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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 
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Видання присвячено доктору фізико-математичних наук (1972), професору, заслуженому діячу науки і техніки України 
Анатолію Вадимовичу Свідзинському. Вміщено біографічний нарис, окремі твори вченого (за тематичним принципом: з 
культурології, націології, політології, персоналії, мікроновели, новели, подорожі) та бібліографії, яку подано у розділах: 
«Друковані праці Анатолія Свідзинського» (за тематичним принципом: теоретична фізика (монографії [1982–2003]; статті 
у збірниках, альманахах, періодичних виданнях [1956–2004]); «Публіцистика. Літературознавчі розвідки» (монографії 
[1993–2003], статті у збірниках, альманахах, періодичних виданнях [1987–2003]). Без допоміжних покажчиків. 

1608. Андрій Орестович Матковський : до 50-річчя від дня народж. / уклад.: С. Б. Убізський, Д. Ю. Сугак ; Нац. ун-т 
«Львів. політехніка», НТБ, Ін-т телекомунікації, радіоелектроніки і електронної техніки. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 112 с. : 
іл. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 34).  НПБУ: А642531 
До змісту покажчика увійшли нарис про життєвий і творчий шлях ученого в галузі фізики і технології матеріалів 
електронної техніки, доктора фізико-математичних наук (1990), професора А. О. Матковського; хронологічний покажчик 
опублікованих праць [1978–2004]; іменний покажчик співавторів; спогади про А. О. Матковського та блок 
фотоілюстрацій. 
1609. Безкоровайний Василь Васильович: музикант, композитор, диригент (1880–1966) : біобібліогр. покажч. / 
упоряд. О. В. Башун ; Донец. від-ня НТШ, Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Східний вид. дім, 2004. – 40 с. : 
портр.  НБУВ: Р103270 
Видання, підготовлене до 125-річчя від дня народження композитора, диригента, піаніста, музичного діяча В. В. 
Безкоровайного, складається з передмови, біографічної статті «Василь Васильович Безкоровайний», «Біографічної довідки 

та переліку основних творів композитора» і бібліографії, яку подано у розділах: «Твори Василя Безкоровайного» (за 
алфавітом [1919–1930]), «Записи музичних творів композитора» [1997–2004], «Матеріали про життя і творчість 
композитора» (енциклопедичні та довідкові видання, бібліографічні посібники [1955–2004], книги [1954–2003], статті з 
журналів та газет [1929–2004]). Іменний покажчик. 
1610. Бібік Надія Михайлівна : список друк. пр. / [дир. проекту А. Лук’янець ; бібліогр. : Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономарен-
ко]. – Київ : Початкова шк., 2004. – 19 с.  НБУВ: Р102808 
Висвітлено життєвий та творчий шлях педагога, доктора педагогічних наук (1999), професора, академіка АПН України 
(2003) Н. М. Бібік. Видання має дві частини: перша — це стаття М. С. Вашуленка «Слово про друга і колегу», друга — 
«Список друкованих праць Надії Михайлівни Бібік» [1977– 2003]. 

1611. Бібліографічний покажчик навчально-методичних і наукових публікацій кандидата педагогічних наук, професора 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі педагогіки і методики 
початкового навчання Волошиної Валентини Яківни / Вінн. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2004. – 
16 с. : іл. – Альтерн. назва : Волошина Валентина Яківна.   НБУВ: Р103891 
Видання містить коротку біографічну довідку та бібліографію, яку подано у розділах: «Монографії, бібліографічні 
словники, педагогічні енциклопедії» [1974–1999], «Авторські навчальні програми» [1995–2002], «Методичні посібники, 
рекомендації, розробки» [1972–1999], «Статті в наукових збірниках, фахових журналах ВАК» [1971–2003], «Статті у 
регіональних наукових збірниках» [1996–2003], «Матеріали наукових конференцій» [1984–2004], «Покажчик статей про 
В. Я. Волошину» [2001–2004]. Алфавітний покажчик праць, предметний. 
1612. Бібліографія публікацій Ярослава Ісаєвича, 1990–2000 рр. – [Б. м. : б. в., 2004]. – 22 с.            НБУВ: Р88836 
Представлено хронологічний покажчик публікацій доктора історичних наук (1978), академіка АН України (1992) Ярослава 
Дмитровича Ісаєвича за вказаний період. 

1613. Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: Харків. період діяльності (1888–1918) : зб. матеріалів / уклад.: 
А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2004. – 151 с.  НБУВ: ВА653622 
Зміст: «Хроніка життя і діяльності Л. Б. Хавкіної» (1871–1918); «Л. Б. Хавкіна. Вчений і людина» / П. С. Соков (Москва); 
«Л. Б. Хавкіна. Витоки українського бібліотекознавства» / Т. П. Самійленко, Р. А. Драган; «Л. Б. Хавкіна і Харківська 
громадська бібліотека» / А. М. Перепеча, С. Б. Шоломова; «Роль Л. Б. Хавкіної у створенні нотного абонемента в 
Харківській громадській бібліотеці» / А. М. Перепеча; «З історії створення відділу бібліотекознавства Харківської 
громадської бібліотеки» / Н. І. Капустіна; «Харківський період у житті Л. Б. Хавкіної» / А. В.Ричков; «Бібліографічний 
покажчик праць Л. Б. Хавкіної та літератури про неї». Вперше опубліковано документи про діяльність Л. Б.Хавкіної, 
наявні у Державному архіві Харківської області та меморіальному фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка. 

1614. Богдан Антонович Лукіянець : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Щитинська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 
Львів : Євросвіт, 2004. – 47 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених «Львів. політехніки» ; вип. 33).   НБУВ: Р101769 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1991), професору Б. А. Лукіянцю, включає інформацію про 
життєвий шлях, наукову і педагогічну діяльність, основні дати життя та діяльності науковця; друковані праці вченого 
[1973–2004]; доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1982–1989]; дисертації, захищені під керівництвом 
Б. А. Лукіянця [1981–2001]; список літератури про його наукову діяльність [1984–2002]; іменний покажчик співавторів. 

1615. Богдан Васильович Завадка : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : 
[б. в.], 2004. – 16 с. 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, творчу, публіцистичну і громадську діяльність літературознавця, наукового 
співробітника відділу української літератури Б. В. Завадки. Подано покажчик його публікацій. 
1616. Борис Маркович Красовицкий / сост. : Л. М. Афанасиади, Л. Д. Паценкер ; авт. вступ. ст. Л. Д. Паценкер ; гл. 
ред. Б. В. Гринев. – Харьков : Фолио, 2004. – 92 с., 4 л. фотоил. : фотоил. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  
НБУВ: ВА655264 
Видання, присвячене доктору хімічних наук (1960), професору Б. М. Красовицькому, містить основні дати його життя та 
діяльності; нарис про наукову та педагогічну діяльність Б. М. Красовицького (рос., укр., англ. мовами); дисертації, 
монографії, стандарти [1946–2003]; наукові огляди [1952–2001]; експериментальні праці [1940–2003], доповіді на 
конференціях і нарадах (тези доповідей) [1954–2004]; інші книги та статті [1948–2004]; винаходи (авторські свідоцтва 
СРСР [1953–1993], патенти [1965–2001]); перелік докторських дисертацій наукової школи Б. М. Красовицького [1954–
1997]; список літератури про Б. М. Красовицького [1954–2001]. 

1617. Буяльський Ілля Васильович. 1789–1866 рр. : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. І. Гулівець, Г. Ф. Середенко ; ред. 
Д. І. Костенко ; Держ. наук. медична б-ка МОЗ України. – Київ : [б. в.], 2004. – 28 с.  НБУВ: Р101444 
Покажчик присвячено філософу, урологу, анатому, хірургу, винахіднику І. В. Буяльському. Видання містить основні етапи 
життя та діяльності вченого та хронологічний бібліографічний покажчик, який складається з розділів: «Праці 
І. В. Буяльського» [1823–1866], «Література про Буяльського І. В.» [1846–1999]. Без допоміжних покажчиків. 



Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2004) 

183 

 

1618. В. Г. Бережинский: життєвий і творчий шлях: (до 50-річчя з дня народж.) : бібліогр. покажч. / відп. ред. 
В. М. Грицюк ; літ. ред. С. І. Бережинська ; Укр. ін-т воєн. історії. – Київ : [б. в.], 2004. – 28 с. НБУВ: Р102347 
Висвітлено життєвий і творчий шлях воєнного історика, кандидата історичних наук Володимира Григоровича 
Бережинського, наведено бібліографію його праць. Без допоміжних покажчиків. 

1619. В. Ф. Паламарчук. Шлях ученого : біобібліогр. / АПН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти. – 
Київ : ЦІППО, 2004. – 27 с.  НБУВ: Р105068 
Висвітлено життєвий та творчий шлях доктора педагогічних наук (1985), професора Валентини Федорівни Паламарчук. 
Подано список її публікацій: І) Монографії, навчальні посібники [1966–2004]; ІІ) Статті, тези, програми [1954–2004]; 
Листи, привітання; характеристика вибраних творів. Без допоміжних покажчиків. 

1620. Валентина Михайлівна Оржеховська: до 65-річчя від дня народж. : каталог виставки / упоряд. Л. І. Ніколюк ; 
наук. ред. П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2004. – 42 с. – (Ювіляри АПН 
України ; вип. 22).   НБУВ: Р103481 
Висвітлено життєвий та науково-педагогічний шлях провідного науковця з проблем виховання, педагога-практика 
шкільної освіти, доктора педагогічних наук (1995), професора В. М. Оржеховської. Подано її праці (за тематичним 
принципом): кандидатська дисертація [1985]; навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, листи [1975–1990]; 
статті із наукових збірників та періодичних видань [1973–1995]; діафільми [1977–1980]; докторська дисертація [1995]; 
навчально-методичні посібники, методичні рекомендації [1991–2004]; статті із наукових збірників, тези доповідей на 
конференціях [1990–2003]; статті із періодичних видань [1980–2002]; кінофільм [1995]; науковий доробок вченого з 
проблем валеологічної освіти, формування здорового способу життя (навчальні та методичні посібники) [1991–2004]; 
статті із наукових збірників та періодичних видань [1995–2003]; актуальні питання педагогічної науки [1976–2003]; 
В. М. Оржеховська — науковий редактор, науковий консультант, рецензент [1990–2003]; матеріали про науково-творчу 
діяльність В. М. Оржеховської [2001–2003]; наукова школа Оржеховської В. М. [1989–2004]. Без допоміжних покажчиків. 

1621. «Велетень мистецтвознавства»: до 115-річчя з дня народж. С. А. Таранушенка : пам'ятка читачеві / склад. 
Л. В. Лаухіна ; ред. : Л. М. Конопля, Г. М. Єрофєєва ; відп. за вип. Л. О. Сашкова ; Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2004.  
Посібник присвячено Стефану Андрійовичу Таранушенку — мистецтвознавцю, музейнику, життя і творчість якого були 
міцно пов'язані зі Слобожанщиною. Пам'ятка містить фактографічні і бібліографічні матеріали про життя та науковий 
доробок ученого. Підготовка посібника проводилася за фондами Харівської ОУНБ та ресурсами Інтернет. 

1622. Вибір на все життя : до 65-річчя Івана Григоровича Пащука : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Каленюк ; наук. ред. 
В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Волинські обереги, 2004. – 71 с. : фотоіл. – (Сер. 
«Дослідники Рівнен. краю»).  НБУВ: ВА657744 
Покажчик про І. Г. Пащука — педагога, літератора, журналіста, краєзнавця, громадського діяча. Містить сторінки 
автобіографії, бібліографічні описи окремих видань творів І. Г. Пащука [1992–2004], інформацію про редаговані і 
упорядковані видання матеріалів про його життя і творчість [1995–2004], рецензії та відгуки на видання І. Г. Пащука, 
публікації у довідкових виданнях, збірниках альманахах [1987–2004], публікації у збірниках науково-краєзнавчих 
конференцій [1990–2004], публікації в часописах [1974–1999], публікації в газетах [1960–2004], художні твори [1964–
2003], переклади [1968–1999], рецензії та відгуки на книги [1959–2004], список літератури про науково-дослідницьку, 
літературну, краєзнавчу, журналістську і громадську діяльність І. Г. Пащука [1976–2004] . Видання доповнено 
фотоілюстраціями. Іменний покажчик. 

1623. Видатний український мікробіолог Анатолій Якович Циганенко : кат. виставки : присвячується 350-річчю Харкова, 
200-річчю Харків. держ. мед. ун-ту, 75-річчю від дня народж. акад. А. Я. Циганенка / уклад.: Е. І. Романова, О. І. Крутас ; М-
во культури і мистецтв України, ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [ХДНБ ім. В. Г. Короленка], 2004. – 92 с. : іл. – (Харків 
медичний).   НБУВ: ВА652364 
Подано наукові праці доктора медичних наук (2003), професора А. Я. Циганенка [1957–2004], список його патентів та 
авторських свідоцтв [1980–2003], інформацію про редакційно-організаційну роботу вченого (член редакційних колегій 
[1986–2003], відповідальний за випуски [1995, 1998], рецензії [1992, 2002]), перелік дисертацій учнів професора 
А. Я. Циганенка [1968–2004], список літератури про життя і творчість А. Я. Циганенка [1979–2004]. 

1624. Виктор Федорович Погорелко: к 65-летию со дня рождения и 35-летию науч. деятельности / НАН Украины, АПрН 
Украины, Междунар. акад. информатизации. – Київ : [б. в.], 2004. – 19 с. : ил. – (Биобиблиогр. ученых).           НБУВ: Р108283 
Висвітлено життя, наукову, педагогічну і державно-громадську діяльність доктора юридичних наук (1988), професора, 
члена-кореспондента НАН України (2003), академіка АПрН України (2004) В. Ф. Погорелка. Подано список його наукових 
праць [1967–2004]. 

1625. Виталий Михайлович Белоус : биобиблиогр. указ. лит. / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. В. И. Михайленко ; М-во 
культуры и искусств Украины, ОГНБ им. М. Горького. – Одесса : [ОГНБ им. М. Горького], 2004. – 70 с. : портр. – (Ученые 
Одессы ; вып. 35).   НБУВ: ВА665696 
Покажчик знайомить з жттям та творчістю фізика, доктора фізико-математичних наук (1972), професора В. М. Білоуса. 
Відкриває видання нарис В. І. Михайленко про наукову та трудову діяльність ученого. Продовжує публікацію 
хронологічний покажчик його опублікованих праць [1961–2004] та список літератури про життя і діяльність [1975–2003]. 
Наприкінці розміщено алфавітний покажчик опублікованих праць та покажчик співавторів. 

1626. Виталий Николаевич Голубев / авт. вступ. ст. В. Н. Ежов ; Никитский ботанич. сад — Нац. науч. центр. – Ялта : 
[б. и.], 2004. – 38 с. – (Библиогр. деятелей науки).  
Видання присвячено ботаніку, доктору біологічних наук (1966), професору Віталію Миколайовичу Голубєву. До 
покажчика увійшли: короткий нарис наукової та громадської діяльності В. М. Голубєва, опубліковані наукові праці 
вченого [1954–2004], винаходи, літературно-художні твори В. М. Голубєва [1980–2004], друковані праці з 
мистецтвознавства [1980–2001], список авторефератів дисертацій, виконаних під керівництвом В. Голубєва; список 
літератури про нього [1967–1992]. 

1627. Витольд Витольдович Пак : биобиблиография / библиогр. указ. : В. В. Пак, М. В. Лесина ; авт. очерка 
В. И. Ковалевская ; МОН Украины, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 76 с. : ил. – (Биобиблиогр. ученых 
ДонНТУ).   НБУВ: АО264124 
Видання містить нарис життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності математика, вченого в галузі гірничого 
машинобудування, доктора технічних наук (1971), професора В. В. Пака та хронологічний покажчик його друкованих 
праць [1960–2002]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1620.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1621.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1622.pdf
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1628. Віктор Глущенко — журналіст, дослідник, письменник : бібліогр. покажч. / уклад. М. П. Зніщенко [та ін.] ; наук. 
ред. М. П. Зніщенко ; Київ. обл. управління культури, Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : [б. в.], 2004. – 31 с. – (Видатні люди 
Київщини).  НБУВ: Р103356  
Видання містить біографічну статтю про краєзнавця, письменника, заслуженого журналіста України В. А. Глущенка, 
інформацію про його нагороди, відзнаки та бібліографію, яку подано у розділах: «Основні твори Віктора Антоновича 
Глущенка» [1981–1984], «Публікації Віктора Антоновича Глущенка на сторінках періодичних видань» [1963–2000], 
«Історико-краєзнавчі дослідження Віктора Антоновича Глущенка» [1998–2001], «Про життя і творчість Віктора 
Антоновича Глущенка» [1978–2002]. Матеріал розміщено за алфавітним принципом. Без допоміжних покажчиків. 

1629. Віктор Олексійович Кравченко : покажч. публікацій / упоряд. : І. В. Козлик, О. Б. Гуцуляк ; відп. ред. серії 
М. В. Бігусяк ; МОН України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. – 40 с. : 
портр. – (Сер. «Вчені Прикарпат. ун-ту» ; [вип. 7]).   НБУВ: ІБД 
До видання увійшли наукові студії та інші праці кандидата філологічних наук, професора В. О. Кравченка, надруковані з 
1961–2003 рр. 

1630. Віктор Опанасович Добровольський : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Ю. Гнатюк, З. Х. Ісламгулова, І. А. Яковле-
ва ; МОН України, Одес. нац. політехн. ун-т, НТБ. – Одеса : Наука і техніка, 2004. – 42 с. : портр.             НБУВ: Р116135 
Персональний бібліографічний покажчик присвячено доктору технічних наук (1936), професору В. О. Добровольському. 
До видання включено передмову, основні дати його життя та діяльності, нарис наукової, педагогічної та громадської 
діяльності вченого; із особистих спогадів учня В. О. Добровольського професора К. І. Заблонського; список літератури про 
життя й наукову діяльність В. О. Добровольського [1950–2003]; покажчик друкованих праць ученого [1911–1990]; 
алфавітний покажчик праць; алфавітний покажчик співавторів; покажчик періодичних видань; список абревіатур. 

1631. Вінничук Дмитро Тимофійович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1959–2004 рр. / упоряд. : О. Л. Трофименко, В. П. Ко-
валенко ; наук. ред. І. С. Хомут ; Наук. центр «Агроресурси» УААН. – Київ : Наук. світ, 2004. – 45 с. : портр.  НБУВ: Р104456 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі генетики і селекції тварин, доктора с. г. наук (1985), члена-
кореспондента УААН (1990) Д. Т. Вінничука. До персонального бібліографічного покажчика включено статтю О. Л. 
Трофименко «Слово про вченого», основні дати життя і діяльності члена-кореспондента УААН Д. Т. Вінничука, 
хронологічний покажчик публікацій [1959–2004], його рукописи [1966–2004], газетні статті [1968–1970], матеріали про 
Д. Т. Вінничука [1997–2004], дисертації, виконані під його науковим керівництвом. Без допоміжних покажчиків. 

1632. Владимир Вениаминович Фролькис. Ученый и Человек: глазами друзей и коллег. Хроника жизни и творчества. 
Библиография. Публицистика. Афоризмы / ред. Б. Е. Патон и др. ; НАН Украины, АМН Украины. – 2-е изд. – Київ : 
Геопринт, 2004. – 167 с. + 4 л. фотогр.  НБУВ: ВА702386, Табачник Д.В./ВА665 
Видання присвячено фізіологу, геронтологу, доктору медичних наук (1958), професору, академіку АН УРСР (1988), АМН 
України (1993) В. В. Фролькісу. 

1633. Владимир Карпович Смыков / авт. ст. В. Н. Ежов ; УААН, Никитский ботан. сад, Нац. науч. центр. – Ялта : НБС-
ННЦ, 2004. – 54 с. : ил. – (Библиогр. деятелей науки). 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора с. г. наук (1976), професора, заслуженого діяча науки і техніки 
України В. К. Смикова. Подано опубліковані наукові праці вченого [1951–2004], перелік дисертаційних робіт, виконаних і 
захищених на пошукування наукового ступеню кандидата наук під керівництвом В. К. Смикова [1967–2004], список 
літератури про вченого [1984–2002]. 

1634.  Власенко Володимир Максимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2004 рр. / упоряд. : М. О. Сокольська, 
С. О. Заїка, Д. Я. Тимошенко ; наук. ред. : В. А. Вергунов, Г. Г. Харута ; УААН, ДНСГБ, Білоцерків. держ. аграр. ун-т. – Біла 
Церква : БДАУ, 2004. – 99 с. : портр. – (Бібліогр. сер. «Академіки УААН»).   НБУВ: ВА655022 
Висвітлено основні етапи педагогічної, наукової та громадської діяльності доктора ветеринарних наук (1997), професора, 
заслуженого працівника вищої школи України, академіка УААН (1999), ректора Білоцерківського державного аграрного 
університету В. М. Власенка. Покажчик відкривають три статті (укр., англ. мовами) М. В. Зубця, А. Даниленко та М. 
Бойко, присвячені В. М. Власенко — педагогу, вченому. Решта публікацій висвітлюють сучасні здобутки Білоцерківського 
державного аграрного університету, наукову школу, її основні напрями науково-дослідної роботи, теми захищених 
дисертаційних робіт В. М. Власенка, теми дисертацій, котрі виконуються на кафедрі хірургії. Також включено 
хронологічний покажчик наукових праць В. М. Власенка [1965–2004], публікації вченого з проблем освіти [1976–2004], 
список літератури про життя та діяльність В. М. Власенка [1985–2004]. Видання проілюстровано фотографіями. Без 
допоміжних покажчиків. 

1635. Володимир Васильович Колодій / упоряд. : І. В. Дудок, О. І. Скосарєва ; авт. вступ. ст. О. Й. Петриченко ; відп. 
ред. М. І. Павлюк ; Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України, НАК «Нафтогаз України». – Львів : Ліга-Прес, 
2004. – 77 с. : портр. – (Бібліогр. вчених України).   НПБУ: А642645 
Видання, присвячене геологу, гідрогеологу, доктору геолого-мінералогічних наук (1978), професору В. В. Колодію, 
включає короткий нарис його життєвого і творчого шляху, хронологічний покажчик наукових праць вченого [1959–2003], 
авторських свідоцтв [1977–1989], редагування монографій і збірників [1978–2001], перелік літератури про наукову 
діяльність В. В. Колодія [1971–2003], опубліковані рецензії на наукові праці В. В. Колодія [1977–1992], покажчик 
наукових звітів [1956–2000], іменний та предметно-систематичний покажчики. 

1636. Володимир Володимирович Ткаченко : (біобібліогр. покажч.) / склали : І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова ; відп. 
за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. 
Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2004. – 20 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 5).  
НБУВ: Р105955 
Покажчик містить відомості про науковий доробок доктора історичних наук, професора, народного депутата України V 
скликання В. В. Ткаченка. У посібнику дотримано хронологічний характер розміщення літературних джерел у прямій 
послідовності. У межах одного року джерела розміщено за алфавітом назв. Бібліографічні записи проанотовано, якщо в 
тому була потреба. Посібник містить допоміжні покажчики (іменний, географічний). Добір матеріалу завершено у січні 
2004 р. 

1637. Володимир Здоровега / упоряд. І. Лубкович ; голов. ред. І. Вакарчук ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : 
ПІРАМІДА, 2004. – 42 с. : портр. – (Сер. «Заслужені проф. ЛНУ ім. І. Франка»).   НБУВ: Р105674 
Видання, присвячене доктору філологічних наук (1970), професору Володимиру Йосиповичу Здоровезі, включає 
біографічний нарис про життєвий і творчий шлях науковця, публіциста, педагога; список друкованих праць 
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В. Й. Здоровеги [1956–2001]; дисертаційні дослідження, написані під керівництвом В. Й. Здоровеги [1971–1999]. У 
додатку подано фото диплома заслуженого професора Львівського національного університету ім. І. Франка. 

1638. Володимир Миколайович Семененко : біобібліогр. покажч. / відп. ред. П. Ф. Гожик ; НАН України, Ін-т 
геологічних наук. – Київ : Екма, 2004. – 25 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).           НБУВ: Р103992 
Подано короткий нарис творчої біографії В. М. Семененка — геолога, доктора геолого-мінералогічних наук (1985), члена-
кореспондента АН України (1992) — бібліографічний хронологічний покажчик праць В. М. Семененка [1960–2004], 
поіменний покажчик. 

1639. Володимир Овсійчук : (до 80-річчя від дня народж. вченого) : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. ред. 
С. О. Черепанова ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Каменяр, 2004. – 136 с. : фотоіл. – (Сер. бібліогр. та 
біобібліогр. покажчиків вчених Ін-ту народознавства).   НБУВ: ВА657825 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність Володимира Антоновича Овсійчука — доктора 
мистецтвознавства (1990), професора, завідувача відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, 
лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка та академічної премії ім. І. Франка, члена-кореспондента АМ 
України (2002). Наведено наукові праці вченого [1952–2004], неопубліковані матеріали [1971–1996], наукове редагування 
та рецензування [1971–2004], доповіді В. А. Овсійчука на наукових конференціях, симпозіумах [1971–2004]; наукове 
керівництво дисертантами [1984–2002]; перелік публікацій про вченого [1967–2004] та ін. матеріали. 

1640. Володимир Петрович Сергієнко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; [авт. вступ. ст. : І. Т. Горбачук, 
М. І. Шут] ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Б-ка. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 32 с. : іл. – (Сер. 
«Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).   НБУВ: Р103402 
Покажчик присвячено 50-річчю від дня народження і 27-річчю науково-педагогічної діяльності доктора педагогічних наук 
(2005), професора В. П. Сергієнка. Подано нарис його науково-педагогічної і громадської діяльності, основні дати життя 
та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць ученого за період 1984–2004 рр. 

1641. Володимир Шухевич (1849–1915) : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. / уклад.: М. Гордій, Б. Геляс ; наук. ред. : Р. Кирчів, 
Б. Якимович ; бібліогр. ред. Г. Домбровська ; вступ. ст. Р. Кирчів ; голов. ред. Б. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка. Наук. б-ка. – 
Львів : [б. в.], 2004. – Ч. 1–2. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 18).  НБУВ: В348601/1–2 
У покажчику відображено окремі праці [1899–1906] та публікації в періодичних виданнях [1880–1996] етнографа, 
фольклориста, публіциста, педагога, культурно-освітнього і громадського діяча другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Володимира Осиповича Шухевича, а також список літератури про нього (ч. 1: 1873–1914, ч. 2: 1915–2003), дослідження 
про основні віхи його життя, багатогранну наукову, педагогічну і громадську діяльність. 
1642. Всеволод Михайлович Кунцевич / ред. Т. С. Мельник. – Київ : Наук. думка, 2004. – 39 с., 2 л. фотоил. : фотоил., 
портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).   НБУВ: Р100649 
Видання, присвячене вченому в галузі теорії і практики систем управління, доктору технічних наук (1965), професору, 
академіку АН України (1992) В. М. Кунцевичу, включає біографічну інформацію про вченого, основні дати його життя і 
діяльності, покажчик друкованих наукових праць [1956–2003]. Без допоміжних покажчиків. 

1643. Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова) : біобібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десен-
ко ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2004. – 30 с. – (Літературна Одеса ; вип. 10).          НБУВ: Р103260 
Видання містить біографічну статтю про поетесу, діячку культури Галину Комарівну «Свічка від полум’я Лесі. Нотатки до 
біографії Галини Комарівни» та бібліографію, яку подано у розділах: «Публікації творів Галини Комарівни» (окремі 
видання [1904–2001], публікації у періодичних виданнях [1900–1969]; переклади, виконані Галиною Комарівною [1895–
1930]; листи), «Література про життя і творчість Галини Комарівни» [1908–2003], «Бібліографічні джерела» [1963–2001], 
«Відгуки на книги Галини Комарівни» [1905–1917]. Без допоміжних покажчиків. 

1644. Галина Миколаївна Швецова-Водка : біобібліогр. покажч. / уклад.-бібліогр. та авт. нарису В. І. Лутовинова ; наук. 
ред. В. О. Кононенко ; М-во культури і мистецтв України, НПБУ. – Київ : НПБУ, 2004. – 58 с. : портр. – (Провідні діячі укр. 
книги ; вип. 17).  НБУВ: ВА659784 
Висвітлено життєвий і творчий шлях бібліографознавця, доктора історичних наук (2002), професора Г. М. Швецової-
Водки. Зроблено бібліометричний аналіз її творчості, подано основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
праць Г. М. Швецової-Водки [1969–2003], список літератури про неї [1973–2004], допоміжні покажчики (іменний, 
алфавітний покажчик праць, тематичний покажчик праць Г. М. Швецової-Водки). 

1645. Галина Стельмащук : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Р. Шпирало-Запоточна ; авт. вступ. ст. : О. Голубець, О. Нога ; 
ред. С. А. Нечай ; МОН України, Львів. акад. мистецтв, Наук. б-ка, Наук.-дослідний сектор. – Львів : Афіша, 2004. – 52 с. : 
іл., портр.   НБУВ: ВА654427 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора мистецтвознавства (1996), професора Галини Григорівни 
Стельмащук. Подано основні дати життя і творчості, окремі видання (монографії, автореферати) [1983–2000]; каталоги, 
проспекти [1984–2004]; розділи в колективних монографіях, навчальних посібниках [1986–2001]; статті в наукових 
збірниках, довідниках, енциклопедичних виданнях [1991–2003]; доповіді та тези доповідей на наукових конференціях 
[1984–2002]; методичні посібники, програми, конспекти лекцій [1991–2001]; статті, рецензії, інтерв’ю у вітчизняній та 
зарубіжній періодиці [1977–2003]; керівництво дисертаційними роботами [1995–2004]; опонування дисертацій [1995–
2004]; список літератури про Галину Стельмащук [1981–2003], іменний покажчик. 

1646. Ганна Володимирівна Онкович: до 60-річчя від дня народж. : біобібліогр. / упоряд. П. П. Куляс ; АПН України, Ін-т 
вищої освіти. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – 35 с. : іл., портр. – (Ювіляри АПН України).    НБУВ: Р101686, Р101164  
Подано біографічні дані доктора педагогічних наук (1995), професора Г. В. Онкович, перелік її наукових праць 
(бібліографія за тематичними напрямками): дисертації [1988, 1995], пресодидактика і пресолінгводидактика — нові 
методичні відгалудження [1978–2003], українознавство і лінгводидактика [1970–2003], навчання і виховання — святий 
хрест педагогіки [1966–2003]. Надано інформацію про наукове редагування [1998–2002], участь вченої у редакційних 
колегіях, наукову школу Г. В. Онкович. Без допоміжних покажчиків. 

1647. Ганна Кирилівна Швидько: до 60-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. Н. Нефедова, 
В. Г. Римар ; авт. вступ. ст. Т. Ф. Литвинова ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2004. – 70 с. 
У довіднику висвітлюються основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської роботи історика, краєзнавця, 
доктора історичних наук (1987), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1997) Г. К. Швидько. В ньому 
вміщено список літератури про життя і діяльність вченого [1967–2004], перелік її праць з 1970 по 2003 р., названі 
аспіранти та здобувачі, які виконали кандидатські дисертації під її керівництвом. Допоміжні покажчики: алфавітний 
покажчик друкованих праць, іменний покажчик. 
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1648. Георгий Николаевич Положий : биобиблиогр. / сост. : А. А. Глущенко, Е. А. Карагодова, Т. Г. Положий [и др.] ; 
отв. ред. А. М. Самойленко, И. И. Ляшко, Т. Г. Положий ; НАН Украины, Ин-т математики, КНУ им. Т. Шевченка. – Киев : 
[б. и.], 2004. – 84 с. : ил., портр.   НБУВ: ВА655996 
Видання містить біографічний нарис про математика, доктора фізико-математичних наук (1953), професора, члена-
кореспондента АН УРСР (1967) Г. М. Положія та бібліографію його друкованих праць [1947–1973]. Без допоміжних 
покажчиків. 

1649. Георгій Васильович Щокін : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. О. Бродська, І. А. Ігнатецька ; МАУП, Міжнар. бібл.-
інформ. центр. – Київ : МАУП, 2004. – 360 с. : фотоіл.   НБУВ: ВА654687 
Опубліковано матеріали про філософа, соціального психолога, освітянина та громадського діяча, кандидата психологічних 
наук, професора Г. В. Щокіна. Наведено основні дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик праць. Окремо 
подано тексти доповідей на міжнародних форумах. 
1650. Георгій Йосипович Потапенко — професор Одеського університету: (геоботанік, дендролог, природоохоронець, 
педагог, історик науки) : біобібліогр. дайджест / уклад.: Н. М. Пашковська, В. М. Грама ; Укр. НДІ екологічних проблем, Укр. 
від-ня історії, методології, освіти, науки, техніки АНВШ, Одес. філія, Харків. від-ня Укр. ентомологічного т-ва. – О. ; Х. : АБУ-
Інформ, 2004. – 71 с. : портр. – (Сер. «Повернуті із забуття» ; вип. 1).  НБУВ: ВА651575 
До видання включено нарис наукової і педагогічної діяльності доктора біологічних наук (1944), професора Г. Й. 
Потапенка, основні дати його життя й діяльності, тематичний покажчик опублікованих і рукописних праць вченого 
(опубліковані праці [1913–1961], рукописні твори [1910–1971]), список літератури про нього [1915–2003], допоміжні 
покажчики (іменний, список прийнятих скорочень), додатки (документи про життя Г. Й. Потапенка та оригінали його 
рукописних і друкованих творів).  

1651. Гетьман Іван Мазепа. 1644–1709 : інформ. список літ. / уклад.: О. М. Литвин, В. В. Володько ; ідея, проект, наук. 
ред. М. П. Зніщенко ; Київ. обл. управління культури, Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : [б. в.], 2004. – 20 с. – (Наші видатні 
земляки).  НБУВ: Р103321 
Видання містить коротку біографічну статтю «Гетьман Іван Мазепа — політичний і громадський діяч» та розділи: «Твори 
Івана Степановича Мазепи» [1991–1994], «Життя та діяльність гетьмана Івана Степановича Мазепи» [1909–2001], 
«Постать Івана Мазепи у художній літературі» [1983–2001]. Матеріал згруповано за алфавітним принципом. Без 
допоміжних покажчиків. 

1652. Гнат Хоткевич: музичні твори та мистецтвознавчі матеріали : джерелознав. покажч. / упоряд. і авт. вступ. ст. 
М. Семенюк ; відп. ред. О. Осадець ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : Фенікс, 2004. – 182 с. 
НБУВ: ВА663457, ФПУ/№1937н 
Наведено відомості про музичну, етнографічну, виконавську, театральну, перекладацьку та літературну діяльність Гната 
Мартиновича Хоткевича — письменника, історика, бандуриста, композитора, мистецтвознавця, етнографа, педагога, 
театрального і громадсько-політичного діяча. Розглянуто особливості формування естетичних поглядів митця і розвитку 
оригінального композиторського стилю бандуриста. Показано вплив традицій української класичної музики та 
фольклорної спадщини на творчу діяльність Г. Хоткевича. Наведено записи зразків аутентичного фольклору, вокальних, 
інструментальних, камерних, симфонічних і дитячих творів Г. Хоткевича та бібліографічний покажчик мистецтвознавчої 
спадщини композитора. Допоміжні покажчики (алфавітний, іменний). 
1653. Головацький І. Іван Раковський. 1874–1949 : життєписно-бібліогр. нарис / І. Головацький. – Львів : [б. в.], 2004. – 
234 с. : фотоіл. – (Визначні діячі НТШ / Наук. Т-во ім. Шевченка ; ч. 9). – На обкл. автор не зазнач.       НБУВ: ВА662196 
Висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність антрополога, зоолога, педагога, громадського 
діяча І. Раковського. Проаналізовано наукові праці ученого про історію та природничі науки, расовість українців, новий 
світогляд сучасної науки та діяльність НТШ у Львові. Розглянуто організаційно-видавничу діяльність І. Раковського, 
наведено вибрані листи та перелік наукових праць ученого та публікації про нього. Іменний покажчик. 

1654. Господар рідної землі: до 100-річчя з дня народж. двічі Героя Соц. Праці Пилипа Олексійовича Желюка (1904–
1976) : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Романченко ; Голов. упр. с. г. та продовольства Вінн. облдержадміністрації ; Вінн. 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2004. – 19 с., 6 ак. іл. – (Наші видатні земляки).  НБУВ: Р103769 
Подано біографічний нарис, перелік публікацій, список літератури про життя і діяльність П. О. Желюка (голова колгоспу) 
в літературі та мистецтві.  

1655. Грек із душею українця: Микола Аркас — історик, композитор, поет, просвітянин : біобібліогр. нарис / бібліогр.-
уклад. Л. П. Яременко ; Публіч. б-ка ім. Лесі Українки. – Київ : [б. в.], 2004. – 42 с. – (Видат. історики України; вип. 2).  
Подано біографічну статтю про життєвий і творчий шлях Миколи Миколайовича Аркаса, бібліографічний покажчик його 
праць та літератури про життя і діяльність. 

1656. Даценко І. І. Максим Музика. 15.VII.1889-24.V.1972 : життєписно-бібліогр. нарис / І. І. Даценко ; відп. ред. 
О. Купчинський ; НТШ у Львові. – Львів : [б. в.], 2004. – 238 с. – (Визначні діячі НТШ ; № 11).  НБУВ: ВА659259 
Висвітлено сторінки життя та наукової діяльності епідеміолога, бактеріолога, кандидата медичних наук (1947), професора 
Максима Максимовича Музики, наведено спогади про нього. Подано вибрані наукові праці вченого. Без допоміжних 
покажчиків. 
1657. Дейкун Микола Петрович: до 50-річчя від дня народж. та 30-річчя проф. діяльності / уклад. І. І. Воронцовська ; 
Черніг. обл. наук. мед. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2004. – 19 с. 
Лікар, громадський діяч. 

1658. Дем'ян Григораш : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів ; наук. ред. та авт. передм. М. Романюк ; редкол.: 
Б. Якимович (голова) [та ін.] ; ред. М. Прихода ; ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 
234 с. : фотоіл. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 19).  НБУВ: ВА669822 
Видання містить матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність та творчість журналіста, літературознавця Дем’яна 
Семеновича Григораша. Подано вступну статтю, основні дати життя та наукової діяльності Д. С. Григораша, його 
автобіографію, науковий та творчий доробок ученого [1951–2003], перелік бібліографічних джерел про нього [1960–2004], 
інформацію про особистий архів Д. С. Григораша та ін. матеріали.  
1659. Дмитро Іванович Чижевський: особистість і творчість (1894–1977): до 110-річчя з дня народж. : бібліогр. покажч. 
/ Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград : [б. в.], 2004. – 36 с. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1655.pdf
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Покажчик присвячено культурологу, філософу, літературознавцю, релігієзнавцю, лінгвісту, славісту, досліднику 
української і слов'янської літератури, історії культури, філософії, релігійної думки і слов'янської духовності 
Д. І. Чижевському. Без допоміжних покажчиків. 

1660. Добров Геннадій Михайлович (1929–1989) / НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. 
Г. М. Доброва ; відп. ред. Б. А. Маліцький. – 2-е вид., переробл. й допов. – Київ : Фенікс, 2004. – 127 с.           НБУВ: ВА715329 
Один із основоположників наукознавства в Радянському Союзі, кандидат технічних наук (1953), доктор економічних наук 
(1968), професор, член-кореспондент АН УРСР (1988). Зміст : Маліцький Б. А., Храмов Ю. О. Геннадій Михайлович 
Добров (до 75-річчя від дня народження). Основні дати життя та діяльності Г. М. Доброва. Библиография трудов 
Г. М. Доброва: Хронологический указатель научных работ [1952–2003]. Издания под редакцией Г. М. Доброва: 
Монографии, разовые сборники и другие книжные издания [1966–1988]. Периодические и продолжающиеся издания 
[1969–1990]. Ретроспективный указатель газетных статей Г. М. Доброва [1953–1987]. Именной указатель соавторов. 
Алфавитный указатель журналов, периодических и продолжающихся сборников, в которых опубликованы статьи 
Г. М. Доброва. Указатель научных публикаций о жизни и деятельности Г. М. Доброва [1971–2003]. Рыбачук В. П., Грачев 
О. А. Библиометрические характеристики трудов Г. М. Доброва. Г. М. Добров. Капутология, или прикладной системный 
анализ неудач. 

1661. Доля і ролі Семена Свашенка : біобібліогр. матеріали до 100-річчя від дня народж. / підгот. Г. В. Макаренко ; 
ред. С. Ф. Латиш ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2004. – 24 с. 
Семен Андрійович Свашенко — актор театру і кіно. Без допоміжних покажчиків 

1662. Доцент кафедри ґрунтознавства та агрохімії Гамаюнов Віктор Єгорович. 60-річчя від дня народж. : біобліогр. покажч. 
наук. пр. за 1978–2003 рр. / уклад.: Н. А. Макуха, О. В. Підручна ; ХДАУ, Агрономічний ф-т. – Херсон : [б. в.], 2004. – 88 с. 
Відображено основні етапи життя, науково-дослідну, методичну, педагогічну і громадську діяльність В. Є. Гамаюнова — 
доцента кафедри ґрунтознавства та агрохімії, кандидата с. г. наук. Подано хронологічний покажчик ученого, висвітлено 
деякі аспекти системного підхіду В. Є. Гамаюнова до організації і проведення виховної і культурно-масової роботи зі 
студентами університету, фотоілюстрації та ін. матеріали. 

1663. Едгард Григорович Яновицький : біобібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. та відп. ред. Я. С. Яцків ; НАН України, 
Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : [ГАО НАН України], 2004. – 60 с. : фотоіл., портр. – (Біобібліогр. вчених ГАО НАН 
України).  НБУВ: ВА650854 
Подано автобіографічний нарис, основні дати життя та діяльності, хронологічний покажчик основних праць [1961–2002] 
ученого-астрофізика, доктора фізико-математичних наук (1983), професора Е. Г. Яновицького. Без допоміжних 
покажчиків. 

1664. Едуард Якович Жовинський : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя з дня народженя відомого геохіміка, геолога, 
пошуковця і еколога / вступ. ст. : А. І. Радченко, В. Й. Манічев, Н. О. Крюченко ; покажч. літ. склала В. Ж. Білик ; ред. 
А. І. Радченко ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. – Київ : [б. в.], 2004. – 54 с., 2 арк. фотоіл. : фотоіл., 
портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: ВА652576 
Видання, присвячене доктору геолого-мінералогічних наук (1987), професору, члену-кореспонденту НАН України (2000) 
Е. Я. Жовинському, включає нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності 
Е. Я. Жовинського; основні дати його життя й діяльності; хронологічний покажчик друкованих праць [1957–2004]; список 
літератури про нього [1982–2003]; алфавітний покажчик; алфавітний покажчик співавторів. 

1665. Євген Гуцало: «Мені завжди хотілося написати українську душу, український характер...» : біобібліогр. нарис / 
уклад. Т. М. Заморіна ; наук. ред. В. О. Кононенко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 2004. – 72 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі 
покоління ; вип. 8).   НБУВ: ВА656595 
Нарис присвячено Гуцалу Євгену Пилиповичу — письменнику, журналісту, поету і кіносценаристу. Видання містить 
вступну статтю «Проза українського серця», присвячену творчій біографії митця. Бібліографічна частина згрупована у 
розділи: «Література про Є. Гуцала» [1959–2003] та «Твори Є. Гуцала» [1956–2003]. Іменний покажчик. 
1666. Життєвий і творчий шлях доцента кафедри ґрунтознавства, фізіології рослин та агрохімії, кандидата с. г. наук 
Ронсаля Геннадія Альфредовича: присвячується 75-річчю від дня народж. (1929–1985) : біобліогр. покажч. наук. пр. за 
1978–2003 рр. / уклад.: В. Є. Гамаюнов ; ХДАУ, Агроном. ф-т. – Херсон : [б. в.], 2004. – 26 с.  
Коротко подано відомості про наукову, педагогічну і громадську діяльність доцента кафедри ґрунтознавства, фізіології 
рослин та агрохімії Г. А. Ронсаля; приведено перелік підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, наукових праць, 
випускних робіт спеціалістів з агрономії і надано інформацію про життєвий шлях Г. А. Ронсаля. 

1667. Зіновій Олександрович Гурський : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Н. Я. Гривнак, Д. Є. Маїк ; авт. вступ. ст. 
Т. М. Брик ; відп. ред. : І. М. Мриглод, О. Л. Іванків ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : [б. в.], 2004. – 
29 с. : портр. – (Бібліогр. укр. вчених).  НБУВ: Р102261 
Персональний бібліографічний покажчик, присвячений вченому в галузі теорії металів та сплавів, доктору фізико-
математичних наук (1986), професору З. О. Гурському, містить короткий біографічний нарис про вченого, основні дати 
його життя і наукової діяльності та покажчик друкованих праць З. О. Гурського [1969–2003]. Наприкінці видання 
розміщено алфавітний покажчик співавторів. 

1668. Зорін Андрій Микитович: науковець, винахідник, громадський діяч : бібліогр. покажч. / упоряд. : Т. М. Мищенко, 
О. С. Гайдук ; ред. О. Плотнікова ; відп. за вип. Т. Абраїмова ; Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2004. – 36 с. – 
(Сер. «Вчені Дніпропетровщини»).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора технічних наук (1974), професора А. М. Зоріна. Зібрано список літератури 
про вченого, опис його публікацій та винаходів за період від 1971 до 2004 р. Без допоміжних покажчиків. 

1669. Іван Герасимович Просяник : (реком. покажч.) / склав Я. С. Гросман ; ред. Л. В. Студьонова ; відп. за вип. 
П. В. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Королекно. – Чернігів : [б. в.], 2004. – 15 с.  НПБУ: Т131229 
У покажчику систематизовано літературні джерела, які розкривають життя і творчість знахаря, журналіста І. Просяника. 
Публікація побудована за такими розділами: окремі видання творів Івана Просяника, твори І. Просяника в часописах, 
зелена аптека І. Просяника, поезія, список літератури про життя і творчість І. Просяника. 

1670. Іван Гнатович Єрмаков: до 55-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. П. І. Рогова ; 
ред. та відп. за вип. Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2004. – 50 с. – 
(Ювіляри АПН України ; вип. 21).  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1662.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1666.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1666.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1670.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2004) 

188 

 

Посібник презентує бібліографію наукових праць І. Г. Єрмакова — педагога, кандидата історичних наук. Матеріали 
каталога становлять ту частину наукового доробку І. Г. Єрмакова, що є у фондах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
та видань з особистої бібліотеки, наданих для організації виставки. Документи каталога систематизовано за розділами 
виставки, що відтворюють життєвий і творчий шлях ученого, його науковий доробок (науково-методичні посібники та 
збірники, навчально-методичні посібники, програми, статті із наукових педагогічних фахових видань). 
1671. Ірина Олександрівна Дудка : (до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук. діяльн.) / Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного НАН України ; ред. В. П. Гелюта. – Київ : Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 2004. – 80 с. : іл.  
Видання, присвячене вченому у галузі ботаніки, мікологу, доктору біологічних наук (1978), професору, члену-
кореспонденту НАН України (2009) І. О. Дудці, включає такі розділи: статтю про життєвий та науковий шлях Ірини 
Олександрівни Дудки (укр., рос. та англ. мовами); хронологічний покажчик праць ученої [1961–2004]. 
1672. Карасюк Іван Маркіянович : бібліогр. покажч. : до 80-річчя з дня народж. / упоряд. : Л. О. Бондаренко, 
О. П. Гарбар, С. В. Нижник [та ін.] ; авт. вступ. ст. : Г. М. Господаренко, М. В. Недвига ; М-во аграр. політики України, Уман. 
держ. аграр. ун-т. – Умань : [б. в.], 2004. – 86 с. : портр.   ННСГБ: 517622/К21 
Покажчик, присвячений доктору с. г. наук (1970), професору І. М. Карасюку, складається з короткого нарису про життя та 
діяльність вченого, хронологічного покажчика його публікацій [1958–2003], переліку праць виданих за науковою 
редакцією І. М. Карасюка [1967–2003], наукової школи (дисертації, підготовлені під науковим керівництвом 
І. М. Карасюка: на здобуття наукового ступеня кандидата с. г. наук [1972–2001] та на здобуття наукового ступеня доктора 
с. г. наук [1998, 2001]); списка літератури про життя та діяльність І. М. Карасюка [1965–2003]. Видання забезпечене 
алфавітним покажчиком праць та іменним покажчиком.  
1673. Квітникова поезія М. А. Познанської : біобібліогр. довідка / підгот. : Г. М. Перепелицина, В. В. Володько, 
О. М. Литвин ; наук. ред. М. П. Зніщенко ; Київ. обл. управління культури, Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : [б. в.], 2004. – 
14 с. – (Видатні жінки Київщини ; вип. 7).  НБУВ: Р103320 
Містить бібліографію поетеси М. А. Познанської, яку подано у розділах: «Твори Марії Авакумівни Познанської» [1965–
1977], «Видання Марії Авакумівни Познанської російською мовою» [1952–1985], «Про Марію Авакумівну Познанську» 
[1987–1994], «Рецензії на основні твори» [1946–1987]. Без допоміжних покажчиків. 

1674. Києнко В. М. Ігор Львович Попович: до 25-річчя наук. творчості та 20-річчя роботи на курорті Трускавець : 
бібліогр. покажч. / В. М. Києнко ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – Київ : [б. в.], 2004. – 34 с.  
НБУВ: Р102981 
Висвітлено життєвий шлях, трудову та наукову діяльність, бібліографію наукових праць бальнеолога, кандидата медичних 
наук І. Л. Поповича. Видання містить коротку біографічну довідку та розділи: «Бібліографія І. Л. Поповича» (монографії 
[1989–2004]; розділи у монографіях [1999]; брошури, патенти [1978–2004]; статті в журналах [1980–2003]; статті в 
збірниках [1988–2001], тези доповідей [1979–2003]), «Перелік дисертацій, матеріали яких опубліковані у співавторстві з 
І. Л. Поповичем» (кандидатські [1991–2003], докторські [2003–2004]). Без допоміжних покажчиків. 
1675. Латиш Ю. В. Григорій Казьмирчук : життя та наукова праця історика / Ю. В. Латиш. – Київ : Прайм-М, 2004. – 
200 с. : фотогр. НБУВ: ВА661855 
У нарисі висвітлено життєвий шлях доктора історичних наук (1997), професора Григорія Дмитровича Казьмирчука, 
розглянуто його науковий доробок, зроблено аналіз внеску очолюваної ним школи декабристознавців у вивчення 
декабристського руху. Подано бібліографію опублікованих робіт ученого та його листування [1975–2004], «Дисертації, 
захищені під керівництвом Г. Д. Казьмирчука» [1991–2004], «Література про Г. Д. Казьмирчука та його праці» [1978–
2004]. Іменний покажчик. 

1676. Людвіг Філіп : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. О. Мельник ; наук. ред. та авт. післямови П. М. Федака ; відп. за вип. 
В. С. Шеба ; Закарпат. краєзн. музей, Мукачів. греко-католиц. єпархія, Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород : ТОВ 
«ВЕТА-Закарпаття», 2004. – 88 с. : іл.  
Покажчик охоплює праці [1974–2004] історика, краєзнавця Л. Філіпа. 

1677. Людина енциклопедичного обдарування: Борис Дмитрович Грінченко (1863–1910) : пам’ятка читачеві / Упр. 
культури і мистецтв Харків. облдержадмін., Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2004. – 8 с.  
Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. 

1678. Людина і поетеса (В. Д. Невінчана) : біобібліогр. довідка / склад. В. В. Володько ; наук. ред. М. П. Зніщенко ; Київ. 
обл. управління культури, Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : [б. в.], 2004. – 10 с. – (Видатні жінки Київщини ; вип. 6). 
НБУВ: Р103354 
Валентина Дмитрівна Невінчана — поетеса, прозаїк, громадська діячка. Видання містить коротку біографічну довідку про 
поетесу, «Твори В. Д. Невінчаної» та короткий перелік видань «Про В. Д. Невінчану». Без допоміжних покажчиків. 
1679. Людина-легенда: до 100-річчя з дня народж. Миколи Островського : довід.-біогр. вид. / Упр. культури Хмельниц. 
облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 2004. – 32 с.  НБУВ: Р102657 
Видання присвячено Миколі Олексійовичу Островському — радянському письменнику. Видання складається з короткої 
біографічної довідки «Лицар духу» та розділів: «Основні дати життя і творчості», «Слово про письменника», «Поетичні 
присвяти М. Островському», «Видані твори М. Островського» [1977–1990], «Література про життя і творчість 
письменника» [1990–2004], «М. Островський на сторінках Internet». Без допоміжних покажчиків. 
1680. Макаров Роберт Никитович : биобиблиогр. указ. : к 100-летию мировой авиации и 80-летию гражд. авиации 
Украины / сост. Н. Н. Ковалева ; МОН Украины, Гос. лѐтная акад. Украины, НТБ. – Кировоград : Изд-во ГЛАУ, 2004. – 85 с. : 
ил. – (Сер. «Библиогр. ученых академии»).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора педагогічних наук (1985) Роберта Микитовича Макарова. Подано список 
його основних наукових праць (монографії, підручники, навчальні посібники [1971–2004], статті [1968–2003], звіти 
науково-дослідних робіт [1967–1993], фотографії про життя та діяльність. 

1681. Марко Веніамінович Теплінський : покажч. публікацій / упоряд. : І. В. Козлик, О. Б. Гуцуляк ; відп. ред. серії 
М. В. Бігусяк ; МОН України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. – 54 с. : 
порт. – (Вчені Прикарпат. ун-ту ; вип. 6.)  
Літературознавець, доктор філологічних наук (1967), професор. 
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1682. Микола Ільницький : біобібліогр. покажч. = Mykola Ilnitskyi : biobibliogr. Guide / уклад. Л. Ільницька ; наук. ред. та 
авт. передм. В. Будний ; редкол. Б. Якимович (голова) та ін. ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 254 с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 16).  НБУВ: ВА659252 
Видання, присвячене письменнику і літературознавцю, доктору філологічних наук (1984), професору, члену-
кореспонденту НАН України (2003) Миколі Миколайовичу Ільницькому, містить вступні статті про життя та діяльність 
ученого, бібліографію його праць [1956–2004] та літератури про нього, літературознавчі дослідження, посилання на праці 
Миколи Ільницького [1965–2004], хронікальні матеріали [1962–2004], довідкові та бібліографічні видання [1967–2003], 
наукове керівництво дисертаціями [1996–2002], офіційне опонування дисертацій [1977–2004]. Наприкінці розміщено 
іменний покажчик та алфавітний покажчик назв творів М. Ільницького. 

1683. Микола Лукаш: твори і переклади. 1953–1998 : бібліогр. посібник / уклад. Б. І. Черняков ; АНВШ України, Від-ня 
масової комунікації. – Київ : [б. в.], 2004. – 63 с. – (Кролевець і Кролевеччина ; вип. 8).  НБУВ: ВА663357 
Зображено життєвий і творчий шлях поета, перекладача, лексикографа, мовознавця, політолога Миколи Олексійовича 
Лукаша. Наведено відомості про його громадську та літературну діяльність, зокрема у галузі художнього перекладу. 
Подано бібліографічний покажчик наукових праць і перекладів М. Лукаша прозових і поетичних творів європейських 
письменників [1953–1988]. 
1684. Микола Петрович Щербак / уклад. Н. Р. Калмикова ; авт. вступ. ст. : К. Ю. Єсипчук, О. М. Пономаренко ; Ін-т 
геохімії і мінералогії та рудоутворення НАН України. – Київ : [б. в.], 2004. – 76 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  
Видання знайомить з життям, науковою, науково-організаційною, педагогічною і суспільною діяльністю вченого у галузі 
геохімії, петрології і геохронології, доктора геолого-мінералогічних наук (1972), академіка АН УРСР (1979) М. П. 
Щербака. Подано короткий біографічний нарис, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1982–
2001], хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1958–2004], іменний покажчик. 
1685. Микола Поліщук — лікар, вчений, громадський діяч: до 60-річчя від дня народж. / упоряд. : А. В. Муравський, 
В. М. Бурик ; ред. : В. І. Цимбалюк, Л. Л. Поліщук ; Київ. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ : [б. в.], 
2004. – 248 с. : фотогр.  НБУВ: Табачник Д. В. / ВА40 
Містить біографічну частину і бібліографічну. В першій — подано біографічну статтю «Микола Єфремович Поліщук: 
біографічні дані», статті про його наукову і практичну діяльність — «Шляхи становлення нейрохірурга», 
«М. Є. Поліщук — вчитель, засновник нейрохірургічної школи», «Відгуки друзів та колег», «М. Є. Поліщук — 
громадський діяч», «Робота в Верховній раді», «Публіцистичні виступи», «Хронологія життя». Друга: «Перелік наукових 
праць М. Є. Поліщука» (монографії [1982–2004], навчальні посібники [1984], методичні рекомендації, [1975–1997], 
наукові статті та тези [1972–2003], список винаходів професора М. Є. Поліщука [1982–2001]. Без допоміжних плкажчиків. 

1686. Мирослав Рогович : бібліогр. покажч. / упоряд. : М. Александров, В. Бадяк ; уклад.: І. Козак, Н. Рогович ; ред. 
І. Костюк ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів : ЛНАМ, 2004. – 68 с. – портр.   НБУВ: ВА665665 
Підготовлено з нагоди 70-річчя від дня народження Мирослава Дмитровича Роговича — кандидата філософських наук, 
доцента Львівської національної академії мистецтв. Видання містить «Біографічну довідку», статті про його науковий 
доробок «Філософ лінгвістичного аналізу», «Слово-спогад колеги», «Згадуючи Мирослава Роговича», «Педагог Мирослав 
Рогович» та бібліографічний покажчик «Наукові праці» [1969–2002], «Рецензії та відгуки на праці вченого» [1970–1996], 
«Доповіді на наукових конференціях» [1966–2003] та тексти двох статей вченого («До питання про етнічне походження 
гуцулів» та «Слово о полку Ігоревім» : міф чи бувальщина»), які не були опубліковані за життя вченого. Без допоміжних 
покажчиків. 

1687. Михаил Александрович Лошкарев: к 90-летию со дня рождения : [биобиблиогр. указ.] / [сост.] : Ф. И. Данилов, 
В. В. Герасимов. – Днепропетровск : УГХТУ, 2004. – 86 с. : портр.  НБУВ: ВА659164 
Висвітлено аспекти діяльності вченого-електрохіміка, доктора хімічних наук (1948), професора, заслуженого діяча науки 
УРСР М. О. Лошкарєва. Подано покажчик його праць з проблем електрохімії, розвитку окремих положень теорії 
адсорбціонної хімічної поляризації. Без допоміжних покажчиків.  

1688. Михайло Іванович Туган-Барановський : біобібліогр. покажч.: 140-річчю від дня народж. М. І. Туган-Бара-
новського присвячується / уклад. Г. Пасинкова ; авт. біогр. довідки Л. Алейнікова ; наук. ред. Т. Ткаченко ; МОН України, 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2-ге випр. і допов. вид. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2004. – 
72 с. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 2).  
Доктор економіки (1899), професор. 

1689. Михайло Іванович Туган-Барановський : біобібліогр. покажч.: 140-річчю від дня народж. М. І. Туган-Барановсь-
кого присвячується / уклад. Г. Пасинкова ; авт. біогр. довідки Л. Алейнікова ; наук. ред. Т. Ткаченко ; МОН України, Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 3-е випр. і допов. вид. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2004. – 79 с. – 
(Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 3). 

1690. Муравченко Федір Михайлович : бібліогр. список / уклад.: Г. М. Нагорна, Л. Г. Малахова ; Запоріз. ОНБ 
ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 10 с. – (Герої України — наші земляки ; вип. 3).  
Публікація присвячена доктору технічних наук (1991), професору, члену-кореспонденту НАН України (2003), 
генеральному конструкторові Запорізького машинобудівного конструкторського бюро «Прогрес» Ф. М. Муравченку. 
Містить біографічну довідку про нього, основні його публікації в збірниках, а також у російських і українських 
періодичних виданнях, статті про життя та творчу діяльність. 

1691. На честь 100-річчя від дня народж. Артема Амвросійовича Москаленка : бібліогр. покажч. / уклад.: О. І. Бондар, 
Н. М. Хрустик, Л. І. Хаценко ; авт. вступ. ст. С. П. Бевзенко ; відп. ред. О. І. Бондар ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : 
Астропринт, 2004. – 60 с. : портр., іл.  НБУВ: ВА650378 
Вчений-мовознавець, кандидат філологічних наук (1940), професор. Видання складється з двох частин: біографічна 
містить коротку біографічну статтю «Головні події життя і творчого шляху», спогади про вченого «Артем Амвросійович 
Москаленко — мовознавець і людина (дуже суб’єктивні спогади доньки)», статті про його наукову діяльність — 
«Лінгвістичний доробок Артема Амвросійовича Москаленка» та «Словники у книгозбірні А. А. Москаленка»; 
бібліографічна частина містить розділи: «Друковані праці Артема Амвросійовича Москаленка» [1928–1980] та 
«Бібліографічний покажчик газетних публікацій А. А. Москаленка» [1944–1980]. Без допоміжних покажчиків. 
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1692. Науково-педагогічний шлях заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, 
академіка АНВШ, д. м. н., професора Зозулі Івана Савовича / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 
України ; [ред. І. С. Зозуля]. – Київ : [Лівак Д. М.], 2004. – 66 с. : іл.  
Біобібліографічний покажчик, присвячений вченому у галузі неврології, доктору медичних наук (1990), професору, 
академіку АНВШ України (1994) І. С. Зозулі, включає перелік монографій і підручників [1978–2003], навчальних 
посібників [1982–2003], методичних рекомендацій [1979–2002], інформаційних листів [1979–1987], наукових статей і тез 
[1963–2004], винаходів та патентів [1982–1997], захищених дисертацій під керівництвом І. С. Зозулі. 

1693. Науково-педагогічний шлях заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, 
члена-кореспондента НАН і АМН України, доктора медичних наук, професора Сергієнка Миколи Марковича / уклад. 
М. М. Сергієнко ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. І. Шупика МОЗ України. – Київ : [б. в], 2004. – 48 c. : іл.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора медичних наук (1972), професора, члена-кореспондента АН України (1991), 
АМН України (1993) М. М. Сергієнка. Подано автобіографічний нарис, перелік наукових праць (монографії [1975–1999], 
наукові статті та тези [1956–2004], статті в пресі [1981–1984]), список винаходів та патентів [1965–2004]; список учнів, які 
захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук [1989–2004] та наукового ступеня кандидата 
медичних наук [1980–2004]. 

1694. Наум Давидович Моргуліс : бібліогр. покажч.: до 100-річчя з дня народж. / упоряд., авт. вступ. ст. Ю. І. Чутов ; Ін-
т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України. – Київ : [б. в.], 2004. – 19 с. : іл., портр.          НБУВ: Р100993 
Видання складається з біографічного нарису про життя і діяльність ученого в галузі фізичної електроніки, доктора фізико-
математичних наук (1937), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1939) Н. Д. Моргуліса та списку основних 
наукових публікацій ученого [1928–1977]. 

1695. Невтомний дослідник історії Поділля : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя з дня народж. С. К. Гуменюка / уклад.: 
С. Б. Гук, С. Р. Михайлова ; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – 3-є вид., допов. – Хмельницький : [б. в.], 2004. – 20 с. 
Степан Костянтинович Гуменюк — історик, краєзнавець, бібліограф, кандидат історичних наук (1977). 

1696. Нонна Копистянська : біобібліогр. покажч. = Nonna Kopystyanska : biobibliogr. Guide / уклад. М. Кривенко ; ред. 
Г. Габрук ; редкол.: Б. Якимович, Н. Бічуя, М. Гнатюк [та ін.] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 233 с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 15).   НБУВ: ВА659514 
Видання, присвячене літературознавцю, доктору філологічних наук (1984), професору Нонні Хомівні Копистянській, 
містить автобіографічні спогади і роздуми вченої, її друковані праці [1953–2003], наукове керівництво дисертантів та 
опонування дисертацій Н. Копистянською [1968–2001], видавничу діяльність Нонни Копистянської [1965–2003], [блок 
фотоілюстрацій], список літератури про Нонну Копистянську [1955–2003]; інформацію про участь Н. Копистянської у 
конгресах, з’їздах, симпозіумах, конференціях [1948–2003]. Допоміжний апарат включає предметний покажчик 
друкованого доробку Н. Копистянської, покажчик посилань на праці Н. Копистянської, іменний покажчик, список 
використаних у бібліографії періодичних видань та додаток «Покажчик видань з дарчими написами у бібліотеці 
Н. Копистянської». 

1697. Олег Антонович Купчинський : матеріали до бібліогр. / уклад. М. М. Трегуб ; НАН України, ЛНБ 
ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2004. – 100 с. 
Видання підготовлено з нагоди 70-ліття від дня народження філолога, історика, археографа, кандидата філологічних наук 
(1974), доктора історичних наук (2006) О. А. Купчинського. Висвітлено багатогранну наукову та громадську діяльність 
наукового секретаря, голови Комісії спеціальних (допоміжних) дисциплін відновленого НТШ у Львові. У книзі зібрано 
друковані наукові праці (архівознавство, джерелознавство, українська та слов'янська ономастика, дипломатія, хронологія, 
картографія тощо) та список літератури про його творчість за 1961–2004 рр. 

1698. Олег Миколайович Савельєв — вчений, лікар-гігієніст, професор: 75 років від дня народж. та 45 років наукової, 
педагогічної і практичної діяльності : бібліогр. / В. П. Пішак, Л. І. Власик, А. Ф. Савельєва [та ін.] ; Буковин. держ. мед. 
академія. – Чернівці : Медакадемія, 2004. – 124 с. : іл. – (Вчені Буковини).  НБУВ: ВА665936 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора медичних наук (1975), професора О. М. Савєльєва. До видання включено 
сторінки біографії вченого, інформацію про його дисертації та дисертації, виконані під керівництвом О. М. Савельєва 
[1970–2003], фоторепортаж, наукові праці О. М. Савельєва, статті, рекомендації, інформаційні листи [1961–1999], список 
співавторів, спогади про вченого. Без допоміжних покажчиків. 

1699. Олекса Горбач / ред.-уклад. Р. Микульчик ; ред. : Б. Рицар, Р. Микульчик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Техн. 
ком. стандартизації наук.-техн. термінології Держспоживстандарту МОН України. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 295 с. : 
портр. – (Термінол. сер. «СловоСвіт» ; № 7) (Біобібліогр. вчен.-термінологів України).  НПБУ: Б319357 
Олекса Теодорович Горбач — мовознавець, діалектолог, педагог, доктор філології (1948), професор. У збірнику подано 
термінологічні праці О. Горбача, який тривалий час проживав за кордоном. До видання увійшли: біографія вченого, 
бібліографічний покажчик, вибране з листування, а також світлини. Без допоміжних покажчиків. 

1700. Олекса Ошуркевич : біобібліогр. покажч. / упоряд. : В. В. Бабій ; ред. Е. С. Ксендзук ; Упр. культури Волин. 
облдержадмін., Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк : Вид-во Обл. друк., 2004. – 79 с.         НБУВ: ВДБО, НПБУ: А646743 
Олексій Федорович Ошуркевич — етнограф, фольклорист. 

1701. Олександр Анатолійович Мінаєв : біобібліогр. / уклад. Л. Ф. Дев'ятілова, В. Г. Коваленко, О. В. Кулькова, 
В. В. Пушина ; вступ. ст. М. П. Зборщик ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2004. – 123 с. : портр. – 
(Біобібліогр. вчених ДонНТУ).   НБУВ: АО264323 
Видання включає нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого в галузі обробки металів під тиском, 
доктора технічних наук (1989), професора, члена-кореспондента НАН України (2009) О. А. Мінаєва. Наведено основні 
дати його життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1965–2003]; список публікацій про 
нього [1996–2003]; виступи, бесіди, інтерв’ю [1980–2002]; перелік авторських свідоцтв і патентів [1971–1998]; іменний 
покажчик співавторів. Опис рос. мовою див. № 1604. 

1702. Олександр Григорович Онищенко : біобібліогр. : до 70-річчя / упоряд. : В. О. Орлов, І. О. Іваницька, 
Н. К. Кочерга, В. О. Сидоренко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : [Полтава], 2004. – 64 с. : іл., портр. – 
(Вчені Полтавщини).  
Видання, присвячене вченому-конструктору, доктору технічних наук (1992) О. Г. Онищенку, містить вступну статтю про 
ювіляра, основні дати його життя і діяльності; виступи, інтерв’ю вченого та публікації про нього [1985–2004]; друковані 
праці О. Г. Онищенка [1963–2004]; предметний та іменний покажчики. 
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1703. Олександр Олександрович Русов (1847–1915) : біобібліогр. покажч. / склад. і вступ. ст. О. Я. Рахно ; наук. ред. 
О. Б. Коваленко ; ред. : І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка, 
Черніг. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Черніг. обл. орг. Всеукр. спілки 
краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2004. – 116 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 2).         НБУВ: ВА669963 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадсько-політичну діяльність О. О. Русова (1847–1915) — філолога, історика, 
етнографа, фольклориста, одного з фундаторів української статистичної науки. Наведено покажчик наукових праць 
ученого, список літературних джерел про нього, алфавітний покажчик праць О. Русова, іменний та географічний покажчики. 
1704. Олексій Іванович Толмачов / уклад.: М. О. Кудінова, Н. О. Дерев'янко ; авт. вступ. ст. : А. Я. Єльченко, 
Ю. Л. Словінський ; відп. ред. М. О. Лозинський ; НАН України, Ін-т органічної хімії. – Харків : ТО Ексклюзив, 2004. – 172 с. : 
іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: АО264315 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора хімічних наук (1976), професора О. І. Толмачова (рос., англ. 
мовами). Подано хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1954–2004], покажчик авторських свідоцтв і 
патентів [1965–1995], перелік зарубіжних патентів [1985, 2003]. 
1705. Олексій Сильвестрович Стрижак : бібліогр. покажч. / відп. ред. та упоряд. І. В. Єфименко ; НАН України, Ін-т укр. 
мови. – Київ : [б. в.], 2004. – 35 с. : портр.  НБУВ: Р101319, Непокупний А. П. / Р8 
Мовознавець, кандидат філологічних наук. Видання містить коротку біографічну довідку про вченого, «Хронологічний 
покажчик друкованих праць» (монографії, словники, статті, тези [1959–2004], газетні статті [1953–2004], відповідальне 
редагування [1981–1998], член редколегії [1962–1994], «Переклади з іноземних мов [2000], автореферати кандидатських 
робіт, виконаних під керівництвом О. О. Стрижака [1998] та «Посилання на праці та інші згадки про О. О. Стрижака в 
наукових виданнях» [1960–2003]. Без допоміжних покажчиків. 

1706. Олексій Якович Чебикін: до 55-річчя від дня народж. : каталог виставки / упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2004. – 34 с. : портр. – (Ювіляри АПН України ; 
вип. 19).   НБУВ: Р105452 
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, доктора психологічних наук (1992), професора О. Я. Чебикіна. Подано 
основні дати його життя та діяльності, матеріали про науково-творчу діяльність ученого [1997–2002], бібліографію 
друкованих праць вченого [1976–2004]. 

1707. Ольга Хорошковська: до 65-річчя від дня народж. : кат. виставки / уклад. Н. В. Компанієць ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; відп. за вип. Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2004. – 32 с. – 
(Ювіляри АПН України ; вип. 20).  НБУВ: Р103197 
Подано відомості про науково-педагогічну діяльність доктора педагогічних наук (2000), професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України Ольги Назарівни Хорошковської. Матеріали каталога складають ту частину наукового доробку 
вченої, що є у фондах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та праці, надані нею з особистої бібліотеки для організації 
виставки. Документи каталога (179 позицій) систематизовано за розділами виставки, які відтворюють життєвий шлях та 
науковий доробок О. Н.Хорошковської, а саме: підручники і навчальні посібники з української мови для початкових 
класів шкіл з російською мовою навчання, а також угорською, румунською, польською; методичні посібники з методики 
викладання української мови; програми; таблиці; дидактичні матеріали та численні публікації у фахових періодичних 
виданнях. Наприкінці розміщено іменний покажчик. 
1708. Орест Матковський / упоряд. Р. Лещух ; ред. кол. : І. Вакарчук, Б. Котур, Т. Лучук [та ін.] ; МОН України, ЛНУ 
ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 46 с. : портр., іл. – (Сер. «Заслужені проф. ЛНУ ім. І. Франка»).  
До змісту видання включено біографічний нарис про доктора геолого-мінералогічних наук (1975), професора, академіка 
АНВШ України (1993) Ореста Ілляровича Матковського; перелік основних наукових праць професора О. І. Матковського 
[1956–2003]; додаток [Диплом Заслуженого професора Львіського національного університету ім. І. Франка]. 

1709. Осташко Федір Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1952–2003 рр. / упоряд. : А. Г. Веретьохін, Т. Ф. Дер-
леменко, Г. С. Щиголь, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ЦНСГБ, Ін-т 
тваринництва. – Київ : Аграр. наука, 2004. – 104 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки УААН»).      НБУВ: ВА651673 
Видання, присвячене вченому в галузі кріобіології генетичних матеріалів, доктору біологічних наук (1968), професору, 
академіку УААН (1990) Ф. І. Осташку, містить біографічний нарис про нього та основні дати його життя та діяльності 
(укр., англ. мовами), автобіографічні спогади, хронологічний покажчик публікацій вченого [1952–2003], перелік 
авторських свідоцтв та патентів [1958–2001], інформацію про наукову школу: дисертації, підготовлені під науковим 
керівництвом Ф. І. Осташко (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук [1963–1999], та доктора 
біологічних наук [1970–2000]); список літератури про життя і діяльність Ф. І. Осташка [1957–2003]; предметно-
тематичний та іменний покажчики. 

1710. Петро Миколайович Щербань : біобібліогр. покажч.: до 50-річчя пед. і наук. діяльності / упоряд. П. П. Куляс ; 
АПН України, Ін-т вищої освіти. – Київ : Знання України, 2004. – 24 с.   НБУВ: Р103030 
Педагог, кандидат педагогічних наук (2005), професор, заслужений вчитель України. Видання містить розділи: «Короткий 
нарис громадської та науково-педагогічної діяльності П. М. Щербаня», «Основні дати життя і діяльності» та «Список 
наукових праць» (монографії [1972–2001]; навчальні посібники [1986–2004]; брошури, програми та методичні 
рекомендації [1972–2001]; «Статті в педагогічній пресі» [1970–2004]; «Виступи на українському радіо в радіопередачах 
«Сімейні вечори» [2001–2002]; «Підготовка наукових та педагогічних кадрів» [2002–2004]. Без допоміжних покажчиків. 

1711. Пісня буде поміж нас : біобібліогр. покажч.: (до 55-річчя від дня народж. укр. композитора Володимира Івасюка) / 
авт.-упоряд. Л. І. Щербанюк ; наук. консультант та авт. передм. П. М. Нечаєва ; голов. ред. М. М. Довгань ; відп. за вип. : 
А. С. Іваницька, П. М. Нечаєва ; Упр. з питань інформ. політики та преси Чернівец. облдержадмін. [та ін.]. – Чернівці : 
Зелена Буковина, 2004. – 179 с.   НБУВ: ВА650587 
Висвітлено життєвий та творчий шлях Володимира Михайловича Івасюка — композитора, поета, співака, художника, 
скрипаля, піаніста, аранжувальника, диригента, громадського діяча і лікаря. Наведено покажчики його музичних творів, 
зокрема, у записах українських і зарубіжних виконавців, а також видань спогадів про музиканта. Проаналізовано 
особливості підготовки до фестивалів «Червона рута» 1988–1990 рр. Іменний покажчик. 
1712. Повернення творчої спадщини М. О. Корфа : Спогади. Бібліогр. розвідки / упоряд., авт. передмови та вступ. ст. 
до спогадів О. С. Бугайов ; наук. ред. : Н. Г. Башун, Т. В. Ильяшенко ; Донец. обл. краєзнав. музей [та ін.]. – Донецьк : 
Східний вид. дім, 2004. – 82 с.   НБУВ: ВА654424 
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Видання підготовлено до 170-річчя від дня народження Миколи Олександровича Корфа — земського діяча, педагога і 
просвітника. У другій частині цієї збірки під назвою «Повернення творчої спадщини М. О. Корфа» розміщено 
бібліографічний покажчик праць М. О. Корфа та літератури про його життя та діяльність. 

1713. Погорілий Леонід Володимирович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959–2004 рр. / упоряд. : М. П. Собчук, 
С. М. Коваль, В. О. Шевченко [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Укр. НДІ 
прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. виробництва ім. Л. Погорілого. – Київ : Аграр. наука, 2004. – 
132 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).  НБУВ: ВА655152 
Публікація містить вступну статтю «Великий талант науковця і людини» (укр., англ. мовами), основні дати життя і 
діяльності доктора технічних наук (1976), професора, академіка УААН (1991) Л. В. Погорілого (укр., англ. мовами); 
хронологічний покажчик публікацій [1959–2004]; авторські свідоцтва та патенти [1960–2003]; праці, опубліковані за 
науковою редакцією Л. В. Погорілого; список літератури про життя та діяльність Л. В. Погорілого [1998–2003]; 
предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1714. Поетеса епохи (Л. В. Костенко) : біобібліогр. довідка / склад. В. В. Володько ; наук. ред. М. П. Зніщенко ; Київ. обл. 
управління культури, Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : [б. в.], 2004. – 27 с. – (Видатні жінки Київщини ; вип. 5). НБУВ: Р103355 
Видання, присвячене письменниці, поетесі Ліні Василівні Костенко, складається зі вступної статті «У глибинах гармонії» 
та бібліографії, яку розміщено у розділах: «Твори Л. Костенко» [1958–2000], «Вірші для дітей Л. В. Костенко» [1984–
2000], «Публіцистика Л. В. Костенко» [1990–2000], «Життя і творчий шлях Л. В. Костенко» [1989–2002], «Вірші, 
присвячені Л. В. Костенко» [1992–2001], «Рецензії на окремі твори» [1979–1998]. Матеріал згруповано за алфавітним 
принципом. Без допоміжних покажчиків. 
1715. Потоцький М. К. Авторитет європейського масштабу (Ілля Васильович Буяльський) / М. К. Потоцький ; Черніг. 
ДОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів, 2004. – 45 с. – (Люди твої, Чернігівщино).   НБУВ: Р105962 
Проаналізовано наукову діяльність хірурга і анатома, професора Петербурзької медико-хірургічної академії, уродженця 
с. Вороб’ївки Новгород-Сіверського району Чернігівщини І. В. Буяльського, подано бібліографію наукових праць вченого 
та літератури про нього. 

1716. Професор Глазко Валерій Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975–2004 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Н. В. Лопатіна [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т агроекології та біотехнології. – Київ : 
Аграр. наука, 2004. – 227 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 8).   НБУВ: ВА658589 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі генетики і селекції тварин, доктора с. г. наук (1991) В. І. Глазка. До 
видання включено вступну статтю М. В. Зубця «Штрихи до біографії» та «Основні дати життя і діяльності Валерія 
Івановича Глазка» (укр., рос. мовами), «Напрями досліджень В. І. Глазка у 1968–2004 рр.» (укр., рос., англ.). 
Бібліографічна частина включає: «Хронологічний покажчик публікацій» [1975–2004], «Науково-популярні статті 
В. І. Глазка в періодичній пресі» [1996–2003], «Праці, опубліковані за науковою редакцією В. І. Глазка» [1993–2004], 
«Наукова школа: Дисертації, підготовлені під науковим керівництвом В. І. Глазка», «Література про життя та діяльність 
В. І. Глазка» [1964–2003], «Монографії, брошури, термінологічні словники та рецензії на них» [1985–2004]. Наприкінці 
розміщено «Міжнародні наукові конференції, головою оргкомітету яких був В.І. Глазко», «Предметно-тематичний 
покажчик» та «Іменний покажчик», «Траектория или короткая биография» [уривок з книги (скорочено) «Обратная 
сторона»]. Наприкінці розміщено допоміжні покажчики (предметно-тематичний та іменний). 
1717. Професор Іваницький Борис Георгійович (1878–1953) : біобібліогр. покажч.: до 125-річчя від дня народж. / уклад. 
О. І. Фурдичко, В. А. Вергунов, О. П. Басун ; наук. ред. В. А. Вергунов ; відп. за вип. Т. Ф. Дерлеменко ; УААН, ДНСГБ. – 
Київ : Аграр. наука, 2004. – 188 с. : портр. – (Істор.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, док., бібліогр.» ; кн. 5).  
НБУВ: ВА657153 
Висвітлено життєвий шлях, а також науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність 
Б. Г. Іваницького (1878–1953) — лісознавця, вченого в галузі лісогосподарської науки та освіти, громадського і 
політичного діяча. Проаналізовано внесок ученого у розвиток нових наукових напрямів в організації та керуванні лісовим 
господарством, становлення лісової дослідницької справи, видання наукової фахової літератури. Предметно-тематичний 
покажчик. 

1718. Професор Науменко Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2003 рр. / уклад.: 
В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Г. С. Щиголь, Л. А. Кириленко ; Нац. аграр. ун-т, ДНСГБ. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 
101 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; [кн. 7]).   ННСГБ: 518053/П84 
Видання, присвячене вченому у галузі фізіології с. г. тварин, доктору біологічних наук (1970) В. В. Науменку, включає 
основні дати його життя і діяльності; нарис про життєвий і творчий шлях ученого; статті колег, про наукову діяльність 
В. В. Науменка; хронологічний покажчик наукових праць В. В. Науменка [1956–2003]; авторські свідоцтва [1987–2002]; 
перелік дисертацій, підготовлених під науковим керівництвом В. В. Науменка (на здобуття наукового ступеня кандидата 
біологічних наук [1985–1993] та кандидата ветеринарних наук [1998]); список літератури про життя та діяльність 
В. В. Науменка [1956–2003]; предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1719. Раїса Захарчук-Чугай : бібліогр. покажч. / уклад. В. Яблонська ; авт. ст. : С. Павлюк, М. Моздир, М. Глушко [та 
ін.] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2004. – [64] с. : іл.  
Видання, присвячене доктору мистецтвознавства (1995), професору Раїсі Володимирівні Захарчук-Чугай, включає нариси 
про її життєвий і творчий шлях, основні дати життя і творчості, покажчик наукових праць Р. Захарчук-Чугай [1970–2004], 
рецензії на її праці [1979–1988], інформацію про наукове редагування та рецензування [1983–2003], наукове керівництво 
та опонування дисертаціями [1986–2003]; доповіді, виголошені на конференціях [1974–2002]; список літератури про 
вченого [1970–2004]; бібліографію бібліографії [1972–2002]; іменний покажчик. 

1720. Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. = Roksolana Zorivchak : biobibliogr. Guide / уклад.: Г. Домбровська, 
З. Домбровська, У. Романюк ; авт. передм. : О. Чередниченко, А. Содомора ; наук. ред. О. Чередниченко ; редкол.: 
Б. Якимович (голова) [та ін.] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 
367 с. : фотоіл. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 17).   НБУВ: ВА659389 
Видання включає статті про життєвий та творчий шлях перекладознавця, германіста, педагога, доктора філологічних наук 
(1988), професора, академіка АНВШ України, дійсного члена НТШ, члена НСП України Роксолани Петрівни Зорівчак. До 
першої частини покажчика включено науково-методичний доробок Р. П. Зорівчак: друковані праці [1967–2004], окремі 
цитати й висловлювання [1973–2004], переклади [1994–2003], наукове керівництво дисертантами, наставництво та 
опонування [1979–2004], Р. П. Зорівчак — редактор, укладач, учасник інтерв’ю [1979–2004]; внутрішнє рецензування 
[1986–2004]; розвідки Р. П. Зорівчак в інтернет-джерелах. До другої частини увійшли: література про Р. П. Зорівчак [1969–
2004], інформація про неї в інтернет-джерелах, наукові праці з посиланнями на публікації Р. П. Зорівчак [1974–2004], 
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бібліографічні джерела, в яких зареєстровано праці Р. П. Зорівчак та літературу про неї [1970–2004]. В Доповненнях 
розміщено: друковані праці Р.П. Зорівчак [1999–2004], Р. П. Зорівчак — редактор [2002–2004], література про 
Р. П. Зорівчак [1994–2004], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик друкованих праць Р. П. Зорівчак, особовий 
покажчик, покажчик серійних та періодичних видань, у яких опубліковано праці Р. П. Зорівчак та список літератури про 
неї. Видання проілюстровано блоком фотоілюстрацій. 

1721. Роман Лубківський: у новому часі та просторі : біобібліогр. нарис / уклад. М. Кривенко ; ред. В. Мельник ; ред. 
І. Лешнівська ; Львів. ОУНБ ім. В. Стефаника. – Львів : Ліга-пресс, 2004. – 184 с. : іл., портр.  НПБУ: А643494 
У виданні висвітлюються основні етапи літературно-критичної та суспільно-політичної діяльності поета, перекладача, 
публіциста, державного і громадського діяча, дипломата, народного депутата України першого скликання, професора 
Романа Мар’яновича Лубківського протягом 1991–2002 рр. Іменний покажчик, покажчик використаних періодичних 
видань. 

1722. Рукописи та першодруки музичних творів Михайла Вербицького (із фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України) : 
нотогр. покажч. / уклад. і авт. передм. О. Б. Письменна ; бібліогр. ред. О. П. Осадець ; НАН України, ЛНБ 
ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2004. – 105 с. – портр.   НБУВ: ВА663016 
Видання охоплює бібліографічні описи рукописів композитора (за їх відсутності — першодруків) Михайла Михайловича 
Вербицького, а також бібліографічні описи втрачених творів. Матеріал покажчика упорядковано за жанровими ознаками. 
Складається з розділів: «Оригінальна музична творчість» (світські, церковні хори, ансамбль, солоспіви), «Інстурментальна 
музика» (твори для оркестру, інструментального ансамблю, твори для окремих інструментів (з супроводом і без), музично-
сценічні твори), «Обробки народних пісень», «Теоретичні праці». Із допопоміжних покажчиків — алфавітний назв і імен.  

1723. Сергей Гриневецкий — в начале славных дел (1980–1998): по материалам одес. периодики из фондов ОГНБ 
им. М. Горького : библиогр. указ. / сост. Л. И. Саенко ; авт. предисл. А. А. Филипенко ; отв. ред. О. Ф. Ботушанская ; ОГНБ 
им. М. Горького. – Одесса : Негоциант, 2004. – 80 с. : портр. НПБУ: Б318730 
ОДНБ ім. М. Горького створила покажчик, присвячений політичному діячу, депутату Верховної Ради Сергію Рафаіловичу 
Гриневецькому. Без допоміжних покажчиків. 

1724. Сергій Васильович Ківалов: вчений, державник, політик, людина : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. А. Таран, 
Л. В. Арюпіна ; наук. ред. А. І. Паньков ; Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2004. – 80 с. : портр. – 
(Вчені Одес. нац. юрид. акад. ; вип. 1).   НБУВ: ВА653519 
Наведено стислі відомості про життя та діяльність доктора юридичних наук (1998), професора, члена-кореспондента 
АПрН України (1999), академіка АПН України (2003) С. В. Ківалова, включено бібліографічний покажчик його наукових 
праць (окремі видання [1986–2003], публікації в книгах та збірниках наукових праць [1983–2004], публікації в журналах 
[1985–2003], публікації в газетах [1990–2003], укладач, редактор [1997–2004]). Запропоновано бібліографічні матеріали 
про громадську, політичну та наукову діяльність ученого. Покажчик сформовано за хронологічним принципом, відбір 
матеріалу закінчено 14 квітня 2004 р. 

1725. Сергій Побожій : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. І. Побожій, О. К. Линник ; ред. Р. С. Латиш ; Сум. ОУНБ. – Суми : 
[б. в.], 2004. – 92 с. : іл. – (Краєзнавці Сумщини).  НБУВ: ВА720928 
Сергій Іванович Побожій — краєзнавець, мистецтвознавець, культуролог, кандидат мистецтвознавства, доцент. 

1726. Скорый Сергей Анатольевич : биобиблиогр. указ.: к 55-летию со дня рождения / сост. : А. В. Артемьев, 
И. Н. Кулатова ; науч. ред. О. Б. Супруненко ; Центр памятниковедения НАН Украины и Укр. о-ва охраны памятников ист. и 
культуры, Центр охраны и исследования памятников археологии управления культуры Полтав. облгосадминистрации. – 
К. ; Полтава : Археология, 2004. – 19 с. : іл.   НБУВ: Р103319 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність С. А. Скорого — археолога, доктора історичних наук (1997), професора. 
Наведено покажчик наукових праць ученого [1976–2004], іменний покажчик. 

1727. Скуратівський Вадим Леонтійович : біобібліогр. покажч. / уклад. й авт. вступ. ст. І. Панченко ; наук. ред. 
О. Чебанюк ; Акад. мистец. України, Спілка кінематогр. України. – Київ : [б. в.], 2004. – 85 с. : фотогр.  
Мистецтвознавець, культуролог, літературознавець, кандидат філологічних наук (1971), доктор мистецтвознавства (1997), 
професор, член-кореспондент АМ України (2001). Без допоміжних покажчиків. 

1728. Слово про вченого: Василь Купріянович Демиденко: до 75-річчя з дня народж. / упоряд. Т. М. Ткаченко ; Бердян. 
держ. пед. ун-т. – Бердянськ : [БДПУ], 2004. – 59 с. : фотоіл., портр. – Бібліогр. : с. 23–38.   НБУВ: ВА650868 
Педагог, психолог, доктор психологічних наук, член-кореспондент АПН СРСР (1971) і АПН України (1992). 

1729. Співець степової Еллади: біобібліогр. покажч. / упоряд. : С. Бадрук, Ю. Дідик ; авт. вступ. ст. Л. Куценко ; ред. : 
Г. Данильчук, К. Тишкевич ; відп. за вип. Г. Саприкін. – Київ : [б. в.], 2004. – 43 с.: табл., портр.  НПБУ: А648743 
Покажчик присвячено творчості письменника, поета, публіциста, літературного критика, культуролога Євгена 
Филимоновича Маланюка. У матеріалі зібрано окремі видання творів; публікації на шпальтах періодичних видань та у 
збірниках; публіцистичні статті; твори, що побачили світ за межами України; поезія Є. Маланюка в перекладах; вірші, 
присвячені Є. Маланюку, складені поетами діаспори. Матеріал розміщено за алфавітом у межах тематичних розділів. 
Вміщено іменний покажчик, покажчик використаних періодичних видань. 

1730. Суходоля Анатолій Іванович : персон. бібліогр. покажч. / уклад. Л. Л. Саксонік ; Упр. охорони здоров’я 
Хмельниц. обл. держадмін., Хмельниц. обл. наук. мед. б-ка. – Хмельницький : [б. в.], 2004. – 24 c. : портр.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях хірурга, доктора медичних наук (1999), професора А. І. Суходолі. Подано 
біографічну довідку про нього, список його наукових праць [1987–2004] та список літератури про вченого [1999, 2003], 
вжиті медичні терміни, джерела пошуку та документальні фонди. 

1731. Тарас Шевченко : бібліогр. покажч. 1989–2003 / уклад. Г. І. Гамалій ; наук. ред. Р. С. Жданова ; НПБУ. – Київ : 
[б. в.], 2004. – 240 с.  НБУВ: ВА656618 
Видання підготовлено до 190-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Наведено покажчики літературних і живописних 
творів письменника та літератури про нього, що вийшли друком протягом 1989–2003 рр. Висвітлено життєвий та творчий 
шлях поета, а також його місце в світовій культурі, художній літературі. Проаналізовано вплив його творчості на 
українських і зарубіжних письменників. Показано роль особистості митця в історії України. Вміщено іменний, 
хронологічний покажчики. 

1732. Татьяна Леонидовна Ракитская : биобиблиогр. указ. / сост. : В. Я. Волкова, Н. С. Тахтарова ; общ. ред. и вступ. 
ст. А. А. Эннан ; МОН Украины, НАН Украины, Физико-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека. – Одесса : 
Астропринт, 2004. – 77 с. : портр. – (Библиогр. ученых ин-та ; вып. 2).  НБУВ: ВС43515 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1729.pdf
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Видання присвячено вченому-хіміку, доктору хімічних наук (1984), професору Т. Л. Ракитській. Подано основні дати її життя 
і діяльності (рос., англ. мовами), стислий нарис науково-педагогічної, науково-організаційної і громадської діяльності 
Т. Л. Ракитської; список літератури про неї [1966–2001] (рос., англ. мовами); покажчик друкованих праць Т. Л. Ракитської 
[1970–2004]; покажчик співавторів; додатки (1. «Перелік дисертацій, захищених під керівництвом Т. Л. Ракитської» [1975–
1997]; 2. «Перелік навчальних посібників і навчально-методичних покажчиків Т. Л. Ракитської» [1979–2003]; 3. «Перелік 
конгресів, симпозиумів, конференцій і. т. д., на яких виступала з доповідями Т. Л. Ракитська» [1970–2003]).  

1733. Трегубенко Олександр Федорович, 1904–1963 : (біобібліогр. список) / уклад.: Г. Нагорна, Н. Купрєєва ; Упр. 
культури Запоріз. облдержадмін., ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : [Поліграф], 2004. – 11 с.  
Публікація присвячена 100-річчю від дня народження першого директора заводу «Дніпроспецсталь» О. Ф. Трегубенку. 
Містить біографічну довідку, основні публікації в збірниках і періодичних виданнях (написані особисто й у співавторстві), 
а також статті про життя та творчу діяльність. Матеріал розміщено у зворотній хронології. 

1734. Український письменник Валер'ян Поліщук (1897–1937) : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Л. Манова ; наук. ред. 
Р. В. Мельників ; ред. Л. П. Суворова ; відп. за вип. Л. П. Незнамова ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : ХДНБ, 2004. – 
116 с. – (Повернені імена).  НБУВ: ВА662348 
Наведено відомості про життя і творчість письменника, поета, прозаїка, літературного критика, публіциста Валер’яна 
Львовича Поліщука, знищеного сталінським режимом у 1937 р. Розглянуто особливості формування громадських 
переконань і художнього світогляду митця, висвітлено його літературну та суспільну діяльність. Наведено іменний 
покажчик і бібліографічні відомості про художні та публіцистичні твори письменника (укр., рос. мовами), надруковані у 
1915–2002 рр. 
1735. Філолог за фахом, письменниця — за покликанням. Валентина Коваленко : біобібліогр. нарис / авт. 
Н. М. Філахтова. – Черкаси : [б. в.], 2004. – 16 с. – (Лауреати обл. літ. премії «Берег надії» ім. В. Симоненка). 
Видання представляє життєвий і творчий шлях письменниці, літературознавця, викладача Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького Валентини Михайлівни Коваленко. Містить статтю професора В. Т. Поліщука «Від її 
поезії — високо й хороше...», короткі біографічні та літературознавчі відомості про В. М. Коваленко, вислови 
письменників, літературознавців про її творчість. Бібліографічна частина складається з двох розділів: твори В. Коваленко 
та список літератури про її творчість. 
1736. Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович (1889–1969) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 
1911–1964 рр. : до 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН / уклад.: В. А. Вергунов, О. В. Бачкала, А. С. Загайчук, 
І. І. Калантиренко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації. – Київ : [б. в.], 2004. – 60 с. : іл., 
портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 9). – Альтерн. назва : Тюленєв Микола Олександрович. 
НБУВ: ВА663702 
Покажчик знайомить з життям та науковою діяльністю вченого-агромеліоратора, доктора с. г. наук (1940), професора, 
члена-кореспондента АН УРСР (1948) М. О. Тюленєва. Подано основні дати його життя та діяльності, спогади про 
вченого В. Р. Гімбаржевського, хронологічний покажчик наукових праць М. О. Тюленєва [1911–1964], список праць, 
опублікованих за науковою редакцією М. О. Тюленєва [1952–1969], інформацію про наукову школу (дисертації, 
підготовлені під науковим керівництвом М. О. Тюленєва) [1961–1968], список літератури про життя та діяльність ученого 
[1950–2004], допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 
1737. Член-кореспондент НАНУ Вілен Митрофанович Струтинський: до 75-річчя з дня народж. / уклад.: Ф. О. Іванюк, 
О. Л. Шолох ; авт. біограф. нарису : Ф. О. Іванюк, В. П. Альошин ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ : Логос, 
2004. – 42 с. : іл.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук (1965), члена-кореспондента 
АН УРСР (1972) В. М. Струтинського. Подано короткий біографічний нарис, основні віхи життя та діяльності вченого, 
перелік наукових праць В. М. Струтинського [1955–1994], покажчик співавторів до списку наукових праць. 

1738. Швец Виктор Борисович: к 75-летию со дня рождения / сост. : В. Г. Таранов, В. С. Шокарев ; редкол. И. П. Бойко и 
др. – Запорожье : ООО «Фаворит-пресс», 2004. – 72 с. : фотоил. – (Б-ка журн. «Світ геотехніки» ; вип. 3).      НБУВ: ВА658355 
Подано етапи біографії, перелік основних наукових праць (монографії, книги, брошури [1958–2004], інструктивно-
нормативна література [1955–1986], наукові статті [1955–2003], статті, опубліковані в зарубіжних виданнях [1973–1997]), 
список аспірантів і пошукачів, які захистили дисертації під офіційним керівництвом доктора технічних наук (1967) 
В. Б. Швеца [1965–2004]. До видання також включено підбірку фотографій та спогади учнів і колег ученого-геотехніка.  

1739. Шип Ю. В. Дорога співця : бібліогр. довідник / Ю. В. Шип ; авт. вступ. ст. Д. Федака. – Ужгород : Патент, 2004. – 
178 с. : іл.   НБУВ: ВА653252 
Містить інформацію про творчий доробок та список літератури про громадську та літературну діяльність закарпатського 
письменника, поета Юрія Васильовича Шипа, іменний покажчик, покажчик періодичних видань. 

1740. Юрій Ібрагімович Султанов (1948–2003) : покажч. публікацій / упоряд. І. В. Козлик ; авт. вступу : 
М. В. Теплинський, В. В. Рогозинський, О. М. Цівкач [та ін.] ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-
Франківськ : Гостинець, 2004. – 57 с. – (Сер. «Вчені Прикарпат. ун-ту» ; вип. 5).  НБУВ: ВА651343 
Вчений-філолог, літературознавець, поет, доктор філологічних наук, професор. Іменний покажчик. 
1741. Юрій Ясіновський : бібліогр. покажч. / упоряд. А. Ясіновський ; НАН України, Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича, Укр. катол. ун-т. – Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2004. – 74 с. : іл.   НПБУ: А657885 
Видання підготовлено до 60-річчя з дня народження музикознавця, культуролога, дослідника історичного 
джерелознавства, доктора мистецтвознавства (1998), професора Юрія Павловича Ясіновського. До покажчика включено 
автобіографію вченого, списки його книг, брошур [1978–2004], статей, матеріалів, рецензій [1973–2004], упорядкування, 
редагування, рецензування [1974–2004], доповідей на конференціях та інших наукових форумах [1969–2004], літератури 
про Юрія Ясіновського [1994–2004]. 

1742. Явдоха Зуїха — визначна співачка слов'янського світу: до 150-річчя від дня народж. Явдохи Зуїхи (Євдокії 
Микитівни Сивак, 1855–1935) : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Бойко ; ред. М. Спиця ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – 
Вінниця : [б. в.], 2004. – 29 с. : іл. – (Наші видатні земляки).   НБУВ: Р103770 
Покажчик вшановує пам’ять фольклористки та співачки Явдохи Зуїхи (Євдокії Микитівни Сивак) з нагоди її 150-річчя з 
дня народження. Матеріал систематизовано за розділами: «Фольклорна спадщина Явдохи Зухи», «Життєвий і творчий 
шлях народної співачки і фольклористки», «Вшанування пам’яті видатної землячки», «Продовжувачі фольклорних 
традицій народної співачки на Гайсинщині». Перший розділ вміщує видані друком фольклорні надбання Я. Зуїхи та 
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публікації про них. У межах розділів і підрозділів бібліографічний матеріал подано за хронологією. Без допоміжних 
покажчиків. 
1743. Яків Юлійович Бардах : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Т. В. Тющенко ; наук. ред. К. Г. Васильєв ; ОДНБ 
ім. М. Горького. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2004. – 29 с. – (Вчені Одеси ; вип. 34).  НБУВ: Р100986 
Видання знайомить з життям та діяльністю мікробіолога, бактеріолога, інфекціоніста, доктора медицини (1894) 
Я. Ю. Бардаха. Складається із біографічної довідки, хронологічного покажчика опублікованих праць [1887–1928] та 
літератури про життя і наукову діяльність ученого [1886–2000]. Наприкінці розміщено алфавітний покажчик праць та 
покажчик імен. 

1744. Ярослав Степанович Яцків : вчений, громадянин : біобібліогр. покажч. / упоряд. та авт. ст. А. І. Ємець ; відп. ред. 
та авт. вступ. ст. Р. І. Костик ; НАН України, ГАО НАН України. – Київ : [ГАО НАН України], 2004. – 72 с. : портр. – 
(Біобібліогр. вчених ГАО НАН України).  
Покажчик знайомить з життєвими та науковими стежками вченого-астронома, доктора фізико-математичних наук (1975), 
академіка АН УРСР (1985) Я. С. Яцківа. Подано основні дати життя і діяльності Я. С. Яцківа, його членство у наукових та 
громадських організаціях, список нагород (відзнак) ученого, бібліографію наукових, науково-популярних праць 
(монографії [1972–2001], наукові праці [1962–2003], абстракти [1964–2004], звіти, повідомлення та автореферати [1965–
2002], статті з питань наукознавства [1996–2003], науково-популярні статті [1973–2003], інтерв’ю з Я. С. Яцківом [1970–
2003]), публікації про Я. С. Яцківа [1969–2004], алфавітний покажчик співавторів. 

1745. Ярослав Тарас : бібліогр. покажч. / уклад. В. Яблонська ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : [б. в.], 
2004. – 83 с.  
Ярослав Миколайович Тарас — архітектор, доктор історичних наук, професор. 
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1746. Август Николаевич Олиферов : библиогр. печ. трудов / МОН Украины, Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернад-
ского. – Симф. : Доля, 2005. – 72 с. : ил.   НБУВ: ВА664231 
Висвітлено наукову, педагогічну і громадську діяльність доктора географічних наук (1967), професора А. М. Оліферова. 
Наведено основні дати його життя і діяльності, стислий біографічний нарис про нього, наукометричний аналіз праць 
А. М. Оліферова, список літератури про його життя і діяльність [1958–2004], список друкованих праць ученого [1953–
2004], іменний покажчик. 

1747.  : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. В. Савенкова ; МОН України, 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 18 с. – (Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова).  
Біобібліографічний покажчик присвячено 65-річчю від дня народження доктора педагогічних наук (1984), професора, 
академіка АПН України (1992) О. Г. Мороза. Видання містить біографічний нарис, основні дати життя та діяльності 
вченого, перелік його друкованих праць [1971–2003], список літератури про О. Г. Мороза [1992–2005]. 

1748. Академік Власюк Петро Антипович (03.02.1905 – 18.03.1980) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1928–1980 рр.: до 
100-річчя від дня народж. / уклад.: В. А. Вергунов, М. М. Городній, А. Г. Сердюк [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, 
ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2005. – 108 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 12).  
ННСГБ: 520494/А38 
Перша частина покажчика відкривається основними датами життя і діяльності вченого-агрохіміка, ґрунтознавця, 
академіка АН УРСР, ВАСГНІЛ, УААН П. А. Власюка. Далі вміщено статті, що розкривають його наукову та педагогічну 
діяльність; хронологічний покажчик наукових праць академіка Власюка П. А. [1928–1980]; праці, опубліковані за його 
науковою редакцією [1950–1979]; список літератури про життя та діяльність вченого [1949–2005]. Наприкінці подано 
іменний покажчик. 

1749. Академік Квасницький Олексій Володимирович (1900–1989) : життєвий і творчий шлях / уклад.: В. Ф. Коваленко, 
В. М. Нагаєвич, Т. П. Гармаш ; наук. ред. М. В. Зубець ; УААН, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького, Полтав. держ. аграр. 
акад., ДНСГБ. – Полтава : Полтав. літератор, 2005. – 148 с. : іл., портр. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, 
док., бібліогр.» ; кн. 7).   ННСГБ: 521530/А38 
Видання, присвячене вченому-фізіологу, доктору біологічних наук (1940), професору, академіку АН УРСР (1951) 
О. В. Квасницькому, включає основні дати життя і діяльності вченого, нарис про його життєвий і творчий шлях, інформацію 
про наукову школу О. В. Квасницького, спогади сучасників про науковця, основні етапи розробки фізіологічних методів 
підвищення продуктивності с. г. тварин, громадську роботу Олексія Володимировича. Також розміщено список літератури 
про життя та діяльність О. В. Квасницького [1980–2001], перелік винаходів та раціоналізаторських розробок, хронологічний 
покажчик наукових праць академіка О. В. Квасницького за 1930–2001 рр., фотодокументи життєвого шляху науковця. 

1750. Академік Максим Федотович Гулий: до 100-річчя від дня народж. / уклад. В. М. Данилова ; наук. ред. : 
Л. М. Лисенко, В. Г. Чикаленко ; голов. ред. С. В. Комісаренко ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ : 
[Альфа-Прайм], 2005. – 158 с. : портр., фотоіл.  НБУВ: ВА660405 
Висвітлено життєвий і творчий шлях біохіміка, доктора біологічних наук (1942), професора, академіка АН УРСР (1957) 
М. Ф. Гулого. Подано спогади колег, учнів, родичів про вченого, основні етапи життя та діяльності М. Ф. Гулого, 
нагороди академіка М. Ф. Гулого, список авторських свідоцтв та патентів [1963–2004], бібліографію наукових публікацій 
М. Ф. Гулого [1934–2005]. 

1751. Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні : зб. іст.-наук. нарисів, документів, 
біобібліогр. матеріалів: до 75-річчя створення УААН / уклад.: М. В. Зубець, В. А. Вергунов, В. М. Самородов, 
Т. Ф. Дерлеменко ; УААН, ДНСГБ. – К. : Аграр. наука, 2005. – 577 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, 
док., бібліогр.»; кн. 9).   ННСГБ: 522291/А38 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого-генетика, ботаніка, професора, академіка ВУАН, АН СРСР, 
ВАСГНІЛ (1929) М. І. Вавилова. Видання складається зі вступної статті від укладачів та чотирьох розділів. Розділ I. 
«Аграрна наука України на межі тисячоліть у контексті наукової спадщини академіка М. І. Вавилова» включає статті 
провідних вчених в галузі аграрної науки в Україні, присвячені науковій діяльності М. І. Вавилова. Розділ ІІ. 
«М. І. Вавилов і аграрна наука України першої половини ХХ століття» включає матеріали з епістолярної спадщини 
М. І. Вавилова, листи М. І. Вавилова в Україну, Вавилов про діячів аграрної науки України, спогади українських вчених — 
сучасників М. І. Вавилова, біографічні довідки діячів аграрної науки України — соратників М. І. Вавилова. Розділ III. 
«Академік М. І. Вавилов і аграрна наука України» містить науково-допоміжний бібліографічний покажчик основних праць 
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