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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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М. І. Вавилова щодо аграрної науки України (за хронологією) [1910–1987], список літератури про життя та діяльність 
М. І. Вавилова, пов’язаний з Україною [1911–2005], алфавітний покажчик до нього, архівні документи про М. І. Вавилова. 
Розділ ІV. «Україна вшановує М. І. Вавилова» включає матеріали присвячені вшануванню увічненню пам’яті академіка 
М. І. Вавилова: спогади про вченого, історія створення та експонати фонду академіка М. І. Вавилова в Полтавському 
краєзнавчому музеї, вірші українських поетів, присвячені М. І. Вавилову [1988–2003]. 

1752. Академік Української академії аграрних наук Борис Семенович Носко / авт. вступ. ст. П. І. Коваленко ; відп. за 
вип. : В. В. Шишель, В. В. Хоролець ; УААН, Нац. наук. центр «Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – 
Харків : ННЦ «Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського», 2005. – 81 с. : портр. – (Академіки УААН).  
ННСГБ: 521172/А38 
Видання, присвячене агрохіміку, доктору с. г. наук (1983), професору, академіку УААН (1990) Б. С. Носку, включає 
основні дати його життя та діяльності, біографічний нарис життєвого і творчого шляху вченого, хронологічний покажчик 
друкованих наукових праць [1967–2004]; праці, опубліковані за науковою редакцією Б. С. Носка [1976–1998]; науково-
популярні публікації [1966–2001]; авторські свідоцтва та нормативні документи [1979–2002]; дисертації, підготовлені під 
науковим керівництвом Б. С. Носка (на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [1996–2003], кандидата с. г. та 
біологічних наук [1977–2003]); публікації про життя і діяльність Б. С. Носка [1997–2002]. 

1753. Академік Української академії аграрних наук Новаковський Леонід Якович: до 70-річчя від дня народж. : основні 
біогр. дані, напрями та результати дослідж., бібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: А. М. Третяк, В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, 
Т. Ф. Дерлеменко ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, В. М. Трегобчук, А. М. Третяк ; УААН, ДНСГБ, Всеукр. громад. орг. Спілка 
землевпорядників України. – Київ : Аграр. наука, 2005. – 149 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Землевпорядна наука»).  
ННСГБ: 521172/А38 
До видання включено основні дати життя і діяльності доктора економічних наук (1986), професора, академіка УААН 
(1990) Л. Я. Новаковського, хронологічний покажчик його друкованих праць за 1965–2004; праці, опубліковані за 
науковою редакцією Л. Я. Новаковського [1981–2002]; список літератури про життя та діяльність ученого [1996–2003]; 
предметно-тематичний покажчик; іменний покажчик співавторів. 

1754. Александр Васильевич Якимов : биобиблиогр. указ. / сост. : З. Х. Исламгулова, Т. Ю. Гнатюк, И. А. Яковлева ; 
МОН Украины, Одес. нац. политехн. ун-т, НТБ. – Одесса : Наука и техника, 2005. – 88 с. : портр.       НБУВ: ВА726205 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого у галузі технології машинобудування, доктора технічних наук (1970), 
професора О. В. Якимова. Подано основні дати життя і наукової діяльності, нарис наукової, педагогічної і громадської 
діяльності вченого, наукову школу О. В. Якимова, список літератури про нього [1982–2003], покажчик друкованих праць 
[1956–2003], перелік авторських свідоцтв і патентів, допоміжні покажчики (алфавітний покажчик праць О. В. Якимова, 
алфавітний покажчик співавторів, список абревіатур). 
1755.  Алла Михайлівна Богуш : біобібліогр. покажч. / упоряд., ред. Л. О. Пономаренко ; наук. ред. П. І. Рогова ; АПН 
України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – К. ; Одеса : СВД М. П. Черкасов, 2005. – 99 с. – (Сер. «Академіки АПН 
України» ; вип. 4).   НБУВ: ВА667493 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора педагогічних наук (1986), професора, академіка АПН України (1995) 
А. М. Богуш. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченої, список літератури про неї [1995–2004], 
покажчик праць А. М. Богуш [1961–2004], інформацію про наукову школу вченого [1991–2004], ювілейні вітання, 
алфавітний покажчик назв праць А. М. Богуш, включених до покажчика, іменний покажчик.  

1756. Анатолій Володимирович Скороход = Anatolii Volodymyrovyc Skorokhod : біобібліогр. / упоряд. : М. І. Портенко, 
Г. М. Сита ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : [б. в.], 2005. – 158 с. : портр.  НБУВ: ВА664612 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого-математика, доктора фізико-математичних наук (1962), 
професора, академіка АН УРСР (1985) А. В. Скорохода. Подано короткий нарис про його життя і наукову діяльність (укр., 
англ. мовами), покажчик праць А. В. Скорохода [1953–2005]. Без допоміжних покажчиків. 

1757. Анатолій Зіновійович Житницький : біобібліогр. покажч.: (до 70-річчя від дня народж.) / уклад. С. В. Євсеєнко 
[та ін.] ; ХДАК, Б-ка. – Харків : ХДАК, 2005. – 92 с. : іл. – (Сер. «Видатні педагоги ХДАК»).   НБУВ: ВА670233 
Висвітлено життєвий і творчий шлях А. З. Житницького — кандидата мистецтвознавства, професора, педагога, науковця, 
літератора. Проаналізовано його літературну творчість, наведено покажчик наукових, навчальних і публіцистичних 
друкованих праць ученого, а також список літературних джерел про нього. Допоміжний апарат включає іменний 
покажчик, покажчик назв періодичних видань, у яких опубліковано твори А. З. Житницького. 
1758. Анатолій Іванович Грабченко = Анатолий Иванович Грабченко : до 70-ліття д-ра техн. наук, проф., завідувача 
каф. інтегрованих технологій машинобуд. ім. М. Ф. Семика / відп. за вип. В. О. Федорович ; МОН України, Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – Харків : Курсор, 2005. – 198 с. : фотоіл.   НБУВ: ВА667242 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1995), професору, академіку АНВШ А. І. Грабченко, складається з 
наступних розділів: «Між жовтнем і листопадом: Автобіографічний нарис», «Научная, педагогическая и общественная 
деятельность А. И. Грабченко», «Харьковская научная школа физики процессов резания. Из публикаций научной школы 
физики резания материалов» [1937–2005]; «Развитие научно-исследовательской работы на кафедре в 2000–2004 гг.», 
«Поздравления коллег и друзей», «Диссертации, выполненные под научным руководством А. И. Грабченко: Докторские 
диссертации [1996–2004]. Кандидатские диссертации» [1974–2005]. «Из газеты харьковских политехников». «Указатель 
печатных научных трудов профессора Грабченко Анатолия Ивановича» [1964–2005]. 

1759. Анатолій Іванович Дмитрієв: до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя практ., наук.-пед. та громад. діяльності / 
упоряд., вступ. ст. А. О. Шепель ; відп. ред. В. Н. Денисов ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : [Київ. ун-т права НАН 
України], 2005. – 20 с. – (Сер. «Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців»).   НБУВ: Р105169, Онищенко О. С. / Р7 
Видання, присвячене доктору юридичних наук (2004), професору А. І. Дмитрієву, складається з 3 частин. До першої 
включено матеріал про життєвий і творчий шлях ученого. До другої вміщено основні дати життя та діяльності. Третя 
(бібліографічна) частина містить список наукових праць (монографії, посібники, практикуми, збірники) [1998–2003], 
автореферати дисертацій [1995, 2003], основні статті у книгах та науково-теоретичних журналах [1992–2004], рецензії на 
друковані видання [2004]. Без допоміжних покажчиків. 

1760. Анатолій Кіндратович Адруг : біобібліогр. покажч. / склали : І. Я. Каганова, В. І. Солонікова, Л. В. Студьонова ; 
наук. ред. О. Б. Коваленко ; 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.], 2005. – 34 с. – (Історики та краєзнавці 
Чернігівщини ; вип. 6).  НБУВ: Р105681 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1754.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1755.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1760.pdf
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Висвітлено життєвий і творчий шлях А. К. Адруга — мистецтвознавець, кандидата мистецтвознавства (1992). Наведено 
перелік праць ученого [1973–2005], список літератури про нього [1991–2005] та допоміжні покажчики (іменний і 
географічний). 
1761. Анатолій Михайлович Федь / упоряд. і відп. за вип. В. М. Овчаренко ; авт. вступ. ст. В. С. Білецький ; Донец. нац. 
техн. ун-т, Донец. від-ня НТШ. – Донецьк : [Донец. від-ня НТШ], 2005. – 12 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Донбасу). 
НБУВ: Р105684 
Висвітлено життєвий шлях, виробничу та наукову діяльність філософа, культуролога, доктора філософських наук (1988), 
професора А. М. Федя. Подано короткий біографічний нарис та список основних праць ученого [1971–2005]. 

1762. Анатолій Петрович Корнієнко : біобібліогр. нарис / упоряд. С. С. Савченко ; вступ. ст. Л. І. Бейліс ; наук. ред. 
В. О. Кононенко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 2005. – 22 с. – (Провідні діячі укр. кн. ; вип. 18).   НБУВ: Р104017 
Нарис присвячено відомому вітчизняному бібліотечному спеціалістові А. П. Корнієнку. Видання складається зі вступної 
статті й хронологічного списку публікацій А. П. Корнієнка та видань, в яких він брав участь, як редактор та упорядник 
[1965–2003]. Список скорочень, іменний покажчик. 
1763. Антон Григорович Наумовець / голов. ред. Г. Шопа. – Львів : Євросвіт, 2005. – 58 с. : портр. – (Біобібліогр. 
вчених України / НАН України).   НБУВ: АО264837 
Видання, присвячене вченому-фізику, доктору фізико-математичних наук (1973), професору, академіку НАН України 
(1997) А. Г. Наумовцю, містить біографічний нарис; дисертації, виконані під його керівництвом (кандидатські [1970–
1997], докторські [1982–2000]); основні дати життя і діяльності А. Г. Наумовця; список наукових праць ученого [1958–
2005]. Без допоміжних покажчиків. 

1764. Балышев М. А. Отто Людвигович Струве. Curriculum Vitae : ист.-библиогр. исследование / М. А. Балышев. – 
Харьков : СПД ФЛ Яковлева А. Г., 2005. – 150 с. : ил. – К 200-летию Харьк. ун-та. – Библиогр. : с. 100–149.   НБУВ: ВА665590 
Наукове видання знайомить з життєвим шляхом всесвітньо відомого американського астронома, який закінчив 
Харківський університет.  

1765. Библиотековед Нина Михайловна Березюк : биобиблигр. указ. / сост. : В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицкая ; вступ. 
ст. В. Г. Мохонько ; науч. ред. С. И. Посохов ; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова ; под ред. И. Г. Левченко. – Харьков : ЦНБ 
ХНУ, 2005. – 24 с. – [(Сер. «Лауреаты премии им. К. И. Рубинского»)].  
Висвітлено життєвий і творчий шлях бібліотекознавця Н. М. Березюк. Подано її біографічний нарис, бібліографію праць 
[1988–2004] та літератури про неї. 

1766. Бєлєнький Петро Юхимович : бібліогр. покажч. / уклад. Н. І. Гомольська, Є. Е. Матвєєв, В. М. Чорторижський [та 
ін.] ; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. – Львів : [б. в.], 2005. – 38 с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). 
НБУВ: Р105878 
Видання складається із статті про життєвий і творчий шлях ученого-економіста, доктора економічних наук (1981), 
професора П. Ю. Бєлєнького і 4 частин: Частина 1. «Друковані праці» [1965–2005]; Частина 2. «Науково-методичні 
розробки» [1982–1998]; Частина 3. «Наукове редагування» [1970–2004]; Частина 4. «Підготовка наукових кадрів»: 
Підготовка кандидатів економічних наук [1973–2005]; Підготовка докторів економічних наук [1992–2005]. Без 
допоміжних покажчиків. 

1767. Бобик Омелян Іванович: педагог, учений, керівник (до 70-річчя від дня народж.) / уклад.: Г. І. Берегова, 
В. Н. Гладунський, І. Т. Горинь ; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. – Львів : Ліга-Прес, 2005. – 36, [3] с. : іл.    НПБУ: А645073 
Математик, педагог, кандидат фізико-математичних наук, професор. 

1768. Богдан Володимирович Копей: до 60-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад. і літ. ред. М. В. Кушнірюк ; 
вступ. ст. Є. І. Крижанівський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Івано-Франків. обл. об-ня Всеукр. т-ва «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2005. – 103 с. : іл.  
Видання, присвячене вченому у нафтогазовій промисловості, доктору технічних наук (1996), професору Б. В. Копею, 
містить інформацію про його життєвий і творчий шлях, автобіографію вченого і педагога, хронологічний покажчик 
наукових та навчально-методичних праць Б. В. Копея [1972–2004], алфавітний покажчик співавторів наукових праць, 
список монографій, підручників, конспектів лекцій, збірників методичних вказівок [1977–2004]; список патентів та 
авторських свідоцтв Б. В. Копея [1986–2004]; інформацію про участь у науково-технічних та науково-методичних 
конференціях [1975–2004]; наукові праці, видані іноземними мовами та за кордоном [1998–2003]; список літератури про 
життя та діяльність Б. В. Копея [1990–2005]; наукове керівництво докторськими та кандидатськими дисертаціями [1996–
2005]; офіційне опонування докторських та кандидатських дисертацій [1996–2005]; впровадження наукових розробок 
професора Б. В. Копея в нафтогазовій промисловості та навчальному процесі; госпдоговірні та держбюджетні науково-
дослідні роботи, виконані Копеєм Б. В., як керівником та відповідальним виконавцем тем; курси лекцій, розроблені 
професором Копеєм Б. В.; дипломи, атестати, свідоцтва, посвідчення; грамоти, почесні грамоти, похвальні листи; країни і 
міста перебування професора Копея Б. В.; відгуки про ювіляра; CV (Curriculum vitae) — життєвий шлях (англ. мовою); 
фотографії з життя. 

1769. Бондар Володимир Іванович: 50 років пед. та наук. діяльності. — [Київ : Фоліант, 2005]. – 27, [1] с. : портр. – [До 
70-річчя від дня народж.]  НБУВ: Р105903 
Видання, присвячене доктору педагогічних наук (1986), професору, академіку АПН України (1999), заслуженому 
працівнику освіти України (2000) В. І. Бондарю, складається з розділів «Школа і наука в житті вченого», «Список 
друкованих праць В. І. Бондаря» (програми, концепції, стандарти для вищих педагогічних навчальних закладів [1975–
2005]), «Підручники, навчальні посібники, монографії» [1972–2005], «Методичні посібники» [1971–2001], «Статі в 
журналах» [1961–1969], «Статті в науково-педагогічних збірниках» [1966–2005], «Наукова школа академіка В. І. Бондаря», 
«Автореферати дисертацій В. І. Бондаря» [1969–1986]. Без допоміжних покажчиків.  

1770. Борис Іванович Корольов : біобібліогр. покажч.: до 75-річчя від дня народж. і 50-річчя роботи у вищій школі 
України / упоряд. : Я. С. Калакура, Г. О. Козлакова ; відп. за вип. І. І. Тимошенко ; Ін-т вищої освіти АПН України, 
Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. – 42 с. : фотоіл., портр.   НБУВ: Р105593 
Видання, присвячене історику, педагогу, доктору історичних наук (1981) Б. І. Корольову, включає біографічну інформацію 
про нього, інформацію про захищені під його керівництвом і участі дисертації (доктори історичних наук [1990–2004], 
кандидати історичних наук [1975–2005]). Розділ «Бібліографія» поділяється на рубрики: «Підручники, посібники, лекції, 
навчальні програми для ВНЗ та освіти дорослих» [1966–2004], «Монографії, брошури» [1958–2004], «Статті в журналах, 
наукових записках, збірниках» [1952–2004], «Публікації в енциклопедичних виданнях» [1969–1987], «Статті в газетах» 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1762.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2005) 

198 

 

[2000–2005], «Рецензії» [1999–2005], «Бібліографічні покажчики» [1977–2004]. Видання містить публікації про 
Б. І. Корольова [1978–2004]. Без допоміжних покажчиків. 

1771. Борис Ілліч Олійник : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Устіннікова, П. М. Сенько, Г. О. Гуцол ; авт. вступ. ст. 
М. В. Луків ; ред. Л. М. Воронович ; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 441 с.   НБУВ: ВА673176 
Видання підготовлено до 70-річчя від дня народження та 55-річчя початку творчої діяльності поета, академіка АН УРСР 
(1990) Б. І. Олійника. Містить наступний матеріал: основні дати його життя і творчості, видання творів Б. І. Олійника 
(поетичні твори у збірниках та періодичних виданнях (укр. мовою) [1948–2005], (іноз. Мовами) [1961–2001], поетичні 
переклади [1954–1998], музичні композиції на слова Б. І. Олійника [1958–2003], літературно-критичні статті, рецензії 
[1954–2003]; публіцистичні твори [1956–2003]), Б. І. Олійник — редактор, упорядник [1964–2003]; список літератури про 
життя, літературну творчість, громадську та наукову діяльність Б. І. Олійника; інформацію про премії, нагороди, звання 
[1957–2003]; матеріали до біографії; біографічні довідки, нариси [1962–2003]; ювілейні публікації [1975–2003]; 
висловлювання про Б. І. Олійника [1957–2003]; художні твори, присвячені Б. І. Олійнику, літературні пародії, епіграми, 
шаржі [1960–2003]; Б. І. Олійник у фотографіях, ілюстраціях [1964–2003]; матеріали про творчість Б. І. Олійника, загальна 
характеристика творчості [1971–2003]; інформацію про окремі видання творів Б. І. Олійника [1963–2003], окремі твори 
[1957–2001]; проблеми, теми, образи [1957–2001]; мову і стиль [1966–1993]; переклади творів Б. І. Олійника [1966–1988]; 
Б. І. Олійник — перекладач [1971–1986]; Б. І. Олійник — літературний критик, публіцист [1959–2003]; сценічне та екранне 
втілення творів Б. І. Олійника [1972–2003]; вивчення творчості Б. І. Олійника [1964–2002]; громадська, політична, 
благодійницька діяльність, робота в наукових та культурних установах, об’єднаннях [1955–2003]; спілка письменників 
[1963–2003]; ювілейні комітети, комісії [1965–2004]; державні та урядові установи [1976–2003]; український фонд 
культури [1988–2003]; Парламентська Асамблея Ради Європи [1956–2002]; культурно-мистецькі заходи [1948–2003]; 
творчі зустрічі [1948–2003]; Дні національних літератур [1970–1987]; ювілейні заходи [1970–2003]; методичні та 
бібліографічні матеріали; алфавітний покажчик назв окремих видань творів Б. І. Олійника; алфавітний покажчик назв 
поетичних творів Б. І. Олійника; алфавітний покажчик назв музичних композицій на слова Б. І. Олійника; алфавітний 
покажчик назв літературно-критичних та публіцістичних праць Б. І. Олійника; іменний покажчик. 

1772. Бугаенко Борис Андреевич : библиогр. указ. / сост. Т. С. Панченко ; ред. Т. М. Костирко ; Нац. ун-т 
кораблестроения им. адмирала Макарова. – Николаев : [б. и.], 2005. – 42 с.  
Видання присвячено 70-річчю від дня народження доктора технічних наук (1988), професора Б. А. Бугаєнка. Подано 
біографічний нарис, список праць вченого (наукові і методичні роботи [1971–2005], авторські свідоцтва і патенти [1965–
2003], газетні статті та нариси [1998–2002]). Алфавітний авторський покажчик.  

1773. «В любові купані слова...». Петро Поліщук : біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. Філахтова ; авт. вступ. ст. 
В. Поліщук ; відп. за вип. О. Федоренко ; Упр. культури Черкас. облдержадміністрації, Обл. б-ка для юнацтва 
ім. В. Симоненка. – Черкаси : [б. в.], 2005. – 15 с. – (Сер. «Лауреати обл. літ. премії «Берег надій» ім. В. Симоненка»). 
НБУВ: Р107388 
Видання представляє уманського поета Петра Миколайовича Поліщука. Містить: статтю професора Володимира 
Поліщука «Класично різьблена строфа», біографічні та літературознавчі відомості про П. М. Поліщука. Бібліографічна 
частина подає друкований доробок П. Поліщука та список літератури про нього. Без допоміжних покажчиків.  

1774. Вадим Александрович Топачевский / авт. вступ. ст. и сост. библиогр. указ. : Т. В. Крахмальная, 
О. А. Михалевич, Ю. А. Семенов ; НАН Украины, Нац. науч.-природовед. музей. – К. : Наук. думка, 2005. – 80 с. : ил. – 
(Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).   НБУВ: АО265074 
Висвітлено життєвий і творчий шлях палеотеріолога, фахівця у галузі систематики гризунів і комахоїдних, історії розвитку 
теріофауни, доктора біологічних наук (1969), професора, академіка АН України (1992) В. О. Топачевського. Подано 
основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1982–2005], покажчик друкованих наукових праць 
(монографії [1962–1992], статті [1952–2004], анотації монографій [1962–1992] та ін. матеріали. 

1775. Валентин Иванович Шустиков: к 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. С. А. Завьялова ; Нац. 
техн. ун-т «Харьк. политех. ин-т», НТБ. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. – 47 с. : портр.   НБУВ: Р105505 
Подано життєвий і творчий шлях, бібліографію друкованих праць [1961–2005], авторських свідоцтв, патентів [1972–1992] 
доктора технічних наук (1982), професора В. І. Шустикова. 

1776. Валентина Денисовна Прокопова — библиограф Центральной научной библиотеки Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина: (к 70-летию со дня рождения) / сост. С. Б. Глибицкая ; вступ. ст. 
Н. М. Березюк ; науч. ред. С. И. Посохов ; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Харьков : [б. и.], 2005. – 22 с. – (Сер. 
«Лауреаты премии им. К. И. Рубинского»).  

1777. Валентина Олександрівна Соболь : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. М. Г. Жулинський ; Донец. 
відділення НТШ. – Донецьк : [б. в.], 2005. – 20 с. – (Біобібліогр. вчених Донбасу).  НБУВ: Р104106 
Видання знайомить з життям, науковою і громадською діяльністю літературознавця, перекладача, доктора філологічних 
наук (1996), професора В. О. Соболь. Подано короткий біографічний нарис, покажчик основних друкованих праць 
В. О. Соболь [1982–2005]. Без допоміжних покажчиків. 

1778. Валентина Степанівна Пашкова : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Загуменна, О. І. Загуменна ; авт. вступ. ст. 
В. В. Загуменна ; НПБУ, КНУКІМ. – Київ : [б. в.], 2005. – 35 с.  НБУВ: Р103831 
Видання присвячено бібліотекознавцю, бібліографу, доктору історичних наук (2010), професору, президенту (1995–2001, 
2006–2009) та віце-президенту (2001–2006 і 2009–п. ч.) Української бібліотечної асоціації (УБА), заслуженому працівнику 
культури України (2007) В. С. Пашковій. 
1779. Валерій Юхимович Биков : до 60-річчя від дня народж. : кат. виставки / упоряд. Л. І. Николюк ; наук. ред. 
Т. Ф. Букшина ; ред. К. М. Лашко ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Атіка, 2005. – 63 с. : портр. – 
(Ювіляри АПН України ; вип. 23).   НБУВ: ВА667497 
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, організатора науки та освіти, доктора технічних наук (1989), професора, 
члена-кореспондента АПН України В. Ю. Бикова. Зміст: Від упорядника. Олійник В. В. Відомий учений, педагог, 
організатор науки та освіти. Основні дати життя і діяльності вченого. Розділ І. «Праці Валерія Юхимовича Бикова»: 
1. «Методи, засоби і технології інформаційно-вимірювальних систем» [1970–1985]; 2. «Автоматизована система 
управління (АСУ) освітою» [1977–1989]; 3. «Інформатизація освіти» [1984–2005]; 4. «Сучасні засоби і технології 
навчання» [1990–2005]; 5. «В. Ю. Биков — науковий редактор» [1994–2005]; 6. «В. Ю. Биков — автор винаходів способів і 
засобів інформаційно-вимірювальної техніки та засобів навчання» [1972–2003]; Розділ ІІ: «Матеріали про наукову і 
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науково-педагогічну діяльність ученого» [1971–2003]; «Наукова школа Валерія Бикова»: Захищені дисертації; Дисертації, 
підготовлені до захисту. Список скорочень. Без допоміжних покажчиків. 

1780. Василь Земляк: «Я поведу вас у вічність» : реком. бібліогр. покажчик / упоряд. : О. Сьомка, Є. Шудря, М. Шудря ; 
ред. : І. Журавель, С. Чачко ; відп. за вип. Г. Саприкін ; М-во культури і туризму, Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : 
[б. в.], 2005. – 62 с.  
У матеріалі висвітлено творчий доробок письменника, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Василя 
Сидоровича Земляка (видання окремих творів, публікації на шпальтах періодики й публіцистичні виступи), а також список 
літератури про нього. Покажчик складається з трьох розділів. Матеріали викладено за хронологією. Наприкінці подано 
вебліографію та іменний покажчик статей і спогадів. 

1781. Василь Іванович Станінець : біобібліогр. / уклад. О. М. Нестеренко ; авт. вступ. ст. : М. О. Лозинський, 
Ю. І. Геваза ; відп. ред. М. О. Лозинський. – Харків : Золоті сторінки, 2005. – 127 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).   НБУВ: АО264659 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора хімічних наук (1971) В. І. Станінця. Подано основні дати життя та діяльності 
вченого (укр., рос., англ. мовами), життєвий шлях В. І. Станінця у фотографіях, хронологічний покажчик наукових праць 
[1962–2004], покажчик його авторських свідоцтв і патентів [1963–2001]. Без допоміжних покажчиків. 

1782. Василь Міліянчук: до 100-річчя від дня народж. / упоряд. О. Попель. – Львів : Євросвіт, 2005. – 18 с. + 2 арк. 
фотогр. – (Б-ка «Світ фізики»).   НБУВ: Р104392 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1956), професору Василю Степановичу Міліянчуку, включає 
статті про життя та наукову діяльність вченого, бібліографічний покажчик його наукових праць [1932–1959] та список 
публікацій про В. С. Міліянчука [1948–2000]. 

1783. Василь Олексійович Пірко : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. Д. М. Титаренко ; Донец. від-ня НТШ. – 
Донецьк : Донец. від-ня НТШ, 2005. – 24 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Донбасу).  НБУВ: Р104107 
Публікація містить короткий нарис наукової і громадської діяльності доктора історичних наук (1996), професора Василя 
Олексійовича Пірка та список його наукових праць [1963–2005]. Без допоміжних покажчиків. 

1784. Василь Сокіл : бібліогр. покажч. / упоряд. : Г. Сокіл, Н. Сокіл ; НАН України, Ін-т народознавства. – Л. [б. в.], 
2005. – 68 с. 
Сокіл Василь Васильович — доктор філологічних наук (2004), професор, завідувач відділом Інституту народознавства 
НАН України. 

1785. Видатний ортопед-травматолог, заслужений діяч науки Михайло Іванович Ситенко : персон. бібліогр. пам’ятка: до 
120-річчя від дня народж. / матеріал підгот. Р. А. Лисенко ; Упр. охорони здоров’я Сум. держ. адмін., Сум. обл. наук. мед. б-
ка. – Суми : [б. в.], 2005. – 12 с.   ННМБУ: Я19:617/В42 
Видання знайомить з життям та діяльністю доктора медичних наук (1924), члена-кореспондента ВУАН (1935) 
М. І. Ситенка. Подано стислий біографічний нарис, список наукових праць М. І. Ситенка [1912–1958] та літератури про 
нього [1935–2004]. 

1786. Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883–1938) : зб. матеріалів / уклад.: А. О. Черевко, 
Т. Л. Кульшицька ; ред. Л. П Суворова ; відп. за вип. Л. П. Незнамова ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : ХДНБ, 2005. – 
90 с.  НБУВ: ВА669364 
Видання містить матеріали, що відображають життєвий і творчий шлях журналіста, педагога, бібліотекознавця, 
бібліографа, книгознавця та видавця Бориса Осиповича Боровича (Фінкельшейна). Через відсутність деяких біографічних 
даних, розбіжність фактів і дат у різних джерелах укладачі збірника зважили за необхідне скласти на підставі офіційних 
документів узагальнюючу довідку про Б. О. Боровича і подати лише матеріали до хроніки його життя та діяльності, а не 
саму хроніку. Відкриває збірник стаття «Історія створення покажчика», бібліографічна частина складається з двох 
основних розділів: «Праці Б. О. Боровича» та «Документи про життя, діяльність і творчу спадщину Б. О. Боровича». 
Матеріали в цих розділах розміщено за хронологією їх публікації чи виходу друком, у межах року — за алфавітом. 
1787. Віктор Іванович Трефілов: акад. НАН України, РАН, Міжнар. інженерної акад., Міжнар. акад. кераміки, Ін-ту 
металів Великої Британії, Ін-ту спечення Югославії, акад. інж. наук України та Росії / уклад.: О. М. Василенко, 
Л. М. Грищишина ; авт. вступ. ст. : Ю. В. Мільман, Л. М. Грищишина, В. В. Картузов ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН 
України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, НБУВ. – Київ : НБУВ, 2005. – 211 с. – (Біобібліогр. вчених 
України / НАН України).   НБУВ: ВА666327, Онищенко О. С. / ВА351 
Висвітлено короткий огляд наукової та науково-організаційної діяльності доктора фізико-математичних наук (1965), 
професора, академіка АН УРСР (1973) В. І. Трефілова, визначні дати життя і діяльності вченого, список літератури про 
життя та діяльність В. І. Трефілова [1967–2005], хронологічний покажчик його друкованих праць [1954–2004], тези 
доповідей на конференціях [1963–2001], допоміжні покажчики (іменний, покажчик патентних документів). 

1788. Віктор Овсійович Вакулович / авт.-упоряд. П. Г. Добровольський ; ред. О. А. Шуміліна ; Донец. держ. музична 
акад. ім. С. С. Прокоф'єва, Донец. від-ня Нац. всеукр. муз. спілки. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 45 с. : фотоіл. – (Біогр. і 
бібліогр. визначних музикантів).   НБУВ: Р105533 
Збірник присвячено музичному і громадському діячу, викладачу, доценту, заслуженому діячу мистецтв України 
В. О. Вакуловичу. Видання складається з розділів: «Життя і творчий шлях В. О. Вакуловича», «Основні дати життя і 
творчої діяльності», «Репертуар вистав музично-драматичних театрів м. Ромни і Єнакієво, де оркестром керував 
В. О. Вакулович», «Репертуар хорових колективів, якими керував В. О. Вакулович», «Газетні та журнальні статті Віктора 
Овсійовича Вакуловича» [1957–1991]. Без допоміжних покажчиків. 

1789. Віктор Скопенко : бібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. І. К. Патриляк ; уклад. бібліогр. покажч. : В. Г. Нестеренко, 
І. І. Тіщенко, О. В. Земляк ; редкол. О. В. Третяк, П. О. Бех, В. Ф. Колесник, М. С. Слободяник. – Київ : Вид.-полігр. центр 
«Київ. ун-т», 2005. – 165 с. : іл., портр.  
Покажчик знайомить з життям та діяльністю вченого-хіміка, доктора хімічних наук (1970), професора, академіка АН УРСР 
(1988), АПН України (1992) Віктора Васильвича Скопенка. Подано біографічний нарис, хронологічний покажчик праць 
ученого, покажчик авторських свідоцтв і патентів, список літератури про В. В. Скопенка.  

1790. Віталій Карпенко — редактор, публіцист, науковець : бібліогр. покажч. та матеріали (станом на 1 січня 2005) / 
упоряд. О. Лебедєва-Гулей ; авт. передм. А. Москаленко ; наук. ред. М. Тимошик ; КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – 
Київ : [Ін-т журналістики], 2005. – 157 с. : іл. – (Сер. «Бібліогр. покажчики»).   НБУВ: ВА665362 
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Проаналізовано творчу діяльність Віталія Опанасовича Карпенка — публіциста та науковця, доктора суспільно-
політичних наук (1998), професора, депутата Верховної Ради України першого скликання, заслуженого журналіста 
України та головного редактора газети «Вечірній Київ». Наведено покажчики його наукових і навчально-методичних 
праць, літературних і публіцистичних творів та матеріалів про нього. 

1791. Віталій Станіславович Журавський : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. А. Палащина, В. В. Вербова, 
Н. А. Горбенко ; наук. ред. П. І. Рогова ; АПрН, Укр. акад. політичних наук, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Т-во 
«Знання» України, 2005. – 33 с. : портр.   НБУВ: Р103478 
Видання, присвячене політику, доктору політичних наук (1996), доктору юридичних наук (2002), професору, академіку 
АПрН України (2004) В. С. Журавському, включає статтю від укладачів, основні дати його життя та діяльності, два 
розділи (І. «Література про життя та діяльність В. С. Журавського» [1997–2003]; ІІ. «Покажчик основних друкованих 
праць В. С. Журавського» [1986–2004]), іменний покажчик, алфавітний покажчик найбільш значущих праць 
В. С. Журавського, які подає посібник; два додатки (1. «Законопроекти, внесені народним депутатом України 
В. С. Журавським» [1998–2002]; 2. «Участь В. С. Журавського у міжнародних і всеукраїнських конференціях, семінарах, 
круглих столах» (2002–2004 рр.)). 

1792. Владимир Петрович Тарасов : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова, Л. И. Олейникова ; МОН 
Украины, Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [Издат. центр ПГТУ], 2005. – 44 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых 
ПГТУ).  
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого в галузі металургії, доктора технічних наук (1981), професора 
В. П. Тарасова. Подано основні дати життя і діяльності вченого, хронологічний покажчик його праць [1960–2004], перелік 
авторських свідоцтв [1959–2003], іменний покажчик. Видання підготовлено до 80-річчя від дня народження вченого.  

1793. Володар духовної краси: до 60-річчя від дня народж. диригента і композитора, народного артиста України 
В. І. Газінського : бібліогр. покажч. / уклад. Т. Марчук ; передм. Л. Задорожнюк ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінн. обл. орг. Нац. музичної Спілки України. – Вінниця : [б. в.], 2005. – 25 с. : іл. – (Наші видатні 
земляки).   НБУВ: Р103772 
Подано біографічний нарис, список літератури про життя і діяльність диригента, композитора, народного артиста України 
Віталія Івановича Газінського. Без допоміжних покажчиків. 

1794. Володимир Грицевич : біобібліогр. покажч. / уклад. та авт. передм. М. Влах ; наук. ред. О. Шаблій ; ред. 
А. Габрук ; редкол. Я. Хомин (голова) [та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка, Геогр. ф-т. — Львів : ЛНУ, 2005. – 70 с. – Парал. арк. англ. 
мовою.  НБУВ: ВА671344 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності математика, географа, кандидата 
географічних наук, члена НТШ Володимира Степановича Грицевича. Наведено бібліографічний покажчик опублікованих 
праць ученого, список літератури про його діяльність, перелік дипломних і магістерських робіт, виконаних під 
керівництвом В. С. Грицевича. Викладено відомості про його професійні досягнення та напрями наукових досліджень, а 
також участь у виконанні держбюджетних тем на кафедрі економічної та соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка. Іменний 
покажчик. 

1795. Володимир Качкан : біобібліогр. покажч. / уклад. і передм. М. М. Романюк ; авт. біогр. нарису М. Закревський ; 
НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ. – Львів : [НДЦ періодики], 2005. – 204 с. : іл.   НБУВ: ВА667224 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, письменницьку та суспільно-культурну діяльність Володимира Атаназійовича 
Качкана — письменника, педагога, доктора філологічних наук, професора. Подано перелік його окремих видань [1972–
2005], публікацій у колективних монографіях, збірниках, інших книжкових виданнях [1966–2005]; публікацій у 
періодичних виданнях [1964–2004]; книг за редакцією В. А. Качкана [1999–2005]; матеріалів про наукову, письменницьку 
та суспільно-культурну діяльність В. А. Качкана [1972–2005]. Також роміщено статтю «Штрихи до біографії Володимира 
Качкана» та «Життєпис В. А. Качкана у світлинах». Наведено покажчики видань, у яких публікувався вчений (альманахи, 
вісники, збірники, газети). Біобібліографічний покажчик підготовлено до друку з нагоди 65-річчя від дня народження В. А. 
Качкана та 45-річчя його науково-педагогічної діяльності й літературної творчості. 

1796. Володимир Павлович Шевченко : бібліогр. покажч. до 65-річчя з дня народж. / уклад.: П. М. Величко, 
В. О. Кротова, О. В. Швакіна, Д. Д. Пристромова ; відп. ред. Н. О. Карягіна ; МОН України, Дон. нац. ун-т, Наук. б-ка. – 
Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 64 с. – (Видатні вчені Дон. нац. ун-ту).  
Висвітлено нарис про життя і діяльність, хронологічний покажчик наукових праць [1965–2005], список літератури про 
доктора фізико-математичних наук (1983), професора, академіка НАН України (1995) В. П. Шевченка. Принцип 
розташування матеріалу тематичний, в середині розділів — хронологічний і алфавітний. 

1797. Володимир Семенович Королюк / упоряд. : Д. В. Гусак, М. С. Братійчук ; ред. В. Є. Гонтковська ; НАН України, 
Ін-т математики. – Київ : [Ін-т математики НАН України], 2005. – 33 с. : портр.  НБУВ: Р104446 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі теорії ймовірностей та математичної статистики, доктора фізико-
математичних наук (1963), професора, академіка АН УРСР (1976) В. С. Королюка. Розглянуто основні напрямки його 
наукової, педагогічної та організаційної діяльності, представлені результати досліджень у галузі теорії ймовірностей та 
математичної статистики за останні 20 років. Наведено хронологічний покажчик наукових робіт В. С. Королюка [1985–
2005]. Без допоміжних покажчиків. 
1798. Володимира Романівна Білас: до 65-річчя з дня народж. / уклад. І. Л. Попович ; НАН України, Ін-т фізіології 
ім. О. О. Богомольця, Асоц. учених м. Трускавця. – Київ : [б. в.], 2005. – 14 с. : іл.  НБУВ: Р105465 
Бібліографічний покажчик містить коротку біографічну довідку про вченого в галузі бальнеоімунології та 
бальнеомікробіології, кандидата медичних наук В. Р. Білас та бібліографію її праць (монографії [1989–2003], статті в 
монографіях [2000–2002], статті [1987–2001]). Без допоміжних покажчиків. 
1799. Всеволод Вікторович Васильєв / уклад.: Л. Л. Сімак, В. В. Чьочь, Т. В. Світлична ; НАН України, Від. гібридних 
моделюючих та керуючих систем в енергетиці. – Київ : [б. в.], 2005. – с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
У книзі віддзеркалені основні етапи життя, науково-дослідної, педагогічної і громадської діяльності вченого в галузі 
енергетики, прикладної та обчислювальної математики, обчислювальної техніки та моделювання, доктора технічних наук, 
професора, члена-кореспондента НАН України В. В. Васильєва. Покажчик друкованих праць знайомить з трудами вченого 
[1960–2005]. Алфавітний покажчик назв, покажчик патентних документів, іменний покажчик авторів. 

1800. Георгій Вікторович Дзяк : біобібліогр. покажч. / уклад. Р. М. Годлевська ; ред. Т. О. Перцева, З. К. Алексеєнко, 
І. К. Яковенко ; Дніпропетр. держ. мед. акад., Б-ка. – Дніпропетровськ : АРТ-Прес, 2005. – 99 с. : портр.    НБУВ: ВА664613 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1791.pdf
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Видання, присвячене кардіологу, педагогу, доктору медичних наук (1980), професору, академіку НАМН України (1997) 
Г. В. Дзяку, містить наступні розділи: Алексеєнко З. К. «Передмова», «Життєвий та творчий шлях Г. В. Дзяка», «Про Г. В. 
Дзяка пишуть» [1982–1991], «Автореферати дисертацій, виконаних і захищених під керівництвом Г. В. Дзяка» (на ступінь 
доктора наук [1992–2004], на ступінь кандидата наук [1975–2003]), «Збірники за редакцією Г. В. Дзяка» [1998–2001], 
«Навчальні посібники, підручники» [1990–2004], «Інформаційні листи» [1983–1989], «Виставки, грамоти» [1983–1989], 
«Монографії» [1982–2004], «Навчально-методичні праці» [1972–2003], «Депоновані рукописи» [1978–1992], «Доповіді» 
[1982–2004], «Хронологічний покажчик наукових праць» [1968–2004], «Авторські свідоцтва та патенти» [1986–2004], 
«Наукові відкриття» [1996, 1998], «Алфавітний покажчик співавторів». 

1801. Григорій Дем'янович Зленко : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Кушнір ; ред. І. С. Шелестович ; ОДНБ 
ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2005. – 148 с. – (Письменники Одеси ; вип. 21).   НБУВ: ВА674018 
Посібник продовжує тему покажчика «Григорій Дем’янович Зленко» (О., 1990, сер. «Письменники Одеси» ; вип. 6). В 
ньому подано творчий доробок від осені 1989 до кінця 2004 р. Реєстр враховує публікації з фондів ОДНБ ім. М. Горького 
та особистого архіву письменника. Література про життя і творчість Г. Д. Зленка наведена вибірково, опущено численні 
видруки з посиланнями на твори письменника, про його участь у наукових конференціях та різноманітних культурно-
мистецьких і громадських заходах. 

1802. Григорій Петрович Півторак : біобібліогр. до 70-річчя / упоряд. та авт. вступ ст. П. О. Селігей ; НАН України, Ін-т 
мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – 74 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  НБУВ: АО264438 
Висвітлено біографію та науковий доробок мовознавця, доктора філологічних наук (1990), професора, академіка НАН 
України (2009) Г. П. Півторака в різних галузях філології, його концепцію походження української мови. До публікації 
включено хронологічний покажчик його друкованих праць [1964–2004] та абетковий покажчик праць ученого. 
1803. Гудков Ігор Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2005 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерле-
менко, О. Д. Петілова, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, 
ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т. – Київ : Аграр. наука, 2005. – 150 с. : іл. – (Академіки УААН).    НБУВ: ВА668346 
Видання, присвячено вченому у галузі с.-г. радіоекології та радіобіології, доктору біологічних наук (1979), професору 
І. М. Гудкову містить наступні матеріали та розділи: статтю М. В. Зубця та Д. О. Мельничука «Відомий вчений 
радіобіолог» (укр., англ. мовами), основні дати життя і діяльності академіка Української академії аграрних наук Ігоря 
Миколайовича Гудкова (укр., англ. мовами); статтю А. А. Булах «Життєвий шлях. Стратегія протирадіаційного захисту 
(роздуми радіобіолога в сучасній радіаційній ситуації)»; відгуки та побажання колег і друзів; хронологічний покажчик 
публікацій [1960–2005]; перелік авторських свідоцтв і патентів [1984–2004]; список праць, опублікованих за науковою 
редакцією І. М. Гудкова [1969–2005]; розділ «Наукова школа» (Дисертації, підготовлені під науковим керівництвом 
І. М. Гудкова [1986–2004]; розділ «Участь у наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, нарадах» [1960–2005]; перелік 
рецензій на книги І. М. Гудкова [1975–2004]; список літератури про життя та діяльність І. М. Гудкова [1964–2004]; 
іменний та предметно-тематичний покажчики. 

1804. Дем’яненко Микола Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2005 рр. / упоряд. : В. М. Алексійчук, 
Л. Д. Тулуш, Л. Г. Сливкіна [та ін.] ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, П. Т. Саблук ; наук. ред. : Г. Г. Кірейцев, В. А. Вергунов ; 
УААН, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ. – К. : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2005. – 213 с. : іл., портр. – 
(Академіки УААН).   ННСГБ: 521173/Д30 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого економіста-аграрника, доктора економічних наук (1990), 
професора, академіка УААН (1999) М. Я. Дем’яненка. Зміст: 1. Зубець М. В. «Видатний вчений – фінансист-аграрник» 
(укр., рос., англ. мовами); 2. Саблук П. Т. «Вагомий внесок у фінансову теорію» (укр., рос., англ. мовами); 3. «Життєвий 
шлях: Основні дати життя і діяльності академіка УААН Миколи Яковича Дем’яненка» (укр., рос., англ. мовами); 
4. «Науковий доробок академіка УААН М. Я. Дем’яненка»: 4.1. «Формування теорії розвитку фінансово-кредитного 
забезпечення аграрного сектору економіки»; 4.2. «Внесок у розвиток науки про оподаткування»; 4.3. «Формування 
системи управління оборотними засобами с. г. підприємств»; 4.4. «Інвестиційні проблеми в наукових дослідженнях 
М. Я. Дем’яненка»; 4.5. «Розвиток страхового забезпечення аграрного виробництва»; 4.6. «Розвиток теорії 
бухгалтерського обліку»; 4.7. «Участь у науковому обгрунтуванні напрямів інформатизації АПК»; 5. «Громадська 
діяльність»; 6. «Хронологічний покажчик наукових праць»: 6.1. «Наукові праці» [1969–2005]; 6.2. «Праці, опубліковані за 
науковою редакцією М. Я. Дем’яненка» [1989–2005]; 6.3. «Законодавчі акти України, проекти яких опрацьовані за участю 
М. Я. Дем’яненка»; 6.3.1. «Закони України» [1992–2004]; 6.3.2. «Постанови Верховної Ради України» [1995–2004]; 
6.3.3. «Укази Предидента України» [1998–2004]; 6.3.4. «Доповіді Президента України» [1996]; 6.3.5. «Постанови Кабінету 
Міністрів України» [1995–2004]; 6.3.6. «Нормативні документи міністерств і відомств» [1996–2000]; 6.3.7. «Пропозиції 
урядовим структурам України, опрацьовані за участю М. Я. Дем’яненка» [1990–2002]; 7. «Підготовка наукових кадрів 
вищої кваліфікації. Література про життя та діяльність М. Я. Дем’яненка» [1990–2005]; «Предметно-тематичний 
покажчик»; «Іменний покажчик». 

1805. Доктор сільськогосподарських наук Шевченко Микола Ничипорович (1909–1995) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 
1938–1998 рр.: до 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН / уклад.: В. А. Вергунов, О. В. Бачкала ; наук. ред. 
В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації. – Київ : [ННЦ «Ін-т аграр. економіки»], 2005. – 99 с. : портр. – 
(Сер «Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 11).  НБУВ: ВА662132 
Подано основні дати життя та діяльності, низку статей, спогадів, хронологічний покажчик наукових праць [1938–1998], 
список праць, опублікованих за науковою редакцією вченого в галузі землеробства, болотознавця, доктора с. г. наук (1967) 
М. Н. Шевченка [1957–1976], інформацію про його наукову школу [1969–1978], літературу про життя та діяльність 
ученого [1957, 2003], допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

1806. Евгений Евгеньевич Александров : (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. Е. Е. 
Александров ; МОН Украины, Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», НТБ. – Харьков : [Изд. центр НТУ «ХПИ»], 2005. – 
77 с. : фотогр.  НБУВ: АО264663 
Біобібліографічний покажчик включає автобіографічне есе з фотоілюстраціями, список основних праць [1972–2005] 
(монографії, підручники та навчальні посібники, статті з журналів та збірників, авторські свідоцтва на винаходи), список 
основних публікацій [1998–2003] про доктора технічних наук, професора Є. Є Александрова. 

1807. Євген Лисик : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. І. Проскуряков, О. К. Зінченко ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», 
Західний центр Укр. акад. архітектури. – Львів : Срібне слово, 2005. – 63 с. : іл.   НБУВ: ВА669427 
Покажчик присвячено 75-річчю художника-сценографа Євгена Микитовича Лисика. Без допоміжних покажчиків. 
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1808. Євгенія Федорівна Соботович: до 70-річчя від дня народж. : кат. виставки / упоряд. Л. О. Пономаренко ; наук. 
ред. Т. Ф. Букшина ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2005. – 37 с. : портр. – (Ювіляри АПН 
України ; вип. 24).   НБУВ: Р105481 
Видання знайомить з життям і творчістю доктора педагогічних наук (1984), професора, члена-кореспондента АПН 
України (1999) Є. Ф. Соботович. Подано список її наукових праць за систематичним принципом («Загальні питання 
спеціальної педагогіки» [1960–2003], «Формування мовлення в нормі та патології [1970–2004], «Диференційний підхід до 
діагностики мовленнєвих вад у різних категорій дітей» [1970–2003], «Корекція та пропедевтика мовленнєвих порушень» 
[1972–2004]), «Є. Ф. Соботович — науковий редактор» [1996–2004], інформацію про наукову школу [1979–2004], 
допоміжні покажчики (іменний, хронологічний). 

1809. З плеяди творців: до 100-річчя від дня народж. Антона Карловича Вальтера : пам'ятка читачеві / уклад. 
Г. М. Єрофєєва ; ред. Н. І. Грайворонська ; Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2005. 
Видання присвячено фізику, одному із засновників ядерної фізики високих енергій, педагогу, громадському діячу, 
академіку АН УРСР (1951), заслуженому діячу науки УРСР (1955) А. К. Вальтеру. До пам’ятки увійшли відомості про 
життєвий шлях, наукову творчість А. К. Вальтера, інформація про друковані праці і список літератури про нього. 
Підготовка рекомендаційного бібліографічного посібника в основному проводилася за фондами Харківської ОУНБ. 
1810. Закревський Микола Васильович (1805–1871) : матеріали до засідання бібл. клубу «Нац. святині» 2 черв. 
2005 р. / редкол.: Г. А. Войцехівська, О. П. Пацеля, О. М. Піхур, В. М. П’яскіна ; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. – Київ : [б. в.], 
2005. – 32 с.  НБУВ: Р104891 
Розглянуто основні етапи життя та діяльності історика, археолога, фольклориста, етнографа, письменника, лінгвіста 
М. В. Закревського. Наведено бібліографічний покажчик наукових праць ученого, присвячених дослідженню історії Києва 
(зокрема, міської архітектури), вивченню української мови та національного фольклору. Без допоміжних покажчиків. 

1811. Заруба В. М. Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940) : біобібліогр.: (до 150-річчя від дня народж. та у 65-ліття 
смерті) / В. М. Заруба ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2005. – 72 с. – (Біобібліогр. 
визначних вчених-юристів ; вип. 5) (Історики держави і права).  НБУВ: ВА690489 
Подано нарис життя і творчості, головні події життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць [1882–2004], 
дослідження про археолога, краєзнавця, етнографа, фольклориста, письменника, музеєзнавця, громадського та 
культурного діяча, академіка ВУАН (1929) Дмитра Івановича Яворницького [1897–2005]. 

1812. Захаров Юрий Васильевич : биобиблиогр. указ. / сост. Т. С. Панченко ; ред. Т. М. Костирко ; Нац. ун-т 
кораблестроения им. адмирала Макарова. – Николаев : [б. и.], 2005. – 72 с. 
Кораблебудівник, доктор технічних наук (1973), професор, заслужений діяч науки УРСР. Авторський покажчик. 

1813. Зачарована співом: Валентина Саввопуло : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Ребякова ; ред. Г. С. Круглякова ; 
Упр. культури Черкас. облдержадміністрації, Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2005. – 14 с. – (Черкащини 
славетні імена).   НБУВ: Р105679 
Покажчик присвячено життю і творчості співачки, народної артистки України, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня 
Валентини Яківни Саввопуло. Відкривається він віршем-присвятою М. Негоди. Змістовний текстовий матеріал розкриває 
творчий шлях співачки, яка зростала на Черкащині. Окремим розділом подано основний репертуар артистки. 

1814. Здоровцов Олександр Іванович : бібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Страйгородська ; авт. вступ. ст. : І. М. Карасюк, 
Д. К. Семенда ; ред. Л. І. Страйгородська, П. К. Пахотіна ; відп. за вип. О. П. Гарбар ; М-во аграр. політики України, Уман. 
держ. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Умань : [Наук. б-ка Уман. держ. аграр. ун-ту], 2005. – 55 с. : портр.          НПБУ: А670134 
Видання, присвячене економісту-аграрнику, доктору економічних наук (1974), професору О. І. Здоровцову, включає нарис 
про життєвий і творчий шлях ученого, хронологічний покажчик друкованих праць О. І. Здоровцова [1957–2005]; праці, 
опубліковані за його науковою редакцією [1963–2005]; інтерв’ю, бесіди, виступи [1969–1995]; список літератури про 
життя та діяльність О. І. Здоровцова [1966–2004]; рецензії на підручники О. І. Здоровцова [1968–1986]; дисертації, 
підготовлені та захищені під науковим керівництвом О. І. Здоровцова [1965–1995]. Наприкінці видання розміщено 
допоміжні покажчики: алфавітний покажчик публікацій та іменний. 

1815. Иван Матвеевич Неклюдов : биобиблиогр. указ. / вступ. ст., сост. : В. Н. Воеводин, В. С. Коган. – Киев : Наук. 
думка, 2005. – 130 с. + 2 л. фотогр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).   НБУВ: АО264301 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1976), академіку НАН України (2004) Івану Матвійовичу 
Неклюдову, включає нарис про його життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності вченого, покажчик 
друкованих наукових праць [1959–2004]; іменний покажчик; список учнів І. М. Неклюдова. 

1816. Иван Петрович Кондрахин : биобиблиогр. указ. лит. за 1963–2005 гг. / сост. И. Г. Бондаренко ; авт. вступ. ст. 
В. И. Левченко ; ред. В. П. Бугаева ; Юж. фил. «Крым. агротехнолог. ун-т» Нац. аграр. ун-та, Науч. б-ка. – Симф. : [Тип. ЧП 
«Фактор»], 2005. – 66 с. : ил., портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины).   НПБУ: А655082 
Видання, присвячене доктору ветеринарних наук (1980) Івану Петровичу Кондрахіну, включає основні дати його наукової 
і трудової діяльності; біографічну довідку про нього; наукові праці І. П. Кондрахіна [1963–2005]; список підручників, 
монографій та посібників [1969–2005]; перелік винаходів та раціоналізаторських пропозицій [1970–1993]; наукову школу 
І. П. Кондрахіна: на отримання наукового ступеню доктора наук [1991] та кандидата наук [1985–2005]. Наприкінці 
розміщено алфавітний список праць ученого, покажчик співавторів, предметний покажчик та додатки [фото титульних 
сторінок праць]. Допоміжні покажчики (співавторів, предметний). 

1817. Іван Волошин : біобібліогр. покажч. = Ivan Voloshyn : biobibliogr. Guide / уклад.: Є. Белена, Т. Кравченко ; наук. ред. 
та авт. передм. О. Шаблій ; ред. Н. Бічуя ; редкол. Б. Якимович (голова) [та ін.] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – 
Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 105 с. : портр., іл. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 22).        НБУВ: ВА669775 
У покажчику подано основні дати життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності Івана Миколайовича 
Волошина — географа, ландшафтознавця, ґрунтознавця, геоеколога, геохіміка, члена НТШ, а також бібліографію праць 
ученого: «Друковані праці Івана Волошина» [1966–2004]; «Доповіді на з’їздах, наукових конференціях, симпозіумах» 
[1966–2004]; «Наукове керівництво дисертантами та офіційне опонування (згідно з хронологією)» [1996–2003]; 
«Внутрішнє рецензування наукових праць» [1997–2004]; «Іван Волошин — член редколегій наукових видань» [1998–
2003]; «Наукове керівництво та участь ученого у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем та дослідницьких 
проектів» [1971–2003]; «Найважливіші мандрівки з загальногеографічних та грунтових досліджень» [1959–1999]. Також 
включено список літератури про І. М. Волошина [1991–2003], блок фотоілюстрацій, допоміжні покажчики (алфавітний 
покажчик назв друкованих праць І. Волошина, алфавітний покажчик наукових доповідей І. Волошина, тематичний та 
особовий покажчики. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1808.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1809.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1817.pdf
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1818. Іван Дзюба — талант і доля : біобібліогр. нарис / бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна ; відп. за вип. В. О. Кононенко ; 
М-во культури і туризму України, НПБУ. – Київ : ВАТ «Вид-во «Київ. правда»», 2005. – 118 с. : портр. – (Сер. 
«Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» ; вип. 7).  НБУВ: ВА673106 
Видання, присвячене літературознавцю, критику, громадському діячу, академіку АН України (1992) Івану Михайловичу 
Дзюбі, містить наступні розділи: «Від укладача», «Іван Дзюба — академік-секретар Відділення мови, літератури та 
мистецтвознавства НАН України», стаття М. Павлишин «Явище і норма: Іван Дзюба, критик», «Література про І. Дзюбу» 
[1958–2005], «Твори І. Дзюби» [1950–2005]. До видання включено іменний покажчик та перелік псевдонімів І. М. Дзюби. 

1819. Іван Дмитрович Бех : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк ; авт. вступ. ст. 
М. Д. Зубалій ; наук. ред. : Т. Ф. Букшина, В. А. Зотова ; бібліогр. ред. Р. С. Жданова ; АПН України, ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – К. ; Житомир : Вид-во ЖДУ, 2005. – 87 с. – (Академіки АПН України ; вип. 7).  НБУВ: ВА669751 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора психологічних наук (1992), професора, академіка АПН України (1999) І. Д. 
Беха. Має таку структуру: від упорядників, стаття М. Д. Зубалія «Учений-розробник теорії виховання особистості», 
основні дати життя й наукової діяльності І. Д. Беха, хронологічний покажчик праць Івана Дмитровича Беха [1974–2005], 
список літератури про вченого [1997–2003]. Наукова школа академіка І. Д. Беха. 

1820. Іван Дмитрович Головацький / уклад. Г. Колісник ; наук. ред. О. Романів ; НТШ, Біохім. комісія. – 2-е вид., 
допов. – Львів : НТШ, 2005. – 88 с. : фотоіл. – (Бібліогр. вчених України).   НБУВ: ВА681035 
До покажчика увійшли: передмова, нарис про життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності, покажчик 
друкованих праць [1953–2005], список літератури про вченого-біохіміка, доктора біологічних наук (1963) 
І. Д. Головацького [1958–2005]. Наприкінці розміщено іменний та предметний покажчики, список прийнятих скорочень. 

1821. Іван Ілліч Чебаненко : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т геологічних наук ; відп. ред. П. Ф. Гожик. – Київ : 
Екмо, 2005. – 35 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: Р103991 
Подано короткий нарис творчої біографії, бібліографічний хронологічний покажчик праць [1956–2002], список рукописів 
[1958–1980] вченого-геолога, доктора геолого-мінералогічних наук (1975), професора, академіка АН УРСР (1982) 
І. І. Чебаненка. 

1822. Іван Павлович Багряний: до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Блінова ; ред. О. І. Плот-
нікова ; Дніпропетр. ОУНБ, Канад.-Укр. Бібл. Центр. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2005. – 15 с. : портр.        НПБУ: Т133818 
Видання розкриває життєвий і творчий шлях письменника, поета, громадського діяча І. Багряного. Містить інформацію 
про твори І. Багряного, публікації про нього, які є у фондах Дніпропетровської ОУНБ, також містить джерела з книжкової 
колекції, що подарована бібліотеці українською діаспорою з Канади. Це унікальні видання, що вийшли друком за 
кордоном в середині ХХ ст. Без допоміжних покажчиків. 

1823. Іван Романович Вихованець : біобібліогр. до 70-річчя / авт. вступ. ст. та упоряд. А. П. Загнітко ; НАН України, 
Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 69 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: АО264634 
Видання присвячено мовознавцю, доктору філологічних наук (1984), професору, члену-кореспонденту АН України (1992) 
І. Р. Вихованцю. Містить статтю про життєвий і творчий шлях, основні дати життя та діяльності вченого, хронологічний 
покажчик друкованих праць І. Р. Вихованця [1966–2005], відповідальне редагування І. Р. Вихованця і видання за його 
редакцією [1982–2004], список видань, де І. Р. Вихованець — член редколегії [1975–2004]; наукове консультування 
докторантів [1989–2004]; наукове керівництво дисертаціями аспірантів [1977–2000]. Без допоміжних покажчиків. 

1824. Іван Федорович Курас : біобібліогр. / упоряд. : Ю. І. Шаповал, В. О. Перевезій ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал ; 
НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Наук. думка, 2005. – 51 с. – (Біобібліогр. вчених 
України / НАН України).   НБУВ: Онищенко О. С./АО63 
У виданні подано основні етапи життя та науково-організаційної діяльності доктора історичних наук (1981), професора, 
академіка НАН України (1995) І. Ф. Кураса. Також включено хронологічний покажчик друкованих праць І. Ф. Кураса 
[1967–2005] і публікацій про нього [1999–2005]. Без допоміжних покажчиків. 
1825. Йосип Ісаакович Танатар : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар ; Нац. гірн. ун-
т. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2005. – 16 с.  
У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та суспільної діяльності основоположника відомої в світі 
рудної школи Національного гірничого університету, доктора геолого-мінералогічних наук (1927), професора 
Й. І. Танатара. Покажчик літератури знайомить читачів із працями вченого з 1906 року по 1959 рік. Без допоміжних 
покажчиків. 

1826. Кальницька Катерина Олексіївна: (до 45-річчя з дня народж.) : бібліогр. покажч. наук. пр. / уклад. Т. А. Сіденко ; 
Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2005. – 11 с. – (Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить із біографією та науковою діяльністю К. О. Кальницької — кандидата психологгічних наук, доцента 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. До покажчика увійшли наукові статті в періодичних 
виданнях [1998–2003] та іменний покажчик співавторів. 

1827. Копштейн Арон Йосипович (1915–1940) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. літ. / уклад. О. В. Лянсберг ; відп. ред. 
Л. І. Зелена ; Херсон. ОУНБ ім. О. Гончара. – Херсон : [б. в.], 2005. – 31 с. – Альтерн. назва : Арон Копштейн.  НБУВ: Р107067 
Видання про життя та творчість Арона Йосиповича Копштейна (1915–1940) виходить з нагоди 90-річчя з дня народження 
та 65-річчя від дня загибелі поета. До посібника включено всі публікації збірок його поезій, прижиттєві видання в 
херсонських та харківських періодичних виданнях, а також список літератури про нього. Це публікації в збірниках, 
журналах та газетах, виявлені станом на 1 січня 2005 р. в результаті вивчення фондів, каталогів і картотек, бібліографічних 
посібників Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара, фондів бібліотеки літературного 
відділу краєзнавчого музею, документів Державного архіву Херсонської області, зокрема особистого фонду 
А. Копштейна. 

1828. Крючков Юрий Семенович : биобиблиогр. указ. / сост. : Т. С. Панченко ; ред. Т. М. Костирко ; Нац. ун-т 
кораблестроения им. адмирала Макарова. – Николаев : [б. и.], 2005. – 84 с. 
Вчений в галузі динаміки і міцності суднових енергетичних установок і вітрильних суден, історик, краєзнавець, доктор 
технічних наук (1973), професор, заслужений працівник культури України (1992). Містить авторський покажчик. 

1829. Левикін Віктор Макарович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Муратова ; відп. ред. І .О. Ясинська ; Наук. б-ка 
ХНУРЕ. – Харків : [б. в.], 2005. – 41 с.  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1819.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1822.pdf
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Покажчик присвячено 30-річчю науково-педагогічної і громадської діяльності В. М. Левикіна — доктора технічних наук 
(1996), професора. Подано основні дати діяльності вченого, бібліографію його праць [1972–2005], авторський покажчик 
прізвищ. 

1830. «Лицар української пісні» Олександр Кошиць : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. В. Ребякова ; ред. 
Г. С. Круглякова ; авт. передм. Л. Т. Демченко ; відп. за вип. К. С. Бугаєнко ; Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : 
[б. в.], 2005. – 10 с. – (Черкащини славетні імена). 
Кошиць Олександр Антонович — композитор і хоровий диригент. 
1831. Лицар козацької звитяги Іван Дмитрович Сірко : [реком. бібліогр. покажч.] / уклад. Г. М. Єрофєєва ; ред. 
Н. І. Грайворонська ; відп. за вип. В. Д. Ракитянська ; Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2005. – 16 с.  
Видання виходить з нагоди 400-річчя від дня народження військового і політичного діяча 2-ї половини ХVІІ ст., кошового 
отамана, полковника Івана Дмитровича Сірка. До рекомендаційного покажчика увійшли відомості про життєвий шлях 
полководця та список літератури про нього. Підготовка рекомендаційного бібліографічного посібника в основному 
проводилася за фондами Харківської ОУНБ. 

1832. Луганський поет зі світовим ім'ям : (до 60-річчя з дня народж. В. І. Голобородька) : біобібліогр. покажч. / уклад. 
І. В. Ільмінська ; ред. Р. І. Довгаль ; відп. за вип. О. В. Соцков ; Луган. ОУНБ ім. М. Горького. – Луганськ : [б. в.], 2005. – 23 с.  
У покажчику зібрано твори і публікації поета, літературознавця Василя Івановича Голобородька, матеріали про його життя 
і творчість, який згруповано у розділах: «Біографічна довідка», «Основні видання творів», «Твори В. Голобородька на 
сторінках періодичних видань», «Публіцистика та інтерв’ю», «Література про життя та творчість», «Рецензії на твори 
Василя Голобородька». Матеріал розміщено за хронологією. 

1833. Матеріали бібліографії про життя і творчість Дмитра Бортнянського : бібліогр. покажч. / уклад. і авт. вступ. ст. 
О. Мельник-Гнатишин ; відп. ред. О. Купчинський ; НТШ у Львові, Коміс. бібліогр. і книгознав. – Львів : [б. в.], 2005. – 85 с. – 
(Наук.-довідк. вид. Сер. 1. Бібліогр. ; т. 15). 
Композитор. Містить іменний покажчик. 

1834. Микола Васильович Попов : біобібліогр. довідник / уклад. О. О. Закордонець ; вступ. нарис М. М. Кисельов ; 
АНВШ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ : [б. в.], 2005. – 38 c. : портр. – (Академіки АНВШ України).  
Видання, присвячене доктору філософських наук (1986), професору М. В. Попову, включає біографічний нарис, основні 
етапи життя та творчості вченого, бібліографію його наукових праць (окремі видання [1962–2005]; статті, надруковані в 
енциклопедичних виданнях; статті, огляди, рецензії [1967–2004]; наукове редагування [1989–2004]; науково-методична 
література [1975–2005]), рецензії на праці М. В. Попова [1973–2004]. 

1835. Микола Голубець (1891–1942) : бібліогр. покажч. / уклад. С. Костюк ; передм. Т. Стефанишин ; НАН України, ЛНБ 
ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2005. – 149 с. : іл.   НБУВ: ВА675344 
Микола Голубець — мистецтвознавець, письменник, історик, редактор періодичних видань 20-30-х рр. XX ст. У 
тоталітарну радянську добу його праці були заборонені та зберігалися у спецфондах. Після перегляду широкого кола 
джерел (серед них «Діло», «Наш прапор», «Неділя», «Новий час», «Шляхи», «Стара Україна», «Життя і мистецтво», 
«Життя і знання», «Світ», «Літературно-науковий вісник», «Записки Чина св. Василія Великого») виявлено близько тисячі 
його творів. Матеріали покажчика систематизовано у чотирьох розділах: «Мистецтвознавчі праці», «Літературні твори», 
«Публіцистика» та «Література про життя і творчість М. Голубця». Допоміжний апарат включає перелік псевдонімів і 
криптонімів М. Голубця, іменний та географічний покажчики. 
1836. Микола Григорович Чумаченко : (біобібліогр. до 80-річчя) / упоряд. : В. І. Дудіна, С. В. Калабухова, 
І. А. Кузнєцова ; вступ. ст. О. І. Амоша, А. А. Чухно ; відп. ред. О. І. Амоша ; НАН України, Ін-т економіки промисловості НАН 
України. – Київ : Наук. думка, 2005. – 138 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
Висвітлено наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність ученого-економіста, доктора економічних 
наук (1971), професора, академіка АН УРСР (1982) Миколи Григоровича Чумаченка. Подано стислий біографічний нарис, 
основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1972–2004], бібліографію його праць [1954–2004], 
допоміжні покажчики (іменний, предметний). 

1837. Микола Іванович Сенченко : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Устіннікова, П. М. Сенько ; передм. 
Н. О. Петрова ; ред. З. А. Медведєва ; Кн. палата України ім. І. Федорова. – Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 
2005. – 55 с.   НБУВ: ВА662418 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора технічних наук (1988) М. І. Сенченка. Подано список 
літератури про життя і діяльність М. І. Сенченка [1994–2004], систематичний покажчик його друкованих праць [1971–
2004], список робіт за редакцією та під керівництвом ученого, М. І. Сенченко — укладач, рецензент [1986–2004], 
допоміжні покажчики (іменний, хронологічний покажчик праць). 

1838. Миколай Крушевський : біобібліор. покажч. / передм., нарис, хронологія, уклад. З. О. Пахолюк. – Луцьк : Терен, 
2005. – 136 с.   НБУВ: ВА664748 
Висвітлено життєвий і творчий шлях уродженця Волині Миколи В'ячеславовича Крушевського — ученого-мовознавця, 
фольклориста, перекладача. Наведено покажчик його наукових праць, а також список літературних джерел про життя та 
наукову діяльність ученого. Дпоміжні покажчики: іменний, географічний, покажчик періодичних видань, покажчик 
посилань на праці М. Крушевського. Анотації рос., пол. та англ. мовами. 

1839. Мирослав Володимирович Попович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Гороховська ; авт. вступ. ст. 
П. Ф. Йолон ; ред. Л. Ловкая ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – Київ : Абрис, 2005. – 23 с. – 
(Вчені НАН України).  НБУВ: Р103779, Онищенко О. С./Р2 
До видання включено віхи наукової біографії доктора філософських наук (1967), професора, академіка НАН України 
(2003) М. В. Поповича, найважливіші дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць ученого 
[1957–2004]. 

1840. Михайлина Коцюбинська: «Бути собою» : біобібліогр. нарис / уклад. В. Патока ; авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; 
наук. ред. В. Кононенко ; НПБУ, НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2005. – 60 с. – 
(Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 9).   НБУВ: ВА665712 
Михайлина Хомівна Коцюбинська — літературознавець, одна із когорти шістдесятників, чий духовний світ вибудовувався 
й кристалізувався у нелегких умовах тоталітарного суспільства. Видання містить літературознавчу статтю, в якій подано 
аналіз життєвого і творчого шляху М. Коцюбинської. У бібліографічному посібнику зафіксовано 345 позицій її праць 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1840.pdf
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[1956–2004]. Переважна більшість із них написана в останні 15 років. До видання включено також список літератури про 
життя і діяльність М. Коцюбинської [1960–2005] та іменний покажчик. 

1841. Михайло Андрусяк : бібліогр. покажч.: до 50-річчя з дня народж. / упоряд. М. Васильчук. – Коломия : ВІК, 2005. – 
22, [1] с. – (Сер. «Літ. рідного краю»).  НПБУ: А692029 
Михайло Миколайович Андрусяк — письменник-прозаїк, публіцист, перекладач. 

1842. Михайло Семенович Слободяник : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Б. Проценко ; авт. вступ. ст. : М. І. Сенченко, 
Г. В. Власова ; Кн. палата України ім. І. Федорова. – Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2005. – 39 с. : портр.  
НБУВ: Р103326 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом бібліотекознавця, документознавця, педагога, доктора історичних наук 
(1995), професора М. С. Слободяника. Подано основні дати життя і діяльності М. С. Слободяника, покажчик друкованих 
праць ученого [1974–2004], праці за редакцією М. С. Слободяника [1987–2004], інформацію про наукову школу [1996–
2004], список літератури про наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність [1999–2004].  

1843. Михайло Степанович Чуприна (1924–2000) : (біобібліогр. покажч.) / склад. І. Я. Каганова ; авт. вступ. ст. : Т. П. 
Демченко, В. О. Євстратов ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; 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.], 2005. – 19 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 4).  НБУВ: Р105924 
Це перше, систематизоване інформаційне видання про чернігівського дослідника, краєзнавця та педагога. Воно містить 
відомості про його науковий доробок за майже 30 років діяльності. Дотримано хронологічний характер розміщення 
літературних джерел у прямій послідовності, деякі з них проанотовано. Покажчик супроводжується допоміжними 
покажчиками (іменний, географічний). Добір матеріалу завершено у грудні 2004 р. 

1844. Михайло Худаш : бібліогр. покажч. / упоряд. : М. Чікало, Я. Єрмолович ; авт. передм. : Л. Полюга, М. Чікало ; НАН 
України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Від. укр. мови. – Львів : [б. в.], 2005. – 36 с.   НБУВ: Р106749 
Подано основні біографічні дані, монографічні дослідження [1961–2005], хронологічний покажчик праць [1948–2005], 
список неопублікованих праць [1971–2005] мовознавця, доктора філологічних наук (1980) Михайла Лукича Худаша.  

1845. «Моя доля — в мені самому...»: Ігор Забудський : біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. М. Філахтова. – Черкаси : 
[б. в.], 2005. – 15 с. – (Лауреати обл. літ. премії «Берег надії» ім. В. Симоненка). 
Нарис представляє лауреата премії за 2005 рік поета і художника Ігоря Володимировича Забудського. Видання містить 
статтю члена НСПУ Василя Пахаренка «Бажання дива», короткі біографічні та літературознавчі відомості про 
І. В. Забудського. Бібліографічна частина складається з двох розділів: «Начерки мінливої душі. Твори І. Забудського» та 
«Література про І. В. Забудського». 

1846. На радість людям...: до 90-річчя з дня народж. Марії Оксентіївни Руденко (14.11.1915 – 13.V.2003) : бібліогр. 
покажч. / уклад.: О. Ніколаєць, Т. Кристофорова ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2005. – 25 с. : іл. – (Наші 
видатні земляки).  НБУВ: Р103771 
Видання присвячено педагогу, фольклористу, етнографу і краєзнавцю М. О. Руденко. Видання складається з двох розділів: 
«Творча спадщина М. О. Руденко» та «Література про життя і діяльність М. О. Руденко». 

1847. Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народж.) / уклад.: С. В. Євсеєнко, 
Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко ; ХДАК, Б-ка. – Харків : ХДАК, 2005. – 85, [17] с. : іл. – (Видатні педагоги 
ХДАК).   НБУВ: ВА670234 
Висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну діяльність Н. М. Кушнаренко — бібліотекознавця, документознавця, 
доктора педагогічних наук (1993), професора. Наведено покажчики її авторських праць [1977–2005], видань за редакцією 
та за участю Н. М. Кушнаренко в редколегіях наукових продовжуваних і періодичних видань [1989–2005], список 
літератури про її життя та діяльність [1991–2005]. 

1848. Нелля Григорівна Ничкало : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – Київ : [б. в.], 
2005. – 95 с. : портр. – (Сер. «Академіки АПН України» ; вип. 5).   НБУВ: ВА676108 
Висвітлено життєвий і творчий шлях провідного вченого у галузі професійної педагогіки, доктора педагогічних наук 
(1985), академіка АПН України (1995) Н. Г. Ничкало. Наведено основні дати її життя і діяльності, список літератури про 
неї [1987–2004], хронологічний покажчик праць Н. Г. Ничкало [1968–2004], інформацію про наукову школу вченого 
(список дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук [1995–1999], кандидата наук [1987–2004]), іменний 
покажчик, алфавітний покажчик назв праць Н. Г. Ничкало. 

1849. Никанор Харитонович Онацький (1875–1937): до 130-річчя від дня народж. / авт. тексту : Г. В. Арев'єва, 
Н. С. Юрченко ; Упр. культури Сум. облдержадміністрації, Сум. обл. худож. музей ім. Н. Онацького. – Суми : ВТД 
«Університетська книга», 2005. – 23 с. : фотогр. — 85 років художньому музею.  НБУВ: Р106016 
Художник, живописець, поет, педагог, мистецтвознавець, громадський діяч. 

1850. Ніна Опанасівна Вірченко : бібліогр. пр. / відп. ред. М. І. Дробноход. – Київ : ТОВ «Задруга», 2005. – 59 с.  
НБУВ: ВА671257 
Покажчик знайомить з життям та діяльністю вченого-математика, доктора фізико-математичних наук Н. О. Вірченко. 
Відкриває видання стаття В. Булдигіна «Її життя: Україна і математика». Далі розміщено основні дати життя та діяльності 
Н. Вірченко, список її творів: І. «Наукові праці» [1962–2005]; ІІ. «Науково-методичні праці» [1976–2003]; III. «Науково-
популярні праці» [1967–2005]. IV. «Публіцистика, спогади, художні твори» [1946–2005]; «Публікації про Н. О. Вірченко» 
[1962–2005]. 

1851. Озар Петрович Мінцер / бібліогр. склала Л. Ю. Бабінцева ; передм. О. В. Палагіна. – Вид. 3-є. – Кіровоград : 
ПОЛІМЕД-Сервіс, 2005. – 116 с. : портр. – (Бібліогр. вчених України). 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1973), професору О. П. Мінцеру, включає основні відомості про його життя 
та діяльність, короткий нарис наукової, педагогічної, науково-організаційної і суспільної діяльності вченого; 
хронологічний покажчик праць [1964–2005]; алфавітний покажчик праць; іменний покажчик. 

1852.  Олег Йосипович Петриченко : бібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. В. М. Ковалевич ; відп. ред. М. І. Павлюк ; НАН 
України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів : СД між ТзОВ «ПРОМАН» ; Прес-Експрес Львів, 2005. – 52 с.  
НБУВ: АО264651 
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Проаналізовано життєвий і творчий шлях, наукову, науково-організаційну та педагогічну діяльність геолога-дослідника в 
галузі геохімії осадових товщ, доктора геолого-мінералогічних наук, професора О. Й. Петриченка. Наведено бібліографію 
друкованих праць ученого, зокрема авторефератів дисертацій, монографій, статей і тез доповідей, наукових звітів. 
1853. Олександр Болотських : бібліобіогр. покажч. (1966–2004 рр.) / уклад. В. П. Литвин ; наук. ред. І. І. Дейнега ; 
АНВШ України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Київ : АНВШ України, 2005. – 85 с. + 9 арк. фотогр. – (Сер. 
«Академіки АНВШ України»). – Альтерн. назва : Болотських Олександр Степанович.   НБУВ: ВА659590 
Видання присвячене доктору с. г. наук (1987), професору Олександру Степановичу Болотських. Зміст: Дубина М. І. На 
пріоритетному напрямку науки [укр., рос., англ.]. Основні віхи життя та діяльності академіка О. С. Болотських [укр., рос., 
англ.]. Бібліографічний покажчик наукових праць: монографії, книги, брошури й окремі видання [1968–2004]; навчальні та 
наочні посібники [1980–2001]; методичні розробки та рекомендації [1972–2004]; науково-виробничі публікації [1966–
2004]; праці, опубліковані за науковою редакцією академіка О. С. Болотських [1985–2004]; дисертації, підготовлені під 
науковим керівництвом академіка О. С. Болотських: на здобуття вченого ступеня доктора с. г. наук [1966–2005], доктора 
філософії [1997], кандидата с. г. наук [1989–2004], магістерські роботи [2002–2005]; публікації науково-популярних статей 
члена Національного союзу журналістів України за 1960–2004 рр. [Перелік назв друкованих органів з вказанням кількості 
публікацій]; відгуки на праці академіка О. С. Болотських [1962–2004]. Видання проілюстровано фотографіями. 

1854. Олександр Олександрович Шульженко : біобібліогр. / уклад. Н. І. Колодніцька ; відп. ред. і авт. вступ. ст. 
Н. Ф. Колесниченко ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ : ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, 
2005. – 95 с. : портр.  НБУВ: АО264625 
Висвітлено життєвий і творчий шлях О. О. Шульженка — ученого у галузі матеріалознавства надтвердих матеріалів, 
заслуженого винахідника, доктора технічних наук (1990), члена-кореспондента НАН України (1997). Розглянуто його 
наукову, організаційну та педагогічну діяльність, наведено бібліографічний покажчик друкованих праць і винаходів 
ученого [1968–2005]. Подано відомості про учнів О. О. Шульженка, що захистили кандидатські та докторські дисертації. 

1855. Олександр Опанасович Потебня: (до 170-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. Ю. Франчук, 
Ф. Х. Широкорад, Ю. Ю. Полякова ; вступ. ст., наук. ред. Ф. Х. Широкорад ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька ; ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ, Філолог. ф-т. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. – 164 с.   НБУВ: ВА672376 
Покажчик, присвячений 170-річчю від дня народження філолога, мовознавця, фольклориста, доктора філології (1874), 
ординарного професора Харківського університетуО. О. Потебні, містить біографічну статтю, хронологічну канву життя та 
діяльності вченого, бібліографію праць О. О. Потебні [1860–2003], літературу про нього та іменний покажчик. Цей покажчик 
є продовженням праці В. Ф. Франчук «Олександр Опанасович Потебня» (К., 1975). В ньому представлено числені 
перевидання праць О. О. Потебні, монографії та статті, присвячені вченому, які виходили протягом 1975–2005 рр. різними 
мовами. Праці Потебні розташовано за хронологією видань (в межах окремого року — за алфавітом). Іменний покажчик. 

1856. Олексій Володимирович Люлько : бібліогр. / упоряд. : Г. В. Дзяк, В. П. Стусь ; Дніпропетр. держ. медична 
акад. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 233 с. : іл., портр.  НБУВ: ВА661834 
Висвітлено життєвий та творчий шлях О. В. Люлька — вченого-уролога, доктора медичних наук (1971), члена-
кореспондента АМН України (1994). Подано список джерел про О. В. Люлька [1997–2004]; бібліографічний покажчик 
його монографій [1969–2005], депонованих рукописів [1977–1991], збірників наукових праць за редакцією О. В. Люлька 
[1975–1997], методичних рекомендацій [1975–1991], інформаційних листів [1986–1989]; перелік раціоналізаторських 
пропозицій О. В. Люлька [1972 –1981], авторських свідоцтв та патентів [1982–2004], наукових відкриттів [1999]; список 
авторефератів, докторських і кандидатських дисертацій, виконаних та захищених під керівництвом О. В. Люлька 
(докторські дисертації [1984–1997], кандидатські дисертації [1969–2005]); бібліографічний покажчик наукових праць 
О. В. Люлька [1963–2004]. До видання включено покажчик співавторів, покажчик термінів, алфавітний покажчик назв 
друкованих праць О. В. Люлька. 

1857. Омелян Довганич : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. В. Хланта. – 2-е, допов. вид. – Ужгород : Гражда, 2005. – 
168 с. ; іл.  
Видання присвячено історику, краєзнавцю, журналісту, видавцю, педагогу, літературознавцю, громадському діячу 
Омеляну Дмитровичу Довганичу. Зміст: Від упорядника. Офіцинський Р. «Все життя — в роботі»; Олашин М. 
«Дослідник, журналіст, педагог»; Хланта І. «Історик-слідопит»; Комарницький В. «Він повертає імена тим, з ким історія 
обійшлася несправедливо…»; Гаврош О. «Той, що повертає імена»; Гаврош О. «Омелян Довганич: ―На історію треба 
дивитися крізь людські долі‖»; Роман М. «О. Довганич заповнює «білі місця» історії Закарпаття»; Дурунда А. «Омелян 
Довганич: ―Я буду вважати свою місію виконаною, коли побачу на своєму робочому столі том у двох книгах 
«реабілітовані історією»‖»; Федака С. «Вражаючий епілог до героїчного фіналу. З окремих листів до Омеляна Довганича»; 
«Окремі видання» [1968–2004]; «Історико-краєзнавчі статті, розвідки і рецензії» [1963–2005]; «Літературознавчі статті, 
нариси і рецензії» [1954–2004]; «Нариси. Статті. Репортажі» [1947–1993]; «Література про життєвий і творчий шлях, 
наукову, педагогічну та громадську діяльність О. Д. Довганича» [1946–2005]; «О. Довганич — член редколегій різних 
історико-краєзнавчих видань» [1973–2003]; «О. Д. Довганич — титульний рецензент та науковий редактор» [1974–2004]; 
«Бібліографічні та довідкові матеріали про О. Д. Довганича» [1969–2004]; «Фотоматеріали». 

1858. Орест Борисович Ткаченко : біобібліогр. до 80-річчя / авт. вступ. ст. й упоряд. Г. В. Зимовець ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. – 71 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  НБУВ: АО265350 
Включено біографічні дані та науковий доробок мовознавця, доктора філологічних наук (1984), професора, члена-
кореспондента НАН України (1995) О. Б. Ткаченка. Викладено основні здобутки вченого в різних галузях лінгвістики: 
славістиці, україністиці, фінно-угорознавстві та загальному мовознавстві. Показано його роль у формуванні нових 
підходів до дослідження мови. Подано основні дати життя та діяльності вченого, хронологічний покажчик його 
друкованих праць [1954–2005], абетковий покажчик праць ученого та ін. матеріали. 

1859. Павло Федака : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. / уклад.: О. Д. Закривидорога, Г. З. Шарган ; Упр. 
культури Закарпат. облдержадміністрації, Закарпат. краєзнавчий музей, Закарпат. крайове культурно-освітнє т-во 
«Просвіта», Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород : Карпати, 2005. – 267 с.   НБУВ: ВА686977 
Видання висвітлює діяльність вченого-історика, етнографа, краєзнавця від 1971 до 2005 р. Містить іменний покажчик, 
покажчик співавторів.  

1860. Патріот, поет, політик : Борису Олійнику — 70 : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад. А. П. Роздобудько ; ред. 
А. М. Кравченко ; відп. за вип. Л. І. Ковальчук ; Публіч. б-ка ім. Лесі Українки. – Київ : [б. в.], 2005. – 31 с.  
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Покажчик присвячено поетові і політику Борису Олійнику. Містить літературний нарис про життя і творчість поета, його 
участь в політичному житті країни та світу як політика; бібліографія творів та літератури про життя і діяльність, також 
його виступів в парламенті та на світових форумах. Іменний покажчик. 

1861. «Перелити Україну в слово...»: Тодось Осьмачка: література і доля : біобібліогр. посібник / уклад. 
Н. В. Адешелідзе ; ред. Г. С. Круглякова ; передм. В. Т. Поліщук ; відп. за вип. К. С. Бугаєнко ; Упр. культури Черкас. 
облдержадміністрації, Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2005. – 40 с. – (Сер. «Черкащини славетні імена»). 
НБУВ: Р105678 
Черговий випуск серії бібліографічних посібників «Черкащини славетні імена» присвячено Теодосію Степановичу 
Осьмачці — письменнику, поету, прозаїку, перекладачу дивовижної і трагічної долі, ім'я якого повертається в Україну. 

1862. Петро Богдан Іванович Крип’якевич. 1923–1980 : бібліогр. довідник / уклад.: Є. Гладишевський, С. Пукас, 
Н. Лясковська [та ін.] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Хім. ф-т. – Л. ; Івано-Франківськ : [ЛНУ ім. І. Франка], 2005. – 120 с. : іл. 
Видання, присвячене кристалохіміку, доктору хімічних наук (1972), професору П.-Б. І. Крип’якевичу, включає основні 
дати життя та діяльності вченого; автобіографічні фрагменти спогадів про навчання в гімназії (1934–1939); нарис про 
життя та наукову діяльність П.-Б. І. Крип’якевича; список публікацій про нього; некролог з журналу «Кристаллография» 
(М., 1981. – Т. 26. – С. 895; рос., англ. мовами); окремі телеграми-співчуття та листи з приводу смерті Петра-Богдана 
Крип’якевича; спогади колег, друзів, учнів про нього; покажчик А «Наукові публікації доктора хімічних наук Петра-
Богдана Крип’якевича» [1948–1982]; покажчик Б «Кандидатські дисертації, виконані під керівництвом доктора хімічних 
наук П.-Б. Крип’якевича (з вказанням року захисту та співкерівника) [1964–1975]; покажчик В «Інтерметалічні сполуки, 
відкриті Петром-Богданом Крип’якевичем»; покажчик Г «Структурні типи, відкриті Петром-Богданом Крип’якевичем».

1863. Петро Медведик : життєписно-бібліогр. студія / уклад. М. В. Друневич ; авт. вступ. ст. П. М. Бубній ; ред. 
О. Раскіна ; відп. за вип. В. І. Вітенко ; Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2005. – 96 с.  
Покажчик підготовлений до 80-річчя від дня народження краєзнавця, театрознавця, фольклориста, етнографа, бібліографа 
Петра Костьовича Медведика. Ознайомлює з бібліографією його праць та літератури про життєвий і творчий шлях [1957–
2005] дослідника Тернопілля. Іменний покажчик. 
1864. Петро Олексійович Руденко : (реком. бібліогр. покажч.) / склали : Л. Студьонова, Н. Гонза ; відп. за вип. 
П. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленко ; Черніг. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : [б. в.], 2005. – 28 с.  
Покажчик знайомить з творчістю П. О. Руденка, як вченого і педагога, так і літератора. До нього вміщено поетичні й 
прозові твори: наукові книги, брошури і статті, написані П. О. Руденком за період з 1954 до 2005 р. українською і 
російською мовами. Посібник складається з таких розділів: «П. О. Руденко — вчений і педагог»; «Твори: Книги. 
Брошури»; «Наукові статті в журналах, у виданнях, що продовжуються»; «П. О. Руденко – поет і прозаїк»; «Твори: Окремі 
видання»; «Поетичні і прозові твори в журналах і газетах»; «Про творчість П. О. Руденка». 

1865. Петро Тимофійович Тронько : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. І. Тіманова ; авт. перед. сл. В. А. Смолій ; редкол. 
І. Ф. Курас (голова) [та ін.] ; НАН України, НБУВ. – Київ : НБУВ, 2005. – 193 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).   НБУВ: ВА666331 
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого-історика, доктора історичних наук (1968), академіка АН УРСР (1978) 
П. Т. Тронька. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності П. Т. Тронька, список літератури про нього 
[1939–2005], хронологічний покажчик друкованих праць П. Т. Тронька [1934–2005], допоміжні покажчики (іменний, 
алфавітний покажчик творів), «П. Т. Тронько: фото в різні роки життя».

1866. Петровский Владимир Васильевич (1895–1981) : биобиблиогр. указ. / сост., ред. Н. В. Канивец ; Центральная 
детская б-ка им. А. П. Гайдара [Севастополь]. – Севастополь : НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2005. – 35 с. – К 110-летию со 
дня рождения В. В. Петровского. – К 85-летию ЦДБ им. А. П. Гайдара.  НБУВ: Р108040 
Видання складається з двох частин. Перша – вміщує аналіз діяльності бібліотекознавця, бібліографа В. В. Петровського та 
спогади про нього: «Библиотековед и библиограф В. В. Петровский — основал Севастопольский «Центрдетюнбибчи», 
статтю В. В. Петровського «К истории первой детской библиотеки в Севастополе», спогади його сина «Воспоминания о 
моем отце». Друга – «Указатель трудов В. В. Петровского и литературы о них» (книги [1930–1974], статті [1923–2001]), 
«Литература о нем» [1922–2003]. Покажчик складено на основі фондів Російської державної б-ки (М.), Російської 
національної б-ки (СПб.), Морської бібліотеки ім. адмірала М. Г. Лазарєва (Севастополь), Центральної дитячої бібліотеки 
ім. А. П. Гайдая (Севастополь). Без допоміжних покажчиків.  

1867. Пильник Василь Іванович / ред. : В. Г. Вировець, М. М. Сидоренко ; УААН, Ін-т луб'яних культур. – Глухів : РВВ 
ГДПУ, 2005. – 23 с. : портр. – (Бібліогр. сер. «Учені Ін-ту луб’яних культур УААН»; вип. 1).   НБУВ: Р105972 
Проаналізовано наукову діяльність кандидата с. г. наук, старшого наукового співробітника Інституту луб'яних культур 
УААН В. І. Пильника, подано бібліографію наукових публікацій ученого. Містить іменний покажчик співавторів. 

1868. Подвижник краєзнавства: Михайло Пономаренко: до 85-ліття з дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. 
Л. Т. Демченко ; авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко ; ред. Г. С. Круглякова ; відп. за вип. К. С. Бугаєнко ; Упр. культури 
Черкас. обл. держ. адміністрації, Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2005. – 36 с. – (Сер. «Черкащини 
славетні імена»).  НБУВ: Р106053 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Михайла Федоровича Пономаренка — краєзнавця, педагога, громадського діяча. 
Подано бібліографічний покажчик його праць з питань історії, археології, топоніміки, поезії, історії міст і сіл Черкащини, 
а також список літературних джерел про життя та творчість ученого. Містить географічний покажчик. 
1869. Похилевич Лаврентій Іванович (1816–1893) : матеріали до засідання бібл. клубу «Національні святині», 20 
грудня 2005 р. / уклад. С. С. Артамонова ; відп. ред. Г. А. Войцехівська ; Держ. наук. архітектурно-будівельна б-ка 
ім. В. Г. Заболотного. – Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2005. – 32 с.  НБУВ: Р105890 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Л. І. Похилевича — історика, краєзнавця. Викладено історію населених пунктів 
Київської губернії у контексті ідей ученого. Наведено покажчик його наукових праць, а також список літературних джерел 
про нього. 

1870. «Працюй на користь свого народу…»: до 150-річчя Дмитра Яворницького : бібліогр. покажч. / упоряд. І. Голуб ; 
Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2005. – 32 с. – (Сер. «Дослідники рідного краю»).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях археолога, краєзнавця, етнографа, фольклориста, письменника, музеєзнавця, 
громадського та культурного діяча, академіка ВУАН (1929) Дмитра Івановича Яворницького. Подано твори вченого, що 
вийшли у світ 1989–1996 рр., список літератури про діяльність Дмитра Яворницького [1963–2004], епістолярну спадщину 
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Д. Яворницького, інформацію про увічнення його пам’яті, образ Дмитра Яворницького в художній літературі й на сцені, 
лауреатів премії ім. Дмитра Яворницького, іменний покажчик. 

1871. Про наукові роботи Ігоря Миколайовича Коваленка: до 70-річчя від дня народж. – Київ : РВВ Ін-ту кібернетики 
ім. В. М. Глушкова НАН України, 2005. – 20 с. – Бібліогр. : с. 10–19.  НБУВ: Р104587 
Викладено відомості про життя та діяльність математика, ученого у галузі теорії надійності та захисту інформації, 
академіка АН УРСР (1978) І. М. Коваленка. Розглянуто основні етапи формування наукового світогляду ученого. 
Висвітлено його найбільш видатні здобутки у галузі прикладної теорії ймовірностей. Розглянуто організаційну, видавничу 
діяльність І. М. Коваленка та його участь у міжнародних проектах і наведено перелік основних наукових праць ученого. 
1872. Професор Алпатьєв Стефан Михайлович (15.08.1904 – 26.07.1985) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1925–1986 
рр.: до 75-річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН / уклад.: В. А. Вергунов, О. В. Бачкала, А. С. Загайчук [та ін.] ; наук. ред. 
В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації. – Київ : Тип. від «А» до «Я», 2005. – 96 с. : портр. – (Сер. 
«Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 13).   ННСГБ: 521709/П84 
Структурно видання включає статтю від укладачів, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик праць [1925–
1986] доктора с. г. наук (1966), професора С. М. Алпатьєва, роботи за його редакцією [1948–1979], список літератури про 
діяльність науковця [1949–2004], останні публікації, рукописи та доповіді С. М. Алпатьєва; матеріали, присвячені 
вшануванню пам’яті С. М. Алпатьєва. Наприкінці розміщено предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1873. Професор Анатолій Михайлович Поповський : біобібліогр.: (до 70-річчя з дня народж.) / Дніпропетр. держ. ун-т 
внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : [ДДУВС], 2005. – 47 с. – (Біобібліогр. визначних вчених ; вип. 6).        НБУВ: Р107260 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність відомого в Україні вченого-українознавця, мовознавця, 
педагога, майстра художнього слова, доктора філологічних наук (1991), професора А. М. Поповського. Наведено 
біографічний нарис, основні події в житті та діяльності вченого, хронологічний покажчик його творчості [1966–2005], 
дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, що здійснюються під науковим 
керівництвом А. М. Поповського [1999–2005]. Без допоміжних покажчиків. 

1874. Професор Василь Михайлович Бровдій : біобібліогр. : до 70-річчя від дня народж. / упоряд. Н. І. Тарасова ; авт. 
вступ. ст. : І. А. Акімов, В. П. Покась ; відп. за вип. Е. В. Татарчук ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : 
[Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2005. – 58 с. : фотоіл. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).        НБУВ: ВА669003 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-біолога, доктора біологічних наук (1986) В. М. Бровдія. Відкриває покажчик 
вступна стаття І. А. Акімова та В. П. Покась «Життєвий і творчий шлях Василя Михайловича Бровдія». Після основних 
дат життя і діяльності розміщено бібліографію праць ученого [1961–2004], наукове редагування, рецензування [1989–
1993]; наукове консультування кінофільмів, виступи по телебаченню і радіо [1988–2002]. Далі подано рецензії на книги 
В. М. Бровдія, список літератури про нього [1975–2004] та інформацію про наукову школу вченого [1987–2002]. У 
покажчику розміщено фотодокументи з життя, наукової і науково-педагогічної діяльності В. М. Бровдія. 

1875. Професор Ганна Олександрівна Козачук : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; авт. вступ. ст. 
Н. П. Гальона ; відп. за вип. Е. В. Татарчук ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : [б. в.], 2005. – 26 с. : фотоіл. – 
(Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова).  НБУВ: Р106257 
Покажчик, присвячений науково-педагогічній діяльності вченого-мовознавця, кандидата філологічних наук (1971), 
професора кафедри української мови НПУ ім. М. П. Драгоманова Г. О. Козачук, містить нарис життя і педагогічної 
діяльності, хроніку життя та творчості, бібліографічний покажчик друкованих праць [1970–2005], фотографії. Без 
допоміжних покажчиків. 

1876. Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886–1952) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1914–1994 рр. : до 75-
річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН / уклад. та наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації. – 
Київ : Тип. від «А» до «Я», 2005. – 118 с. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 10).        НБУВ: ВА662580 
До змісту видання увійшли: основні дати життя і діяльності вченого в галузі ґрунтознавства, доктора с. г. наук (1937) 
Г. Г. Махова (Махіва); хронологічний покажчик його друкованих праць [1914–1994] та предметно-тематичний та іменний 
покажчики до нього; список літератури про життя та діяльність Г. Г. Махова (Махіва) [1912–2004], предметно-тематичний 
та іменний покажчики авторів, укладачів та редакторів до нього. 

1877. Професор Микола Ткач : бібліогр. : біогр. нарис: до 60-річчя від дня народж. / упоряд. : О. Д. Валь, Л. О. Ткач ; 
відп. ред. : С. В. Мельничук, С. В. Курганецький. – Чернівці : Рута, 2005. – 62 с. : іл. + 15 арк. фотогр.       НБУВ: ВА661181 
У покажчику представлено життєвий і творчий шлях фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук (1987), 
професора Миколи Васильовича Ткача, основні дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць 
[1972–2004], автореферати дисертацій, захищених під його керівництвом [1980–2003], список статей і виступів у періодиці 
на теми наукового, університетського та суспільного життя [1992–2004], список літератури про М. Ткача [1990–2003]. Без 
допоміжних покажчиків. 

1878. Професор П. С. Пастернак: науковий і життєвий шлях: (до 80-річчя від дня народж.) / підгот. Г. М. Пастернак. – 
Харків : УкрНДІЛГА, 2005. – 135 с. : іл.   НБУВ: ВА666801 
Висвітлено віхи життя, наукову діяльність доктора с. г. наук (1969) Петра Степановича Пастернака. Подано спогади колег 
і учнів ученого, основні наукові праці професора П. С. Пастернака [1953–1994], список авторських свідоцтв [1980–1989]. 

1879. Професор Савчук Варфоломій Степанович: (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
Т. О. Гребінник, В. В. Вакулик ; авт. вступ. ст. О. Я. Пилипчук ; АНВШ України, ДНУ. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2005. – 
98 с. : портр.  НБУВ: ВА669030 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого-біофізика, доктора історичних наук (1996), професора, 
заслуженого працівника освіти України (2003) В. С. Савчука. Подано основні дати життя і діяльності вченого, штрихи до 
біоісторіографічного портрета, хронологічний покажчик його праць [1970–2005], алфавітний покажчик праць, предметно-
тематичний покажчик, алфавітний покажчик персоналій, покажчик співавторів та співукладачів, список літератури про 
життя та діяльність В. С. Савчука [1997–2005]. 

1880. Професор Слюсар Іван Тимофійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971–2005 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
О. В. Бачкала ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 2005. – 70 с. – 
(Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 14).   НБУВ: ВА667542 
Публікацію підготовлено до 65-річчя від дня народження вченого в галузі меліорації, доктора с. г. наук (1991) 
І. Т. Слюсаря. Подано основні дати життя і діяльності вченого, біографічний нарис, хронологічний покажчик публікацій 
науковця [1971–2005], патенти [1997–2004], праці, опубліковані за науковою редакцією І. Т. Слюсаря [1995–2001], список 
літератури про життя та діяльність І. Т. Слюсаря [1997–2004], допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 
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1881. Професор Станіслав Костянтинович Рудик = Professor Stanislav Kostyantynovych Rudik / ред. Н. П. Підлужна ; АНВШ 
України. – 3-є вид., допов. – Київ : АртЕк, 2005. – 71 с. : іл. – (Бібліогр. сер. «Академіки АНВШ України»).        НБУВ: ВА665157 
Персональний бібліографічний покажчик присвячений вченому-анатому, публіцисту, доктору ветеринарних наук (1985), 
професору, заслуженому працівнику народної освіти С. К. Рудику. Відкриває видання стаття М. Дубини «Серце віддати 
людям» (укр., англ. мовами). Подано короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської 
діяльності вченого, основні дати його життя та діяльності, список літератури про нього [1972–2004], хронологічний 
покажчик його праць [1965–2005] та ін. матеріали. 

1882. Рекубрацький Анатолій Захарович : бібліогр. список / уклад.: Г. Нагорна, І. В. Шершньова ; ред. Н. А. Купреєва ; 
відп. за вип. І. П. Степаненко. – Запоріжжя : Поліграф, 2005. – 34 с. – (Письменники Запоріз. краю).  
Видання складено до 60-річчя письменника А. З. Рекубрацького. Містить біографічну довідку, статтю Г. Лютого «Доки 
буде жити дух наш запорозький, доти Україна буде в світі жить!», окремі видання творів автора, основні публікації в 
збірниках і періодичних виданнях, публіцистичні статті, рецензії на деякі твори літератора. В розділах література 
розміщена в зворотно-хронологічному порядку. 

1883. Розалія Керста: бібліогр. покажч. / уклад. О. В. Кровинка ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – 
Львів : [б. в.], 2005. – 46 с. 
У покажчику вперше зібрано інформацію про друковані праці кандидата філологічних наук Розалії Йосипівни Керсти 
(1933–1994) — мовознавця, лексикографа, дослідника українського ономастикону. 
1884. Рона Станіславівна Жданова : біобібліогр. нарис / уклад.-бібліогр. та авт. нарису В. В. Патока ; наук. ред. 
В. Кононенко ; НПБУ. – 2-е вид., допов. – Київ : [б. в.], 2005. – 56 с. – (Провідні діячі укр. книги ; вип. 19).   НБУВ: ВА667284 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Р. С. Жданової — провідного українського бібліографа, розробника теоретико-
методологічних засад створення Українського бібліографічного репертуару. Проаналізовано її науково-методичну 
діяльность, діяльність у галузі персональної бібліографії. Наведено покажчик праць вченої. 

1885. Салдан Йосип Романович : біобібліогр. покажч. до 65-річчя з дня народж. / уклад. Н. М. Струтинська ; відп. за вип. 
Л. І. Шпукал ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Б-ка. – Вінниця : [б. в.], 2005. – 31 с. – (Сер. «Вчені нашого ун-ту»).  
Висвітлено життєвий і науковий шлях ученого-офтальмолога, доктора медичних наук (1990), професора Й. Р. Салдана. 
Подано бібліографію його друкованих праць.  

1886. Світлана Черепанова : біобібліогр. покажч. / наук. ред. С. Павлюк ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : 
Каменяр, 2005. – 164 с. : іл. – (Сер. бібліогр. та біобібліогр. покажч. вчених Ін-ту народознавства НАН України).  
НБУВ: ВА665057 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність С. Черепанової — культуролога, мистецтвознавця, доктора 
філософії (Ph.D), професора. Наведено покажчики її друкованих праць, зокрема монографій, навчальних видань, брошур, 
доповідей на наукових конференціях і симпозіумах, та іменний покажчик. 
1887. Сергій Андроникович Волотковський : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар, 
Л. В. Лоздан ; Нац. гірн. ун-т, НТБ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – 47 с. – (Біобібліогр. вчених).  
Висвітлено основні етапи наукової, педагогічної та суспільної діяльності вченого в галузі електрифікації і автоматизації 
гірничої промисловості, доктора технічних наук (1950), професора С. А. Волотковського. Посібник знайомить читачів із 
працями вченого з 1930 по 1990 роки. Без допоміжних покажчиків. 
1888. Сергій Борисович Кримський : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. М. Гороховська, Л. В. Мелішкевич ; авт. вступ. 
ст. П. Ф. Йолон ; ред. : Л. Ловкая, Д. Гордієнко ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – Київ : Дельта, 
2005. – 31 с. – (Сер. «Вчені НАН України»).  НБУВ: Р105732 
Видання, присвячене філософу, культурологу, доктору філософських наук (1976) С. Б. Кримському, містить короткий 
нарис про життя та діяльність ученого, найважливіші дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих 
праць С. Б. Кримського [1958–2005]. 

1889. Сергій Васильович Волков : біобліогр. / уклад. Н. Г. Александрова ; вступ. ст. : І. А. Шека, В. І. Шаповал, 
В. І. Пехньо ; пер. вступ. ст. на англ. мову : Т. В. Піскунова, О. П. Рязанов ; відп. ред. В. І. Пехньо ; НАН України, Ін-т 
загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського. – Київ : [ІЗНХ НАН України ім. В. І. Вернадського], 2005. – 230 с. : іл.  
НБУВ: ВА667467 
Покажчик знайомить з життєвим та творчим шляхом ученого в галузі фізичної хімії, доктора хімічних наук (1974), 
академіка АН України (1992) С. В. Волкова. Подано нарис життя та наукової діяльності (укр., рос., англ. мовами), основні 
дати життя та діяльності вченого, список літератури про нього [1976–2004], хронологічний покажчик друкованих праць 
[1963–2005], покажчик свідоцтв і патентів, покажчик співавторів, предметний покажчик, блок фотоілюстрацій. 

1890. Сергій Олексійович Мельник : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Г. Шуляк, Н. С. Гаврилкіна, М. В. Лантратова [та 
ін.] ; Одес. держ. аграр. ун-т, Фундамент. б-ка, Дов.-бібліогр. від. – Одеса : [ОДАУ], 2005. – 43 с. : портр.     НБУВ: Р107265 
До змісту видання увійшли нарис про життя, наукову, педагогічну та суспільну діяльність вченого в галузі 
виноградарства, доктора с. г. наук (1942), професора С. О. Мельника; його наукова школа; список літератури про нього 
[1957–1999]; покажчик друкованих праць ученого [1925–1968]; алфавітний покажчик праць С. О. Мельника; алфавітний 
покажчик співавторів. 

1891. Співець Донбасу : до 80-річчя з дня народж. Г. С. Довнара / уклад.: Т. С. Стригун, Г. В. Манциз ; ред. 
Р. І. Довгаль ; відп. за вип. О. В. Соцков ; Луган. ОУНБ ім. М. Горького. – Луганськ : ОУНБ им. Горького, 2005. – 33 с.  
Зібрано інформацію про життя і творчість письменника, поета, публіциста, драматурга, літературного критика Геннадія 
Станіславовича Довнара. Покажчик включає біографічну довідку, основні видання творів Г. С. Довнара, список публікацій 
в періодичних виданнях, перелік літератури про окремі видання творів Г. С. Довнара. Матеріал розміщено у хронологічній 
послідовності. 
1892. Сташис Володимир Володимирович: (до 80-річчя від дня народж. та 55-річчя наук.-пед. діяльності) / упоряд. : 
Ю. В. Баулін, М. І. Панов. – Харків : Право, 2005. – 68 с. : портр. – (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців / АПрН України).  
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом правника, кандидата юридичних наук (1954), професора, академіка 
АПрН України (1993) В. В. Сташиса. Подано основні дати його життя і діяльності, наукові і почесні звання та нагороди 
В. В. Сташиса, кандидатські дисертації, виконані і захищені під його керівництвом [1963–2003], список наукових праць 
професора В. В. Сташиса (монографії, підручники, коментарі [1954–2004]; навчальні посібники, тексти лекцій [1967, 1971, 
1992]; статті, тези наукових доповідей [1955–2005]; навчально-методичні посібники [1964–1993]; рецензії [1964–1986]; 
наукове редагування [1957–2004]), статті про В. В. Сташиса [1975–2005]. 
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1893. Степан Львович Посацький. 1911–1985 : до 95-ої річниці від дня народж. / уклад. Б. С. Посацький ; ред. рада 
О. В. Шишка (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : [б. в.], 2005. – 58 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених 
Львів. політехніки ; вип. 37).  НБУВ: ВА664768 
Висвітлено основні етапи життя, особливості наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності кандидата 
технічних наук, професора, завідувача кафедри опору матеріалів, декана загальнотехнічного факультету С. Л. Посацького. 
Вміщено інформацію про науковий доробок ученого. Без допоміжних покажчиків. 
1894. Стефанія Павлишин у своїх працях і висловах сучасників / упоряд. : М. Кривенко, Н. Письменна, Л. Терещенко ; 
ред. Р. Мисько-Пасічник ; авт. вступ. ст. : Д. Дувірак, Л. Кияновська. – Львів : БаК, 2005. – 158 с.  НБУВ: ВА665000  
Наведено біографічні відомості про вітчизняного музикознавця, педагога та критика Стефанію Стефаніївну Павлишин. 
Розглянуто основні етапи її науково-педагогічної діяльності та здійснено ґрунтовний аналіз наукового доробку. 
Висвітлено історію формування львівської музикознавчої школи, наведено бібліографічний покажчик музикознавчих 
праць С. Павлишин. Містить іменний покажчик, покажчик періодичних видань, використаних у бібліографії. 
1895. Тараріко Олександр Григорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2005 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – Київ : Аграр. 
наука, 2005. – 100 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки УААН).   ННСГБ: 521370/Т19 
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого галузі ґрунтозахисного землеробства, доктора с. г. наук (1987), академіка 
УААН (1993) О. Г. Тараріка. Подано основні дати життя і діяльності вченого, статті про наукові досягнення О. Г. Тараріка, 
хронологічний покажчик його публікацій [1964–2005], список авторських свідоцтв [1984–2004], праці, опубліковані за 
науковою редакцією О. Г. Тараріка [1977–2004], інформацію про наукову школу [1978–2003], список літератури про життя 
та діяльність О. Г. Тараріка [1975–2005], допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

1896. Тарас Шевченко (1989–2004) : матеріали до бібліогр. / уклад. Г. І. Гамалій ; наук. ред. В. О. Кононенко ; Ін-т 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, НПБУ. – Київ : [б. в.], 2005. – 300 с.  НБУВ: ВА704278 
Видання підготовлене до 190-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Наведено покажчик видань творів письменника (в 
оригіналі та перекладах, творів Шевченка-художника), а також список літературних джерел про його життя та творчу 
діяльність, що вийшли друком протягом 1989–2004 рр. Містить іменний покажчик. 

1897. Тиша і грім Василя Симоненка : біобібліогр. покажч. / авт.-укладач Н. М. Філахтова. – Черкаси : [б. в.], 2005. – 
77 с. – До 70-річчя від дня народж. 
У виданні подано передмову Івана Дробного «...і говорити правду всім бульдогам», «Основні дати життя та творчості 
Василя Андрійовича Симоненка», «Вислови про В. А. Симоненка письменників, літературознавців, громадських діячів» та 
додатки: «Лауреати премії імені Василя Симоненка», «Лауреати обласної літературної премії «Берег надії» імені Василя 
Симоненка». Покажчик містить твори та список літератури про життя і творчість В. А. Симоненка. Хронологічні межі 
1957–2004 рр. 

1898. Улас Самчук: «Волинь» — моє вірую й ісповідую... : біобібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. Уласа 
Самчука / уклад. П. І. Демчук ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 67 с., 
8 арк. фотоіл. : фотоіл. – (Сер. «Славетні земляки»).   НБУВ: ВА670869 
У покажчику відображено документи, опубліковані з 1932 р. по 1 грудня 2005 р. Всі матеріали переглянуті укладачем de 
Viso і зберігаються у фондах Рівненської державної обласної бібліотеки, Державного архіву Рівненської області, 
Рівненського краєзнавчого музею, бібліотеки Рівненського обласного товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка. 
Покажчик містить описи книг, брошур, архівних документів, статей з видань, що продовжуються, збірників, журналів, 
газет (укр., рос., польс. мовами). Включено також описи матеріалів з мережі Інтернет. Покажчик складається з таких 
основних розділів: «Твори Уласа Самчука», «Життя і творчість Уласа Самчука», «Дослідження творчої спадщини Уласа 
Самчука», «Редакторська та публіцистична діяльність письменника», «Спогади про Уласа Самчука», «Вивчення творчості 
Уласа Самчука», «Улас Самчук і сучасність». У межах розділів виділені підрозділи і окремі дрібні ділення. В середині 
розділів, підрозділів матеріали впорядковано за алфавітом авторів або назв творів. Описи з мережі Інтернет подані 
наприкінці кожного ділення. 

1899. Федір Іванович Леонтович (1833–1910) : біобібліогр. покажч. / упоряд., авт. передм. та вступ. ст. О. Є. Музичко ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [б. в.], 2005. – 149 с. – (Біобібліогр. вчених ун-ту ; вип. Історики).  
НБУВ: ВА669768 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, адміністративну та педагогічну діяльність Ф. І. Леонтовича (1833–1910) — історика 
права, професора Новоросійського та Варшавського університетів, ректора Новоросійського університету. Наведено 
покажчики відомих праць ученого, рецензій на них, а також список літературних і архівних джерел про його життя та 
діяльність. Допоміжні покажчики: алфавітний покажчик праць Ф. І. Леонтовича та іменний. 

1900. Чародій слова : до 85-річчя від дня народж. Дмитра Григоровича Білоуса (1920–2004) : інформ. список літ. для 
організаторів дитячого читання та вчителів / уклад. Н. І. Турчин ; Нац. б-ка України для дітей. – Київ : [б. в.], 2005. – 15 с. 
НБУВ: Р104433 
Видання присвячено поету, перекладачу, літературному критику, громадському діячу Д. Г. Білоусу містить коротку 
біографічну статтю та бібліографію, яку подано у розділах: «Життя та творчість Д. Г. Білоуса» [1980–2002], «Сайти в 
мережі Інтернет», «Сценарії» [1996–2003]. Без допоміжних покажчиків. 

1901. Черняков Б. І. Микола Лукаш у перекладознавчій критиці : хроніка прижиттєвих публікацій / Б. І. Черняков ; АНВШ 
України. – Київ : [б. в.], 2005. – (Кролевець і Кролевеччина ; вип. 6).  НБУВ: В349972/1,2 
Микола Олексійович Лукаш — перекладач, мовознавець лексикограф, поліглот. Зміст: Ч. 1. «Хроніка прижиттєвих 
публікацій (1952–1969)»; Ч. 2. «Хроніка прижиттєвих публікацій (1970–1989)»; «Допоміжні покажчики» (список 
скорочень, покажчик імен, періодичних видань, видавництв, перелік ілюстрацій). 

1902. Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт : (біобібліогр. покажч.) / упоряд. : Н. І. Тарасова, Г. І. 
Германчук ; авт. нарису О. Є. Лисенко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [Ін-т історії України], 2005. – 88 с. – 
(Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: ВА660085 
Покажчик присвячено 55-річчю від дня народження і 30-річчю науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук 
(1994), професора, члена-кореспондента НАН України (2000), заслуженого діяча науки і техніки України (1997) 
О. П. Рента. Подано нарис науково-педагогічної та громадської діяльності вченого, основні дати життя та діяльності, 
хронологічний покажчик друкованих праць [1978–2004], наукове редагування та рецензування, список літератури про 
нього, інформацію про його наукову школу, іменний покажчик. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1898.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1902.pdf
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1903. Член-кореспондент Української академії аграрних наук Малік Микола Йосипович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 
1975–2004 рр. / упоряд. : Л. Г. Сливкіна, Т. Ф. Дерлеменко, Т. М. Клименюк, Л. В. Головко ; наук. ред. : В. А. Вергунов, 
О. Г. Шпикуляк ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ. – Київ : ННЦ «Ін-т аграр. 
економіки», 2005. –140 с. : іл., портр. – (Бібліогр. сер. «Члени-кореспонденти УААН»).  ННСГБ: 521005/Ч-74 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого економіста-аграрника, доктора економічних наук (1996), члена-
кореспондента УААН (1999) М. Й. Маліка. До покажчика включено вступну статтю про наукову діяльність ученого; 
основні дати його життя та діяльності (укр., англ. мовами); хронологічний покажчик праць [1975–2004]; список праць, 
опублікованих за науковою редакцією М. Й. Маліка [1994–2004]; список літератури про нього М. Й. Маліка [1999–2004]; 
перелік дисертацій, підготовлених під науковим керівництвом М. Й. Маліка (на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук [2003–2004] та кандидата економічних наук [1995–2004]); предметно-тематичний та іменний 
покажчики. 

1904. Член-кореспондент Української академії аграрних наук Трускавецький Роман Степанович : бібліогр. покажч. 
наук. пр. за 1963–2004 рр.: до 70-річчя з дня народж. / УААН, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського». – Харків : [б. в.], 2005. – 54 с. – (Бібліогр. провідних вчених ННЦ «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії 
ім. О. М. Соколовського»).   ННСГБ: 524810/Ч-74 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора с. г. наук (1985), члена-кореспондента УААН (1995) 
Р. С. Трускавецького. Подано стислий біографічний нарис про вченого (укр., англ. мовами), основні дати його життя та 
діяльності, хронологічний покажчик наукових публікацій [1962–2004], перелік авторських свідоцтв, патентів та винаходів 
[1976–2004], інформацію про наукову школу: дисертації, виконані під науковим керівництвом та за консультацією 
Р. С. Трускавецького (на здобуття наукового ступеня кандидата наук [1977–2004] та доктора наук [1996].  

1905. Шаповалов Георгій Іванович : [бібліогр. покажч.] / склад. Г. Нагорна ; ред. В. Жук; відп. за вип. Н. Купреєва ; 
Упр. культури облдержадміністрації, Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького. – 2-е вид., допов. і переробл. – Запоріжжя : [б. в.], 
2005. – 51 с. : портр. – (Дослідники рідного краю ; вип. 6).   НБУВ: ВА664867 
Подано біографічну довідку, бібліографічний список робіт [1969–2005], список доповідей і повідомлень на конгресах, 
конференціях, симпозіумах і семінарах [1972–2004] та список літератури про життя і діяльність [1968–2000] доктора 
історичних наук (2001) Г. І. Шаповалова. Містить алфавітний покажчик праць, іменний покажчик. 

1906. Шикула Микола Кіндратович: вчений-ґрунтознавець: до 80-річчя з дня народж. і 50-річчя наук. діяльності : основні 
бібліогр. дані, напрями та результати досліджень, а також бібліогр. покажч. наук. пр. за 1953–2004 рр. / упоряд. : А. Д. Балаєв, 
О. Л. Тонха, О. Є. Бикова [та ін.] ; Нац. аграр. ун-т України. – Київ : Колобіг, 2005. – 208 с. : іл.   НБУВ: ВА664360 
Подано основні дати життя і діяльності, перелік урядових нагород, інформацію про наукову школу з ґрунтозахисного 
землеробства, базову основу досліджень і впроваджень ґрунтозахисних технологій, хронологічний покажчик публікацій 
[1953–2004], перелік авторських свідоцтв та патентів [1975–2004], список праць, опублікованих за науковою редакцією 
доктора с. г. наук (1968) М. К. Шикули [1975–2004]. Також до покажчика включено інформацію про кінофільми, створені 
за консультацією М. К. Шикули [1974–2003], список дисертацій, підготовлених під його науковим керівництвом (на 
здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [1974–2005] та кандидата с. г. наук [1970–2005]), список літератури про 
життя та діяльність ученого [1975–2004]. 

1907. Шкурін Григорій Тимофійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1980–2005 рр. / упоряд. : В. В. Шапірко, 
М. О. Близниченко, Т. В. Славова ; наук. ред. : В. П. Славов, В. В. Вітвицький ; Укр. НДІ продуктивності агропромислового 
комплексу Мінагрополітики України. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2005. – 28 с. : портр.  НБУВ: Р103804 
Пдано основні етапи трудової і наукової дільності, хронологічний покажчик праць [1980–2005], перелік авторських 
свідоцтв і патентів [1992–2004] ученого в галузі тваринництва, доктора с. г. наук (2001) Г. Т. Шкуріна. Без допоміжних 
покажчиків. 

1908. Шудря М. А. Жодного дня — без рядка : бібліогр. публікацій за півстоліття (1954–2004) / М. А. Шудря ; упоряд. 
Є. С. Шудря ; ред. Н. М. Сидоренко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2005. – 124 с. : портр. НБУВ: ВА666621 
Покажчик присвячено письменнику, журналісту, кіносценаристу Миколі Архиповичу Шудрі. Видання містить статтю 
«Сніп мого вжинку. Замість передмови» та бібліографію: «Окремі видання» [1961–2007] (редагування, упорядкування, 
переклади), «Публікації у книгах, збірниках, альманахах» [1958–2005], «Журнальні статті» [1959–2005], «Газетна 
періодика» [1954–2005], «Кіносценарії» [1962–2005], «До життєпису» [1962–2005], «Згадки, посилання, присвяти» [1957–
2005]. Із допоміжних покажчиків — використані псевдоніми, іменний покажчик. 

1909. Юрий Алексеевич Митропольский: (к 90-летию со дня рождения) / сост. : Е. В. Мейнарович, М. Н. Свириденко ; 
вступ. ст. А. Н. Боголюбов ; общ. ред. А. М. Самойленко ; НАН Украины, Ин-т математики. – Киев : Ин-т математики НАН 
Украины, 2005. – 229 с.   НБУВ: ВА664610 
Видання розкриває життєвий і творчий шлях, а також основні наукові досягнення Ю. О. Митропольського — 
математика, доктора технічних наук (1951), академіка АН УРСР (1961). Висвітлено основні дати життя і діяльності 
вченого; список монографій та їх перекладів [1955–2004]; перелік кандидатів наук, підготовлених 
Ю. О. Митропольським через аспірантуру [1953–2002]; список докторів наук (бувших аспірантів 
Ю. О. Митропольського), а також докторів, у котрих Ю. О. Митропольський був науковим консультантом [1953–1992]; 
хронологічний покажчик повного переліку друкованих праць ученого [1949–2004]; список літератури про нього [1952–
2002]; іменний покажчик співавторів та ін. матеріали. 

1910. Юрий Константинович Тодорцев : биобиблиогр. указ. / сост. : З. Х. Исламгулова, Т. Ю. Гнатюк, И. А. Яковлева ; 
МОН Украины, Одес. нац. политехн. ун-т, НТБ. – Одесса : Наука и техника, 2005. – 63 с. : портр.  НБУВ: ВА736633 
Висвітлено життя, наукову, педагогічну і громадську діяльність доктора технічних наук (1989) Ю. К. Тодорцева. Подано 
основні дати життя вченого, біографічний нарис, список літератури про нього [1995–2005], покажчик друкованих праць 
Ю. К. Тодорцева [1968–2005], перелік авторських свідоцтв і патентів [1973–1994], алфавітний покажчик праць 
Ю. К. Тодорцева, алфавітний покажчик співавторів. 

1911. Юрій Герасимович Світлий : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. В. Білецький ; Акціонерне т-во закритого типу 
«НВО «HYMEC»», Донец. від-ня НТШ. – Донецьк : [б. в.], 2005. – 20 с. – (Біобібліогр. вчених Донбасу).          НБУВ: Р104108 
Висвітлено основні етапи виробничої, наукової та громадської діяльності вченого в галузі гідравлічного транспорту, 
гідромеханізації та водовугільного палива Ю. Г. Світлого. Подано бібліографію наукових, публіцистичних праць ученого 
за 1996–2005 рр. Без допоміжних покажчиків. 

1912. Юрчишин Володимир Васильович : біобліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2004 рр. / упоряд. : Л. Г. Сливкіна, 
Т. Ф. Дерлеменко, О. М. Шестопаль ; авт. вступ. ст. : В. Г. Андрійчук, О. М. Онищенко, В. М. Трегобчук [та ін.] ; наук. ред. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1910.pdf
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1913. В. А. Вергунов : УААН, ННЦ« Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ. – Вид. 2-е, допов. – Київ : ННЦ «Ін-т аграр. 
економіки», 2005. – 165 с. : портр. – (Академіки УААН).   ННСГБ: 520126/Ю83 
Покажчик знайомить з життєвим та творчим шляхом економіста-аграрника, доктора економічних наук (1968), 
академіка УААН України (1990) В. В. Юрчишина. Подано основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
його публікацій [1956–2005], список праць, опублікованих за науковою редакцією В.  В. Юрчишина [1971–2004], 
перелік законодавчих актів України, опрацьованих за участю В.  В. Юрчишина [1992–2003], інформацію про наукову 
школу [2001–2004], список літератури про життя і діяльність ученого [1969–2003], допоміжні покажчики (предметно-
тематичний, іменний). 

1914. Ярослав Кравченко : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Р. Шпирало-Запоточна ; ред. С. А. Нечай ; Львів. нац. акад. 
мистецтв. – Львів : [б. в.], 2005. – 60 с. : портр.  НБУВ: ВА660082 
Мистецтвознавець, педагог Ярослав Охрімович Кравченко. Видання містить вступну статтю «Мистецтвознавець Ярослав 
Кравченко», «Біографічну довідку» та бібліографічний покажчик, який складається з розділів: «Окремі видання: 
автореферати, каталоги, буклети» [1984–2004], «Статті у колективних монографіях, наукових збірниках, тези доповідей» 
[1989–2004], «Методичні посібники та програми» [1991–2003], «Статті, рецензії у вітчизняній та зарубіжній періодиці» 
[1979–2004], «Наукове керівництво, рецензування та опонування дисертацій» [1997–2004], «Керівництво магістерськими 
та бакалаврськими роботами» [1997–2004], «Телепередачі» [1980–1994], «Художні виставки» [1989–2004], «Література та 
згадки про Ярослава Кравченка» [1982–2004]. Покажчик періодичних видань, іменний покажчик. 

1915. Ярослав Олександрович Сабан (1925–1999) : бібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Самелюк, О. Я. Михальчук ; наук. 
ред. : М. П. Горошко, М. Н. Зеленський, С. І. Миклуш, Н. А. Мирович ; Нац. лісотехн. ун-т України, НТБ. – Львів : [б. в.], 
2005. – 15 с. 
Науковець-лісівник, доктор с. г. наук, професор. 

 

2006 
 
1916. Академік Арнольд Панасович Грищенко : біобібліогр. до 70-річчя / авт. вступ. ст. й упоряд. біобібліогр. покажч. 
М. І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 154 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).      НБУВ: АО265155 
Видання, підготовлене до 70-річчя від дня народження мовознавця, педагога, доктора філологічих наук (1980), академіка 
АПН України (1999) А. П. Грищенка, включає: нарис про життєвий і науково-педагогічний шлях вченого, статтю Н. Бойка 
«Слово про вчителя», основні дати життя та діяльності академіка А. П. Грищенка, публікації про нього і його праці [1979–
2006], хронологічний покажчик друкованих праць науковця (І. «Монографії»; ІІ. «Розділи в колективних монографіях» 
[1972–1986]; ІІІ. «Розділи в посібниках і підручниках» [1982–2002]; IV. «Методичні посібники і програми» [1984–1988]; 
VІ. «Статті [1963–2005]; Рецензії» [1967–1998]); алфавітний покажчик друкованих праць А. П. Грищенка; відповідальне 
редагування А. П. Грищенка і видання за його редакцією [1980–2006]; список видань, у яких Арнольд Панасович 
Грищенко – член редколегії [1968–2002]; список робіт, які рецензував А. П. Грищенко [1973–2004]; список дисертантів, у 
яких на захисті Арнольд Панасович виступав офіційним опонентом [1969–2004]; наукова школа професора 
А. П. Грищенка (список докторів і кандидатів філологічних наук, підготовлених А. П. Грищенком). 

1917. Академік Ремесло Василь Миколайович (1907–1983) : біобібліогр. покажч.: до 100-річчя від дня народж. / уклад.: 
В. А. Вергунов, О. О. Черниш, В. І. Дубовий, Г. Ю. Борсук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Миронів. ін-т пшениці 
ім. В. М. Ремесла. – Київ : Колообіг, 2006. – 192 с. : іл., портр. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, док., 
бібліогр.» ; кн. 10).   ННСГБ: 524992/А38 
Висвітлено життєвий та творчий шлях вченого-селекціонера, доктора с. г. наук (1964), академіка ВАСГНІЛ (1964), АН 
СРСР (1974) В. М. Ремесла. Подано основні дати його життя і діяльності, низку статей вчених-аграріїв про видатного 
селекціонера та організатора науково-дослідної справи, хронологічний покажчик публікацій В. М. Ремесла (1948–2004), 
перелік авторських свідоцтв [1962–1994]; список праць, виданих за науковою редакцією В. М. Ремесла [1950–1982]; 
список літератури про життя та діяльність В. М. Ремесла [1958–2005], інформацію про наукову школу (дисертації, 
підготовлені під науковим керівництвом академіка В. М. Ремесла); перелік сортів зернових культур, виведених В. М. 
Ремеслом; допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний покажчик співавторів В. М. Ремесла та персон, 
згаданих в наукових працях ученого, іменний покажчик авторів, які писали про життя та діяльність В. М. Ремесла). 

1918. Анатолій Крат : бібліогр. покажч. / авт. В. С. Загороднюк та ін ; уклад. М. В. Мішаткіна ; Херсон. обл. б-ка для 
дітей. – Херсон : [б. в.], 2006. – 44 с. – (Херсон. письменники — дітям). 
Покажчик присвячено письменнику, поету, перекладачу, журналісту, культурному діячу Анатолію Анатолійовичу Крату. 
Включено інформацію про всі окремі видання, публікації його творів у збірках та часописах, які були виявлені в результаті 
вивчення фондів, каталогів і картотек обласної бібліотеки для дітей, обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. О. Гончара, ресурсів мережі Інтернет, матеріалів архіву Анатолія Крата. 

1919. Анатолій Львович Майстренко : біобібліогр. / уклад. Н. І. Колодніцька ; авт. вступ. ст. Л. І. Александрова ; відп. 
ред. Н. Ф. Колесниченко ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ : ІНМ НАНУ, 2006. – 75 с. : портр.  
НБУВ: АО265090 
Висвітлено життєвий і творчий шлях А. Л. Майстренка — вченого у галузі міцності структурно-неоднорідних матеріалів, 
доктора технічних наук (1989), члена-кореспондента НАН України (2006). Наведено основні дати його життя та 
діяльності, покажчик друкованих праць ученого [1970–2006], іменний покажчик, покажчик авторських свідоцтв та 
патентів А. Л. Майстренка, афавітний покажчик виданих праць, список учнів А. Л. Майстренка, які захистили 
кандидатські дисертації [1981–1996]; список скорочень. 

1920. Анатолій Миколайович Кондратенко: (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
М. О. Азаренков, В. О. Гірка, І. О. Гірка [та ін.] ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова ; наук. ред. В. М. Яковенко ; МОН України, 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 43 с. : портр.  НБУВ: Р108157 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1971) А. М. Кондратенко, включає стислий нарис про його 
життя та наукову діяльність, перелік наукових праць вченого [1962–2005]; список кандидатських дисертацій, які захищено 
під керівництвом А. М. Кондратенка [1966–1995], докторських дисертацій учнів А. М. Кондратенка [1986–2003]; список 
літератури про нього [1980; 1985]; найвагоміші досягнення школи А. М. Кондратенка. Наприкінці розміщено іменний 
покажчик.  
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