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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. 
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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.  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1918.pdf
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1921. Андрей Михайлович Гродзинский : биобиблиогр. / авт. вступ. ст. и сост. : Э. А. Головко, В. П. Грахов, 
Е. Н. Бойко, Т. А. Бугаенко ; отв. ред. Н. В. Заименко ; НАН Украины, Нац. ботанический сад им. Н. Н. Гришко. – Київ : 
Академпериодика, 2006. – 76 с. : фотогр.   НБУВ: ВА678720 
Персональний бібліографічний покажчик, присвячений доктору біологічних наук (1965), академіку АН УРСР (1979) 
А. М. Гродзинському, включає нарис про його життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності вченого, список 
літератури про життя і наукову діяльність А. М. Гродзинського [1953–2001], хронологічний покажчик друкованих праць 
[1953–1991]. Наприкінці видання розміщено покажчик назв та іменний покажчик. 

1922. Андрій Гудима — громадянин, письменник, науковець / упоряд. Т. Г. Біла ; наук. ред. Н. С. Мочалова ; відп. за вип. 
П. І. Красножон ; Білоцерків. міська ЦБС [Київ. обл.]. – Біла Церква, 2006. – 52 с. – (Слава і гордість Білоцерківського краю).  
Уперше в бібліографічному покажчику зібрано публікації творів та список літератури про творчість письменника 
Андрія Дмитровича Гудими. Покажчик містить ескізи до літературного автопортрета самого автора, інформацію про 
творчість та наукову діяльність письменника, його публіцистичні публікації та твори.  
1923. Аріст Леонід Михайлович: людина-легенда : бібліогр. покажч. / Дніпропетр. ОУНБ ; упоряд. : Т. М. Мищенко, 
Т. В. Неділько. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2006. – 72 с. – (Вчені Дніпропетровщини).  
До покажчика включено інформацію про науково-технічні і науково-популярні книги Л. М. Аріста — вченого-
винахідника. Матеріали в покажчику розташовано за хронологією, окремо виділено книги, статті з періодичних видань, 
описи до патентів на винаходи України, описи винаходів до авторських свідоцтв СРСР, описи до патентів України на 
корисні моделі, відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду. 
1924. Білий Онуфрій Васильович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. З. Медалієва ; вступ. ст. Н. Є. Карловська ; наук. 
ред. В. В. Масненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : ВВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 
28 с. : фотогр. – (Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 2).  НБУВ: Р107452 
Висвітлено життєвий і творчий шлях О. В. Білого — кандидата хімічних наук, професора, завідувача кафедри загальної та 
неорганічної хімії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Наведено бібліографічний покажчик 
наукових праць ученого за період 1966–2005 рр. 

1925. Богдан Сушинський, академік, письменник, науковець, громадський діяч : біобібліогр. покажч. 1962–2005 рр. / 
упоряд. Л. В. Чернікова ; ред. А. Т. Томкіна ; Одес. облдержадміністрація, Одес. обл. центр укр. культури, Одес. обл. б-ка 
для дітей. – Одеса : Астропринт, 2006. – 192 с. – (Сер. «Літературна слава Одеси»).   НБУВ: ВА716564 
Висвітлено життєвий і творчий шлях письменника Богдана Івановича Сушинського. Проаналізовано громадську 
діяльність митця, зокрема, як депутата Одеської міської ради (1987–1989) та голови правління Одеської обласної 
організації НСП України (1990–2002), висвітлено його участь у справі відродження сучасного українського 
(Чорноморського) козацтва. Наведено відомості про основні події у житті та творчості письменника, його державні 
відзнаки та почесні звання. Зроблено огляд прозових і поетичних творів Б. І. Сушинського на історичну тематику, 
розкрито його внесок у розвиток української літератури. Наведено бібліографічні описи художніх і публіцистичних творів 
Б. І. Сушинського [1962–2005] та літератури про нього. 
1926. Борис Сергійович Стогній : бібліогр. покажч.: до 70-річчя з дня народж. / уклад.: Л. Ф. Перехрест, К. В. Павлова, 
О. В. Плющева [та ін.] ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : [б. в.], 2006. – 60 с. : фотоіл. – (Бібліогр. вчених України / 
НАН України).   НБУВ: ВА674326 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі автоматизації електричних систем, розробки принципів побудови та 
оптимізації систем управління електроенергетичними об'єктами, доктора технічних наук (1984), академіка АН УРСР 
(1990) Б. С. Стогнія. Подано основні дати життя і діяльності, нагороди і почесні звання, короткий біографічний нарис, 
покажчик друкованих праць Б. С. Стогнія [1963–2005], іменний покажчик. 

1927. Буковинський жайворонок : метод.-бібліогр. матеріали та метод. рек. на допомогу культ.-освіт. закладам обл. з 
нагоди 170-річчя від дня народж. Сидора Воробкевича / підгот. : О. Довгань, Н. Паламар, К. Фокіна ; Чернів. ОУНБ 
ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2006. – 31 с.  
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом Сидора Івановича Воробкевича (1836–1903) — письменника, 
композитора, громадського й освітянського діяча. Включає сценарій літературно-мистецького вечора, присвяченого 170-
річчю від дня народження С. І. Воробкевича, основні дати його життя і діяльності, список лауреатів літературно-
мистецької премії ім. С. Воробкевича, бібліографію основних видань творів (поезія, проза, музика), список літератури про 
життя і творчість. 

1928. Вадим Володимирович Христіановський : біобібліогр. покажч. до 65-річчя з дня народж. / уклад. 
Т. І. Макарова ; ред. В. О. Кротова ; відп. ред. Н. О. Карягіна ; МОН України, Дон. Нац. ун-т, Наук. б-ка. – Донецьк : ТОВ 
«Юго-Восток, Лтд», 2006. – 62 с. : портр. 
Покажчик присвячено доктору економічних наук (2001), професору В. В. Христіановському. Висвітлено основні етапи 
життя, наукової, науково-організаційної та навчально-методичної діяльності вченого, основні дати його життя та 
діяльності, хронологічний покажчик наукових праць В. В. Христіановського [1971–2006], список дисертацій, захищених 
під його керівництвом, алфавітний покажчик співавторів. 

1929. Валентина Василівна Патока : біобібліогр. нарис / уклад.-бібліогр., авт. нарису Р. Жданова ; наук. ред. 
В. Кононенко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 2006. – 43 с. – (Провідні діячі укр. книги ; вип. 20).  НБУВ: Р107733 
Висвітлено життєвий і творчий шлях В. В. Патоки — провідного українського бібліографа та бібліографознавця, 
організатора бібліотечної справи, заслуженого працівника культури України. Наведено хронологічний покажчик її праць 
за період 1970–2006 рр. 
1930. Валерий Анатольевич Шалдырван : библиогр. указ. к 65-летию со дня рождения / сост. : В. А. Шалдырван, 
Т. А. Васильев, Т. И. Макарова ; ред. В. А. Кротова ; МОН Украины, Дон. нац. ун-т, Науч. б-ка. – Донецк : ТОВ «Юго-Восток, 
Лтд», 2006. – 47 с.  
Подано основні дати життя і діяльності, стислу характеристику наукової діяльності та хронологічний покажчик праць 
[1968–2006] доктора фізико-математичних наук (1981), професора В. А. Шалдирвана. 

1931. Василь Григорович Кремень — філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. 
Пономаренко, Л. І. Ніколюк, І. П. Моїсеєва ; вступ. ст. Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Т-во «Знання» України, 2006. – 139 с. : портр. – (Академіки АПН України ; вип. 6).  
НБУВ: ВА672487 
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Наведено бібліографію друкованих праць (монографій, навчально-методичних посібників, підручників) В. Г. Кременя — 
доктора філософських наук (1991), професора, заслуженого діяча науки та техніки України, академіка АПН України 
(1995), НАН України (2000) за період 1990–2005 рр. Також розміщено список літератури про життя та діяльність ученого 
[1997–2005]. 

1932. «Вежі духу Михайла Андрусяка» : бібліогр. покажч. / підгот. І. М. Заячківська ; Городенків. центр. район. б-ка 
ім. Л. Мартовича [Івано-Франків. обл.]. – Городенка : [б. в.], 2006. – 3 с. 
Михайло Миколайович Андрусяк — директор Коломийської друкарні ім. Шухевича (з 1993), член Спілки журналістів 
України (з 1991), член СПУ (з 1995), член редколегії журналу «Перевал», лауреат районної літературної премії 
ім. Л. Мартовича (2006). 

1933. Відомий учений і організатор бухгалтерського обліку в Україні П. П. Німчинов: до 100-річчя від дня народж. (1906–
1983) : [довідк.-бібліогр. вид.] / упоряд. В. І. Єфіменко, М. М. Коцупатрий, В. Г. Лінник ; Київ. нац. економ. ун-т 
ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 35 с. : іл., портр.  НБУВ: Р108116 
Висвітлено основні етапи життєвого шляху, список наукових праць доктора економічних наук (1966) Прокопа Петровича 
Німчинова [1937–1978] та фото титульних сторінок основних наукових праць. 

1934. Віктор Григорович Парусімов : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. Ф. Парусімова ; відп. ред., вступ. ст. 
А. О. Корсунь ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : [б. в.], 2006. – 76 с. + 4 арк. фотогр. – (Біобібліогр. 
вчених ГАО НАН України). – Укр., рос. мовами.   НБУВ: ВА679414 
Висвітлено життєвий і професійний шлях В. Г. Парусімова — наукового співробітника Головної астрономічної 
обсерваторії НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки. Наведено спогади про вченого 
його колег і друзів. 
1935. Вірність ідеалам: Микола Сніжко : біобібліогр. нарис / уклад. Н. Філахтова ; Черкас. обл. б-ка для юнацтва 
ім. В. Симоненка. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 14 с. – (Лауреати обл. літ. премії «Берег надії» ім. В. Симоненка). 
Видання присвячено журналісту Миколі Семеновичу Сніжку. Відкриває посібник стаття доцента ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького Ф. Непийводи «Секрети книги «Оводи Василя Симоненка». Видання містить автобіографію 
М. Сніжка, короткі біографічні дані та матеріали про його творчу діяльність.  
1936. Віталій Дмитрович Походенко : біобібліогр. / уклад.: М. Ф. Губа, Н. В. Конощук ; авт. вступ. ст. В. Г. Кошечко ; 
пер. вступ. ст. на англ. мову О. Є. Прищепа ; НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського. – Київ : 
Академперіодика, 2006. – 176 с. : портр.   НБУВ: ВА670935 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, організаційної та громадської діяльності вченого у галузі фізичної та фізичної 
органічної хімії, лауреата Державної премії України, премії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР, заслуженого діяча науки і 
техніки, доктора хімічних наук (1969), академіка АН УРСР (1985) В. Д. Походенка. Розглянуто основні напрямки наукових 
досліджень ученого, висвітлено його професійні здобутки щодо вивчення феноксильних радикалів, а також у галузях 
електрохімії органічних сполук, фотохімії вільних радикалів та іон-радикалів, гомогенного каталізу та фізичної хімії 
електропровідних органічних полімерів. Наведено бібліографічний покажчик наукових праць В. Д. Походенка за 1959–
2005 рр., список літератури про його життя та діяльність [1977–2004], перелік авторських свідоцтв і патентів. 
1937. Віталій Макарович Русанівський : біобібліогр. до 75-річчя / авт. вступ. ст. та упоряд. бібліогр. покажч. 
Н. Г. Озерова ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Довіра, 2006. – 45 с.  
НБУВ: Р106788, Р109492, Онищенко О. С. / Р171  
Висвітлено життєвий і творчий шлях філолога, мовознавця-україніста, викладача і славіста, доктора філологічних наук 
(1969), академіка АН УРСР (1982) В. М. Русанівського. Подано основні дати його життя та діяльності, хронологічний 
покажчик друкованих праць ученого: книги, підручники, словники [1959–2006]; брошури [1962–1984]; статті, рецензії, 
тези [1958–2006]; хроніка, статті в енциклопедіях [1957–2004]; статті в газетах [1957–2005]; відповідальне редагування без 
авторської участі [1961–2005]. 

1938. Віталій Ніколайчук : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. О. Мельник, О. Г. Люта, Т. В. Туренко ; наук. ред. В. Ю. 
Мандрик ; Ужгород. нац. ун-т, Біологічний ф-т, Наук. б-ка. – 2-е вид., допов. і переробл. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2006. – 136 с. : іл. – (Вчені Ужгород. нац. ун-ту).  НБУВ: ВА676085 
Висвітлено наукову, педагогічну та громадську діяльність доктора біологічних наук (1998), професора Віталія Івановича 
Ніколайчука. Наведено основні дати його життя і діяльності, список його публікацій [1980–2006], підручників, навчально-
методичних посібників [1985–2005]; список літератури, бібліографічні та довідкові матеріали про життя, наукову та 
громадську діяльність В. І. Ніколайчука [1988–2006]; окремі матеріали до біографії та творчості вченого; іменний 
покажчик; покажчик співавторів; покажчик використаних періодичних видань; фотолітопис. 

1939. Владислав Феликсович Чайковский : биобиблиогр. указ. / сост. : Н. П. Белявская, Л. Н. Бурьян ; М-во культуры 
и туризма Украины, ОГНБ им. А. М. Горького, МОН Украины, Одес. нац. акад. пищевых технологий, Б-ка. – Одесса : [б. и.], 
2006. – 51 с. : портр. – (Ученые Одессы ; вып. 37).  
Подано біографічний нарис, спогади колег і учнів, хронологічний покажчик опублікованих праць [1952–1997], перелік 
авторських свідоцтв і патентів на винаходи [1962–1994], список літератури про життя і діяльність ученого в галузі 
низькотемпературних процесів і холодильної техніки, доктора технічних наук (1968) В. Ф. Чайковського [1961–2002]. 

1940. Власов Василь Володимирович : персон. бібліогр. покажч. / уклад. Л. Л. Саксонік ; ред. І. М. Козак ; наук. 
консультант А. І. Суходоля ; Упр. охорони здоров’я Хмельниц. обл. держадмін., Хмельниц. обл. наук. мед. б-ка. – 
Хмельницький : [Хмельниц. обл. наук. мед. б-ка], 2006. – 52 с. : іл., портр.  ННМБУ: Я19:617/В581 
Біографічна частина покажчика містить вступну статтю «Шлях хірурга» та біографічна довідку. Хронологічний покажчик 
друкованих праць охоплює період 1982–2006 рр. Подано раціоналізаторські пропозиції В. В. Власова [1980–1995]. 
Наприкінці видання подано вжиті медичні терміни, джерела пошуку та документальні фонди. 

1941. Воловик Віталій Іванович : (біобібліогр. покажч.) / уклад. Г. Нагорна ; Упр. культури і туризму облдержадмін., 
Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : [б. в.], 2006. – 37 с. : іл.  
Покажчик присвячено доктору філософських наук (1991) В. І. Воловику. До видання увійшли: стаття від укладача, 
біографічна довідка про вченого, його публіцистичні та наукові праці [1960–2006], художні твори [1969–2005], список 
літератури про життя і творчість, літературознавчі публікації про окремі книги, фотоілюстрації, іменний покажчик. 

1942. Володимир Александрович : до 50-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / упоряд. І. Гирич, В. Кравченко, 
Я. Федорук ; [авт. вступ. ст.] І. Гирич ; відп. ред. Я. Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – К. ; 
Львів : [б. в.], 2006. – 56 с. : портр.    НБУВ: ВА673791 
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Подано життєвий і творчий шлях та хронологічний покажчик публікацій [1981–2005] історика, доктора історичних наук 
(2001) Володимира Степановича Александровича. 

1943. Володимир Васильович Власенко : бібліогр. покажч. пр. за 1975–2006 рр. / упоряд. Л. Б. Борисенко ; авт. вступ. 
ст. В. П. Фролов ; Вінн. держ. аграр. ун-т. – Вінниця, 2006. – 42 с. – (Сер. «Вчені нашого вузу»).  
У виданні висвітлено основні дати життя, наукову, педагогічну, організаційну діяльність В. В. Власенка — доктора 
біологічних наук (1992), професора, завідувача кафедри мікробіології та технології переробки Вінницького державного 
аграрного університету. Найвизначніший винахід В. В. Власенка — високоспецифічний метод експрес-діагностики 
туберкульозу на основі виявлення в крові агентів (стадій) розвитку мікобактерії туберкульозу. Винахід запатентований в 
Україні та 35 країнах світу. Наукові розробки дозволили вченому стати членом Медико-технічної академії України (2002) 
та Нью-Йоркської академії наук (2003). 

1944. Володимир Володимирович Стрельников. 1911–1981 : каталог вибр. творів / упоряд. та авт. вступ. ст. 
О. Брей. – Київ : [б. в.], 2006. – 40 с. : іл. – Альтерн. назва : Володимир Стрельников (назва обкл.).  НБУВ: СО28521 
Живописець, графік, педагог. 

1945. Володимир Іванович Лаврик : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Клоченок ; авт. вступ. ст. 
Ю. О. Митропольський ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2006. – 62 с. – 
(Вчені НаУКМА).   НБУВ: ВА674057 
Видання, присвячене математику, гідроекологу, доктору технічних наук (1980) В. І. Лаврику, містить біографічний нарис 
про вченого; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1993–2004]; монографії, підручники, 
навчальні посібники [1970–2004]; препринтні видання [1978–1993]; наукові статті, тези доповідей, автореферати [1962–
2006]; неопубліковані наукові праці з особистого архіву В. І. Лаврика [1971–1998]; список кандидатських та докторських 
дисертацій, виконаних під керівництвом В. І. Лаврика [1971–1989]; іменний покажчик. 

1946. Володимир Леонідович Оссовський : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. 
С. Оксамитна ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2006. – 28 с. : портр. – 
(Вчені НаУКМА).  НБУВ: Р106549 
Висвітлено життєвий та науковий шлях соціолога, фахівця у галузі соціології громадської думки, доктора філософських 
наук (1986), професора кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» В. Л. Оссовського. 
Подано основні дати його життя й діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1967–2005], матеріали 
про нього [1972–2002], іменний покажчик. 

1947. Володимир Личковах: (до 30-річчя наук.-пед. діяльності в Черніг. держ. пед. ун-ті ім. Т. Г. Шевченка) : біобібліогр. 
покажч. / уклад.: В. А. Личковах, Л. І. Маслюк, Н. В. Романчук [та ін.] ; відп. ред. В. О. Дятлов ; Черніг. ДОУНБ 
ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2006. – 56 с.  НБУВ: ВА679466 
Видання, присвячене доктору філософських наук (1996) Володимиру Анатолійовичу Личковаху, містить його 
автобіографію, хронологічний покажчик праць ученого [1976–2006], публікації про В. А. Личковаха [1999–2006]; ювілейні 
статті до 60-річчя В. А. Личковаха, іменний покажчик. 

1948. Володимир Михайлович Литвин : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Устіннікова, П. М. Сенько, І. А. Нестерець 
[та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2006. – 183 с. : 
портр.  НБУВ: ВА673378 
Видання, підготовлено до 50-річчя від дня народження та 25-річчя початку наукової діяльності доктора історичних наук 
(1995), академіка АПрН України (2000), НАН України (2003) В. М. Литвина, включає біографічний нарис про нього; 
основні дати його життя, наукової та політичної діяльності; список літератури про нього (нагороди, премії, звання [1999–
2004]; офіційні матеріали [1999–2004]; біографічні матеріали [1994–2005]; матеріали про наукову та політичну діяльність 
[1997–2005]); покажчик друкованих праць [1980–2005]; покажчик назв: книги, статті; упорядкування; видання за 
редакцією В. М. Литвина; іменний покажчик. 

1949. Володимир Нікольський : біобібліогр. / вступ. ст. О. К. Міхеєва ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : [Вид-во ДонНУ], 
2006. – 36 с. : портр.   НБУВ: Р112192  
Видання, присвячене доктору історичних наук (2003) Володимиру Миколайовичу Нікольському, містить основні дати 
його життя та діяльності; короткий нарис наукової та громадської діяльності; хронологічний покажчик праць 
(індивідуальні та колективні монографії [1991–2005]; наукові та науково-методичні статті в журналах і збірниках, тези 
наукових конференцій [1984–2006]); публіцистичні та наукові публікації у періодичній пресі [1975–1999]; наукове 
керівництво кандидатських дисертацій [1999–2006]; опонування на захистах дисертацій [2000–2006]. 

1950. Володимир Свідзінський (1885–1941) : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. І. Полянська ; НАН України, Ін-т 
літератури ім. Т. Г. Шевченка, ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Київ : Наук. думка, 2006. – 56 с. : фотогр.        НБУВ: ВА679471 
Покажчик містить інформацію про оригінальні поетичні твори та переклади Володимира Євтимовича (Юхимовича) 
Свідзінського — поета, перекладача, список літератури про його життєвий і творчий шлях. 

1951. Володимир Юхимович Черкун : бібліогр. покажч. основ. друк. видань з 1954 до 2006 рр. / уклад.: О. М. Білоцька, 
Н. М. Семенюк ; Таврій. держ. агротехнол. ун-т, Наук. б-ка. – Мелітополь : [б. в.], 2006. – 28 с. – (Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ). 
Кандидат технічних наук, професор. 

1952. «Все життя — один політ» (Василь Слапчук) : біобібліогр. покажч. / упоряд. В. Бабій ; ред. Е. Ксендзук ; Упр. 
культури і туризму Волин. облдержадміністрації ; Волин. держ. ОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2006. – 64 с.  
НБУВ: ВА681490 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Василя Дмитровича Слапчука — письменника, поета, прозаїка, критика, лауреата 
Національної премії України ім. Т. Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України. Наведено покажчик його окремо 
виданих художніх і публіцистичних, поетичних і прозових творів, надрукованих у книгах, збірниках, журналах, газетах 
українською, російською та німецькою мовами.  

1953. Вчений гідротехнік Маковський Віталій Йосипович : біогр. нарис про життєвий та творчий шлях / упоряд. 
В. О. Ушкаренко [та ін.] ; Херсон. держ. аграрний ун-т. – Херсон : РВЦ «Колос», 2006. – 11 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. : 
«Вчені аграрії» ; вип. 1).   НБУВ: Р105966 
Окреслено основні етапи життя і діяльності, науково-технічні праці вченого-гідротехніка, кандидата технічних наук, 
доцента, викладача і конструктора нових зрошувальних систем, лауреата Державної премії УААН за видатні досягнення в 
галузі аграрної науки В. Й. Маковського. 
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1954. Г. С. Башура : к 70-летию со дня рождения и 45-летию науч.-практич., пед. и общественной деятельности : 
библиогр. / сост. : А. Г. Башура, А. М. Котенко ; МОЗ Украины, НАН Украины, Гос. науч. центр лекарственных средств. – 
Харьков : Золотые страницы, 2006. – 128 с. : ил., портр. – (Ученые-фармации).   НБУВ: ВА675584 
Подано інформацію про науково-практичну і педагогічну діяльність доктора фармацевтичних наук (1972), професора 
(1977), заслуженого діяча науки і техніки України (1991) Геннадія Степановича Башури, його дисертації [1963, 1971], 
дисертації, виконані під його керівництвом і консультацією (25 докторів [1980–1996] і 44 кандидати наук [1961–1999]), 
список авторських свідоцтв і патентів [1966–1991], перелік монографій і брошур ученого [1969–2005], його опублікованих 
праць [1961–2004].  

1955. Галина Мазуренко: (Боголюбова Галина Сергіївна): до 105-річчя від дня народж. / упоряд. Н. В. Блинова ; 
Дніпропетр. ОУНБ, Канад.-Укр. бібл. центр. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2006. – 1 л. склад. в 6 с.  
Буклет присвячено Галині Мазуренко — поетесі 20 ст., творчість якої була довгі роки під забороною. 

1956. Геннадий Александрович Черкашин: Писатель. Публицист. Общественный деятель. Ученый (1936–1996) : 
биобиблиогр. указ. / авт.-сост. Н. В. Канивец ; Упр. культуры и туризма городской гос. админ. [Севастополь], Центр. детская 
б-ка им. А. П. Гайдара [Севастополь]. – Севастополь : [б. и.], 2006. – 118 с.  НБУВ: ВА679338 
Подано основні дати життя і творчості письменника, публіциста, вченого-фізика, історика, філософа і громадського діяча 
Г. О. Черкашина. Наведено бібліографію окремих видань творів, а також праць із періодичних видань, збірників і 
неопублікованих творів письменника, статей з питань дитячої літератури, творчості письменників. 

1957. Головко Анатолій Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975–2006 рр. / уклад.: Н. В. Іващенко, 
В. О. Ушкалов, Л. І. Акименко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, В. О. Ушкалов, 
Л. І. Акименко ; УААН, ДНСГБ, Держ. наук.-контрольний ін-т біотехнол. і штамів мікроорганізмів. – Київ : Аграр. наука, 
2006. – 76 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. УААН України»).   ННСГБ: 525775/Г61 
Видання присвячено вченому у галузі ветеринарної медицини, доктру ветеринарних наук (1996) академіку УААН (2007) 
А. М. Головку. Зміст: Зубець М. В. «Анатолій Миколайович Головко за розвиток та вдосконалення ветеринарної 
медицини» (укр., англ.); «Основні дати життя і діяльності члена-кореспондента Української академії аграрних наук 
Анатолія Миколайовича Головка» (укр., англ.); Ушкалов В. О., Акименко Л. І. «Життєвий і творчий шлях Анатолія 
Миколайовича Головка»; Герман В. В., Ушкалов В. О., Скрипник В. Г., Акименко Л. І. «Гідний імідж інституту»; 
«Хронологічний покажчик наукових праць Анатолія Миколайовича Головка» [1986–2005]; «Авторські свідоцтва та 
патенти» [1992–2005]; «Наукова школа»: Дисертації, підготовлені під науковим керівництвом А. М. Головка: На здобуття 
наукового ступеня доктора ветеринарних наук [2002–2004]; На здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук 
[2001–2004]; «Книги за редакцією А. М. Головка» [2001–2004]; «Про наукову діяльність А. М. Головка» [2001]; 
«Предметно-тематичний покажчик»; «Іменний покажчик». 

1958. Гончаренко Василь Юхимович (до 70-річчя з дня народж.) / УААН, Ін-т овочівництва і баштанництва, Наук. б-ка ; 
ред. Л. І. Романенко. – Харків : [б. в.], 2006. – 48 с. – (Учені Ін-ту овочівництва і баштанництва УААН ; вип. 2).  
ННСГБ: 523878/Г65 
Доктор с. г. наук, професор, старший науковий співробітник Інституту овочівництва і баштанництва УААН. 
1959. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. 
Р. Зорівчак ; редкол. Б. Якимович (голова) [та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ, 
2006. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 21).   НБУВ: В349633/1–2 
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про життєвий та творчий шлях перекладача, поета, критика, редактора, 
перекладознавця Григорія Порфировича Кочура (1908–1994). Зібрані матеріали охоплюють період 1936–2004 рр.  
1960. Григорій Сковорода (1722–1794) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Шкира [та ін.] ; Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Б-ка. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2006. – 166 с. : іл.  НБУВ: ВА671840 
Висвітлено життєвий і творчий шлях філософа, педагога-просвітителя Григорія Савича Сковороди. Наведено 
бібліографічний покажчик творів, а також список літературних джерел про його життя та діяльність. 
1961. Гусак Андрій Михайлович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. З. Медалієва ; авт. вступ. ст. С. В. Корнієнко ; 
наук. ред. В. В. Масненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Наук. б-ка. – Черкаси : РВВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 
2006. – 39 с. : портр. – (Сер. «Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 3). НБУВ: Р107489 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1992) А. М. Гусаку, має наступну структуру: «Від укладача»; 
Корнієнко С. В. «Гусак Андрій Михайлович. Життєвий та творчий шлях»; І. Матеріали про вченого [1997–2004]; 
ІІ. «Список учнів А. М. Гусака, які захистили кандидатські дисертації [1990–2006]»; ІІІ. «Хронологічний покажчик 
друкованих праць А. М. Гусака [1978–2006]»; «Автореферати дисертацій [1982, 1992]; IV. «Видання за співредакцією 
А. М. Гусака [1997–2006]. Видання за рецензуванням А. М. Гусака [1995–2006]»; «Алфавітний покажчик авторів та 
співавторів»; «Список прийнятих скорочень». 

1962. Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Г. П. Бахчиванжи, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. 
Ф. О. Самойлов ; ред. бібліогр. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Іст. ф-т. – Одеса : 
Астропринт, 2006. – 72 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених Одес. (Новорос.) ун-ту ; вип. Історики).  НБУВ: ВА683502 
Покажчик підготовлено до 70-річчя доктора історичних наук (1985), професора Д. П. Урсу. Подано основні дати життя та 
діяльності вченого, хронологічний покажчик його праць [1961–2005], перелік робіт, які були рецензовані Д. П. Урсу, 
список літератури про життя і наукову діяльність професора [1953–2003], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик 
наукових праць Д. П. Урсу, тематичний, іменний список прийнятих скорочень). 

1963. Доктор сельскохозяйственных наук Анна Васильевна Новикова / сост. : С. А. Балюк, В. Я. Ладных ; УААН, ННЦ 
«Ин-т почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского». – Харьков : [б. и.], 2006. – 57 с. : портр. – (Биобиблиогр. сер. 
«Ведущие ученые академии аграрных наук»).  ННСГБ: 522956/Д63 
До видання включено основні біографічні відомості про вченого-меліоратора, доктора с.-г. наук (1973) Ганну Василівну 
Новікову, інформацію про її наукову діяльність та результативність, про наукову школу Г. В. Новікової [1969–1985], 
хронологічний покажчик опублікованих наукових праць Г. В. Новікової [1947–2005]. 

1964. Доктор сільськогосподарських наук Подоба Борис Євгенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2005 рр. / 
уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. В. П. Буркат ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : Аграр. наука, 2006. – 72 с.  
НБУВ: ВА677965 
До публікації включено короткий нарис про життя та наукову діяльність доктора с. г. наук (1997) Б. Є. Подоби, 
хронологічний покажчик його публікацій [1964–2005], перелік авторських свідоцтв і патентів [1989–1996], список праць, 
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опублікованих за науковою редакцією Б. Є. Подоби [1981–2005]; інформацію про наукову школу [1998, 2001, 2002]; 
список літератури про життя і діяльність Б. Є. Подоби [1999, 2006]. Допоміжні покажчики (предметно-тематичний, 
іменний). 

1965. Доктор технічних наук Гуков Яків Серафимович : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Б. Білоконь, Г. Б. Кифоренко, І. А. Пер-
мякова, Л. К. Філоненко ; відп. за вип. І. М. Годунов ; УААН, ННЦ «Ін-т механізації та електрифікації с. г.». – Глеваха : ННЦ 
«ІМЕСГ», 2006. – 64 с. : іл., портр. – (Наук.-бібліогр. сер. «Учені-аграрії ННЦ «ІМЕСГ»» ; кн. 4).   ННСГБ: 524508/Д63 
Видання присвячено вченому-аграрнику, доктору технічних наук (2000), академіку УААН Я. С. Гукову. Зміст: «Від 
укладачів»; Островський В. П. «Основні етапи наукової діяльності Якова Серафимовича Гукова»; Білоткач М. П. 
«Дитинство, юність і студентські роки»; Зирянок В. О. «Луганський період у житті Я. С. Гукова»; Гром-Мазнічевський 
Л. Г. «Директор ННЦ «ІМЕСГ» у час змін»; Фепенко А. І. «Основу сучасної науки складає свідомість»; Деревець І. С. 
«Вчений і організатор наукового процесу»; Сергєєв С. Г. «Шлях до успіху»; Дашков В. Н. «Крепнут узы творческого 
сотрудничества»; Соловьев С. А. «Мы за тесное сотрудничество»; Ковалев Н. Г. «Плодотворное научно-техническое 
сотрудничество с ННЦ «ИМЭСХ» УААН»; Цыганов А. Р. «У нашей дружбы есть будуще»; «Основні дати життя і 
діяльності Якова Серафимовича Гукова»; «Хронологічний покажчик праць Якова Серафимовича Гукова» [1972–2006]; 
«Праці, опубліковані за науковою редакцією Якова Серафимовича Гукова» [2000–2004]; «Авторські свідоцтва» [1971–
2004]; «Іменний покажчик співавторів Я. С. Гукова та персон, які згадані в наукових працях вченого». 

1966. Друге повернення Володимира Баляса : пам'ятка читачеві / підгот. А. І. Бойко ; Івано-Франків. ОУНБ 
ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. – 6 с.  
Пам’ятка підготовлена до 100-річчя від дня народження художника, графіка, живописця, скульптора, декоратора 
Володимира Олексійовича Баляса. 
1967. Евгений Александрович Казачков : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; Приазов. гос. техн. ун-
т, НТБ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мариуполь : [ПГТУ], 2006. – 74 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання, підготовлене до 80-річчя від дня народження вченого в галузі металургії, доктора технічних наук (1973), 
професора Є. О. Казачкова, включає біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, хронологічний 
покажчик [1951–2006], список авторських свідоцтв [1973–2003], іменний покажчик. 

1968. Єгор Кузьмич Рєдін : біобібліогр. покажч. / уклад. Р. І. Філіпенко ; наук. ред. С. М. Куделко ; бібліогр. ред. 
С. Б. Глибицька. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 70 с.  
Покажчик присвячено історику мистецтва, археологу, досліднику історії книги, бібліотекознавцю та бібліографу, 
професору Харківського університету Є. К. Рєдіну (1863–1908). Подано бібліографію праць ученого [1889–1916], перелік 
дитячих п’єс, неопублікованих робіт та літератури про Є. К. Рєдіна. Іменний покажчик. 

1969. Єдлінська У. Кирило Студинський (1868–1941) : життєписно-бібліогр. нарис / У. Єдлінська ; Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Наук. т-во Шевченка, 2006. – 309 с. – (Сер. «Визначні діячі НТШ»). 
Подані матеріали про життя і творчість Кирила Йосиповича Студинського — ученого-філолога, літературознавця, 
громадського діяча, голову НТШ. Окремими частинами праці є бібліографія та спогади ученого про навчання, наукову та 
громадську діяльність. 

1970. Живописець із Сурсько-Литовського (Федір Павлович Решетников) : біобібліогр. посібник / упоряд. : Т. Зайцева, 
І. Голуб, М. Кавун ; Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2006. – 8 с. – (Галерея митців Придніпров'я ; [вип. 1]). 
Випуск серії присвячено 100-річному ювілею художника — уродженця селища Сурсько-Литовське Дніпропетровського 
району — Ф. П. Решетникову. Подано його біографію та список літератури про нього. 
1971. Життя, віддане науці : зб. спогадів про Б. Николина / упоряд. І. Николин. – Львів : Євросвіт, 2006. – 112 с. – (Б-ка 
«Світ фізики»).  НБУВ: ВА680078 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність фізика, матеріалознавця, доктора фізико-
математичних наук, професора, представника української наукової школи кристалографів Богдана Івановича Николина, 
який відкрив і описав політипні мартенситні структури в металах і сплавах. Наведено бібліографічний покажчик наукових 
праць ученого, а також перелік публікацій про нього. 

1972. З добром до людей : біобібліогр. нарис до 55-річчя з дня народж. Валерія Петровича Пєткова / упоряд. : 
С. В. Пєтков, Р. І. Стецюк ; ХНУ внутрішніх справ, Кіровоград. юрид. ін-т. – Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2006. – 80 с. – 
Альтерн. назва : Валерій Петрович Пєтков : біобібліогр. нарис.   НБУВ: ВА676607 
Відображено основні етапи життя, науково-педагогічної та громадської діяльності доктора юридичних наук (1998), 
професора, заслуженого юриста України В. П. П’яткова — вченого в галузі адміністративного права, адміністративної 
діяльності в органах внутрішніх справ, теорії управління, наукового менеджменту. Наведено інформацію щодо наукового 
доробку та наукової діяльності ученого, а також літератури стосовно його життя та діяльності. 
1973. З любов'ю до України, з повагою до людей...: до 30-річчя наук.-пед. діяльності проф. О. М. Завальнюка / уклад.: 
О. Б. Комарніцький, В. С. Степанков ; Кам'янець-Подільс. держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2006. – 
212 с. : фотоіл.   НБУВ: ВА679917 
У книзі вміщено нарис про життя, організаційно-управлінську та наукову працю ректора Кам'янець-Подільського 
національного університету (з 2001 р.), історика, педагога, громадського діяча, краєзнавця, доктора історичних наук, 
професора, академіка АНВШ України Олександра Михайловича Завальнюка. Подано бібліографію наукових і навчально-
методичних праць ученого. 

1974. З роду житичів : (Олексію Опанасюку — 70) : реком. покажч. літ-ри / упоряд. : С. Верховська, В. Козлова. – 
Житомир : Волинь, 2006. – 20 с. : фотогр. 
Олексій Євменович Опанасюк — письменник, заслужений працівник культури України (2001). 

1975. Заремба Володимир Іванович : біобібліогр. покажч. / ред. О. Плотнікова ; відп. за вип. Т. Абраїмова ; 
Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2006. – 16 с.  НБУВ: ВДБО 
Видання містить бібліографію письменника, прозаїка, журналіста В. І. Заремби, яка складається з розділів: «Художні 
твори Володимира Заремби» [1968–2000], «Публікації в пресі Володимира Заремби» [1968–2005], «Про творчу та 
громадську діяльність Володимира Заремби» [1969–2005]. Без допоміжних покажчиків. 

1976. Захаренко Олександр Антонович (1937–2002 рр.) : біобібліогр. покажч. : (до 70-річчя від дня народж.) / уклад.: 
С. О. Захаренко, О. З. Медалієва ; наук. ред. В. В. Масненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка, Каф. теорії 
та історії педагогіки. – Черкаси : [ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2006. – 39 с. : портр.  НБУВ: Р107319 
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Видання, присвячене члену-кореспонденту АПН СРСР (1989), академіку АПН України (1993) О. А. Захаренко, включає 
основні дати життя і діяльності вченого, хронологічний покажчик матеріалів про нього [1964–2006], хронологічний 
покажчик друкованих [1967–2006] та рукописних (з фондів Державного архіву Черкаської області та приватного архіву 
родини Захаренків) [1966–1999] праць О. А. Захаренко. 

1977. Захаренко Олександр Антонович (1937–2002 рр.) : біобібліогр. покажч. (до 70-річчя від дня народж.) / уклад.: С. О. 
Захаренко, О. З. Медалієва ; МОН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти 
АПН України. – 2-е вид., допов. – Черкаси : [ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2006. – 50 с. : портр.       НБУВ: ВА683006 
Друге видання доповнено матеріалами про вченого. Наведено хронологічний покажчик рукописних (з фондів приватного 
архіву родини Захаренків) і друкованих праць ученого, а також список праць про нього. 

1978. Зачароване життя Олени Блаватської: до 175-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / упоряд. І. Голуб ; 
Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2006. – 18 с.   НБУВ: Р112949 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Олени Петрівни Блаватської — письменниці, мандрівниці, теософа. Наведено 
покажчик творів і публікацій ученої, а також список літературних джерел про її діяльність і духовний спадок. 

1979. Золоті кораблі Василя Горбатюка (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. В. Суховірська, 
С. І. Кухар, Л. В. Марчук ; Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадміністрації, Обл. б-ка для дітей 
ім. Т. Г. Шевченка. – Хмельницький : [б. в.], 2006. – 58 с. : іл.   НБУВ: ВА676075 
Подано довідковий матеріал про життя та творчість письменника, журналіста Василя Івановича Горбатюка. Наведено, 
крім біобібліографічних матеріалів, декілька творів письменника. 

1980. Зубачик В. М. Професор Георгій Семенович Чучмай — лікар, вчений, педагог / В. М. Зубачик, А. В. Магльований, 
С. Й. Кухта [та ін.] ; МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. терапевтич. стоматології. – Львів : 
Кварт, 2006. – 102 с. : іл.   НБУВ: ВА679931 
Публікація включає біографічний нарис, бібліографію праць доктора медичних наук (1969), професора Георгія 
Семеновича Чучмая, спогади про нього, фотоматеріали, списки випускників стоматологічного факультету 1965–1974 рр. 
та 1978 р., список докторів медичних наук, підготовлених професором Г. С. Чучмаєм [1968–1998]. 

1981. Зубов М. І. Юрій Олександрович Карпенко : бібліогр. покажч. / М. І. Зубов ; МОН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. 
Мечникова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 4. – 23 с.   НБУВ: В343389/Вип. 4 
Покажчик поповнює біобібліографічну інформацію про мовознавця, доктора філологічних наук (1967), професора (1968), 
академіка АНВШ України (1996), члена-кореспондента НАН України (2006), що вийшла в 2000 р. Складається з 
бібліографічних списків: окремих видань, статей, рецензій [1999–2005], опублікованих студентських робот, виконаних під 
керівництвом Ю. О. Карпенка [2003, 2005], авторефератів кандидатських дисертацій, виконаних під керівництвом 
Ю. О. Карпенка [2000–2003], докторських дисертацій, виконаних з науковим консультуванням Ю. О. Карпенка [2002, 
2005], опонування: авторефератів дисертацій [2000–2002] та списку літератури про нього [1999–2005].  

1982. Игорь Викторович Сапожников : авторская библиогр. : 1975–2006 / сост. И. В. Сапожников ; Изд. дом 
«Аудиторія». – О. ; Ильичевск : Гратек, 2006. – 79 с.  НБУВ: ВА677301 
Видання знайомить з життям та творчим шляхом археолога, доктора історичних наук (2005) І. В. Сапожнікова. Зміст 
покажчика: І. Указатель печатных трудов [1975–2006]. ІІ. Редактирование и рецензирование: ІІ.1. Научный редактор 
[1998–2006]. ІІ.2. Ответственный редактор [1998–2002]. ІІ.3. Ответственный секретарь [1992]. ІІ.4. Член редколлегии 
[1990–2006]. ІІ.5. Рецензирование монографий [2005]. ІІ.6. Отзывы на авторефераты диссертаций [1988–2005]. ІІІ. 
Рукописи и архивные материалы: ІІІ.1. Перечень статей для «Свода памятников Одесской области», написанных в 1986–
1988 годах. ІІІ.2. Отчеты о полевых исследованиях [1983–2005]. ІІІ.3. Полевые дневники [1984–1996]. ІІІ.4. Отчеты о 
научной работе [1986–2000]. ІІІ.5. Рукописи [1974–2005]. ІV. Рецензии на книги автора: ІV.1. В научных изданиях [1998–
2003]. ІV.2. В популярных изданиях [1997–1999]. V. Дополнительная информация: V.1. Статьи об авторе [1997–2006]. 
V.2. Библиографии [1983–2001]. V.3. Указатель персоналий, рецензий и посвящений. V.4. Указатель соавторов. V.5. Даты 
из биографии. Списки сокращений. 

1983. І. В. Бичко — «український Сартр» / ред. В. І. Ярошовець ; КНУ ім. Т. Шевченка, Філософ. ф-т, Каф. іст. 
філософії. – Київ : Знання України, 2006. – 59 с. : іл.   НБУВ: ВА677321 
Видання, присвячене педагогу, філософу, доктору філософських наук (1973), професору Ігорю Валентиновичу Бичку, має 
такі розділи: «Ігор Валентинович Бичко. Найважливіші віхи»; «Речник філософії свободи»; «Український Сартр». «І. В. Бич-
ко: сторінками автобіографії»; «Хронологічний покажчик друкованих праць Ігоря Валентиновича Бичка» [1958–2005]. 

1984. Ібатуллін Ільдус Ібатуллович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974–2005 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
М. Я. Кривенок, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; 
УААН, ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т. – Київ : Аграр. наука, 2006. – 72 с. : портр. – (Академіки УААН).  ННСГБ: 522965/Z99 
Видання, присвячене доктору с. г. наук (1993), академіку УААН України (2002) І. І. Ібатулліну, включає вступну статтю 
про життєвий шлях ученого (укр., англ. мовами), основні дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик 
публікацій [1974–2005], перелік авторських свідоцтв та патентів [1988–2005], праці, опубліковані за науковою редакцією 
І. І. Ібатулліна [1996–2005]; перелік дисертації, підготовлених під науковим керівництвом І. І. Ібатулліна; список 
літератури про нього [1991–2006]. Наприкінці розміщено предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1985. Іван Карабиць (1945–2002) : список тв. / уклад.: Л. Івченко, Ю. Бентя ; вступ. сл. Т. Бондаренко ; Нац. опера 
України. – Київ : [б. в.], 2006. – 100 с.   НБУВ: ВА720565 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність композитора, педагога, музично-громадського діяча Івана Федоровича 
Карабиця. Видання містить вступну статтю «Іван Карабиць» зі стислими біографічними даними та «Каталог творів Івана 
Карабиця», матеріали в якому подано за тематичним принципом: «Вокально-симфонічні твори», «Хорові твори», 
«Естрадно-вокальні твори», «Музично-сценічні твори», «Музика для театральних вистав», «Музика для фільмів», «Музика 
для анімаційних фільмів», «Редагування інших композиторів», «Література» (книга, статті з наукових збірників та фахової 
періодики), «Аудіозаписи та дискографія». Із допоміжних покажчиків — іменний, покажчик установ та організацій, назв 
перших слів вокальних творів, хронологічний покажчик творів. Хронологічні межі — 1964–2002 рр. 

1986. Іван Монолатій : бібліогр. покажч. публікацій за 1991–2006 рр. / упоряд. І. Набитович ; наук. ред. В. Марчук ; 
Коломий. пед. коледж Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника [та ін.]. – Коломия : Вид. поліграф. т-во «Вік», 2006. – 92, [1] 
с.: іл.  НБУВ: ВА721552 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Івана Сергійовича Монолатія — вченого в галузі історії, етнології та 
етнополітології, краєзнавця, доктора політичних наук, професора, члена НТШ, академіка АНВШ України (2012). Наведено 
бібліографічні описи його наукових публікацій і список літературних джерел про нього за вказаний період. 
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1987. Іван Петрович Дудко : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: В. І. Дудко, М. І. Євсієнко ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; відп. 
за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. ДПУ ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Всеукр. спілки 
краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2006. – 50 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 7).        НБУВ: ВА679534 
Видання, присвячене журналісту, краєзнавцю І. П. Дудку включає стислий біографічний нарис, перелік його праць [1958–
2005], список літератури про нього, допоміжні покажчики (іменний, географічний).  

1988. Іван Синюк — буковинський письменник і педагог: (до 140-річчя з дня народж. Івана Синюка) : бібліогр. покажч. / 
уклад. Н. М. Загородна ; ред. Т. Д. Мурашевич ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Наук. б-ка. – Чернівці, 2006. – 15 с.  
Містить відомості про життєвий шлях письменника, освітнього і культурного діяча Івана Ілліча Синюка, життя якого 
пов’язано з Буковиною. Матеріал систематизовано у двох розділах: «Твори Івана Синюка» [1896–2001], «Література про 
життя і творчість Івана Синюка». Перший розділ згруповано за хронологією, другий — за алфавітом авторів та назв. 
Включено книги, статті з журналів та газет. 

1989. Іван Франко — письменник, поет, перекладач, філософ: до 150-річчя від дня народж. : каталог виставки / уклад. 
Е. І. Романова [та ін.] ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : ХДНБ, 2006. – 52 с.   НБУВ: ВА681648 
Видання містить матеріали виставки відділу масової роботи ХДНБ імені В.Г. Короленка до 150-річчя від дня народження 
письменника. Матеріал систематизовано за розділами виставки, у межах кожного року — за алфавітом. Складається зі 
вступної статті «У пошуках добра й краси» та розділів: «Творча спадщина І. Я. Франка» (збірки та вибранні твори, проза, 
поезії, драми, казки, публіцистика, літературна критика, фольклористика, листування), «Безсмертя великого каменяра 
(світоглядні погляди І. Франка)», «Політика. Суспільна діяльність». Хронологічні межі 1896–2004 рр. Іменний покажчик. 

1987а.  Іван Франко: каталог книжкових видань / уклад.: Б. Геляс, К. Костишина, А. Соловйова ; наук. ред. М. Гордій ; авт. 
передм. М. Гнатюк ; авт. вступ. ст. Б. Якимович ; редкол. Б. Якимович [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2006. – 
253 c. – («Кат. книгозбірні»; ч. 2).  НБУВ: ВА679569 
Наведено каталог книжкових видань праць письменника, перекладача, філософа, громадсько-політичного діяча І. Франка, 
які зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Франка. 

1990. Івасишен С. Д. Самуїл Давидович Ейдельман: Життєвий шлях. Основні здобутки / С. Д. Івасишен ; МОН України, 
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 71 с. : іл.   НБУВ: ВА716205 
Видання, присвячене математику, педагогу, доктору фізико-математичних наук (1959), професору С. Д. Ейдельману, 
включає передмову, нарис про життєвий і творчий шлях ученого, огляд його наукових праць (праці Чернівецького періоду 
(1947–1963), праці Воронезького періоду (1964–1968) і періоду роботи в КВІРТУ (1968–1993), праці останнього періоду 
(1994–2005)), шість додатків: 1) «Державні нагороди С. Д. Ейдельмана» [1942–1999]; 2) «Наукові праці С. Д. Ейдельмана» 
[1952–2006]; 3) «Методичні праці С. Д. Ейдельмана» [1970–2003]; 4) «Дисертації, виконані під офіційним керівництвом 
С. Д. Ейдельмана» [1963–1998]; 5) «Докторські дисертації, захищені учнями С. Д. Ейдельмана» [1980–1989]; 6) 
«Дисертації, виконані під керівництвом учнів С. Д. Ейдельмана» [1969–2003]. Наприкінці видання подано хронологію 
життя та діяльності С. Д. Ейдельмана та блок ілюстрацій. 

1991. Ігор Безгін : біобібліогр. покажч.-довідник / уклад. О. Д. Петренко ; біогр. нарис Р. Я. Пилипчук ; АМ України. – 
Київ : Компас, 2006. – 159 с. : іл.   НБУВ: ВА696804 
Покажчик присвячено Ігору Дмитровичу Безгіну — театральному діячу, педагогу і організатору театральної справи, віце-
президенту НАМ України, академіку АМ України (1997), доктору мистецтвознавства (1991), професору (1992), 
заслуженому діячу науки і техніки України (1993). Зміст: Петренко О. «Від укладача»; Пилипчук Р. «Ігор Безгін — 
видатний театральний діяч, педагог і вчений»; «Роки життя і діяльності, [нагороди]»; «Вибрані публікації про життя та 
діяльність І. Д. Безгіна» [1962–2006]; «Вибрані друковані праці І. Д. Безгіна (бібліографія)» [1962–2006]; [Фото 
обкладинок друкованих праць І. Д. Безгіна]; [Фото обкладинок видань, в яких І. Д. Безгін є головним редактором або 
науковим редактором, редактором, членом редколегій]; «Окремі видання друкованих праць І. Д. Безгіна (вибране)» [1972–
2006]; «Переклади і наукова редакція перекладів»; «Вибрані доповіді, повідомлення, виступи, лекції І. Д. Безгіна на 
наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, колоквіумах, семінарах, брифінгах, «круглих столах» та у вищих 
закладах освіти» [1972–2006]; «Викладацька робота І. Д. Безгіна в інших містах і країнах»; «Робота І. Д. Безгіна в науково-
практичних семінарах на допомогу працівникам театрально-видовищних організацій»; «Лекторська робота І. Д. Безгіна у 
товаристві ―Знання‖»; «Творчі захоплення І. Д. Безгіна»; Табачник Д. «Історико-художні традиції в сучасній українській 
фалеристиці (До питання про створення ордена «За заслуги»)»; «Ролі в кіно» [Фото кадрів з фільмів]; «І. Д. Безгін — автор 
і ведучий телепрограм» [Кадри з телесюжетів]; «Захоплення музикою» [фото]; «Колекціонування творінь природи» 
[фото]; «Алфавітний покажчик імен». 

1992. Ільїнська А. П. Дарина Микитівна Доброчаєва (1916–1995) : [творчий шлях та наукова спадщина] / А. П. Ільїнська, 
М. В. Шевера ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – К. ; Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2006. – 39 с. : 
фотогр. – На обкл. авт. не зазн. – Бібліогр. : с. 14–28.  НБУВ: Р106506, Р106519 
Видання, присвячене доктору біологічних наук (1978) Д. М. Доброчаєвій, включає біографічний нарис про життя та 
діяльність вченої, список її наукових праць [1941–1997], блок фотоілюстрацій. 

1993. Казас Илья Ильич [1832–1912] : библиогр. указ.: к 175-летию со дня рожд. / Крым. респ. универс. науч. б-ка 
им. И. Франко. – Симферополь : [б. и.], 2006.  
Бібліографічний покажчик присвячено представнику караїмської інтелігенції, педагогу, поету, піонеру газетної справи в 
Криму, інспектору Сімферопольської татарської вчительської школи, видавцю-редактору газети «Таврида» . Видання 
включає твори І. І. Казаса, його поетичний спадок, педагогічну діяльність і список литератури про життя і творчість. 

1994. Казки, написані серцем: до 100-річчя від дня народж. Оксани Іваненко (1906–1997) : інформ. список літ. для 
огранізаторів дитячого читання та вчителів / уклад. Н. І. Турчин ; ред. Н. М. Скоморовська ; Нац. б-ка України для дітей. – 
Київ : [б. в.], 2006. – 12 с. – Бібліогр. : с. 10–12.   НБУВ: Р106931 
Видання присвячено казкарці Оксані Дмитрівні Іваненко. Включено біографічну довідку, список літератури про її життя і 
творчість. 

1995. Калашник Володимир Семенович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. А. Губарева, Р. А. Трифонов ; МОН України, 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 27 с. 
Видання, присвячене доктору філологічних наук (1992) В. С. Калашнику, складається з таких розділів: біографія, 
дисертації [1973, 1992], монографія [1985], статті й тези [1958–2006], словники [1997–2005], навчальні та методичні 
посібники [1977–1998], редагування наукових видань [1995–2006], консультування [1997–1998], рецензування наукових і 
методичних видань [1983–2006], упорядкування [2005], керування кандидатськими дисертаціями [1986–2003], офіційне 
опонування на захистах дисертацій [2002–2004], деякі статті про В. С. Калашника [1968–1999]. 
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1996. Костянтин Меркурійович Ситник / уклад. бібліогр. покажч. : В. А. Васюк, Н. П. Веденічева ; авт. вступ. ст. 
С. П. Вассер [та ін.] ; відп. ред. Л. І. Мусатенко. – Київ : Наук. думка, 2006. – 146 с., 16 арк. фотоіл. : фотоіл. – (Біобібліогр. 
вчених України / НАН України).   НБУВ: ВА677765 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, організаційну, педагогічну та громадську діяльність ботаніка та фізіолога 
рослин, доктора біологічних наук (1967), професора, академіка АН УРСР (1973) К. М. Ситника. Наведено хронологічні 
покажчики друкованих праць ученого [1953–2006], а також список літератури про його життя та діяльність [1967–2006], 
анотації монографій. Подано перелік таксонів, названих на честь К. М. Ситника. 
1997. Криниці щедрої душі: до 70-річчя з дня народж. Григорія Семеновича Дем'янчука : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
Н. М. Кожан, Н. О. Нікітіна ; ред. Л. Г. Сахнюк ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – 72 с., [8] c. іл. : 
іл. – (Сер. «Дослідники Рівнен. краю»).   НБУВ: ВА675618 
Біобібліографічний покажчик присвячено Григорію Семеновичу Дем'янчуку — журналісту, літератору, краєзнавцю, 
громадському діячу. До видання включено бібліографічні описи окремо виданих творів Г. С. Дем'янчука, публікацій в 
збірниках, газетах та журналах, матеріали про його життя та діяльність. Видання доповнено довідковим апаратом та 
фотоілюстраціями. 

1998. Кучко Анатолій Андрійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–1999 рр. / уклад.: О. М. Опанасенко, 
Т. Ф. Дерлеменко, І. М. Хоменко ; нарис М. В. Роїк; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, А. А. Осипчук, Т. М. Олійник ; наук. ред. 
В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т картоплярства. – Київ : Аграр. наука, 2006. – 86 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).      
НБУВ: ВА677176 
Видання, присвячене доктору біологічних наук (1992), академіку УААН (1995) А. А. Кучку, містить вступну статтю та 
основні дати його життя та діяльності (укр., англ. мовами); низку статей з біографічним матеріалом про вченого; 
хронологічний покажчик його публікацій [1976–1999]; перелік авторських свідоцтв [1978–2002]; раціоналізаторських 
пропозицій [1977–1985]; звіти про виконання науково-дослідної роботи [1984–1996]; праці, опубліковані за науковою 
редакцією А. А. Кучка [1991–1996]; наукову школу [1991–1999]; список літератури про нього [1996–2005]; предметно-
тематичний та іменний покажчики. 

1999. Легенда козацьких степів: (до 315-річчя від дня народж. останнього кошового отамана Запорізької Січі 
П. І. Калнишевського) : біобібліогр. покажч. / підгот. В. І. Мазур ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2006. – 27 с. 
Видання, присвячене військовому діячу Петру Івановичу Калнишевському, знайомить з основними джерелами про життя 
та діяльність славного козацького отамана, що знаходяться у фондах Сумської ОУНБ. 

2000. Леонід Маркович Шульман : біобібліогр. покажч. / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ : [б. в.], 
2006. – 67 с., 6 арк. фотоіл. : фотоіл. – (Біобібліогр. вчених ГАО НАН України).   НБУВ: ВА679377 
До видання включено автобіографічний нарис, список наукових праць [1961–2005], публіцистичні статті, публікації з 
гуманітарних напрямків [1960–2000] доктора фізико-математичних наук (1987) Л. М. Шульмана. 

2001. Мазепа Т. Лєшек Мазепа: біо-бібліогр. відомості та інші матеріали / Т. Мазепа ; Львів. держ. муз. акад. 
ім. М. В. Лисенка. – Львів : БаК, 2006. – 202 с.   НБУВ: ВА695637  
Висвітлено основні віхи життя, науково-педагогічної та громадської діяльності кандидата мистецтвознавства, професора 
Л. Мазепи. Наведено покажчик наукових публікацій ученого та літературних джерел про нього. 

2002. Лизогуб Володимир Сергійович : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. О. Коваленко, О. З. Медалієва ; авт. вступ. ст. 
М. В. Макаренко ; наук. ред. В. В. Масненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ф-т фіз. виховання, Наук. б-ка. – 
Черкаси : [Вид. від. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького], 2006. – 35 с. : портр. – (Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту 
ім. Б. Хмельницького ; вип. 5).  НБУВ: Р107861 
Видання, присвячене вченому-фізіологу, доктору біологічних наук (2001), професору В. С. Лизогубу, містить 
біографічний нарис про нього, матеріали про вченого [1972, 1990, 1991, 2001]; список його учнів, які захистили 
кандидатські дисертації [1996–2006]; перелік дисертацій, захищених при опонуванні В. С. Лизогуба [1996–2006]; 
хронологічний покажчик друкованих праць В. С. Лизогуба [1968–2006]; автореферати дисертацій [1972, 2001]; видання за 
співредакцією В. С. Лизогуба [1991–2006]; алфавітний покажчик авторів та співавторів; список умовних скорочень. 

2003. Людмила Олександрівна Симоненко : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т української мови. – Умань, 2006. – 
49 с. – (Сер. «Біобібліогр. вчених України»). 
Відображено основні етапи життя та наукової діяльності термінолога, кандидата філологічних наук, професора 
Л. О. Симоненко. Покажчик наукових праць знайомить читача з науковими роботами вченого. 

2004. Людмила Тарнашинська : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. / бібліогр.-уклад. Г. В. Волянська ; наук. ред. 
В. Кононенко ; НПБУ. – Київ : НПБУ, 2006. – 120 с.  НБУВ: ВА678084 
Висвітлено життя та творчість Людмили Броніславівни Тарнашинської — літературознавця, критика, прозаїка і поета. 
Наведено бібліографічні описи її окремих видань, статей, рецензій, оповідань, новел, а також матеріалів стосовно її творчості. 
2005. Мазур Генріх Адольфович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2006 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерле-
менко, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, А. Г. Веретьохін ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Нац. наук. 
центр «Ін-т землеробства». – Київ : Аграр. наука, 2006. – 76 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).      НБУВ: ВА688267 
Видання, присвячене доктору с. г. наук (1990), академіку УААН України (1999) Г. А. Мазуру, містить вступну статтю та 
основні дати його життя і діяльності [укр., англ. мовами]; біографічний нарис про вченого; хронологічний покажчик 
публікацій [1966–2006]; перелік авторських свідоцтв і патентів [1978–2002]; інформацію про наукову школу (дисертації, 
підготовлені під науковим керівництвом Г. А. Мазура: на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [2002]; кандидата 
с. г. наук [1976–2001]; кандидата біологічних наук [2006]); список праць, опублікованих за науковою редакцією 
Г. А. Мазура [1976–2000]; список літератури про життя та діяльність Г. А. Мазура [1993–2006]; предметно-тематичний та 
іменний покажчики. 

2006. Максим Мартинович Паламарчук (22.10.1916–26.02.2000) / наук. ред., упоряд. : В. П. Нагірна, Л. Г. Руденко ; 
НАН України, Ін-т географії, Укр. географічне т-во. – Київ : Академперіодика, 2006. – 145 с. : портр. – (Видатні географи 
України).   НБУВ: ВА676383 
Видання, присвячене доктору економічних наук (1959), академіку АН УРСР (1973) М. М. Паламарчуку, включає 
біографічний нарис життєвого і творчого шляху вченого, основні дати його життя та діяльності, інформацію про 
діяльність академіка М. М. Паламарчука в Географічному товаристві, його творчий внесок в народну освіту України, 
матеріали з автобіографії та ін. матеріали. Подано неопубліковані праці вченого; його думки, погляди, виступи; спогади 
про його учнів та колег; друковані праці М. М. Паламарчука [1949–2000]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1997.pdf
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2007. Марко Пилипович Орзіх : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Таран ; передм., біогр. нарис та наук. ред. 
С. В. Ківалов ; Одес. нац. юрид. академія, Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – 120 с. : портр. – (Вчені Одес. нац. юрид. 
акад. ; вип. 2).   НБУВ: ВА679477 
Висвітлено науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність доктора юридичних наук (1976), почесного 
професора Одеської національної юридичної академії М. П. Орзіха. Наведено покажчик наукових праць ученого (окремі 
видання [1965–2005], навчально-методичні посібники [1956–2003], публікації в книгах та збірниках наукових праць [1956–
2005], публікації в журналах і газетах [1946–2005]), М. П. Орзіх — укладач, редактор, член редакційних колегій (рад) 
[1983–2005]; літературні джерела про його діяльність [1970–2005]; інформацію про посилання на авторські праці [1966–
2005] та ін. 

2008. Мар'ян Іванович Долішній: до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / упоряд. : С. М. Злупко, 
В. В. Демченко ; авт. вступ. ст. С. М. Злупко ; біобібліогр. покажч. М. П. Рудої. – Київ : Наук. думка, 2006. – 286 с. : портр. – 
(Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: АО265200 
Видання присвячено доктору економічних наук (1980), академіку НАН України (1997) М. І. Долішньому. До покажчика 
включено короткий нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності М. І. Долішнього; основні дати життя і 
діяльності вченого; список літератури про вченого [1972–2006]; відгуки про М. І. Долішнього; хронологічний покажчик 
друкованих праць М. І. Долішнього [1972–2005]; наукове керівництво дисертаціями [1978–2005]; іменний покажчик. 

2009. Микола Іванович Шут : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
Наук. б-ка, Каф. заг. фізики. – Київ : НПУ, 2006. – 86 с. : портр. – (Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова).        НБУВ: ВА685090 
Покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності доктора фізико-математичних наук (1990), професора, члена-корес-
пондента АПН України (1994), академіка АНВШ України (1995) М. І. Шута. Видання містить нарис науково-педагогічної 
діяльності М. І. Шута, список його друкованих праць [1967–2005], перелік авторських свідоцтв, винаходів [1984–1992], 
освітніх стандартів; інформацію про наукову школу; список публікацій про М. І. Шута [1997–2005]; низку фотоілюстрацій. 

2010. Милица Сергеевна Лапина — ученый-языковед : биобиблиогр. указ. / сост. Ю. Ю. Полякова ; вступ. ст. : 
А. Д. Михилев, Н. М. Березюк ; науч. ред. А. Д. Михилев ; авт. прил. : М. С. Лапина, Н. М. Березюк ; библиогр. ред. 
С. Б. Глибицкая ; ХНУ им. В. Н. Каразина, ЦНБ. – Харьков : [б. и.], 2006. – 32 с.   НБУВ: Р110877  
Видання знайомить з життям і творчістю кандидата філологічних наук (1963), доцента М. С. Лапіної. Подано вступні 
статті, основні дати життя і діяльності вченої, бібліографію її праць [1959–2005], список літератури про неї, додаток 
(стаття М. С. Лапіної «Душа университета — Центральная научная библиотека»). 
2011. Михаил Григорьевич Швалб — библиограф Центральной научной библиотеки Харьковского университета: к 80-
летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. ; избр. ст. / сост. С. Б. Глибицкая ; вступ. ст. : В. Д. Прокопова, В. Н. Грамма ; 
науч. ред. С. М. Куделко ; ред. : И. К. Журавлева, Н. М. Березюк ; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Харьков : ХНУ 
им. В. Н. Каразина, 2006. – 116 с. – (Сер. «Лауреаты премии им. К. И. Рубинского»).   НБУВ: ВА691947  
Видання присвячено бібліографу М. Г. Швалбу (1926–1995), який працював у Центральній науковій бібліотеці 
Харківського державного університету у 1949–1995 рр. Воно включає бібліографію праць М. Г. Швалба [1948–2006], 
список літератури про нього [1948–2006], а також тексти статей про його життя і діяльність. 
2012. Михайло Васильович Геращенко : біобібліогр. нарис / уклад.-бібліогр. та авт. нарису І. П. Цибенко ; наук. ред. 
В. Патока ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 2006. – 21 с. – (Провідні діячі укр. книги ; вип. 21).  НБУВ: Р107734 
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність професора Київського національного університету культури та мистецтв, 
бібліографознавця М. В. Геращенка. Наведено хронологічний покажчик праць ученого за період 1962–2005 рр. 
2013. Михайло Кірсенко : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. О. Манойло ; авт. вступ. ст. : М. В. Кірсенко, В. О. Щербак, 
В. С. Огризко [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2006. – 70 с. : іл. – 
(Вчені НаУКМА).   НБУВ: ВА674053 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1999), професору Михайлу Володимировичу Кірсенко, містить біографію 
вченого; статті, спогади колег, друзів про науковця, основні дати його життя і діяльності, три розділи (Розділ І. 
«Література про М. Кірсенка» [1974–2004]; Розділ ІІ. «Хронологічний покажчик друкованих праць Михайла Кірсенка» 
[1962–2005]; Розділ ІІІ. «Неопубліковані праці») та чотири додатки (Додаток № 1. «Професор Михайло Кірсенко — 
керівник захищених кандидатських дисертацій» [1983–2003]; Додаток № 2. «Професор Михайло Кірсенко — опонент на 
захисті дисертацій» [1988–2004]; Додаток № 3. «Виступи на міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах 
(неопубліковані)» [1990–2006]; Додаток № 4. «Навчальні програми та навчальні плани» [1990–2004]). 

2014. Михайло Кріль : біобібліогр. покажч. = Mykhaylo Kril : biobibliogr. Guide / уклад. Л. Шаповал ; [авт. вступ. ст.] 
В. Моторний ; наук. ред. Г. Чопик ; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – 
Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2006. – 109 с. : портр., іл. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 20).        НБУВ: ВА691242 
Видання, присвячене доктору історичних наук (2000) Михайлу Михайловичу Крілю, включає: біографічні матеріали про 
науковця; праці М. Кріля (наукові розвідки [1981–2004]; статті в енциклопедіях і довідниках, матеріали до енциклопедій, 
довідкова література [1994–2003]; роботи науково-популярного характеру [1983–2003]; переклади наукових праць [1992–
2000]; упорядкування, коментарі, редагування [1991–2003]; керівництво дисертаціями, опонування дисертацій, рецензування 
наукових праць та навчальних посібників [1993–2004]; теми доповідей на важливіших форумах [1982–2004]); літературу про 
Михайла Кріля (рецензії на праці вченого [1996–2002]; матеріали про наукову і педагогічну діяльність [1981–2004]; відгуки 
на опубліковані праці [1992–2004]; бібліографічні джерела, в яких зареєстровані праці вченого [1983–2003]); блок 
фотоілюстрацій; особовий покажчик; алфавітний покажчик назв праць М. Кріля; географічний покажчик. 

2015. Михайло Миколайович Братичак : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Бакланова, О. Т. Астахова, В. В. Гуменецький, 
К. К. Чорнобай ; редкол. О. Б. Гринишин [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т хімії та хімічних технологій, Каф. хім. 
технол. переробки нафти та газу. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 79 с. : портр.    НБУВ: ВА671241 
Зміст покажчика включає статті від укладачів, життєвий і творчий шлях М. М. Братичака — вченого у галузі 
високомолекулярних сполук та нафтохімії, доктора хімічних наук (1991), професора (1993). Бібліографія праць розміщена 
за такими розділами: «Підручники, навчальні посібники, монографії, навчально-методична література» [1992–2005]; 
«Наукові статті» [1977–2004]; «Авторські свідоцтва та патенти» [1973–2003]; «Автореферати дисертацій, захищених під 
керівництвом та за науковим консультуванням М. М. Братичака» [1987–2005]. Наприкінці подано покажчик співавторів. 

2016. Михайло Селівачов : бібліогр. покажч. / упоряд., ред. К. Максимович ; наук. ред. А. Пучков ; Київ. держ. ін-т 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Музей укр. народного декоративного мистецтва, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. – Київ : Ред. вісника «Ант», 2006. – 104 с. : 
іл.   НБУВ: ВА678975 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2009.pdf
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Наведено хронологічний покажчик понад п’ятисот друкованих праць [1963–2006] доктора мистецтвознавства (1996) Михайла 
Романовича Селівачова — автора багатьох книг і статей у галузі декоративного й образотворчого мистецтва, дизайну, 
архітектури. Вміщено перелік вибраних доповідей і лекцій ученого, список літературних джерел про нього [1974–2006]. 

2017. Михайло Федорович Бондаренко : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Т. С. Шуляк, І. О. Ясинська ; відп. ред. 
І .О. Ясинська ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2006. – 49 с. – (Сер. «Видатні науковці»).  
Видання присвячено 60-річчю від дня народження та 35-річчю науково-педагогічної діяльності М. Ф. Бондаренка — 
доктора технічних наук (1984), професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АНВШ України, ректора 
Харківського національного університету радіоелектроніки. Подано основні дати життя та діяльності вченого, 
бібліографію його праць за хронологією [1968–2006] (монографії та навчальні посібники, статті, дисертації, депоновані 
рукописи та статті, авторські свідоцтва та патенти, статті англійською мовою), інформацію про наукову школу 
М.Ф. Бондаренка, авторський покажчик прізвищ. 

2018. Михайлов Борис Дмитрович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. Михайлова, І. Шершньова ; Запоріз. ОУНБ 
ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2006. – 39 с. : фотогр. – (Дослідники рідного краю ; вип. 8).  
Історик, археолог, доктор філософії, заслужений працівник культури України. 

2019. Мороз Петро Іванович : бібліогр. покажч. : (до сімдесятиріччя з дня народж.) / авт. вступ. ст. В. П. Шлапак ; 
уклад. Л. І. Страйгородська ; М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Умань : [Вид. центр Уман. 
ДАУ], 2006. – 66 с. : портр.   НПБУ: А670356 
До видання включкно біографічний нарис про доктора с. г. наук (1991) П. І. Мороза, хронологічний покажчик його 
публікацій [1967–2005], П. І. Мороз — рецензент наукових і науково-методичних праць, список літератури про нього 
[1984–2005]; алфавітний покажчик праць; іменний покажчик співавторів. 

2020. Морозов Анатолій Георгійович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад. 
О. З. Медалієва ; авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Вид-во 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 35 с. : портр. – (Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 4). 
НБУВ: Р108026 
Висвітлено життєвий та творчий шлях А. Г. Морозова. Включено вислови провідних вчених-істориків України про 
наукову діяльність Анатолія Георгійовича Морозова, матеріали про нього [1995–2006], список учнів А. Морозова, які 
захистили кандидатські дисертації [2000–2006]; хронологічний покажчик друкованих праць А. Морозова [1982–2006]; 
рукописні роботи [1983, 1993]; видання за співредакцією А. Морозова [1992–2006]; видання за рецензуванням 
А. Морозова [1996–2005]; алфавітний покажчик авторів та співавторів. 

2021. На алтар громадськості та шкільництва Буковини : метод.-бібліогр. матер. до 150-ліття від дня народж. відомого 
буковин. громад. та освіт. діяча Омеляна Поповича [1856–1930] / підгот. : О. Довгань, О. Гаврилюк ; Чернів. ОУНБ 
ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2006. – 15 с.  
Серед науково-методичних матеріалів значна частина тексту присвячена життю і діяльності педагога, публіциста, 
громадського і політичного діяча Омеляна Олександровича Поповича. Подано біографію видатного буковинця, його 
основні дати життя і діяльності та список літератури про нього. 

2022. «На долині туман...»: до 70-річчя від дня народж. В. І. Діденка: [біобібліогр. покажч.] / уклад. Г. Нагорна ; Запоріз. 
ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2006. – 36 с. : фотогр. – (Письменники Запорізького краю). 
Василь Іванович Діденко — поет, журналіст. 

2023. Найвидатніша просвітителька Христина Данилівна Алчевська (1841–1920) : пам’ятка читачеві / уклад.: 
Л. В. Лаухіна, Н. І. Гайворонська ; Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2006. – 12 с.  
Видання виходить до 165-річчя від дня народження діячки народної освіти та педагога Х. Д. Алчевської. Пам’ятка містить 
фактографічні і бібліографічні матеріали про життя та творчість просвітительки. Матеріал систематизовано за рубриками: 
«Український педагог і народний просвітитель»: Біографічна довідка; Дати життя і діяльності Х. Д. Алчевської; 
Література про життєвий шлях та творчість Х. Д. Алчевської; Вебліографія. 

2024. Народний художник України Данило Нарбут : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. К. Дрижирук ; Черкас. ОУНБ 
ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 16 с. – (Черкащини славетні імена).  НБУВ: Р110902 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Данила Георгійовича Нарбута — народного художника України, лауреата 
Національної премії України ім. Т. Шевченка. Наведено перелік літературних джерел про його життя, діяльність, а також 
живописний світ митця, виставки робіт художника. 

2025. Наталія Олександрівна Талалуєва: до 60-річчя від дня народж. : кат. виставки / упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. 
Т. Ф. Букшина ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2006. – 45 с. – (Ювіляри АПН України ; 
вип. 25).   НБУВ: Р107509 
Видання присвячено досліднику проблем теорії та історії професійно-технічної освіти, кандидату педагогічних наук 
Н. О. Талалуєвій. У каталозі вичерпно подано перелік наукового доробку ученого: методичних посібників, методичних 
рекомендацій, статей в наукових збірниках, тез доповідей конференцій, симпозіумів, статей у фахових виданнях. 

2026. Николаев Евгений Владимирович : биобиблиогр. указ. науч. тр. за 1965–2006 гг. / сост. Т. П. Самбурская ; ред. 
В. П. Бугаева ; Юж. фил. «Крым. агротехнолог. ун-т» Нац. агр. ун-та, Б-ка. – Симф. : [б. и.], 2006. – 55 с. : портр. – 
(Биобиблиогр. ученых Украины).   НБУВ: ВА730917 
До змісту видання включено основні дати життя і діяльності, біографічну довідку про доктора с. г. наук (1987), професора 
Євгена Володимировича Ніколаєва, хронологічний список основних наукових, науково-методичних і методичних 
друкованих праць вченого [1965–2006]; перелік його винаходів [1987, 1989, 1990]; список дисертаційних праць, виконаних 
під керівництвом Є. В. Ніколаєва; список літератури про життя і діяльність ученого [1976–2001]; інтерв’ю [1997–2006]; 
алфавітний список основних наукових, науково-методичних і методичних друкованих праць Є. В. Ніколаєва. 

2027. Николай Степанович Синюков : биобиблиогр. указ. лит. / сост. И. Э. Рикун ; авт. вступ. ст. Т. И. Матвеенко ; М-
во культуры и туризма Украины, ОГНБ им. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 2006. – 35 с. : портр. – (Ученые Одессы ; вип. 36). 
Видання включає нарис наукової і трудової діяльності математика, доктора фізико-математичних наук (1972) 
М. С. Синюкова, хронологічний покажчик його опублікованих праць [1954–1994], список літератури про нього [1959–
2005], основні дати життя і діяльності вченого, алфавітний покажчик опублікованих робіт, іменний покажчик. 
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2028. Окопний Олексій Макарович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2005 рр. / упоряд. : Г. Т. Шкурін, 
Р. П. Окопна, В. В. Карпюк ; наук. ред. : Г. Т. Шкурін, В. В. Вітвіцький ; Укр. НДІ продуктивності агропромислового комплексу 
Мінагрополітики України. – Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 43 с. : портр.   НБУВ: Р107954 
Подано основні етапи життя, практичної та наукової діяльності доктора с. г. наук (1999) О. М. Окопного. Наведено 
хронологічний перелік його наукових праць [1969–2005], в яких розглянуто теоретичні та практичні питання розведення 
та селекції тварин, удосконалення та створення порід, новітніх технологій утримання та годівлі худоби і птиці, основних 
складових тваринництва.

2029. Олег Купчинський : бібліогр. покажч. / уклад. М. М. Трегуб ; передм. М. А. Вальо ; бібліогр. ред. Н. І. Кошик ; НАН 
України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2006. – 229 с., 20 арк. фотоіл. : фотоіл.   НБУВ: ВА675271 
Подано бібліографію Олега Антоновича Купчинського — філолога, історика, археографа, голови НТШ в Україні. 
Висвітлено праці за 1961–2004 рр. щодо наукової та науково-редакційної діяльності О. Купчинського, які презентують 
творчий доробок вченого більш як за 40 років його життя та творчості. Науково-допоміжний апарат покажчика 
складається із: алфавітних покажчиків назв праць Олега Купчинського, рецензованих, упорядкованих, редагованих ним 
видань; предметно-тематичного покажчика до праць ученого, а також з іменного та географічного покажчиків. Видання 
підготовлене з нагоди 70-річчя від дня народження вченого. 
2030. Олег Григорович Зарубицький : біобібліогр. / уклад. бібліогр. покажч. М. Ф. Захарченко ; авт. вступ. ст. 
А. О. Омельчук ; НАН України, Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського. – Київ : ВД «Академперіодика», 
2006. – 181 с. : фотоіл.   НБУВ: ВА678132 
Висвітлено основні етапи наукової діяльності вченого в галузі електрохімії розплавлених сольових систем, доктора 
технічних наук (1972), члена-кореспондента АН УРCР (1985), заслуженого діяча науки і техніки України, професора 
О. Г. Зарубицького. Наведено бібліографію друкованих праць та винаходів ученого [1961–2006], перелік публікацій, в 
яких містяться відгуки про роботи О. Г. Зарубицького [1964–2006]; технологічні розробки, виконані під його керівництвом 
[укр., рос., англ.]. 
2031. Олег Шаблій : біобліогр. покажч. / уклад.: М. Любицька, О. Вісьтак ; авт. передм. О. Вісьтак ; наук. ред. 
І. Ковальчук ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2006. – 219 с. : іл., 
портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 24).   НБУВ: ВА691247 
Видання знайомить з науковою, педагогічною і громадською діяльністю вченого в галузі економіко-географічних наук, 
українознавця і картографа, заслуженого професора Львівського університету, доктора географічних наук (1978), 
академіка УЕАН (1993) та АНВШ України (1996) Олега Івановича Шаблія. Наведено бібліографію наукових публікацій 
ученого [1958–2006], зокрема, монографій, навчальних посібників, статей, тез доповідей, рецензій, наукових рефератів, 
доповідей на наукових симпозіумах, з'їздах, конференціях, семінарах, а також літератури про вченого [1993–2006]. 
2032. Олекса Романець : біобібліогр. покажч. / підгот. : О. Гаврилюк, М. Довгань ; наук. ред. і авт. вступ. ст. 
Б. Мельничук ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Чернівец. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : Рута, 2006. – 62 с., 
10 арк. фотоіл. : фотоіл.   НБУВ: ВА683452 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та творчої діяльності письменника, літературознавця, фольклориста, 
краєзнавця Олекси Стратоновича Романця. Наведено відомості про понад шістьсот науково-критичних й 
публіцистичних праць ученого та відгуки на них, а також віршів-присвят О. С. Романцеві. Видання підготовлено до 85-
річчя від дня народження.  
2033. Олекса Сергійович Різниченко (Різників) : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко ; ОДНБ 
ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2006. – 83 с. – (Сер. біобібліогр. покажчиків «Письменники Одеси» ; вип. 23).     НБУВ: ВА694655 
Присвячено творчій діяльності поета й публіциста О. С. Різниченка (Різниківа). Підготовка посібника проводилася за 
фондами ОДНБ ім. М. Горького з залученням архіву письменника та матеріалів, наданих із Миколаївської ОУНБ 
ім. О. Гмирьова. Останнім часом О.Різниченко виступає ще й як мовознавець. Добір публікацій завершено у грудні 2005 р. 
Їх описано за існуючими правилами і систематизовано у відповідних рубриках та підрубриках, що дає змогу читачеві 
легко виявити потрібну групу друкованих документів чи окремий з них. До його послуг — покажчики імен та періодичних 
видань. У деяких розділах вперше наведено посилання на сайти в інтернеті, які містять інформацію про життєвий шлях і 
творчість письменника. 

2034. Олександр Васильович Мороженко : біобібліогр. покажч. / відп. ред. Е. Г. Яновицький ; НАН України, Головна 
астрономічна обсерваторія. – Київ : ГАО НАНУ, 2006. – 46 с. : фотоіл. – (Біобібліогр. вчених ГАО НАН України).  
НБУВ: Р108106 
Персональний бібліографічний покажчик знайомить із основними етапами життя, науковою, педагогічною, науково-
організаційною діяльністю астрофізика, спеціаліста в галузі фізики планет, лауреата Державної премії України у галузі 
науки і техніки та премії НАН України ім. М. П. Барабашова, доктора фізико-математичних наук (1977), професора 
О. В. Мороженка. Наведено покажчик праць ученого за період 1962–2006 рр. 

2035. Олександр Георгійович Уваров : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко ; ОДНБ 
ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2006. – 16 с. – (Сер. біобібліогр. покажч. «Письменники Одеси» ; вип. 22). 
Присвячено творчості поета О. Г. Уварова. Підготовка посібника проводилася за фондами ОДНБ ім. М. Горького. Добір 
публікацій завершено у грудні 2001 р. Їх описано за існуючими правилами і систематизовано у відповідних рубриках та 
підрубриках, що дає змогу читачеві легко виявити потрібну групу друкованих документів чи окремий з них. До послуг 
користувача покажчики імен та періодичних видань. 

2036. Олександр Григорович Топчієв : біобібліогр. покажч. / упоряд. : С. О. Мерзлякова, В. В. Самодурова ; вступ. ст. 
І. І. Кондратюк, О. І. Полоса ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Геолого-географ. ф-т, Наук. б-ка. – 
Одеса : Астропринт, 2006. – 93 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених ун-ту / ОНУ ім. І. І. Мечникова ; вип. Геологи. Географи).  
НБУВ: ВА675375 
Подано відомості про педагогічну, наукову та громадську діяльність О. Г. Топчієва — завідувача кафедри економічної та 
соціальної географії ОНУ ім. І. І. Мечнікова, доктора географічних наук (1979), професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України (2005). Наведено основні дати життя та діяльності О. Г. Топчієва, покажчик наукових праць ученого 
(монографій, енциклопедичних видань) [1963–2006]. 

2037. Олександр Дзьобан : бібліогр. покажч. / упоряд. М. М. Трегуб ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ 
ім. В. Стефаника, Від. рукописів. – Львів : [б. в.], 2006. – 140 с. : іл.   НБУВ: ВА688834 
Подано життєвий і творчий шлях Олександра Онуфрійовича Дзьобана — історика, бібліографа, архівіста, археографа, 
бібліотекаря, літературознавця, журналіста — працівника ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. Наведено перелік наукових 
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праць ученого за період 1964–2005 рр., а також список літературних джерел про нього. Видання підготовлено до 75-ліття 
від народження вченого. 
2038. Олександр Дмитрович Лянний : до 70-річчя з дня народж. видатного вченого-виноградаря : біобібліогр. покажч. 
друк. робіт за 1964–2006 рр. / уклад.: О. З. Тивровська, В. М. Суховілова ; наук. ред. В. В. Власов ; УААН, ННЦ «Ін-т 
виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», Наук. б-ка. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» УААН, 2006. – 46 с. : 
портр. – (Біобібліогр. вчених України).  
Видання, присвячене доктору с. г. наук (1994), члену-кореспонденту УААН (2002) О. Д. Лянному, включає основні дати 
його життя і діяльності; хронологічний покажчик наукових праць ученого [1964–2006]; авторські свідоцтва на винаходи, 
патенти [1993–2004]; дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук, виконані під керівництвом 
О. Д. Лянного [1979–2005]; список літератури про нього [1998–2005]; алфавітний покажчик наукових праць О. Д. Лянного; 
публікації О. Д. Лянного в періодичній пресі. 

2039. Олександр Дмитрович Огуй : біобібліогр. до 50-річчя (1956/1982 – 2006) / упоряд. і авт. вступ. ст. О. Я. Івасюк ; 
М-во освіти України, Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 80 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених 
Чернівец. нац. ун-ту).   НБУВ: ВА684007 
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність мовознавця, доктора філологічних наук (2000), професора О. Д. Огуя. 
Викладено основні здобутки вченого в різних галузях філології (лексикології, історії німецької і англійської мов, 
історичній термінології, методології лінгвістичних досліджень) і інших науках (педагогіці, психології, історії Буковини, 
нумізматиці). Наведено покажчик наукових праць мовознавця [1982–2006] і літератури про нього [1995–2006]. 

2040. Олександр Терентійович Богорош : (до 60-річчя від дня народж.) / уклад. В. З. Маїк ; авт. вступ. ст. : М. З. 
Згуровський, Б. С. Стогній. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. – 107 с. : іл., портр. – (Бібліогр. вчених України).  
НБУВ: ВА684771, Табачник Д. В. / ВА908 
Видання, присвячене вченому-фізику, доктору технічних наук (1989), професору, провідному фахівцю у галузі фізики 
твердого тіла, засновнику хвильової (когерентної) теорії кристалізації полікомпонентних масивів, як джерел технологічної 
або фізико-хімічної інформації О. Т. Богорошу, має передмову, основні дати життя та діяльності вченого, нарис про його 
життя та напрями досліджень, покажчик праць (за хронологією) [1967–2006], публікації про О. Т. Богороша [1981–2006], 
витримка з книги «Світ успіху», блок фотоілюстрацій, іменний покажчик співавторів, список скорочень. 

2041. Олексій Іванович Терещенко: біобібліогр. покажч./ упоряд. : Т. С. Шуляк, І. О. Ясинська ; відп. ред. 
І. О. Ясинська ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2006. – 32 с. – (Сер. «Видатні науковці»).  
Покажчик присвячено 80-річчю від дня народження та 55-річчю наукової та педагогічної діяльності доктора технічних 
наук (1967), професора, заслуженого діяча науки України (1982) О. І. Терещенка. Подано стислий біографічний нарис, 
основні дати життя та діяльності вченого, бібліографію його праць (за хронологією) [1953–2002], авторський покажчик.  

2042. Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. М. Заліток, Г. М. Семендяєва ; авт. вступ. 
ст. : О. Я. Савченко, Н. П. Дічек ; наук. ред. П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 
2006. – 67 с. – (Сер. «Академіки АПН України» ; вип. 8).   НБУВ: ВА689024 
Висвітлено основні дати життя та діяльності О. В. Сухомлинської — доктора педагогічних наук (1991), професора, 
академіка АПН України (1995), заслуженого діяча науки і техніки України. Наведено хронологічний покажчик її наукових 
праць [1978–2006] (монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання), а також літературних 
джерел про неї [1996–2006]. 

2043. Остап Ханко : біогр. і книгогр. покажч.: Мислення. Естетика. Мистецтвознавство. Націологія. Кератологія. 
Етнографія / уклад. В. Ханко. – Київ : Вид. О. Ханко, 2006. – 88 с. : іл.  НБУВ: ВДБО 
Видання, присвячене мистецтвознавцю, видавцю Остапу Віталійовичу Ханку, включає два розділи: 1) Генеалогія і 
біографія; 2) Книгографія (окремі видання [2006], публікації в журналах і збірниках [1996–2006]; статті в газетах [1994–
2006], наукові доповіді та виступи [1997–2003], археологічні звіти [1997–1998], упорядковане і опубліковане [1997–2006], 
ссписок літератури про нього [1989–2006]). Географічний, іменний та родовий покажчики.  

2044. Павло Степанович Сохань: до 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності / упоряд. : Д. В. Бурім, 
О. О. Маврін ; авт. вступ. ст. В. М. Даниленко ; бібліогр. ред. З. П. Борисюк ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 2006. – 52 с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: ВА678551 
Подано основні етапи життя, педагогічної, наукової та науково-організаційної діяльності П. С. Соханя — історика, фахівця 
з історії міжнародних зв'язків України, країн Центральної та Південно-Східної Європи, організатора широкомасштабної 
археографічної діяльності в Україні, доктора історичних наук (1974), члена-кореспондента АН УРСР (1985). Наведено 
хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1958–2006]. 
2045. Письменник Іван Чендей : бібліогр. покажч. / уклад. О. Г. Люта [та ін.] ; наук. ред. В. Кухта ; Ужгород. нац. ун-т, 
Наук. б-ка, Закарпат ін-т ім. А. Волошина, МАУП. – Ужгород : Мистецька лінія, 2006. – 174 с. – До 60-річчя Ужгород. ун-ту. 
НБУВ: ВА686983 
Персональний бібліографічний покажчик знайомить із життєвим шляхом і громадською діяльністю І. М. Чендея — 
закарпатського письменника, перекладача з угорської, азербайджанської, грузинської, киргизької, німецької, румунської та 
інших мов, лауреата республіканської премії ім. А. Головка (1987 р.), літературної премії ім. В. Винниченка (1992 р.), 
Національної премії України ім. Т. Шевченка (1994 р.). Наведено покажчик його наукових праць за період з 1941 до травня 
2005 рр. 
2046. Пісенна криниця Анатолія Кульчицького : біобібліогр. покажч. / підгот. : О. М. Литвин, М. П. Зніщенко ; Київ. обл. б-
ка для дітей. – Київ : [б. в.], 2006. – 46 с. – (Наші видатні земляки). 
Анатолій Іванович Кульчицький — поет і композитор, заслужений працівник культури України. 
2047. Поет екрана Ігор Андрійович Савченко: до 100-річчя від дня народж. укр. кінорежисера (1906–1950) : бібліогр. 
покажч. / уклад. Т. Марчук ; ред. : О. Пасічник, М. Спиця ; Упр. культури і туризму Вінн. облдержадміністрації, Вінн. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2006. – 23 с. : іл. – (Наші видатні земляки).   НБУВ: Р109096 
Видання присвячено режисерові, акторові, сценаристові, педагогові Ігореві Андрійовичу Савченку. Бібліографічний 
покажчик складається зі вступної статті, та трьох розділів бібліографії: фільмографія розташована за хронологією та 
проілюстрована кадрами із окремих фільмів; матеріали про життя і творчість кінорежисера подано за алфавітом прізвищ 
авторів і назв матеріалів; енциклопедичні та довідкові видання про І. Савченка розміщено в хронологічній послідовності. 
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2048. Поклик душі: до 100-річчя від дня народж. Олени Теліги : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Костильова ; ред. : Л. Г. 
Сахнюк, Р. М. Щербан ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 32 с. – (Сер. «Славетні земляки»).  
НБУВ: Р107432 
Зображено життєвий і творчий шлях Олени Іванівни Теліги — поетеси, громадського діяча. Наведено бібліографічний 
покажчик творів поетеси, які знаходяться у фондах Рівненської державної обласної бібліотеки. Розглянуто літературні 
джерела про життя та творчість письменниці. 
2049. Поляков Микола Вікторович: (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. С. Савчук ; вступ. ст. 
В. В. Іваненко ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 120 с.  НБУВ: ВА675743 
Видання знайомить з основними етапами життя та наукової, педагогічної, громадської діяльності М. В. Полякова — 
доктора фізико-математичних наук (1992), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1998). Наведено основні 
дати його життя та діяльності, хронологічний, алфавітний, предметно-тематичний покажчики праць ученого [1974–2006], 
інтерв’ю та виступи (вибірково), список літератури про життя і діяльність М. В. Полякова [1998–2006], покажчик 
співавторів та співукладачів. 
2050. Працею звеличений: до 100-річчя з дня народж. двічі Героя Соц. Праці П. К. Романенка (1906–1965) / уклад. 
В. Я. Середюк ; вступ. ст. В. В. Черній ; ред. М. Спиця ; відп. В. Циганюк ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 
2006. – 26 с. – (Наші видатні земляки).  
Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю від дня народження талановитого керівника і новатора с. г. 
виробництва, голови колгоспу «Ленінський шлях» с. Сосонка Вінницького району двічі Героя Соціалістичної Праці 
Прокопа Калениковича Романенка. Розповідає про трудові досягнення людей цього краю, котрі героїчною працею 
примножували славу Вінницької області. 
2051. Призваний історією, покликаний майбутнім. Валентин Лазуренко : науковець, історик, краєзнавець, людина : 
біобібліогр. довідник / авт.-упоряд. : Ю. М. Вовкотруб, Є. М. Стрижак. – Черкаси : Вертикаль, 2006. – 143 с. : іл.  
НБУВ: ВА676898 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та творчу діяльність Валентина Миколайовича Лазуренка — доктора історичних наук 
(2012), професора. Наведено перелік наукових праць ученого та хронологію його участі в наукових конференціях, 
симпозіумах, читаннях. 
2052. Професор Богданов Сергій Михайлович (1859–1920) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1883–1917 рр. / уклад.: 
В. А. Вергунов, С. М. Сіряченко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2006. – 142 с. : портр. – (Сер. 
«Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 15).  ННСГБ: 531048/П84 
Видання присвячено вченому-агроному, професору С. М. Богданову. Зміст: Від укладачів; «Основні дати життя та 
діяльності Сергія Михайловича Богданова»; «Професор С. М. Богданов — вчений, педагог, організатор, державотворець 
на ниві агрономії»; Розділ І. «Хронологічний покажчик друкованих праць С. М. Богданова» [1883–1917]; Розділ ІІ. 
«Література про життя та діяльність С. М. Богданова» [1878–2006]; Розділ ІІІ. «Архівні джерела»; Розділ ІV. «З наукової 
спадщини С. М. Богданова»: Университетская агрономия при новых условиях [Передрук з «Нужды деревни», 1907, № 18, 
с. 556–559]; Восстановление Министерства земледелия [Передрук з «Хозяйство», 1911, № 1, с. 2–4]; «Іменний покажчик 
авторів, які писали про життя та діяльність С. М. Богданова»; «Предметно-тематичний покажчик». 

2053. Професор В. А. Мисливий : біобібліогр. до 60-річчя з дня народж. / Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ. – 
Дніпропетровськ : [ДДУВС], 2006. – 47 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. визначних вчених» ; вип. 7).  
До видання включено основні події в житті та діяльності, біографічний нарис, нагороди та відзнаки доктора юридичних 
наук (2006), професора Володимира Андрійовича Мисливого. Наведено хронологічний покажчик його творів [1982–2006]; 
праці, опубліковані за науковою редакцією В. А. Мисливого [1999–2006]; списки учнів, співавторів, ад’юнктів, здобувачів 
[1994–2005]; офіційні опонентські рецензії на дисертації з юридичних наук [1996–2005]; відзиви на автореферати 
дисертацій, надані В. А. Мисливим [1999–2006]; список літератури про життя і діяльність вченого [1998–2006]. 

2054. Професор Георгій Семенович Чучмай — лікар, вчений, педагог / В. М. Зубачик, А. В. Магльований, С. Й. Кухта [та 
ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. терап. стоматології. – Львів : Кварт, 2006. – 102 с. : фотоіл.  
НБУВ: ВА679931 
Висвітлено життєвий і творчий шлях лікаря-стоматолога, науковця та педагога, доктора медичних наук (1969), професора 
Г. С. Чучмая, який зробив значний вклад у розвиток сучасної стоматологічної науки. Складається зі вступної статті «Слово 
про професора Георгія Семеновича Чучмая», короткої біографічної довідки та розділів: «Бібліографія праць професора 
Георгія Семеновича Чучмая» [1960–1998], «Спогади про професора Г. С. Чучмая», «Фотоілюстрації», «Списки 
випускників стоматологічного факультету 1965–1974 та 1982 рр.», «Сьогодення та майбутнє кафедри терапевтичної 
стоматології», «Література». Без допоміжних покажчиків. 

2055. Професор Марія Яківна Плющ : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; відп. за вип. Е. В. Татарчук ; НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 31 с. : портр. – (Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова).   НБУВ: Р106348 
Видання містить нарис життя та науково-педагогічної діяльності доктора філологічних наук (1984), професора Марії 
Яківни Плющ; основні дати її життя та діяльності; перелік монографій [1975–1990], підручників [1975–2005], дисертацій 
[1957–1983], навчальних посібників, програм [1958–2004], статей [1956–2005], списки статей в енциклопедичних 
словниках [1982–2000], відредаговані видання [1970–2005]; інформацію про наукову школу М. Я. Плющ (докторів наук 
[1995], кандидатів наук [1970–2005]); М. Я. Плющ — опонент на захисті докторських дисертацій [1989–2004] та 
кандидатських дисертацій [1965–2005]; публікації про неї; нагороди; іменний покажчик. 

2056. Професор Михайло Петрович Кочерган : біобібліогр. до 70-річчя / упоряд. Г. Б. Мінчак ; МОН України, Київ. нац. 
лінгвістичний ун-т. – Київ : Вид. центр «Академія», 2006. – 96 с. : іл, портр. – (У дзеркалі часу).      НБУВ: АО265272 
Висвітлено життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність М. П. Кочергана — мовознавця та педагога, доктора 
філологічних наук (1983), професора. Наведено інформацію щодо його друкованих та рукописних праць [1962–2006], що 
охоплюють питання загального, зіставного та українського мовознавства. Містить список літератури про життя та 
діяльність М. П. Кочергана [1965–2006]. 

2057. Профессор Олег Ефимович Ольшанский (1921–2005 гг.) : биобиблиогр. указ. / сост. О. Г. Тищенко ; науч. ред. 
В. А. Глущенко ; Славян. гос. пед. ун-т, Науч. б-ка. – Славянск : СГПУ, 2006. – 25 с.  
Мовознавець, педагог. 
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2058. Профессор Рубан Юрий Дмитриевич — доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой технологии 
животноводства им. академика Н. Д. Потемкина Харьковской государственной зооветиринарной академии, заслуженный 
работник образования Украины, действительный член Нью-Йоркской академии наук : биобиблиогр. указ. за 1955–2006 гг. / 
сост. : В. Н. Кандыба, В. Г. Прудников, Г. В. Свириденко ; М-во аграр. политики Украины, Харьк. гос. зооветеринарная 
акад. – Київ : Аграр. наука, 2006. – 194 с. : ил.   НБУВ: ВА723338 
У виданні подано інформацію про життєвий шлях, наукову, педагогічну, методичну, виховну і громадську діяльність 
професора Ю. Д. Рубана — доктора с. г. наук (1974), заслуженного працівника освіти України. Наведено бібліографічний 
покажчик праць ученого за 1955–2006 рр. 

2059. Пуха Іван Васильович : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. Нагорна ; Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : 
Дніпровський металург, 2006. – 39 с. : фотогр. – (Дослідники рідного краю ; вип. 5). 
Краєзнавець, педагог. 

2060. Речник незалежності: до 100-річчя від дня народж. укр. письменника та громад. діяча Івана Багряного : бібліогр. 
покажч. / підгот. : С. В. Мазур, К. М. Івченко ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2006. – 26 с. 
Іван Багряний (справж. Лозов'ягін Іван Павлович) — поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч. 

2061. Рибалко Валентин Павлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2006 рр. / упоряд. : В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; УААН, ДНСГБ, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького. – 
Київ : Аграр. наука, 2006. – 92 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).   НБУВ: ВА677175 
Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідну, практично-організаційну та громадську діяльність В. П. Рибалка — доктора 
с. г. наук (1985), академіка УААН (1993) і Російської академії с. г. наук, ученого в галузі селекції, розведення та технології 
відтворення свиней, організатора та координатора наукових програм зі свинарства, педагога та пропагандиста передових 
напрямів аграрної політики в Україні. Наведено основні дати життя і діяльності вченого, низку статей про його життя і 
творчість, хронологічний покажчик наукових праць В. П. Рибалка [1960–2006], перелік авторських свідоцтв і патентів 
[1979–2005]; праці, опубліковані за науковою редакцією В. П. Рибалка [1989–2005]; інформацію про наукову школу — 
дисертації, підготовлені під науковим керівництвом В. П. Рибалка (на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [1991–
1996], кандидата с. г. наук [1979–2005]); список літератури про нього [1986–2006]; предметно-тематичний покажчик. 

2062. Рита Никитична Поддубная — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : 
биобиблиогр. указ. / сост. : Ю. Ю. Полякова, С. Б. Глибицкая ; науч. ред. И. И. Московкина ; вступ. ст. А. И. Лагунов ; ХНУ 
им. В. Н. Каразина, Филолог. фак., ЦНБ. – Харьков : [ХНУ], 2006. – 28 с. : портр.  НБУВ: Р110897 
Висвітлено основні етапи творчого шляху і наукової спадщини доктора філологічних наук (1990), професора Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна Р. М. Піддубної (1940–2006). Наведено покажчик наукових праць вченої 
[1967–2006], список літературних джерел про неї [1987–2006], та перелік кандидатських дисертацій, захищених під 
керівництвом Р. М. Піддубної [1998–2004]. 

2063. Роман-Любомир Григорович Макітра : бібліогр. покажч. / упоряд. : С. Кальмук, М. Козак, Н. Гапчин ; авт. вступ. 
ст. Ю. Стефаник ; відп. ред. М. Павлюк ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів : ТзОВ «ПРОМАН», 
2006. – 94 с.   НБУВ: АО265457 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності вченого у галузі хімії розчинів, доктора хімічних наук 
(1991) Р.-Л. Г. Макітри. Наведено бібліографічний покажчик наукових праць за 1955–2006 рр., науково-популярних робіт і 
досліджень з історії хімії (1974–2005 рр.), публіцистичних і популярно-історичних публікацій (1992–2006 рр.) ученого. 
Видання підготовлено до 75-річчя від дня народження Р.-Л. Г. Макітри. 

2064. Роман Яців : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Яблонська ; НАН України. Ін-т народознавства. – Львів : [б. в.], 2006. – 
160 с., ілюстр. 
Яців Роман Миронович — мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства, професор.  

2065. Саблук Петро Трохимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2006 рр. / упоряд. : Л. Г. Сливкіна, Л. О. Степа-
ненко, Г. М. Пустовіт [та ін.] ; авт. вступ. ст. : В. В. Юрчишин, А. А. Фесина, І. А. Микитенко ; наук. ред. М. Я. Месель-Весе-
ляк ; УААН, ННЦ «Ін-т аграрної економіки». – Київ : ННЦ «Ін-т аграрної економіки», 2006. – 248 с. : портр. – (Академіки 
УААН).  НБУВ: ВА675287 
Викладено основні дати життя, практичної, наукової і громадсько-політичної діяльності П. Т. Саблука — економіста-
аграрника, доктора економічних наук (1990), академіка УААН (1993). Наведено інформацію щодо фундаментальних 
досліджень ученого з питань аграрної політики, реформування аграрних відносин, трансформації сільського господарства 
України до ринкової економіки. Наведено повний перелік наукових праць П. Т. Саблука [1965–2006], в яких здійснено 
науковий аналіз сучасної аграрної економіки.  

2066. Самодрин Анатолій Петрович : бібліогр. покажч.: до 30-річчя пед. діяльності / упоряд. Н. А. Самодрин ; Ун-т 
«Україна», Кременчуцька філія. – К. ; Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2006. – 18 с.  НБУВ: Р108174 
Подано життєвий шлях і педагогічну діяльність кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри психології та педагогіки 
Кременчуцької філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» А. П. Самодрина, який працює в 
галузі педагогічної науки, здійснює науковий пошук шляхів вирішення актуальних проблем удосконалення соціальної 
системи регіону на підставі профільного навчання в загальноосвітній школі. Наведено покажчик друкованих праць 
ученого. 
2067. Семко Михаил Федорович: к 100-летию со дня рождения : библиогр. / общ. ред. А. И. Грабченко ; МОН Украины, 
Нац. техн. ун-т «Харьк. политех. ин-т». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – 238 с., 13 л. фотоил. – (Ист. НТУ «ХПИ» в 
выдающихся личностях).   НБУВ: ВС42595 
Наведено інформацію про наукову школу доктора технічних наук (1968) М. Ф. Семка. Включено біографічну довідку про 
нього, покажчик наукових праць М. Ф. Семка [1935–1983], перелік його нагород, список дисертацій його наукової школи, 
спогади про М. Ф. Семка колег, друзів і учнів. 
2068. Сергій Олегович Павленко : (біобібліогр. покажч.) / склад. І. Я. Каганова ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; Черніг. 
ДОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – 
Чернігів : [б. в.], 2006. – 30 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 8).   НБУВ: Р108090 
Покажчик присвячено С. О. Павленку — історику та краєзнавцю Чернігівщини, журналісту, автору книг-досліджень «Міф 
про Мазепу» (1998 р.), «Іван Мазепа» (2003 р.), «Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники» (2004 р.), «Іван 
Мазепа як будівничий української культури» (2005 р.). Видання складається з передмови, списку праць С. О. Павленка 
[1978–2005], літератури про нього [1995–2005] (за хронологією) та допоміжних покажчиків (іменного, географічного).  
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2069. Сірацький Йосип Зенонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2005 рр. / уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. 
М. В. Зубець ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : Наук. світ, 2006. – 83 с. : портр. НБУВ: ВА675230 
Наведено бібліографічний покажчик наукових праць вченого в галузі селекції, розведення та відтворення с. г. тварин, 
доктора с. г. наук (1992), професора, академіка АНВШ України Й. З. Сірацького. Висвітлено основні дати життя та 
наукової діяльності вченого і ін. матеріали. 

2070. Степан Кузик : біобібліогр. покажч. / уклад. Є. Белена ; наук. ред. та авт. передм. О. Шаблій ; редкол.: 
Б. Якимович (голова), Г. Домбровська, Г. Чопик. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2006. – 92 с. : іл., портр. – (Укр. 
біобібліогр. Нова сер. ; ч. 23).  
Відображено життєвий, науковий, педагогічний та громадський шлях доцента кафедри економічної і соціальної географії 
ЛНУ ім. І. Франка, кандидата економічних наук (1986), Степана Петровича Кузика. Подано бібліографію його друкованих 
праць та літератури про нього [1970–2006]. 
2071. Степан (Стефан) Пилипович Самійленко: до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
В. О. Герасимова, О. М. Сергієнко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 45 c. 
Покажчик присвячений мовознавцю, доктору філологічних наук (1960), професору Запорізького державного педагогічного 
інституту, члену Українського комітету славістів С. П. Самійленку (1906–1977). Зібрано відомості про його окремі 
видання та публікації наукових праць, які зберігаються в Науковій бібліотеці Запорізького національного університету та 
список літератури про вченого. 
2072. Стецюк Катерина Ісаківна (1905–2002 рр.) : біобібліогр. / авт.-уклад.: О. І. Гуржій, С. Л. Юсов ; відп. ред. 
В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2006. – 128 с. : фотогр. – Присвячується 70-
річчю Ін-ту історії України НАН України та 100-річчю з дня народж. К. Стецюк.   НБУВ: ВА680486 
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність доктора історичних наук (1961) К. І. Стецюк. Наведено бібліографію праць 
ученої [1939–1999], а також список літературних джерел про основні етапи її життя та наукової творчості. Висвітлено 
основні положення документів і матеріалів із сімейного архіву, Наукового архіву Інституту історії України НАН України 
та Архіву Російської Академії наук. 
2073. Тарнашинська Л. Б. Микола Вінграновський: «Все на світі з людської душі» : біобібліогр. нарис / 
Л. Б. Тарнашинська ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 2006. – 108 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 10). – Авт. 
зазнач. на звороті тит. арк.  НБУВ: ВА678717 
Подано відомості про життя та творчість Миколи Степановича Вінграновського — письменника, сценариста, 
кінорежисера та кіноактора. Наведено бібліографічний покажчик його творів і список літератури про нього, а також описи 
художніх і документальних фільмів. 

2074. Український письменник і політичний діяч Іван Багряний (1906–1963) : бібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Сосновська ; 
ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – 2-е вид. – Харків : ХДНБ, 2006. – 192 с.  НБУВ: ВА679465 
Наведено відомості та бібліграфію творів письменника і політичного діяча І. Багряного, що видавались з 1925 р. в Україні 
та за її межами. 
2075. Український письменник Леонід Чернов (Малошийченко). 1899–1933 : бібліогр. покажч. / уклад. 
Т. В. Гологорська ; наук. ред. Р. В. Мельників ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : ХДНБ, 2006. – 41 с. – (Повернені імена). 
НБУВ: Р110165 
Висвітлено життєвий і творчий шлях літератора Леоніда Кіндратовича Чернова — поета, прозаїка, кінооператора. 
Наведено покажчик художніх та публіцистичних творів письменника, а також список літературних джерел про нього, що 
видавалися з 1923 по 2006 рр. (укр., рос. мовами). 
2076. Фундатор професійного музичного мистецтва: (до 170-річчя з дня народж. Порфирія Бажанського, укр. 
композитора, музикознавця, фольклориста) : інформ. довідка / підгот. А. Бойко ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-
Франківськ : [б. в.], 2006. – 5 с.  
Публікація присвячена композитору, музикознавцю, фольклористу, музичному діячу, священику Порфирію Івановичу 
Бажанському. 

2077. Хланта І. В. Пошуки та знахідки Василя Пагирі: нарис життя і творчості : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта. – 
Ужгород : Патент, 2006. – 226 с. : фотогр.  НБУВ: ВА676220 
Подано життєвий і творчий шлях письменника, поета, літературознавця, краєзнавця Василя Васильовича Пагирі. Наведено 
інформацію про окремі видання, публікацію творів у періодичній пресі, тематичних збірниках, а також список літератури 
про життя та творчість письменника. 
2078. Хмельницький Григорій Олександрович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2005 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко [та ін.] ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, 
ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т. – Київ : Аграр. наука, 2006. – 90 с. : портр. – (Академіки УААН).   ННСГБ: 523776/Х65 
Покажчик знайомить з життям і діяльністю доктора ветеринарних наук (1981), академіка УААН (1993) Г. О. 
Хмельницького. Подано біографічний нарис про вченого, основні етапи його життя та діяльності (укр., англ. мовами), 
хронологічний покажчик публікацій вченого [1967–2005], перелік авторських свідоцтв і патентів [1977–2005], праці, 
опубліковані за науковою редакцією Г. О. Хмельницького [2000–2004], інформацію про наукову школу: дисертації, 
підготовлені під науковим керівництвом Г. О. Хмельницького (на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук 
[1993, 2006], кандидата ветеринарних наук [1987–2005]), список літератури про нього [1996–2006], допоміжні покажчики 
(предметно-тематичний, іменний). 
2079. Циков Валентин Сергійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2005 рр. / упоряд. : А. В. Мінко, 
В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т зернового госп-ва. – Київ : Аграр. 
наука, 2006. – 84 с. : портр. – (Академіки УААН).  НБУВ: ВА677177 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, виробничу, організаційну та громадську діяльність В. С. Цикова — вченого в галузі 
степового землеробства та рослинництва, доктора с. г. наук (1987), академіка УААН (1991). Наведено хронологічний 
покажчик його наукових праць [1966–2006], список літературних джерел про життя та діяльність ученого [1983–2003]. 
2080. Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко : біобібліогр. покажч. / 
упоряд. : Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : НПУ, 2006. – 26 с. : 
іл. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова).  
Видання присвячено 55-річчю від дня народження і 30-річчю науково-педагогічної діяльності педагогу, доктору 
педагогічних наук (1995), члену-кореспонденту АПН України (2003) В. К. Сидоренку. Подано стислий біографічний нарис 
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про вченого, список основних його наукових праць (монографій [1983–1995]; підручників, навчальних посібників [1986–
2005]; наукових статтей [1983–2005]; методичних статей [1981–2005]; навчальних програм, нормативних документів 
[1993–2004]; методичних матеріалів і посібників [1980–2000]; публікацій з проблем технічних наук [1976–1986]; 
матеріалів конференцій, тез доповідей [1990–2004]; публікацій у пресі [1998–2004]), перелік літератури про 
В. К. Сидоренка [2005]. 

2081. Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт : (біобібліогр. покажч.) 2005 р. / упоряд. : Г. В. 
Степаненко, І. В. Федькевич ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 2006. – 23 с.          НБУВ: Р107703, Р107862 
Висвітлено основні дати життя та діяльності члена-кореспондента НАН України (2000), лауреата Державної премії 
України у галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, заступника директора Інституту історії 
України НАН України, доктора історичних наук (1994), професора О. П. Реєнта. Наведено покажчик наукових праць 
ученого за 2005 р. з питань історії української держави, а також літературні джерела про нього. 
2082. Шифрін Яків Соломонович : біобібліогр. покажч./ ХНУ радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2006. – 
26 с. – (Сер. «Видатні науковці»).  
Покажчик присвячено 85-річчю від дня народження і 60-річчю науково-педагогічної діяльності Я. С. Шифріна — 
заслуженого діяча науки і техніки України (1991), доктора технічних наук (1964), професора. Подано основні дати життя 
та діяльності, стислий біографічний нарис про вченого, бібліографію праць Я. С. Шифріна [1948–2006], авторський 
покажчик прізвищ. 
2083. Эдуард Георгиевич Братута : (к 75-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. С. А. Завьялова ; отв. 
ред. С. А. Гонкина ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», НТБ. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – 51 с. : портр. 
НБУВ: ВА678620 
Видання присвячено доктору технічних наук (1986), професору, академіку АНВШ (1991) Е. Г. Братуті. Після передмови, 
короткого нарису про життєвий і творчий шлях вченого, подано бібліографію його праць за розділами: «Статьи» [1961–
2006]; «Книги. Монографии» [2001–2005]; «Методические пособия» [1977–1991]; «Авторские свидетельства. Патенты» 
[1974–2001]. Наприкінці покажчика розміщено алфавітний покажчик прізвищ співавторів. 

2084. Юзеф Мойсейович Нікольченко : бібліогр. покажч. публікацій / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДГУ, 2006. – 18 с.  
Заслужений працівник культури України, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського 
державного університету. 

2085. Юліан Редько (1905–1993) : бібліогр. покажч. Спогади. Дослідження / авт.-упоряд. Т. Ю. Кульчицька ; наук. ред. 
О. Луцький ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Л. [б. в.], 2006. – 350 с. 
Збірник укладено з нагоди 100-річчя від дня народження мовознавця, дослідника української антропонімії, педагога, 
професора Львівського державного університету ім. І. Франка (тепер ЛНУ ім. І. Франка), почесного члена відновленого 
НТШ у Львові Юліана Костянтиновича Редька. До покажчика увійшли окремі матеріали з особистого архіву вченого — 
спогади, есе, нариси. Видання включає бібліографічний покажчик, який відображає маловідому художню, публіцистичну, 
літературно-критичну спадщину Ю. Редька 20-30-х рр. XX ст., праці з мовознавства, список неопублікованих творів і 
літератури про нього. 
2086. Юрий Сергеевич Воробьев — ученый и педагог : биобиблиогр. указ. : (к 70-летию со дня рождения) / сост. 
А. А. Ларин ; МОН Украины, Нац. техн. ун-т «Харьк. политех. ин-т». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – 62 с. : ил.  
НБУВ: ВА676863 
Видання включає короткий нарис про життєвий і творчий шлях доктора технічних наук Ю. С. Воробйова, список його 
наукових праць («Монографии» [1968–1991], «Статьи и другие публикации» [1961–2005]), алфавітний покажчик прізвищ 
співавторів. 

2087. Юрій Миколайович Оборотов : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Таран ; наук. ред. С. В. Ківалов ; Одес. нац. юрид. 
акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – 36 с. : портр. – (Вчені Одес. нац. юрид. акад. ; вип. 3).           НБУВ: Р108672 
Викладено відомості про науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність Ю. М. Оборотова — доктора 
юридичних наук (2003), професора, проректора Одеської національної юридичної академії з наукової роботи. Подано 
покажчики друкованих праць ученого [1975–2006], літератури про його життя та діяльність [1974–2006]. 

2088. Юрій Михайлович Хорунжий : біобібліогр. покажч. : до 40-річчя літ. діяльності / упоряд. Р. С. Жданова ; наук. 
ред. П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 96 с. : іл.  
НБУВ: ВА677241 
Наведено покажчик романів, повістей, оповідань, наукових статей і нарисів письменника, громадського діяча 
Ю. М. Хорунжого, а також матеріали про його життя, літературну, наукову та громадську діяльність [1966–2005]. 
2089. Юсов С. Л. Володимир Олексійович Голобуцький (1903–1993) : біобібліогр. / С. Л. Юсов ; відп. ред. В. М. Даниленко ; 
НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 158 с. : портр.        НБУВ: ВА676484 
Видання, присвячене історику В. О. Голобуцькому, має таку структуру: «Перелік умовних скорочень», «Передмова», 
«Володимир Голобуцький: біографічний нарис», «Хронологічний покажчик опублікованих праць [1941–2004], 
«Абетковий покажчик опублікованих праць», «Покажчик праць про життя та наукову творчість»: І. Спогади, некрологи, 
ювілейні статті та ін. [1966–2005]; ІІ. Енциклопедичні та довідкові статті [1960–2002]; ІІІ. Наукова література 
історіографічного характеру (дослідження, огляди, підручники та ін.) [1957–2005]; ІV. Рецензії [1954–1971]; «Хроніка 
основних подій з життя й наукової діяльності»; «Додатки»: Додаток А1: Наша школа; Додаток А2: Кавказькі враження; 
Додаток А3: У Ленінграді; Додаток Б: Гуржій О. Дещо з спогадів про В. О. Голобуцького та роздумів над аспектами 
соціально-економічної історії України ХVІІ – ХVІІІ ст. у його працях. 

2090. Яків Абрамович Ройтберг : бібліогр. покажч. / уклад. І. В. Рудник ; відп. ред. Н. Г. Костарчук ; Черніг. нац. пед. ун-
т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. – Чернігів : [б. в.], 2006. – 20 с.  
Покажчик знайомить з життям, науковою і педагогічною діяльністю доктора фізико-математичних наук (1974), професора 
Я. А. Ройтберга. Подано відомості про науковий доробок вченого за 36 років його діяльності [1959–1996].  

2091. Яровий Валерій Іванович : бібліогр. покажч. / уклад. А. О. Руккас; вступ. ст. Ю. М. Алексєєв ; КНУ 
ім. Т. Шевченка ; Київ. славіст. ун-т. – Київ : [б. в.], 2006. – 50 с. : іл.  НБУВ: ВА677970 
До видання включено матеріали до біографії, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик праць [1971–2006], 
алфавітний покажчик робіт, покажчик навчально-методичних праць [1982–2006], публікації про життя і творчу діяльність 
[1979–2005] доктора історичних наук (1991), професора В. І. Ярового. 
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2092. Ярослав Дашкевич : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко ; авт. вступ. ст. А. Содомора ; наук. ред. 
Л. Ільницька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2006. – 263 с. : іл.      
НБУВ: ВА687174 
Видання, підготовлене до 80-річчя історика, археографа, політолога, культуролога, бібліографа, сходознавця, 
громадського діяча, доктора історичних наук (1994), професора Ярослава Романовича Дашкевича, містить наступні 
розділи: статті від укладача та А. Содомори «Доріг далеких відголос близький», «Дати життя і діяльності вченого», 
«Участь у діяльності наукових та громадських організацій», «Нагороди». Бібліографічна частина включає: «Вибрана 
бібліографія публікацій про Ярослава Дашкевича» [1970–2006], «Хронологічний покажчик праць Ярослава Дашкевича та 
відгуків на них» [1944–2006], «Публікації Ярослава Дашкевича в інтернет-джерелах», додаток [публікації 2003–2006]. 
Наприкінці книги розміщено покажчик псевдонімів і криптонімів Ярослава Дашкевича, іменний покажчик, покажчик 
географічних та етнографічних назв. 

2093. Ярослав Ісаєвич : бібліогр. 1999–2005 / упоряд. : Л. Горішня, Б. Пікулик ; відп. ред. Ю. Ясіновський ; НАН 
України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів : [Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича], 2006. – 28 с. : іл.      
НБУВ: Р106657 
Висвітлено наукову діяльність Ярослава Дмитровича Ісаєвича — історика, академіка АН України, громадського діяча, 
дослідника польсько-українських взаємин, редактора багатьох фундаментальних наукових видань, зокрема, другого тому 
«Історії української культури», послідовника школи В. Антоновича, М. Грушевського, І. Крип'якевича. Наведено 
покажчик опублікованих протягом 1999–2005 рр. книг, статей, енциклопедичних довідників ученого.  

2007 

2094. Академік АПН України Микола Іванович Шкіль: нарис про життя і діяльність : бібліогр. покажч. пр. до 75-річчя / 
ред. П. Гвоздецький [та ін.] ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 130 с., [7] арк. фотоіл. 
НБУВ: ВА697488 
Подано життєвий шлях і діяльність доктора фізико-математичних наук (1969), професора, академіка АПН України (1992) 
М. І. Шкіля. Наведено покажчик наукових праць ученого [1958–2006] та літературних джерел про нього [1975–2002]. 
2095. Академік Володимир Федорович Прісняков : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя з дня народж. / склад. Л. Руденко ; 
НАН України, АПН України, International Academy of Astronautics. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 194 с. : іл. 
НБУВ: ВА685699 
Викладено основні дати життя та діяльності провідного вченого в галузі ракетно-космічних двигунів і енергетичних 
установок, академіка АН УРСР (1990), академіка АПН України (1992), заслуженого діяча науки УРСР В. Ф. Пріснякова, а 
також його наукову, педагогічну та громадську діяльність. Наведено бібліографію праць ученого [1961–2007] (монографії, 
препринти, авторські свідоцтва, патенти, наукові та науково-популярні статті) та список літератури про нього [1968–2007]. 

2096. Академік Міжнародної академії інформатизації та Лісівничої академії наук України Швиденко Анатолій 
Зіновійович : основні біогр. дані та бібліогр. покажч. наук. пр.: до 70-річчя з дня народж. / упоряд. : Р. Д. Василишин, 
П. І. Лакида ; наук. ред. П. І. Лакида ; Нац. аграр. ун-т. – Київ : [б. в.], 2007. – 140 с. : іл., портр.  ННСГБ: 530566/А38 
Подано низку спогадів друзів та колег, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик публікацій [1962–2007], 
інформацію про наукову школу доктора с. г. наук (1983) А. З. Швиденка (дисертації, підготовлені під його науковим 
керівництвом: на здобуття наукового ступеня доктора наук [1992–2005] та кандидата наук [1985–1996]), допоміжні 
покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

2097. Академік Юр’єв Василь Якович (1879–1962) : до 100-річчя заснування Ін-ту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН : 
бібліогр. покажч. / уклад.: В. А. Вергунов, В. П. Петренкова, В. М. Ожерельєва ; наук. ред. В. В. Кириченко ; УААН, ДНСГБ, 
Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. – Харків : Магда «LTD», 2007. – 184 с. : портр. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука 
України в особах, док., бібліогр.» ; кн. 22).  НБУВ: ВА694276 
Висвітлено основні етапи життєвого та творчого шляху вітчизняного вченого в галузі селекції с. г. культур, доктора с. г. 
наук (1935), академіка АН УРСР (1945) В. Я. Юр'єва. Наведено хронологічний покажчик праць ученого [1910–1971], 
зокрема, книг, брошур, статей з періодичних видань, а також видань, що продовжуються, збірників, рецензій, рефератів. 

2098. Александр Михайлович Ляпунов (1857–1918) : биобиблиогр. указ. : биогр. очерк и обзор основных науч. 
результатов : тр. А. М. Ляпунова : лит. о жизни и деятельности ученого / сост. : С. Б. Глибицкая, С. Р. Марченко ; авт. вступ. 
ст. и науч. ред. Н. Н. Кизилова ; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова ; ХНУ им. В. Н. Каразина, ЦНБ. – Харків : [б. в.], 2007. – 
72 с.   НБУВ: ВА688977 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність О. М. Ляпунова — математика і механіка, члена-кореспондента С.-
Петербурзької АН (1900), професора, засновника сучасної теорії стійкості руху і рівноваги механічних систем, що 
визначаються кінцевим числом параметрів. Подано інформацію про його наукові праці [1881–2004] і список літератури 
про нього [1885–2006]. 
2099. Алла Олександрівна Свашенко — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : 
біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Геращенко, Т. І. Кревно ; вступ. ст. О. М. Геращенко ; наук. ред. В. С. Калашник ; бібліогр. 
ред. Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 44 с.  
Бібліографічний покажчик, присвячений 70-річчю від дня народження професора Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, мовознавця А. О. Свашенко (1937–2005), містить основні етапи життя та діяльності, 
наукові й науково-методичні праці науковця. Матеріал у посібнику згруповано за видами публікацій (наукові праці, 
рецензії, науково-методичні розробки та ін.). Публікації частково анотовано. 
2100. Анатолий Григорьевич Косторнов / авт. вступ. ст. и сост. биобиблиогр. указ. : Л. И. Чернышев, А. В. Паустов-
ский. – Київ : Наук. думка, 2007. – 63 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).   НБУВ: АО268297 
Висвітлено основні етапи наукової і науково-організаційної, громадської діяльності вченого у галузі матеріалознавства, 
доктора технічних наук (1982), академіка НАН України (2003), заслуженого діяча науки і техніки України А. Г. 
Косторнова. Подано бібліографію друкованих наукових праць ученого [1965–2007], авторських свідоцтв і патентів, 
рукописів наукових праць, що не підлягають публікації. 

2101. Анатолий Иванович Яковлев: (к 70-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. : С. А. Завьялова, 
М. М. Черевищенко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», НТБ. – Харків : НТУ «ХПИ», 2007. – 59 с. : ил. – Название 
обл. : Анатолій Іванович Яковлєв: (до 70-річчя з дня народж.).  НБУВ: ВА737318 
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