. М. Литвин, 
Л. П. Соляник ; відп. ред. М. П. Зніщенко ; Київ. обл. управління культури, Київ. обл. б-ка для дітей, Від. культури 
Переяслав-Хмельниц. райдержадміністрації. – Київ : [б. в.], 2003. – 31 c. – (Наші видатні земляки). – До 80-річя з дня 
народж. М. І. Сікорського.  НБУВ: Р99836 
Видання присвячено історику, краєзнавцю, заслуженому працівнику культури, директору Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав», Герою України Михайлу Івановичу Сікорському. Містить вступну статтю 
«Скарби Михайла Сікорського» та розділи: «Наукові та історичні праці М. І. Сікорського» [1968–1996], «Публікації 
М. І. Сікорського» [1953–1994], «Друковане слово про Національний історико-етнографічний заповідник ―Переяслав‖» 
[1954–2000], «Творець Переяславського скарбу» [1970–1999], «Списки наукових праць і публікацій директора 
Національного історико-етнографічного заповідника ―Переяслав‖» [1951–1995], «Музеї, які входять до складу 
Національного історико-етнографічного заповідника ―Переяслав‖», «Автобіографія». Без допоміжних покажчиків. 
1590. Співець Вавілонії: до 80-річчя від дня народж. Василя Земляка (1923–1977) / уклад.: Л. Заря, О. Роговий, 
С. Синявська ; авт. передм. Н. Поляруш ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : 
[б. в.], 2003. – 5 с. : портр.  
У бібліографічному покажчику подано стислий біографічний нарис, перелік творів, список літератури про життя і 
творчість письменника, кіносценариста, лауреата Шевченківської премії Василя Сидоровича Земляка. 

1591. Станіслав Гаврилович Маринчик: (реком. покажч.) / склали : Л. С. Вакуленко, Л. В. Студьонова ; ред. 
І. Я. Каганова ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2003. – 24 с. 
Покажчик представляє перелік творів письменника різних жанрів [1968–2002] і статті про його життєвий і творчий шлях 
[1974–2002]. Складається із таких розділів: твори С. Г. Маринчика (окремі видання, твори С. Г. Маринчика в часописах, 
проза, поезія; статті краєзнавчої тематики), статті про життя і творчість С. Г. Маринчика (С. Г. Маринчик — режисер 
народної кіностудії; пісні та романси на вірші С. Г. Маринчика), допоміжні покажчики (іменний, географічний). 
Розташування матеріалу в середині розділів у прямій хронології, а в підрозділі «Статті краєзнавчої тематики» — за 
алфавітом персоналій. Книги і статті частково проанотовано. Добір матеріалу завершено 15 листопада 2002 р. 

1592. Степан Позняк : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, Г. Підвальна ; авт. передм. : Я. Кравчук, М. Кіт, 
Я. Біланчин ; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.] ; ред. Н. Бічуя ; наук. ред. Я. Кравчук ; ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – 
Львів : [б. в.], 2003. – 144 с. : іл. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 9).  НБУВ: ВА668126 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження географа, ґрунтознавця, академіка АНВШ України, академіка 
УЕАН, доктора географічних наук (1993), професора Степана Павловича Позняка. Подано «Основні дати життя і 
діяльності вченого», «Бібліографію його друкованих праць» [1972–2003], «Список видань, які вийшли під редакцією 
С. Позняка» [1994–2002]; «Рецензування наукових праць» [1996–2003]; «Степан Позняк — науковий керівник, 
консультант дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук» [1992–2003]; «Степан 
Позняк — опонент дисертаційних робіт» [1982–1998]; «Література про Степана Позняка» [1973–2000]; «Доповіді Степана 
Позняка на конгресах, з’їздах, симпозіумах, наукових конференціях, семінарах, нарадах» [1972–2003]; «Наукове 
керівництво та участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем» [1971–2003]; «Наукове керівництво та участь у 
виконанні міжнародних дослідницьких проектів» [1994–2001]; «Ілюстрації»; «Допоміжні покажчики» (алфавітний 
покажчик назв друкованих праць Степана Позняка, алфавітний покажчик наукових доповідей Степана Позняка, 
тематичний покажчик, особовий покажчик). 

1593. 100 років від дня народження Шапошникова Донатана Григоровича (1903–1990) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / 
уклад. В. О. Ушкаренко [та ін.] ; ХДАУ, Буд.-гідромеліорат. ф-т. – Херсон : Айлант, 2003. – 15 с.  
Висвітлено основні дати життя і діяльності доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника вищої школи 
УРСР Д. Г. Шапошникова, наводиться перелік його науково-методичних праць. 
1594. Український письменник Юрій Вухналь (І. Д. Ковтун) (1906–1937) : бібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Гологорська ; 
наук. ред. Р. В. Мельників ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2003. – 47 с. – (Повернені імена).     НБУВ: Р100093 
Покажчик містить відомості про художні та публіцистичні твори Ю. Вухналя (справж. Іван Дмитрович Ковтун), матеріали 
про його життя і творчість [1924–2001] (укр., рос. мовами). Бібліографічні записи у розділах розташовано таким чином: 
твори Ю. Вухналя та матеріали про нього — за хронологією, рецензії — за алфавітом творів. Довідковий апарат 
складається зі статті про творчий шлях Ю. Вухналя, алфавітного переліку його творів та іменного покажчика. 
1595. Файтельберґ Рафаїл Осипович : бібліогр. покажч. літ. / упоряд. Т. В. Тющенко ; М-во культури та мистецтв 
України, ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [РВВ ОДНБ ім. М. Горького], 2003. – 75 с. : портр. – (Сер. «Вчені Одеси» ; вип. 33).  
НПБУ: А638021 
Висвітлено життєвий і творчий шлях фізіолога, доктора медичних наук (1937), професора Р. О. Файтельберґа. Подано 
біографічний нарис про вченого, хронологічний покажчик його опублікованих праць [1927–2001], редагування, 
упорядкування [1992–1997], список літератури про нього [1963–2002], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик праць, 
покажчик співавторів, покажчик імен). 

1596. Хайруліна Василина Миколаївна: до 60-річчя від дня народж. : кат. виставки / упоряд. В. В. Березкіна ; відп. за 
вип. Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ. – Київ : [б. в.], 2003. – 32 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 14).  
Подано творчий доробок і науково-педагогічну діяльність кандидата педагогічних наук, члена-кореспондента АПН 
України (1997) В. М. Хайруліної. Зміст каталогу складають наукові праці, науково-методичні посібники (індивідуальні та 
колективні), статті з наукових збірників і періодичних видань, публікації про вчену. Матеріали систематизовано за 
розділами книжкової виставки, а в межах розділів — за алфавітом назв праць. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1592.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1593.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1596.pdf
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1597. Цибулько Володимир Сергійович / упоряд. : В. І. Цибулько, О. В. Бібік, В. П. Петренкова ; Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва УААН. – Харків : [МАГДА LTD], 2003. – 50 с. : іл. – (Біобібліогр. сер. «Учені Ін-ту рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва УААН» ; кн. 3).  ННСГБ: 528886/Ц56 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора біологічних наук (1974), професора В. С. Цибулька. Подано основні дати 
життя і діяльності, хронологічний покажчик публікацій ученого [1956–2003], список авторських свідоцтв [1976–1993], 
інформацію про наукову школу (дисертації, підготовлені під науковим керівництвом В. С. Цибулька [1982–2003]), праці, 
опубліковані за редакцією В. С. Цибулька [1974–1988]. 

1598.  Член-кореспондент Української академії аграрних наук Марат Йосипович Долгілевич : нариси біогр. та вказівник 
наук. пр. за 1955–2002 рр. : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Мислива ; ред. : В. І. Бобришева, С. П. Клименко ; наук. ред. 
М. Т. Бакка ; Житомир. держ. агроекол. ун-т, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2003. – 99 с. : 
фотоіл., портр. – (Біобібліогр. вчених України).   НБУВ: ВА642288 
Видання, присвячене ґрунтознавцю, доктору біологічних наук (1972), члену-кореспонденту УААН (1991) 
М. Й. Долгілевичу. Має наступний зміст: «Основні дати життя і діяльності» (укр., рос. мовами), «Наукова та педагогічна 
діяльність члена-кореспондента Української академії аграрних наук М. Й. Долгілевича» (укр., рос. мовами), «Наукові 
праці М. Й. Долгілевича [1955–2003], «Наукова школа: Дисертації, виконані під науковим керівництвом та при науковій 
консультації М. Й. Долгілевича», «Література про життя і діяльність М. Й. Долгілевича [1996–2002]. Без допоміжних 
покажчиків. 

1599. Юрій Теофанович Величко : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Щитинська, Л. Левандівський ; авт. передм. 
Б. Мандзій ; наук. ред. О. В. Шишка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 
74 с. : фотоіл., портр. – До 100-річчя від дня народж.   НБУВ: ВА641968 
Відображено основні етапи життя, науково-організаційну і педагогічну діяльність ученого в галузі радіотехніки, доктора 
технічних наук (1950), професора, одного з засновників радіотехнічного факультету (1952) у Львівській політехніці 
Ю. Т. Величка. Включено низку статей про життя та діяльність Ю. Т. Величка, основні дати з його біографії. До 
бібліографічної частини включено «Опубліковані праці Ю. Т. Величка» [1931–1974], «Доповіді на наукових конференціях 
(неопубліковані)» [1945–1979], «Науково-дослідні роботи, виконані під керівництвом Ю. Т. Величка» [1971–1974], 
«Література про життя та діяльність Ю. Т. Величка» [1974–2003]. Наприкінці розміщено іменний покажчик співавторів. 

1600. Юрій Щербак: лікар, письменник, політик : (до 70-річчя від дня народж.) / склад. І. А. Пилипенко ; ред. 
О. Г. Полева ; Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської, Наук.-метод. від. – Донецьк : [б. в.], 2003. – 8 с. – (Письменники-ювіляри).  
НБУВ: Р102324 
Видання присвячено письменнику, сценаристу, публіцисту, політику, дипломату, епідеміологу, діячу екологічного руху, 
доктору медичних наук (1983) Юрію Миколайовичу Щербаку. Включено біографічну довідку, перелік творів 
Ю. М. Щербака [1967–1991] та список літератури про нього [1987–2002]. 

1601. Яким Кривко: до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. О. К. Линник ; ред. С. Ф. Латиш ; Сум. 
ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Суми : [б. в.], 2003. – 32 с. – (Краєзнавці Сумщини). 
Яким Олександрович Кривко — краєзнавець. 
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1602. Академик Виктор Рафаилович Файтельберг-Бланк : библиогр. указ. лит.: к 70-летию со дня рождения / науч. ред. 
А. И. Власов ; ОНУ им. И. И. Мечникова [и др.]. – Одесса : [КП ОГТ], 2004. – 95 с. – (Видные ученые Одессы ; вып. 14). – На 
обл. название серии.   НБУВ: ВА655724 
Подано біографічний нарис про лікаря-венеролога, сексопатолога, уролога, фізіолога, доктора медичних наук (1964), 
професора, журналіста, публіциста В. Р. Файтельберг-Бланка, хронологічний покажчик його опублікованих праць [1955–
2004], редагування [2001–2004], інформацію про наукову школу (докторські дисертації [1975–1977], кандидатські 
дисертації [1966–1982], список літератури про нього [1995–2002], алфавітний покажчик праць, покажчик співавторів. 

1603. Академік Володимир Грабовецький — учасник наукових конференцій 1954–2004 : наук. покажч. / упоряд. 
В. Скоморовський ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Каф. іст. України. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2004. – 43 с. : іл. 
НБУВ: Табачник Д.В./Р56 
Видання присвячено доктору історичних наук (1968), професору, академіку АНВШ України (1995) Володимиру 
Васильовичу Грабовецькому. У покажчику подано дати і місце проведення наукових конференцій, симпозіумів, на яких 
учасником був В. Грабовецький за півстоліття його науково-педагогічної та громадської діяльності. Складається з 
розділів: «Львівський науковий період у діяльності (1954–1974 рр.), «Івано-Франківський науково-педагогічний період 
(1975–2003 рр.), «Виставки», «Короткий життєпис вченого». Тематика його виступів складена за хронологічним 
принципом. Без допоміжних покажчиків. 
1604. Академік лісівничої академії наук Гордієнко Михайло Іванович : основні біогр. дані та бібліогр. покажч. наук. пр. / 
упоряд. : П. І. Лакида, С. Б. Ковалевський, Н. А. Рогоза [та ін.] ; наук. ред. П. І. Лакида, С. Б. Ковалевський ; УААН, Нац. 
аграр. ун-т. – Київ : [б. в.], 2004. – 106 с. 
Доктор біологічних наук, професор. Хронологічний покажчик публікацій, предметно-тематичний покажчик, іменний 
покажчик. 

1605. Александр Анатольевич Минаев : [биобиблиогр.] / сост. : Л. Ф. Девятилова, В. Г. Коваленко, О. В. Кулькова, 
В. В. Пушина ; авт. вступ. ст. М. П. Зборщик ; МОН Украины, Донец. нац. техн. ун-т — Донецк : Юго-Восток, 2004. – 124 с. : 
портр. – (Биобиблиогр. ученых ДонНТУ).   НБУВ: АО263960 
Ідентичне видання, що вийшло рос. мовою. Анотацію див. № 1700.  

1606. Александр Михайлович Скребцов : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; ред. Л. К. Пичахчи ; 
авт. вступ. ст. Е. А. Казачков ; МОН Украины, Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2004. – 60 с. : портр. – 
(Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Покажчик знайомить з життям та науковою діяльністю доктора технічних наук (1973), професора О. М. Скребцова. 
Подано життєвий і творчий шлях ученого, основні дати його життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих 
праць О. М. Скребцова [1955–2004], перелік авторських свідоцтв [1967–1993], іменний покажчик. 

1607. Анатолій Свідзинський : біобібліогр. довідник / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ 
ім. Лесі Українки, 2004. – 128, [22] с. : фотогр.  НБУВ: ВА767355 


