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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.  
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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 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2098.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2099.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2101.pdf
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Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора економічних наук (1982) А. І. Яковлєва. Подано перелік його статей і 
доповідей [1967–2007]; книг, монографій, навчально-методичних видань [1976–2007], алфавітний покажчик прізвищ 
авторів. 
2102. Анатолій Дмитрович Гарькавий : бібліогр. покажч. пр. за 1968–2007 рр. / упорядн. Л. Б. Борисенко ; авт. вступ. 
ст. А. В. Спірін ; Вінн. держ. аграр. ун-т. – Вінниця, 2007. – 34 с. – (Сер. «Вчені нашого вузу»).  
У бібліографічному покажчику наукових праць завідувача кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту 
машин Вінницького державного аграрного університету, доктора технічних наук (1995), професора (2002), академіка ІАУ, 
заслуженого винахідника України А. Д. Гаркавого висвітлено його основні дати життя, наукову й педагогічну діяльність. 

2103. Анатолій Колодний: Життя. Праця. Думки : біобібліогр. / Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : [Коло], 2007. – 127 с.  
Видання, присвячене доктору філософських наук (1987), професору Анатолію Миколайовичу Колодному, включає 
найважливіші дати його життя й діяльності, інформацію про науково-організаційну і громадську діяльність, наукове 
редагування, наукові конференції, зарубіжні наукові зв’язки, зв’язки з державними структурами, участь у науково-
організаційній роботі; хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1957–2007]. 

2104. Анатолій Михайлович Самойленко : біобібліогр. довідник / відп. ред. Б. Б. Нестеренко ; Ін-т математики НАН 
України. – Київ : Наук. думка, 2007. – 258 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).       НБУВ: ВА695150 
Висвітлено основні етапи наукової, педагогічної та громадської діяльності А. М. Самойленка — математика, лауреата 
Державних премій України в галузі науки і техніки, директора Інституту математики НАН України, доктора фізико-
математичних наук (1968), академіка НАН України (1995). Розкрито погляди вченого щодо стану та перспектив розвитку 
математичної науки в Україні. Наведено покажчик його наукових робіт [1961–2007] і літературних джерел про нього. 

2105. Архипова Світлана Петрівна : біобібліогр. покажч. / уклад. О. З. Медалієва ; наук. ред. В. В. Масненко ; Черкас. 
нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 36 с. – (Бібліогр. 
вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 8).  НБУВ: Р109298 
Наведено перелік наукових праць С. П. Архипової — кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри 
соціальної роботи та соціальної педагогіки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 
2106. Барабаш Орест Юліанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2007 р. : до 75-річчя від дня народж. / уклад.: 
В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; нарис Л. Фросевич ; 
наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Нац. аграрний ун-т. – 2-ге вид., допов. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 112 с. : 
фотогр. – (Акдеміки УААН).   НБУВ: ВА696415 
Крім матеріалу поданого у першому виданні, до збірника включено статті присвячені 75-річчю від дня народження О. Ю. 
Барабаша: Патика В. П. «Серце віддаю людям»; Лихацький В. І. «Відомий вчений-педагог Барабаш Орест Юліанович»; 
Кравченко В. «О. Ю. Барабаш: до 75-річчя»; Лисенко А. П. «Академіку УААН Барабашу Оресту Юліановичу — 75»; До 
хронологічного покажчика увійшли публікації О. Ю. Барабаша за період 1963–2007 рр. Авторські свідоцтва та патенти 
[1983–2006]. Праці, опубліковані за науковою редакцією О. Ю. Барабаша [1985–2005]. До розділу «Наукова школа», до 
видань опублікованих у першому виданні, додано дисертації, підготовлені під науковим керівництвом О. Ю. Барабаша до 
2007 р. Наприкінці розміщено предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2107. Библиотековед Нина Михайловна Березюк : биобиблиогр. указ. / сост. : В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицкая ; вступ. 
ст. В. Г. Мохонько ; науч. ред. С. И. Посохов ; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова ; под ред. И. Г. Левченко. – 2-е изд., допов. – 
Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2007. – 14 с.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях бібліотекознавця Н. М. Березюк. Подано її біографічний нарис, бібліографію праць 
[1988–2006] і літератури про неї.  

2108. Біобібліографічний покажчик друкованих праць Володимира Гошовського / упоряд., передм. В. Пасічник ; НАН 
України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2007. – 96 с : іл.  
У біобібліографічному покажчику зібрано наукову спадщину Володимира Леонідовича Гошовського — фольклориста, 
музикознавця, засновника кібернетичної етномузикології, якому у 2007 р. виповнилось би 85 років. Це друге суттєво 
виправлене і доповнене видання (перше вийшло друком у 1992 р. і було присвячено 70-річчю ювіляра). До покажчика 
увійшли окремі друковані праці, статті, огляди та рецензії у журналах та газетах (вперше). У виданні, окрім покажчика 
міститься передмова упорядника, спогади В. Гошовського та рецензії на його основні праці. Доповнює це видання іменний 
покажчик та покажчик періодичних видань, використаних у бібліографії. 
2109. Богдан Васильович Слющинський : бібліогр. покажч. публікацій / уклад.: А. В. Гельвіх, В. Л. Давшан. – 
Маріуполь : МДГУ, 2007. – 20 с. 
Бібліографічний покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності Б. В. Слющинського, доктора соціологічних 
наук (2010), професора, завідувача кафедри політології, філософії та соціології Маріупольського державного університету. 
До видання увійшли наукові, навчально-методичні та художні твори вченого, опубліковані впродовж 1995–2006 рр. 

2110. Богдан Йосипович Пташник : біобібліогр. довідник / відп. ред. В. О. Пелих ; НАН України, Ін-т прикладних 
проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів : [б. в.], 2007. – 45 с.   НБУВ: Р110584 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та науково-організаційної діяльності математика, автора 
фундаментальних досліджень з теорії умовно-коректних крайових задач для рівнянь із частинними похідними, доктора 
фізико-математичних наук (1989), професора, члена-кореспондента НАН України (2003) Б. Й. Пташника. Наведено 
перелік наукових [1965–2007] і науково-популярних праць ученого [1989–2007], а також авторефератів дисертацій [1980–
2005], виконаних під його керівництвом. 

2111. Борис Петрович Зайцев: (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. : В. Д. Прокопова, 
С. Б. Глибицкая ; науч. ред. С. М. Куделко ; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова ; ХНУ им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ 
им. В. Н. Каразина, 2007. – 60 с. : рис.   НБУВ: ВА705364 
Викладено матеріал про життя і наукову діяльність Б. П. Зайцева — заслуженого викладача Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, кандидата історичних наук, доцента. Висвітлено основні досягнення і напрями наукових 
досліджень ученого, розкрито його вклад у розвиток вітчизняної історичної науки. Подано бібліографічний покажчик 
наукових праць Б. П. Зайцева [1957–2007] та список літератури про нього [1961–2007]. 
2112. Буров Г. М. Профессор Григорий Михайлович Буров : биобиблиогр. указ. / Г. М. Буров. – Симферополь : Симф. 
город. тип., 2007. – 44 с. : портр., ил. – Авт. указан на обороте тит. л.  НБУВ: Р108881 
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Висвітлено життєвий шлях, наукову і педагогічну діяльність Г. М. Бурова — доктора історичних наук, професора 
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Покажчик ділиться на дві частини: біографічну, до якої 
увійшли «Основные даты жизни и деятельности Григория Михайловича Бурова» та «Краткий очерк научной, 
педагогической и общественной деятельности профессора Г. М. Бурова»; бібліографічну — «Избранная литература о 
жизни и трудах Г. М. Бурова» [1956–2007], «Библиография трудов профессора Г. М. Бурова» [1957–2006]. 

2113. В. И. Даль: биография и творческое наследие : библиогр. указ. (1950–2007) / сост. Н. Л. Юган ; Луганск. нац. пед. 
ун-т им. Т. Шевченко, Восточноукр. центр изучения лит. и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН Украины. – 
Луганск : Альма-матер, 2007. – 231 с.   НБУВ: ВА711855 
Подано відомості про літературні твори, наукові праці, переписку з сучасниками В. І. Даля. Наведено результати наукових 
досліджень із різних напрямів його діяльності, інформацію про зміст збірників, укладених за результатами наукових 
конференцій 2001 р., присвячених 200-річчю з дня народження В. І. Даля, що проходили у Москві, Києві, Оренбурзі, 
Воронежі, Іваново. Охарактеризовано В. Даля як етнографа, фольклориста. Показано місце письменника в мемуарах, 
культурному житті Росії і України. Проаналізовано його лексикографічна діяльність. 
2114. В. П. Комісаренко. Життєвий і творчий шлях: до 100-річчя від дня народж. / редкол.: М. Д. Тронько, 
Т. П. Безверха, В. В. Марков [та ін.]. – Київ : Авіцена, 2007. – 143 с. : іл., портр.   НБУВ: ВА680537 
Висвітлено життєвий шлях та діяльність Василя Павловича Комісаренка — вченого-патофізіолога та ендокринолога, 
організатора науки та громадського діяча, доктора медичних наук (1932), академіка АН УРСР (1951). Разом із низкою 
статей про вченого наведено покажчик його наукових праць із проблем ендокринології [1935–1990], науково-популярних 
та публіцистичних праць [1953–1983]. 

2115. Валентин Григорьевич Каретников : биобиблиогр. указ. / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. С. М. Андриевский ; М-во 
культуры и туризма Украины, ОГНБ им. М. Горького. – Одесса : Астропринт, 2007. – 78 с. : ил., портр. – (Ученые Одессы ; 
вып. 38).   НБУВ: ВА697874 
Висвітлено основні етапи життєвого шляху і наукові досягнення вченого-астронома, доктора фізико-математичних наук 
(1988), директора Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету ім. І. Мечникова, професора, 
академіка АНВШ (1992) В. Г. Каретникова. Наведено бібліографічний покажчик наукових праць ученого [1959–2007] і 
літератури про його життя та діяльність [1991–2007], подано відомості про депоновані наукові праці [1961–1995], науково-
дослідні і науково-технічні звіти В. Г. Каретникова [1969–2005]. 

2116. Валентин Миколайович Лазуренко : біобібліогр. довідник / авт.-упоряд. Ю. М. Вовкотруб ; Черкас. держ. 
технолог. ун-т. – Черкаси : [б. в.], 2007. – 33 с.  НБУВ: Р109204 
Відображено наукову діяльність кандидата історичних наук, доцента, помічника ректора з гуманітарної освіти та 
виховання Черкаського державного технологічного університету — В. М. Лазуренка. Подано стислу біографічну довідку 
про науковця, запропоновано перелік його праць, а також публікацій у пресі про наукову та педагогічну діяльність. 
2117. Валентина Микитівна Михайленко : (реком. покажч.) / уклад. І. М. Євтушенко ; відп. за вип. Л. В. Феофілова ; 
Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка, Коропська центр. район. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 19 с.  НБУВ: Р109412 
Покажчик систематизує друковані джерела, що розкривають літературну і журналістську творчість В. М. Михайленко. 
Посібник складається з таких розділів: твори В. М. Михайленко (окремі видання, поезія та проза в часописах та збірках, 
публікації краєзнавчого змісту) з питань літератури та культури; статті про В. М. Михайленко. Бібліографічний опис 
супроводжується короткими анотаціями. Довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків. 

2118. Валеріян Ревуцький : бібліогр. покажч. / уклад. В. Л. Ревуцька ; вступ. ст., наук. ред. Р. Я. Пилипчук. – Київ : Твім 
Інтер, 2007. – 156 с.  НБУВ: ВА689611 
Бібліографічний покажчик охоплює 65-річний період наукової та публіцистичної діяльності театрознавця, заслуженого 
діяча мистецтв України, іноземного академіка АМ України, професора Валеріяна Дмитровича Ревуцького, автора багатьох 
монографічних досліджень з історії українського театру від давнини до ХХ ст., статей у наукових збірниках, 
енциклопедичних виданнях та в періодичній пресі України і головним чином діаспори (укр., англ. мовою). 

2119. Василий Семенович Кочетков : биобиблиогр. указ. л-ры за 1959–2006 годы / сост. : Г. И. Лущенко, 
Н. А. Риблова, А. И. Коваленко ; ред. В. М. Фесечко ; М-во аграр. политики Украины, Луган. нац. аграр. ун-т, Б-ка. – 
Луганск : [б. и.], 2007. – 30 с. : портр.    ННСГБ: 531963/В19 
Професор, кандидат с. г. наук. 

2120. Василь Ґренджа-Донський — письменник, публіцист, громадський діяч : (метод.-бібліогр. матеріали до 110-річчя 
від дня народж. (1897–1974)) / підгот. : Н. М. Панчук, М. П. Самусь, О. В. Малинич ; Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : [б. в.], 
2007. – [35] с. : іл. 
Василь Степанович Ґренджа-Донський — поет, письменник, публіцист, прозаїк, драматург, громадський, політичний та 
культурний діяч. 

2121. Василь Симоненко: «Україно, ти моя молитва...» : біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Тарнашинська ; бібліогр.-
упоряд. Г. Гамалій ; наук. ред. В. Кононенко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 2007. – 119 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі 
покоління ; вип. 11).   НБУВ: ВА694884 
Видання присвячено поету і журналісту Василю Симоненку. Посібник містить статтю Л. Тарнашинської, в якій 
розкривається творча біографія та аналізується творчість письменника, включає основні дати його життя і творчості, 
бібліографічний покажчик творів В. Симоненка (за хронологією публікацій) [1956–2006] та літератури про нього [1957–
2007], іменний покажчик. 

2122. Василь Миколайович Мадзігон — учений-педагог та організатор педагогічної науки й освіти України : біобібліогр. 
покажч. / упоряд. : І. О. Іванова, С. В. Чернобровкіна ; вступ. ст. Г. Є. Левченко ; наук. ред. П. І. Рогова, А. М. Доркену ; АПН 
України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Пед. думка, 2007. – 60 c. – (Академіки АПН України). 
НБУВ: ВА700132 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність В. М. Мадзігона — доктора педагогічних наук (1991), професора, 
академіка АПН України (1992), першого віце-президента НАПН України, директора Інституту педагогіки НАПН України. 
Подано хронологічний покажчик його наукових робіт [1967–2007], літературних джерел про нього [1996 – 2007], 
інформацію про наукову школу В. М. Мадзігона (докторів наук [1997–2006], кандидатів наук [1982–2001]. 

2123. Великий українець Вячеслав Чорновіл : посібник: [до 70-річчя від дня народж.] / Львів. ОУНБ ; упоряд. : 
І. Лешнівська, О. Шматько. – Львів : [б. в.], 2007. – 48 с. : іл. – (Правда життя і образу ; вип. 17). 
В’ячеслав Максимович Чорновіл — громадський, політичний діяч. 
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2124. Вергунов В. А. Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862–1927) / В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Укр. держ. 
насіннєва інспекція. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 180 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, док., 
бібліогр.» ; кн. 19).   ННСГБ: 526581/В31 
Видання присвячено до 110-річчя створення Української державної насіннєвої інспекції та 145-річчя від дня народження її 
фундатора агронома, професора Київського політехнічного інституту П. Р. Сльозкіна. 

2125. Віктор Антонович Чабаненко : біобібліогр. покажч.: (до 70-річчя з дня народж. і 50-річчя наук. діяльності / 
упоряд. О. М. Сергієнко ; Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т» МОН України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 104 с. : іл.  
НБУВ: ВА695128 
Висвітлено наукову діяльність мовознавця, перекладача, поета, доктора філологічних наук (1985) В. А. Чабаненка. Подано 
бібліографію публікацій вченого [1957–2007], машинописних наукових робіт, дисертацій, рецензій; список літератури про 
життя, творчість, і громадську діяльність ученого [1960–2007]. 
2126. Віктор Іванович Гуменюк : біобібліогр. покажч. / бібліограф-уклад. Л. Ф. Алферова ; М-во культури та мистецтв 
АРК, Крим. республік. установа «Універс. наук. б-ка ім. І. Я. Франка», Від. «Дружби народів». – Сімф. : [Крим. республік. 
установа «Універс. наук. б-ка ім. І. Я Франка], 2007. – 59 с. : портр. – (Сучасні укр. письменники).  
Видання, присвячене доктору філологічних наук (2002), професору В. І. Гуменюку, включає статтю від укладача, «Віктор 
Гуменюк: Автопортрет» [відповіді на запитання рубрики журналу «Слово і час»], нарис О. Носова «Літературознавець, 
поет, перекладач» та бібліографічну частину (І. Наукові праці. Літературознавство [1988–2007]. Театрознавство [1975–
2007]; ІІ. Літературні твори. Поезія [1967–2007]. Переклади [1968–2006]. Публіцистика [1974–2003]; ІІІ. Творча діяльність 
В. І. Гуменюка [1977–2007]). Наприкінці розміщено допоміжні покажчики (іменний, джерела розшуку матеріалів, 
періодичних видань). 

2127. Віктор Теофілович Яворський : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. / уклад. І. О. Бєлоус ; Нац. ун-т 
«Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 114 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених Львів. 
політехніки ; вип. 38).   НБУВ: ВА683754 
Наведено інформацію про життєвий і творчий шлях В. Т. Яворського — організатора науки, педагога, громадського діяча, 
заслуженого діяча науки і техніки України, вченого в галузі хімії, доктора технічних наук (1977), професора. Подано 
короткий нарис творчої біографії, основні дати життя і діяльності, список літератури про нього [1966–2005], опубліковані 
наукові праці [1985–2006], монографії, підручники, навчальні посібники, методичні розробки [1966–2005], авторські 
свідоцтва [1970–2007], доповіді на наукових конференціях, (неопубліковані) [1967–2006], автореферати дисертацій, 
захищених під керівництвом В. Т. Яворського [1969–2004]. 

2128. Віктор Юхимович Казаков : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Г. Шуляк, Н. С. Гаврилкіна, М. В. Лантратова [та ін.] ; 
Одес. держ. аграр. ун-т, Фундам. б-ка, Довід.-бібліогр. від. – Одеса : [б. в.], 2007. – 22 с. : портр.      НБУВ: Р109291 
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність В. Ю. Казакова — фахівця у галузі землеробства, доктора с. г. наук (1949), 
професора Одеського державного аграрного університету. Наведено перелік наукових праць ученого (рос., укр. мовами) за 
період 1937–1984 рр. 
2129. Віра Володимирівна Зайченко : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. П. Линюк, С. Л. Лаєвський ; Управління 
культури і туризму Черніг. обл. держ. адміністрації, Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського. – Чернігів : Черніг. іст. музей 
ім. В. В. Тарновського, 2007. – 24 с. : фотогр., 4 арк. фотогр.   НБУВ: Р111602 
Покажчик присвячено вишивальниці, мистецтвознавцю, краєзнавцю, заслуженому працівнику культури України В. В. 
Зайченко. Видання містить вступну статтю «Дерево життя віри Зайченко», в якій подано біографічні відомості про 
народну майстриню, розділи: «Праці В. В. Зайченко» (каталоги музичних колекцій, і виставок, доповіді, виголошені на 
наукових конференціях, статті мистецтвознавчого та історико-краєзнавчого характеру, путівники, інші повідомлення) 
[1970–2007], «Література про В. В. Зайченко» [1980–2007], іменний та географічний покажчики. 
2130. Віталій Іванович Семчик: до 80-річчя з дня народж. / упоряд. : Т. Куліш, К. Настенко, О. Семчик ; авт. вступ. ст. 
В. Нагребельний ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Видавни-
чий Дім «Ін Юре», 2007. – 124 c. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: АО266876 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідної, педагогічної, трудової та громадської діяльності В. І. Семчика — 
вченого-правознавця, доктора юридичних наук (1985), професора, члена-кореспондента АН України (1992), академіка 
АПрН України (1993), заслуженого діяча науки і техніки України. Подано покажчики наукових праць ученого [1955–2007] 
та літературних джерел про нього [1986–2007]. 
2131. Віталій Станіславович Журавський : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; АПрН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 2-е вид., допов. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 42 с. : 
портр.   НБУВ: Р110403 
Висвітлено відомості про наукові праці, життя та політичну діяльність В. С. Журавського — доктора політичних (1996) і 
юридичних (2001) наук, академіка АПрН та УАПН, заслуженого діяча науки і техніки України, народного депутата 
України III скликання. Подано інформацію про законопроекти, внесені ним на розгляд до Верховної Ради. 
2132. Владимир Иванович Вернадский : библиогр. указ. (1992–2005) ; В. И. Вернадский и Крым : биобиблиогр. указ. 
(1899–2005) : в 2 ч. / сост. В. А. Миронова [и др.] ; науч. ред. Н. В. Багров, В. В. Лавров ; Таврич. нац. ун-т 
им. В. И. Вернадского, Науч. б-ка. – Київ : Либідь, 2007. – 192 с. : ил.   НБУВ: ВС44344 
Подано бібліографічні описи праць академіка В. І. Вернадського і літератури про нього, висвітлено кримський період 
життя вченого. Видання складається з двох покажчиків: «Владимир Иванович Вернадский : библиогр. указ. (1992–2005)» 
та «В. И. Вернадский и Крым : биобиблиогр. указ. (1899–2005)». В першому подано бібліографію творів В. І. Вернадського 
і список літератури про нього. Складається з розділів: «Хронология ученых трудов» [1992–2005], «Литература о жизни 
и трудах В. И. Вернадского». Із допоміжних покажчиків вміщено іменний та алфавітний назв праць. У другій частині 
увагу приділено кримському періоду життя вченого і його працям, написаних в Криму і про Крим. Складається з розділів: 
«Хронология жизни, научной и общественной деятельности», «Литература о жизни и деятельности ученого в Крыму», 
іменного та покажчика праць. У Додатку – «Иллюстрации к крымскому периоду жизни В. И. Вернадского». 
2133. Владимир Иванович Носков : библиогр.: к 35-летию науч.-пед. деятельности, 17-летию Донец. ин-та упр., 75-
летию Донец. обл. / сост., авт. вступ. ст. А. В. Кальянов ; МОН Украины, Донец. ин-т управления, Каф. психологии и 
педагогики. – Донецк : ДИУ, 2007. – 46 с. : портр.   НБУВ: Р110798 
Подано бібліографію наукових праць доктора психологічних наук, професора, експерта Держкомспорту України, ректора 
Донецького інституту управління В. І. Носкова за 35-річний період науково-педагогічної діяльності. 
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2134. Владимир Серафимович Зеленецкий: (к 70-летию со дня роджения и 50-летию науч.-пед. и общественной 
деятельности) / сост. Ю. В. Баулин ; АПрН Украины. – Харьков : Право, 2007. – 71 с. : портр. – (Биогр. и библиогр. ученых-
правоведов).   НБУВ: АО265516 
Висвітлено життєвий шлях, трудову і науково-педагогічну діяльність доктора юридичних наук (1990), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України В. С. Зеленецького. Наведено нарис про життєвий і творчий шлях ученого, 
основні дати його життя та творчості, хронологічний перелік друкованих праць В. С. Зеленецького [1967–2006] та список 
літератури про нього [1998–2007]. 
2135. Володимир Васильович Стрелко : біобібліогр. / уклад.: В. Й. Василенко, В. Є. Клименко, Н. П. Маслак-Гудима ; 
вступ. ст. М. Т. Картель ; відп. ред. М. Т. Картель ; НАН України, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – Київ : УкрІНТЕІ, 
2007. – 224 c.  НБУВ: ВА691471 
Подано основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності фізико-хіміка, доктора хімічних 
наук (1975), академіка НАН України (1995), заслуженого діяча науки і техніки України В. В. Стрелка, який створив 
вітчизняну школу з хімії та технології адсорбентів, а також ендоекології. Наведено основні дати життя та діяльності 
В. В. Стрелка, список літератури про нього [1977–2007], хронологічний покажчик праць ученого [1962–2007]. 
2136. Володимир Голубченко: до 70-річчя від дня народж. / Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2007. – 58 с. – (Краєзнавці 
Сумщини). 
Володимир Юхимович Голубченко — педагог, краєзнавець, громадський діяч. 

2137. Володимир Вікторович Калініченко — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : 
біобібліогр. покажч. / уклад. С. М. Куделко ; вступ. ст. С. І. Посохов ; бібліогр. ред. Ю. Г. Шевченко ; відп. за вип. 
С. О. Наумов ; МОН України, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т, ЦНБ. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2007. – 42 с. : іл., 
портр. – Альтерн. назва : Володимир Вікторович Калініченко.  НБУВ: Р110105 
Виидання знайомить з життєвим шляхом та науковою діяльністю В. В. Калініченка — доктора історичних наук (1994), 
професора Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Подано бібліографію наукових, науково-
методичних праць ученого [1979–2007] та список літератури про нього [1992–2004]. Покажчик містить фотоілюстрації. 
2138. Володимир Іванців — письменник, перекладач, редактор, просвітитель : [біобібліогр. покажч.] / упоряд. 
Т. Г. Біла ; Білоцерків. міська ЦБС [Київ. обл.]. – Біла Церква : [б. в., 2007]. – 56 с. – (Літ. Білоцерківщина) (Слава і гордість 
Білої Церкви). 
Видання присвячено Володимиру Опанасовичу Іванціву — письменнику, поету, сатирику, публіцисту, перекладачу, 
краєзнавцю, громадському діячу. 

2139. Володимир Ілліч Паніотто : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Кордюкова ; Нац. ун-т «Київо-Могил. акад.», Наук. 
б-ка. – Київ : КМ Академія, 2007. – 75 с. : іл. – (Сер. «Вчені НаУКМА» ; вип. 17).   НБУВ: ВА694759 
Висвітлено життя і діяльність В. І. Паніотто — вченого, викладача, доктора філософських наук (1987), професора. 
Наведено основні дати життя і діяльності вченого, публікації про нього [1976–2007], хронологічний покажчик друкованих 
праць В.І. Паніотто [1971–2007]. 

2140. Володимир Кузьмич Міхеєв: до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. Д. Прокопова, 
Ю. Ю. Полякова ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 50 с.  
Покажчик підготовлено до 70-річчя від дня народження археолога, доктора історичних наук (1986), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України (1997) В. К. Міхеєва, наукова та викладацька діяльність якого багато років була 
пов’язана з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна. Подано короткий нарис життя, наукової, 
громадської діяльності вченого, основні дати життя та діяльності, перелік археологічних експедицій В. К. Міхеєва, 
бібліографію його праць [1958–2007] та список літератури про нього [1962–2007]. 

2141. Володимир Михайлович Половець : біобібліогр. покажч. / склали : Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова ; наук. ред. 
О. Б. Коваленко ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 
Черніг. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 35 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; 
вип. 10).  
Покажчик, присвячений доктору історичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України В. М. Половцю, 
містить вступну статтю «Володимир Половець — громадський діяч та історик», хронологічний покажчик праць 
В. М. Половця [1972–2006], список літератури про нього [1996–2006] та допоміжні покажчики (алфавітний покажчик 
праць В. М. Половця, іменний, географічний). 

2142. Володимир Олександрович Горпинич: до 80-річчя з дня народж. акад. АНВШ України д-ра філол. наук, проф., 
засл. діяча науки і техніки України Володимира Олександровича Горпинича / ред. М. С. Ковальчук. – Дніпропетровськ : 
[б. в.], 2007. – 124 с. : іл. — (Ономастика і апелятиви / М-во освіти, Дніпроп. держ. ун-т, Каф. укр. мови ; 2007, вип. 31). 
НБУВ: Ж70131/2007, вип. 31 
Подано бібліографію наукових праць мовознавця, доктора філологічних наук (1974), професора, академіка АНВШ 
України, заслуженого діяча науки та техніки України В. О. Горпинича за 1962–2007 рр., зокрема, наукових доповідей на 
конференціях, редагування монографій, наукових збірників, підручників, кандидатських дисертацій під керівництвом 
ученого. 
2143. Вчений. Письменник. Патріот Василь Пахаренко : біобібліогр. нарис / уклад. Н. М. Філахтова ; Черкас. обл. б-ка 
для юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси : [б. в.], 2007. – 37 с. – (Лауреати обл. літ. премії «Берег надії» ім. В. Симоненка). 
НПБУ: А672692 
Видання інформує про книги, статті, рецензії, автором яких є Василь Іванович Пахаренко — доктор філологічних наук, 
професор, а також матеріали про його літературну творчість та наукову діяльність, вебліографію «В. І. Пахаренко на 
сторінках Інтернету». 
2144. Вячеслав Чорновіл: дорога болю і боротьби : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Адешелідзе ; Упр. культури і 
туризму Черкас. облдержадміністрації, Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : ОУНБ, 2007. – 44 с. – (Сер. «Черкащини 
славетні імена»).  НБУВ: Р111953 
Черговий випуск серії присвячено життю і громадсько-політичній діяльності політичного та державного діяча, журналіста, 
редактора, публіциста, літературного критика, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, Героя України 
В’ячеслава Максимовача Чорновола. 
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2145. В’ячеслав Липинський: постать на тлі доби (1882–1931) : бібліогр. покажч. літ. / бібліогр.-уклад. Л. П. Яременко ; 
ред. А. М. Кравченко ; відп. за вип. М. О. Залепа ; Гол. упр. культури, Київ. міськдержадмін., Публ. б-ка ім. Л. Українки. – 
Київ : [б. в.], 2007. – 27 с. – (Видатні історики України ; вип. 5). 
Видання містить статтю про життєвий і творчий шлях, бібліографію творів та літератури про життя і діяльність історика, 
політика, дипломата і філософа Вячеслава Казимировича Липинського. Власні праці науковця розміщено за схемою: повне 
зібрання творів, твори (за хронологією), окремі видання, публікації із періодичних видань та збірників (за алфавітом). 
Матеріали про життя і діяльність розташовано за алфавітом авторів або назв публікацій. Допоміжний апарат посібника 
включає іменний покажчик.  
2146. Геннадій Олександрович Прокопець : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. І. Тертичка ; Нац. ун-т «Києво-Могил. 
акад.», Наук. б-ка. – Київ : Києво-Могил. акад., 2007. – 47 с. : портр. – (Сер. «Вчені НаУКМА» ; вип. 16).       НБУВ: Р111397 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Г. О. Прокопця — дослідника у галузі фізики атомних ядер, доктора 
фізико-математичних наук (1983), професора, лауреата Державної премії України у галузі науки та техніки. Наведено 
хронологічний покажчик праць ученого за період 1960–2007 рр. До видання також включено перелік кандидатських 
дисертацій, виконаних та захищених під керівництвом Г. О. Прокопця [1970–1995]. 

2147. Географ-академік Степан Рудницький : біобібліогр. / упоряд. І. Дітчук ; Терноп. НПУ ім. В. Гнатюка, Терноп. від. Укр. 
географ. т-ва. – Тернопіль : Навч. шк., 2007. – 190 с. : іл., табл., портр. – (Видатні постаті Тернопілля).           НБУВ: ВА694304 
Охарактеризовано постать Степана Львовича Рудницького як фундатора української географії та першого географа 
України, основоположника вітчизняної геополітики, організатора науки й освіти у державі, педагога. Розкрито зв'язок 
життя та діяльності вченого та його родини з Тернопільщиною. 

2148. Георгій Федорович Гайдай : (біобібліогр. покажч.) / склали : І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова ; наук. ред. 
О. Б. Коваленко ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Прилуцька ЦРБ [Черніг. обл.], Черніг. 
держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 23 с. – (Сер. 
«Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 11).  
Посібник містить відомості про краєзнавчий доробок Г. Ф. Гайдая. Витримується хронологічний характер розміщення 
літературних джерел у прямій послідовності. У межах одного року джерела розміщено за алфавітом назв. Бібліографічні 
записи проанотовано, якщо в тому була потреба. Добір матеріалу закінчено у грудні 2006 р. 

2149. Гетьман Петро Дорошенко — будівничий соборної України : біобібліогр. нарис / підгот. : О. І. Романюк, 
Т. В. Орлова ; відп. за вип. А. М. Кравченко. – Київ : [б. в.], 2007. – («Буде одна, велика Україна…»). 
Посібник вміщує огляд життєвого і творчого шляху політичного і військового діяча Петра Дорофійовича Дорошенка та 
бібліографію творів про його життя і діяльність. Бібліографічні записи розміщено за алфавітном авторів або назв 
документів. 
2150. Глашатай нескореного покоління : персон. бібліогр. список літ.: до 100-річчя від дня народж. Олега Ольжича / 
уклад. Л. М. Стадницька ; ред. : Л. А. Костильова, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; Рівн. держ. обл. б-ка. – Рівне : 
Волин. обереги, 2007. – 19 с.   НБУВ: Р108987 
Подано бібліографічні відомості про наявні в фондах Рівненської державної обласної бібліотеки книги, статті зі збірників, 
газет, журналів з 1993 по 2007 рр., які висвітлюють життєву та творчу спадщину видатного поета і вченого Олега 
Олександровича Ольжича (Кандиби). 
2151. Гнатюк Володимир Михайлович — відомий фольклорист, етнограф, літературознавець : біобібліогр. покажч. / 
уклад. О. Б. Конончук [та ін.] ; Терноп. НПУ ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка. – Тернопіль : [ТНПУ], 2007. – 67 с. – (Наук. б-ка).  
НБУВ: ВА737983 
Висвітлює життя та діяльність етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача та 
громадського діяча, члена-кореспондента Петербурзької АН (1902), академіка УАН (1924) В. М. Гнатюка. Складається зі 
статті «Життя і творчий шлях В. М. Гнатюка» та бібліографії, яку подано у розділах: «Праці Володимира Гнатюка», 
«Листи Володимира Гнатюка», «Література про Володимира Гнатюка», «Про відзначення пам’яті В. Гнатюка», 
«Бібліографічні видання». У розділах матерал згруповано за алфавітом. Бібліографічний покажчик містить інформацію 
про книги, статті з наукових збірників та періодичних видань України і зарубіжних країн, які знаходяться в бібліотеках 
ТНПУ ім. В. Гнатюка, ТОУНБ , ТОБ для молоді. Хронологічні межі — 1900–2005 рр. 
2152. Голік Віктор Степанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2007 рр.: до 70-річчя від дня народж. / уклад. 
В. А. Вергунов, О. В. Голік, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, 
ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 88 c. : іл. – (Академіки УААН).    НБУВ: ВА688256 
Видання присвячено вченому-селекціонеру, доктору с. г. наук, академіку УААН (1995) В. С. Голіку. Зміст: Зубець М. В. 
«Слово про вченого» (укр., англ. мовами); «Основні дати життя і діяльності академіка Української академії аграрних наук 
Віктора Степановича Голіка» (укр., англ. мовами); Вергунов В. А. «Селекція ярої пшениці — вибір на все життя академіка 
Віктора Степановича Голіка»; «В. С. Голік, академік Української академії аграрних наук: Раздумья о сокровенном»; 
«Сорти ярої пшениці Харківського наукового центру з селекції с. г. культур та строки їх створення» [таблиця]; [Блок 
фотоілюстрацій про життєвий і творчий шлях вченого]; «Хронологічний покажчик публікацій В. С. Голіка» [1965–2007]; 
«Авторські свідоцтва і патенти» [1981–2007]; «Праці, опубліковані за науковою редакцією В. С. Голіка» [1998–2007]; 
«Наукова школа: Дисертації, підготовлені під науковим керівництвом В. С. Голіка: На здобуття наукового ступеня 
кандидата с. г. наук» [1974–1999]; «Література про життя та діяльність В. С. Голіка» [1989–2007]; «Предметно-тематичний 
покажчик»; «Іменний покажчик». 

2153. Готь І. М. Професор Олександр Васильович Коваль — перший декан стоматологічного факультету у Львові / 
І. М. Готь, А. В. Магльований, В. С. Гриновець ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів : [б. в.], 2007. – 110 с.  
НБУВ: ВА690217 
Висвітлено життєвий і творчий шлях О. В. Коваля — доктора медичних наук (1967), професора (1968), завідувача кафедри 
хірургічної стоматології, професора, першого декана стоматологічного факультету Львівського національного медичного 
університету, який зробив значний внесок у розвиток сучасної української стоматологічної науки. Наведено бібліографію 
праць ученого. 

2154. Григорій Михайлович Курас : (біобібліогр. покажч.) / склали : Т. П. Демченко, І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова ; 
наук. ред. О. Б. Коваленко ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 75 с. – 
(Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 12).  
Біобібліографічний посібник, присвячений історику, краєзнавцю Г. М. Курасу, складається з таких розділів: праці 
Г. М.Кураса (за хронологічним принципом, у межах років — за алфавітом назв статей із наукових збірників та наукових 
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журналів), література про Г. М. Кураса (у прямій хронології). Добір літературних джерел завершено у жовтні 2007 р. 
Посібник супроводжується допоміжним науковим апаратом (іменний та географічний покажчики). У додатку до посібника 
вміщено вибрані твори Г. М. Кураса з краєзнавчої тематики, опубліковані у часописах США. 

2155. Григорій Нудьга : біобібліогр. покажч. / упоряд. В. Івашків [та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [б. в.], 2007. – 
270 с. : [16] арк. іл., портр.  
У покажчику відображено науковий і творчий доробок фольклориста, літературознавця, культуролога Григорія 
Антоновича Нудьги. У біографічній частині подано публіковані та архівні матеріали до життєпису вченого: його 
автобіографію, спогади, листування, документи. Бібліографічна частина покажчика, яку складено на основі видання: 
«Григорій Антонович Нудьга: бібліогр. покажчик» (Л., 1987), містить опис фольклористичних і культурологічних 
досліджень, літературознавчих праць, нарисів, рецензій, антологій і збірних видань, а також публікацій про життя і 
діяльність ученого. 
2156. Гузела Ольга Іванівна: літературні рецензії : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. А. Швайка, С. Г. Янчишин ; Укр. 
акад. друкарства. – Львів : [б. в.], 2007. – 75 c. – До 55-річчя від дня народж., 40-річчя літ. творчості та 32-річчя наук.-пед. 
діяльності.   НБУВ: ВА690296 
Видання інформує про життєвий і творчий шлях О. І. Гузели — поетеси, доцента кафедри економіки, обліку і аудиту у 
ВПК Української академії друкарства. Досліджено її наукову та літературну діяльність, викладено літературні рецензії на 
поетичну творчість О. Бабія, Л. Василик, П. Шовкової, В. Ганущака, Д. Циганкова, Д. Павличка, М. Люзняк, Н. Стефурак, 
Б. Дуда, а також прозові твори П. Федюка, О. Думанської, А. Пророка, Н. Мориквас, І. Павліха та О. Матушек. Подано 
бібліографічний опис науково-методичних і літературних публікацій О. І. Гузели та видань, присвячених дослідженню її 
творчості. 
2157. Д. В. Вєдєнєєв : бібліогр. покажч. пр. / Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : [б. в.], 2007. – 20 с.  НБУВ: Р109455 
Покажчик знайомить із життєвим шляхом, науковою діяльністю Дмитра Валерійовича Вєдєнєєва — історика, педагога, 
доктора історичних наук (2006), дійсного члена Українського інституту військової історії, з грудня 2006 р. начальника 
кафедри оперативного мистецтва й історії спеціальних служб Національної академії Служби безпеки України. Наведено 
перелік наукових праць ученого з питань воєнної історії, зокрема, становлення зовнішньополітичної служби України 
(1917–1920 рр.), діяльності спеціальних підрозділів руху українських націоналістів і УПА (1920–1950 рр.). 
2158. Дарія Віконська (1893–1945 рр.) : бібліогр. покажч. / уклад. та авт. передм. В. В. Ґабор ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; 
НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Від. «НДЦ періодики». – Львів : [б. в.], 2007. – 162 с.   НБУВ: ВА708480 
У покажчику широко висвітлено життя і творчість Дарії Владиславівни Віконської — письменниці, літературознавця і 
мистецтвознавця. Однією з вагомих її заслуг є те, що вона, будучи першою в Україні дослідницею творчості Джеймса 
Джойса, заклала основи українського джойсознавства. У покажчику відтворено публікації Дарії Віконської у 
західноукраїнських періодичних виданнях 20-40-х рр. ХХ ст. та окремих краківських виданнях 40-х рр. ХХ ст. Усі 
публікації Дарії Віконської згруповано в чотирьох розділах: I. «Окремі видання»; II. «Окремі публікації»; III. «Хронікальні 
прижиттєві замітки та окремі згадки про книги Дарії Віконської та її діяльність»; IV. «Література про життя і творчість 
Дарії Віконської». Видання доповнено «Додатком», який містить літературознавчі статті Дарії Віконської про зарубіжних 
письменників Волта Вітмена та Оскара Вайлда, рецензію на повість Богдана Лепкого «Мазепа» та концептуальну статтю 
«Про европейськість нашої літератури». 
2159. Доцент Юрій Сак : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Д. Закривидорога [та ін.] ; наук. ред. Е. В. Швед ; Ужгород. нац. 
ун-т, Ф-т романо-германської філології, Наук. б-ка УжНУ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 109 с. : фотоіл. – (Вчені 
Ужгород. нац. ун-ту). – До 90-річчя від дня народж.   НБУВ: ВА684699 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність Юрія Михайловича Сака — 
кандидата філологічних наук, латиніста. Розкрито його роль у справі повернення із забуття історичної та культурної 
спадщини карпатських русинів XVIII–XIX ст. Наведено інформацію про наукові та публіцистичні праці, переклади та 
дешифрування Ю. М. Сака. 

2160. Духовна спадщина Олега Ольжича : метод.-бібліогр. матеріали до 100-річчя від дня народж. укр. письменника, 
археолога, публіциста, громадського діяча / підгот. : О. Довгань, Л. Шарабуряк ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : 
ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2007. – 20 с.  
Окрім методичних матеріалів подано основні дати життя і діяльності громадсько-політичного діяча, археолога, поета, 
публіциста Олега Ольжича (справж. Кандиба), бібліографію основних творів, список літератури про життя і творчість. 

2161. Евгений Александрович Капустин : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; ред. Л. К. Пичахчи ; 
Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [ПГТУ], 2007. – 70 с. ; портр. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання, присвячене доктору технічних наук (1967) Є. О. Капустіну, включає статтю В. А. Маслова «Жизненный и 
творческий путь Е. В. Капустина», хронологічний покажчик праць ученого [1951–2006], список його авторських свідоцтв 
[1967–1993], іменний покажчик. 

2162. Евгений Степанович Отин : биобиблиогр. указ.: к 75-летию со дня рождения / сост. : В. М. Калин-
кин, К. В. Першина, Л. П. Борисова ; науч. ред. : Л. П. Борисова, К. В. Першина ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т, Каф. общ. 
языкознания и ист. языка, Науч. б-ка ДонНУ. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 142 c. : фотогр.       НБУВ: ВА688823 
Видання інформує про життєвий шлях, наукову діяльність Є. С. Отіна — доктора філологічних наук (1974), професора, 
завідуючого кафедрою загального мовознавства та історії мови Донецького національного університету, декана 
філологічного факультету, заслуженного діяча науки і техніки України. Наведено хронологічний покажчик наукових 
праць ученого [1960–2006], список літературних джерел про нього [1990–2006], а також спогади і фотоілюстрації. 

2163. Елена Ивановна Гусева : биобиблиогр. указ. публикаций / сост. : Е. В. Смирнова, А. В. Гельвих. – Мариуполь : 
МГГУ, 2007. – 20 с.  
Викладач Маріупольського державного гуманітарного університету. 

2164. Євген Васильович Додін : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Таран ; наук. ред. Ю. М. Оборотов ; Одес. нац. юрид. 
акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2007. – 76 с. ; портр. – (Сер. «Вчені Одес. нац. юрид. акад.» ; вип. 5). НБУВ: ВА697359 
Висвітлено науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність доктора юридичних наук (1975), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки Є. В. Додіна. Подано бібліографію наукових праць ученого: окремі видання [1965–
2006], навчально-методичні посібники [1959–2001], публікації в книгах та збірниках наукових праць [1964–2006], 
публікації в журналах [1961–2006], публікації в газетах [1968–2006], Є. В. Додін — рецензент [1966–2006], укладач, член 
редакційних колегій [1967–2006]. Література про наукову та громадську діяльність включає: загальні матеріали [1998–
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2004], інші матеріали [1968–2006], бібліографію [1993, 2006]. Видання має алфавітний покажчик друкованих праць, 
покажчик імен, перелік періодичних та продовжуваних видань, список абревіатур. 

2165. Єфіменко Михайло Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973–2007 рр. / уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. 
В. П. Буркат ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 96 c. : портр. – (Біобібліогр. сер. 
«Члени-кор. НААН України»).   НБУВ: ВА689793 
Розглянуто основні етапи життя, науково-дослідної та громадської діяльності ученого у галузі тваринництва, доктора с. г. 
наук (1992), члена-кореспондента УААН (1995), лауреата Державної премії у галузі науки і техніки, заслуженого 
працівника с. г. України М. Я. Єфіменка — автора новоствореної української чорно-рябої молочної породи, п'яти 
внутрішньопородних і двох заводських типів, чотирьох ліній у структурі чорно-рябої молочної породи. Наведено перелік 
наукових праць ученого, опублікованих з 1973 по 2007 рр., визначено основні напрямки його діяльності, висвітлено 
суттєвий внесок у розвиток галузі тваринництва в Україні. 
2166. Життя, як спалах блискавки… : метод.-бібліогр. матеріали до 100-річчя від дня народж. укр. поетеси та громад. 
діячки Олени Теліги / підгот. О. Довгань, А. Лупан ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці: ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2007. – 
36 с.  
Окрім методичних матеріалів подано бібліографію творів письменниці та список літератури про її життя і творчість. 

2167. З Шевченкової криниці: Шевченкіана Анатолія Сваричевського: бібліогр. покажч. / упоряд. В. О. Мельник ; 
Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 2007. – 16 с.  НБУВ: Р108568 
Подано перелік творів літературознавця, краєзнавця Анатолія Володимировича Сваричевського про Т. Г. Шевченка, 
зокрема його перебування на Поділлі. Викладено біографічні відомості про автора подільської шевченкіани. 

2168. Заруба Віктор Миколайович : біобібліогр.: (до 50-річчя від дня народж. та 30-ліття наук. праці) / упоряд. 
А. В. Самотуга ; відп. за вип. Р. Д. Іванський ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 
2007. – 51 с. : іл. – (Сер. «Біобібліогр. визначних вчених» ; вип. 8).  НБУВ: ВА687085 
Висвітлено біографію та науково-педагогічну діяльність історика держави і права України, доктора історичних наук 
(2004), професора В. М. Заруби, наведено бібліографію наукових праць ученого [1976–2007]. 
2169. Иван Тимофеевич Мерко : биобиблиогр. указ. / сост. : Н. П. Белявская, О. В. Будякова ; МОН Украины, Одес. 
нац. акад. пищевых технологий, Б-ка. – Одесса : Друк, 2007. – 63 с. : портр.  
Видання, присвячене вченому в галузі переробки зерна, доктору технічних наук (1975) Івану Тимофійовичу Мерко, 
містить основні дати його життя і діяльності; біографічний нарис про вченого; хронологічний покажчик опублікованих 
праць [1953–2006]; перелік авторських свідоцтв та винаходів [1970–1993]; рецензії [1966–1976]; редагування [1981–1989]; 
список авторефератів дисертацій аспірантів і пошукачів, що підготували дисертаційні роботи під науковим керівництвом 
професора І. Т. Мерка [1966–1999]; список літератури про життя і діяльність вченого [1992–2002]; алфавітний покажчик 
опублікованих праць; алфавітний покажчик співавторів; список абревіатур. 

2170. Іван Михайлович Сирота : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Стефанчишена ; наук. ред. Ю. М. Оборотов ; Одес. 
нац. юрид. акад, Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2007. – 52 с. – (Вчені Одес. нац. юрид. акад. ; вип. 6).    НБУВ: ВА697360 
Зображено життєвий шлях, трудову, громадсько-політичну, наукову та навчально-педагогічну діяльність учасника Великої 
Вітчизняної війни, заслуженого юриста України, почесного професора Одеської національної юридичної академії 
І. М. Сироти, наведено бібліографію наукових праць ученого. 
2171. Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити» : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. Оленич, В. Чупрова ; ред. Г. Жовтко ; 
відп. за вип. В. І. Вітенко ; Упр. культури Терноп. обл. держ. адміністрації, Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : [Підручники і 
посібники], 2007. – 112 c. – (Родом з України ; вип. 2).    НБУВ: ВА696798 
Висвітлено життєвий шлях І. Огієнка (митрополита Іларіона) — вченого, письменника, історика, мовознавця, філософа, 
громадського, церковного та державного діяча. Наведено покажчик творів митрополита, а також список літературних 
джерел про нього, зокрема, богословські погляди, церковну, педагогічну, архівну та бібліотечно-бібліографічну діяльність. 
2172. Іван Сало : бібліогр. покажч.: до 50-річчя журналіст. та 30-річчя літ. діяльності / ЛНУ ім. І. Франка, Ф-т 
журналістики. – Львів : Каменяр, 2007. – 67 с. : фотогр.   НБУВ: ВА723679 
Подано бібліографію публікацій письменника та журналіста Івана Андрійовича Сала. Складається з короткої біографічної 
довідки, та бібліографії, яку подано у розділах: «Книжкові видання» [1990–2007], «Телевізійні фільми» [2002], «Твори у 
колективних виданнях» [1974–2000], «Передмови до книг» [1990–2006], «Газетно-журнальні публікації» [1957–2007], 
«Промови, виступи» [1990–2004], «Рецензії, статті та відгуки на опубліковані твори Івана Сала» [1981–2003], «Публікації 
про творчість Івана Сала» [1959–2007]. Із допоміжних покажчиків — видання, в яких публікувався І. Сало. 
2173. Іван Степанович Журавок : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Г. Шуляк, М. В. Лантратова, Н. І. Мішина [та ін.] ; 
Одес. держ. аграр. ун-т, Фундам. б-ка, Довідк.-бібліогр. від. – Одеса : [ОДАУ], 2007. – 21 с. : портр.          НБУВ: Р112296 
Висвітлено життєвий шлях і діяльність доктора с. г. наук (1951), ученого в галузі зоотехніки, професора Одеського 
державного університету І. С. Журавка (1906–1984). Подано бібліографічні описи його наукових праць [1932–1982]. 

2174. Ігор Костянтинович Походня : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. В. Бєляєва, О. С. Котельчук, О. М. Лавриненко ; авт. 
вступ. ст. В. К. Лебедєв. – Київ : Наук. думка, 2007. – 158 с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: ВА683506, Онищенко О. С./ВА427 
Покажчик інформує про основні етапи наукової, науково-організаційної та громадської діяльності вченого в галузі 
металургії, технології металів, матеріалознавства та електрозварювання, доктора технічних наук (1968), академіка АН 
УРСР (1976), заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії СРСР і України в галузі науки і 
техніки, премії Ради Міністрів СРСР, премій ім. Є. О. Патона, М. М. Доброхотова НАН України — І. К. Походні. Подано 
список літератури про нього [1970–2006] та хронологічний покажчик друкованих праць вченого [1953–2006]. 
2175. Із серця виплив України : метод.-бібліогр. матеріали до 75-річчя від дня народж. укр. письменника Михайла 
Миколайовича Ткача / підгот. : О. Довгань, Ю. Боганюк ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 
2007. – 20 с. 
Видання присвячено поету-пісняру, письменнику, кінодраматургу М. М. Ткачу. Окрім методичних матеріалів, також 
подано основні дати його життя і творчості, бібліографію його творів та список літератури про нього. 

2176. Канівець Віктор Іванович: до 45-річчя наук. діяльності: Дослідження. Творчість. Боротьба / уклад. 
В. А. Вергунов. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 75 с., [4] арк. фотоіл.  НБУВ: ВА686819 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2166.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2170.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2171.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2175.pdf
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Видання знайомить з науковою діяльністю та життєвим шляхом доктора с. г. наук (1986), професора, академіка УЕАН 
В. І. Канівця. Подано покажчик його наукових праць і публіцистики [1967–2005]. Визначено місце бурих лісових ґрунтів у 
системі ґрунтів світу, викладено актуальні питання історії українського ґрунтознавства. 

2177. Козирь Володимир Семенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2006 роки: до 70-річчя від дня народж. / 
уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, В. І. Левченко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. 
М. В. Зубець ; УААН, ДНСГБ, Ін-т тваринництва центр. р-нів. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 132 с. : іл., портр. – (Академіки 
УААН).   НБУВ: ВА684276 
Подано основні біографічні етапи практичної та творчої діяльності провідного ученого у галузі енергозберігальних, 
екологічно чистих технологій виробництва та переробки продуктів тваринництва, доктора с. г. наук (1984), професора, 
академіка УААН (1995), заслуженого зоотехніка України В. С. Козиря (Зубець М. В. «Вчений, педагог, організатор» (укр., 
англ. мовами); «Основні дати життя і діяльності академіка Української академії аграрних наук Володимира Семеновича 
Козиря» (укр., англ. мовами); Левченко В. І. «Життя і творчість В. С. Козиря»). Подано хронологічний покажчик наукових 
праць ученого [1967–2006], перелік авторських свідоцтв [1984–2005], список статей В. С. Козиря, опублікованих у газетах 
[1967–2006]; праці, опубліковані за науковою редакцією В. С. Козиря [1985–2006]. Відображено наукову школу вченого 
(дисертації, підготовлені під науковим керівництвом В. С. Козиря) та список літератури про нього [1999–2006]. 
Допоміжний апарат включає предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2175а.  Козлакова Галина Олексіївна : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. М. Шарафутдінова ; Нац. техн. ун-т України «Київ. 
політехн. ін-т», АПН України, Ін-т вищ. освіти. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 28 с. : портр. – (Ювіляри АПН 
України). 
Відання підготовлено до 60-річчя з дня народження і 35-ліття науково-педагогічної діяльності провідного наукового 
співробітника Інституту вищої освіти АПН України, доктору педагогічних наук, професору Г. О. Козлаковій. 

2178. Константин Никандрович Соколов : указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; Приазов. гос. 
техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2007. – 38 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання підготовлено до 100-річчя від дня народження К. Н. Соколова — вченого в галузі металознавства, доктора 
технічних наук (1962), професора. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
друкованих праць ученого [1932–1996], список авторських свідоцтв, іменний покажчик. 

2179. Лебідь Євген Макарович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2007 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерле-
менко, І. Є. Федоренко, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; УААН, ДНСГБ, Ін-т 
зернового госп-ва. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 76 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки УААН»). НБУВ: ВА693405 
У покажчику зображено життєвий шлях, науково-дослідну, виробничу та громадську діяльність Є. М. Лебідя — вченого у 
галузі землеробства, доктора с. г. наук (1989), академіка УААН (1995), професора. Подано покажчик наукових праць 
ученого, в яких висвітлено проблеми наукового пізнання біологічних принципів чергування культур у сівозмінах, 
ефективні прийоми регулювання родючості чорноземів, кругообіг поживних речовин в агросистемах [1967–2006]; 
авторські свідоцтва і патенти [1998–2007]; праці, опубліковані за науковою редакцією Є. М. Лебідя [1995–2002]; наукова 
школа: дисертації, підготовлені під науковим керівництвом Є. М. Лебідя (на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук 
[2001] та кандидата біологічних наук [1985–2006]); список літератури про життя та діяльність Є. М. Лебідя [1996–2006]; 
предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2180. Леонтович Микола Дмитрович: композитор, диригент, педагог / уклад.: Т. Марчук, О. Ніколаєць ; вступ. ст. 
А. Завальнюк ; ред. М. Спиця ; Упр. культури і туризму Вінн. облдержадмін., Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : 
[б. в.], 2007. – 24 с. – (Наші видатні земляки).  
Біобібліографічний покажчик підготовлено до 130-річчя від дня народження композитора М. Д. Леонтовича. Подано 
описи нотних видань, книг, статей, анотації до них та копії окремих обкладинок. Видання складається зі вступної статті та 
трьох розділів бібліографії: І. «Творча спадщина М. Д. Леонтовича»; ІІ. «Література про життєвий і творчий шлях 
композитора»; ІІІ. «Вшанування пам’яті видатного земляка». Матеріали І розділу розміщено за хронологією, ІІ і ІІІ — за 
алфавітом авторів і назв. Публікації на сторінках часописів обмежені хронологічними межами 2000–2007 рр.  

2181. Лесь Курбас і театр ХХ століття: (до 120-річчя від дня народж. Л. Курбаса) : біобібліогр. інформ. зб. / уклад. Г. М. 
Єрофєєва [та ін.] ; Харків. ОУНБ. – Х., 2007. – 72 с. 
Лесь Курбас (Олександр-Зенон Степанович Курбас) — засновник і художній керівник театру «Березіль» (з 1935 р. 
Харківський український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка), викладач Харківського музично-драматичного інституту 
(1923–1933 рр.). 

2182. Лидия Александровна Гаврилова : биобиблиогр. указ. / сост. Н. С. Тахтарова ; авт. вступ. ст. В. О. Гельм-
больдт ; науч. ред. А. А. Эннан ; МОН Украины, НАН Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека. – 
Одесса : Экология, 2007. – 52 с. : фото. – (Сер. «Библиогр. учѐных ин-та» ; вып. 4).       НБУВ: ВА700781 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність кандидата хімічних наук Л. О. Гаврилової. Наведено покажчик її наукових 
праць за період 1966–2005 рр. (рос., укр., англ. мовами). 

2183. Липинський В’ячеслав Казимирович (17.04.1882 – 14.06.1931): до 125-річчя від дня народж. / упоряд. 
Н. Блінова ; Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 10, [1] с.   НПБУ: Т135007 
Бібліографічний покажчик присвячено В. К. Липинському — політичному діячу, історику, історіософу, соціологу, 
публіцисту. Подано стислу біографічну довідку Ярослава Пеленського про вченого, його основні праці та список 
літератури про нього. Видання підготовлено за матеріалами Канадсько-Українського Бібліотечного Центра 
Дніпропетровської ОУНБ. 

2184. Лицар української літератури: (метод.-бібліогр. матеріали до 90-ліття від дня народженя укр. письменника Михайла 
Григоровича Івасюка) / підгот. : О. Довгань, Л. Гаврилюк ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2007. – 27 с.  
Окрім методичних матеріалів подано основні дати життя і діяльності письменника, фольклориста М. Г. Івасюка, 
бібліографію основних видань його творів, список літератури про життя і творчість. 

2185. Лідія Сергіївна Худаш (Лідія Шевело) : біобібліогр. покажч. / уклад. М. І. Слободян. – Львів : Кобзар, 2007. – 
112 с. : портр. на обклад.  НБУВ: ВА758698 
Видання присвячено 80-річчю від дня народження кандидата педагогічних наук, доцента, поетеси, педагога Л. С. Худаш. 
Складається з розділів: «В обороні душі народної… (Літературний портрет Лідії Шевело)», «Літературознавче кредо 
І. Я. Франка в поезії Лідії Шевело», «Основні дати життя і діяльності Л. С. Худаш (Лідії Шевело), «Наукові праці 
Л. С. Худаш» (окремі видання [1957–2002], неопубліковані праці), «Поетична творчість Лідії Шевело» (збірники поезій 
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[1985–2002], пісенники [1999–2007], публікації окремих поезій [1983–1995], «Переклади російською мовою» [1983–1995], 
«Література про життя і твори Лідії Шевело» [1985–2007] та статей-присвят. Без допоміжних покажчиків. 

2186. Літературна муза Петра Розвозчика : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. Г. Біла ; Білоцерків. міська ЦБС [Київ. 
обл.]. – Біла Церква : [б. в.], 2007. – 26 с. – (Слава і гордість Білої Церкви). 
Видання присвячено Петру Іларіоновичу Розвозчику — заслуженому вчителю України, члену НСПУ. 

2187. Лукінов Іван Іларіоновіч (1927–2004) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954–2004 рр. : до 80-річчя від дня 
народж. / уклад.: В. В. Юрчишин, Л. С. Боденчук, Т. Б. Лукінова ; авт. вступ. ст. : Б. Патон, М. Зубець ; наук. ред. 
В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т тваринництва центр. р-нів. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 189 с. : іл., портр. – (Академіки 
УААН).   НБУВ: ВА688263 
Видання включає вступну статтю та основні дати життя та діяльності академіка УААН І.  І. Лукінова [укр., англ. 
мовами]; спогади колег і друзів вченого; хронологічний покажчик наукових праць академіка І.  І. Лукінова (1954–2005); 
праці, опубліковані за науковою редакцією академіка І. І. Лукінова [1961–2005]; наукову школу (дисертації, 
підготовлені під науковим керівництвом академіка І. І. Лукінова [1969–2005]); архівні документи: по УНДІЕОСГ 
ім. О. Г. Шліхтера за 1967–1976 рр. (Центральний державний Архів вищих органів влади та управління України), по 
Інституту економіки та прогнозування НАН України за 1976–2004 рр. (Інститут архівознавства НБУВ); список 
літератури про життя та діяльність академіка І. І. Лукінова [1967–2007]; предметно-систематичний покажчик; іменний 
покажчик авторів, які згадані у наукових працях І. І. Лукінова; іменний покажчик авторів, які писали про життя та 
діяльність І. І. Лукінова. 

2188. Любомир Винар : бібліогр. покажч. (1948–2007) / упоряд. : Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель, Л. Т. Сущ ; вступ. ст. 
М. М. Романюк ; редкол.: М. М. Романюк, Л. І. Ільницька (відп. ред.), А. Атаманенко ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, 
Нац. ун-т «Острозька акад.», Укр. Іст. Т-во. – 2-е випр. і допов. вид. – Л. ; Острог ; Нью-Йорк, 2007. – 600 с. 
Бібліографічний покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях історика, професора Контського університету, 
багаторічного голови Українського Історичного Товариства, головного редактора журналу «Український історик», 
дійсного члена НТШ, члена історичної секції УВАН у США, голови Наукової Ради СКУ Любомира Винара. Вчений 
відомий в науковому світі як дослідник історії козаччини, української культури, української історіографії, бібліографії, 
біографістики. Найвагомішим здобутком ученого є дослідження наукової спадщини М. Грушевського. У покажчику 
подано друковані праці проф. Л. Винара з 1948 по 2007 р. та список літератури про вченого. Видання Л. Винара 
підготовлено до його 75-річчя. 
2189. «Людина Всесвіту — Іван Костиря» (1932–2003) : біобібліогр. покажч. Вип. 2 : 2001–2007 рр. / уклад. 
Т. М. Дрьомова ; наук. ред. О. В. Башун ; авт. вступ. ст. І. О. Зоц ; Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : [б. в.], 
2007. – 24 с.  НБУВ: В351138/вип. 2 
Другий випуск покажчика підготовлено до 75-річчя від дня народження донецького письменника І. С. Костирі. Покажчик 
включає список основних творів та літератури про творчий шлях [2001–2007]. 

2190. Людмила Розсоха: біобібліогр. покажч.: іст. краєзнавство, генеалогія, літературознавство, мовознавство, 
музеєзнавство, публіцистика / уклад. В. Ханко ; Миргород. краєзнав. музей. – Миргород : [б. в.], 2007. – 116 с. 
НБУВ: ВА710411 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та творчу діяльність Л. О. Розсохи — літературознавця, мовознавця, краєзнавця та 
музеєзнавця, автора наукових досліджень історії, науки, культури Миргорода, а також історії родини Гоголів та її 
оточення. Наведено бібліографічні описи її публікацій і список літературних джерел про неї. 

2191. Макаренко Микола Васильович : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. О. Коваленко, О. З. Медалієва ; [авт. вступ. ст.] 
В. С. Лизогуб ; наук. ред. В. В. Масненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ф-т фізичного виховання, Наук. б-ка. – 
Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 68 с. – (Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; 
вип. 6).  НБУВ: ВА681115 
Висвітлено життєвий та творчий шлях М. В. Макаренка вченого-фізіолога, доктора біологічних наук (1987), професора 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Подано перелік наукових праць ученого [1965–2006] та 
праць про нього [1972–2005], а також перелік назв авторефератів, захищених за його керування [1989–2006]. 
2192. Марія Григорівна Горкун : біобібліогр. нарис / уклад. М. Г. Горкун [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. 
б-ка. – Київ : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2007. – 96 с. – (Вчені НаУКМА).   НБУВ: ВА683083 
Покажчик видано до 80-річного ювілею М. Г. Горкун — доктора філологічних наук, автора унікальних методик та 
інноваційних методів у вивченні англійської мови. Наведено автобіографічний матеріал, у якому М. Г. Горкун подає 
авторську концепцію свого творчого та наукового життя, надано посилання та коментарі до праць, зібраних у 
біобібліографічному покажчику. Включено статті науковців-колег про її життєву, викладацьку та наукову позицію, 
хронологічний покажчик праць М. Г. Горкун [1956–2004]. 
2193. Марія Дмитрієнко: історик, журналіст, громадська діячка : біобібліогр. / авт.-уклад.: І. Н. Войцехівська, О. В. Ясь ; 
вступ. ст. В. А. Смолій ; відп. ред. О. Удод ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 
2007. – 127 с. : іл.   НБУВ: ВА702781 
Персональний бібліографічний покажчик розкриває основні етапи життя, наукову, організаційну та громадську діяльність 
історика, джерелознавця, доктора історичних наук (1985), професора, заслуженого діяча науки та техніки України, 
лауреата Державної премії України Марії Федорівни Дмитрієнко. Викладено бібліографічний покажчик наукових праць 
М. Ф. Дмитрієнко [1960–2006] та публікацій про неї [1966–2006].

2194. Микола Васильович Новіков / уклад. Н. І. Колодніцька ; авт. вступ. ст. : А. Л. Майстренко, Л. М. Девін ; відп. ред. 
Н. Ф. Колесниченко ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – 2-е вид., допов. – Київ : Наук. думка, 
2007. – 247 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: АО265691 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність ученого у галузі 
матеріалознавства і міцності матеріалів, доктора технічних наук (1975), професора, академіка НАН України (1995), 
заслуженого діяча науки і техніки України (1991) М. В. Новікова. Включено покажчик наукових праць ученого, а також 
список літературних джерел про нього. 
2195. Мирон Петровский : биобиблиогр. / сост. Ю. Веретенникова ; ред. : С. Захаркин, А. Пучков. – Київ : Изд. дом 
А+С, 2007. – 84 с. : портр.   НБУВ: АО266899 
Подано життєвий і творчий шлях М. С. Петровського — літературознавця, фахівця російської літератури XX ст. Включено 
бібліографію праць ученого і літературні джерела про нього. 
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2196. Мирослав Романюк : бібліогр. покажч. / уклад. Л. В. Сніцарчук ; передм. В. А. Качкан ; НАН України, ЛНБ 
ім. В. Стефаника, Від-ня «НДЦ періодики». – Львів : [б. в.], 2007. – 180 с. 
Покажчик присвячено до 55-річчя від дня народження дослідника історії української журналістики, пресознавця, 
бібліографа і редактора наукових видань, доктора історичних наук, професора Мирослава Миколайовича Романюка. У 
ньому зібрано друковані праці ювіляра, редаговані ним видання та список літератури про його науково-педагогічну 
діяльність. 
2197. Митець великої душі : інформ. довідка: до 80-річчя від дня народж. М. П. Фіголя / Івано-Франків. ОУНБ 
ім. І. Франка ; підгот. А. І. Бойко. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. – 4 с.  
Михайло Павлович Фіголь — заслужений художник України, лауреат обласної премії ім. В. Стефаника в галузі 
літератури, мистецтва та архітектури, засновник художнього факультету Прикарпатського національного університету та 
кафедри образотворчого мистецтва, педагог, громадський діяч, дослідник стародавнього Галича. 
2198. Михаил Артемьевич Шумилов : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; Приазов. гос. техн. ун-т, 
НТБ. – Маріуполь : [б. и.], 2007. – 34 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі металознавства і фізики металів, доктора технічних наук (1994), 
професора М. А. Шумилова. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
друкованих праць ученого [1955–2007], іменний покажчик. 

2199. Михаил Моисеевич Гиршман : биобиблиогр. указ. : к 70-летию со дня рождения / сост. : А. А. Кораблев, 
Л. Е. Клименко ; ред. Е. К. Белявская ; отв. за вып. Н. А. Карягина ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т, Каф. теории лит. и 
худож. культуры, Науч. б-ка ДонНУ. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 116 c. : фотоил. – (Видатні вчені Донец. 
нац. ун-ту).   НБУВ: ВА689513 
Видання присвячено доктору філологічних наук (1978) М. М. Гіршману. Покажчик включає вступні статті про життя та 
діяльність ученого (Клименко Л. Е. «Об указателе»; Санчина Л. Т. «Жизнь как целостность»; Куралех С. «На что способен 
и к чему призван»; «От ритма к диалогу» [Материал из Википедии — свободной энциклопедии]) та чотири розділи (Раздел 
1. «Основные даты жизни и научной деятельности доктора филологических наук, профессора Гиршмана Михаила 
Моисеевича»; Раздел 2. «Хронологический указатель научных трудов доктора филологических наук, профессора 
Гиршмана Михаила Моисеевича» [1958–2007]; Раздел 3. «Публикации о профессоре М. М. Гиршмане» [1970–2007]; 
Раздел 4. «Статьи и отзывы о научном творчестве М. М. Гиршмана». Наприкінці подано іменний покажчик та 
фотоілюстрації. 

2200. Михайло Гнатюк : біобібліогр. покажч. = Mykhailo Hnatyuk : biobibliogr. Guide / уклад.: Є. Белена, З. Домбровська ; 
наук. ред. та авт. передм. В. Корнійчук ; ред. Г. Чопик ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : [Вид. центр ЛНУ 
ім. І. Франка], 2007. – 131 с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 25).   НБУВ: ВА701601 
Висвітлено життєвий, науковий, педагогічний і громадський шлях Михайла Івановича Гнатюка —літературознавця, 
доктора філологічних наук, професора ЛНУ ім. І. Франка. Структурно покажчик має вступну статтю В. Корнійчука 
«Труди і дні Михайла Гнатюка», статтю від укладачів. Частина І включає науково-методичний доробок М. Гнатюка: 
«Друковані праці» [1973–2006], «М. Гнатюк — упорядник, рецензент, член редколегії» [1992–2006], «Наукове керівництво 
дисертаціями та офіційне опонування (згідно з хронологією)» [1990–2006]. Частина ІІ містить «Літературу про 
М. Гнатюка: Публікації про науковця» [1974–2007], «Бібліографічні джерела, в яких зареєстровано праці М. Гнатюка та 
літературу про нього» [1979–2006], «Доповіді М. Гнатюка на з’їздах, наукових конференціях та симпозіумах» [1974–2006]. 
До допоміжних покажчиків відносяться «Алфавітний покажчик назв друкованих праць М. Гнатюка», «Алфавітний 
покажчик назв видань, в яких М. Гнатюк — упорядник, рецензент, член редколегії», «Особовий покажчик». Наприкінці 
розміщено «Резюме = Summary». 
2201. Михайло Іванович Бєлявцев : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя з дня народж. / уклад. Т. І. Макарова ; ред. 
В. О. Кротова, К. К. Білявська ; відп. ред. Л. В. Шестопалова, В. Н. Воробйов ; МОН України, Донец. нац. ун-т, Наук. б-ка. – 
Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 34 c.  
Покажчик присвячено життю та діяльності професора, кандидата економічних наук, доктора філософії (1995), академіка 
АЕНУ (2003) М. І. Бєлявцева. Вміщує нарис про життя та науково-педагогічну діяльність ученого, хронологічний 
покажчик наукових праць [1964–2006] (монографії, навчальні посібники, підручники, статті зі збірок, доповіді на 
конференціях, звіти науково-дослідницьких робіт). 

2202. Михайло Івасюк. 1917–1995 : до 90-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад.: О. О. Гаврилюк, 
Т. М. Лямна ; ред. М. М. Довгань ; відп. за вип. А.С. Іваницька ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2007. – 81 с. 
Видання присвячено письменнику, фольклористу та науковцю Михайлові Григоровичу Івасюку. Включено основні дати 
життя і діяльності письменника, твори М. Івасюка та список літератури про життя і творчість, його родину та спогади про 
нього. Окремим розділом подано інформацію про вшанування пам’яті М. Г. Івасюка. Допоміжні покажчики: псевдоніми 
М. Івасюка, іменний покажчик, список використаних періодичних видань. 

2203. Михайло Фіголь : біобібліогр. покажч.: (до 80-річчя від дня народж.) / уклад.: О. Фіголь, Ю. Угорчак, І. Шимків ; 
авт. пердм. В. Лукань ; наук. ред. О. Гуцуляк ; відп. ред. М. Бігусяк. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. – 66 с. : іл. – (Сер. 
«Вчені Прикарпат. ун-ту»).  НБУВ: ІБД 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом художника-монументаліста, живописця, графіка Михайла Павловича 
Фіголя. Подано основні дати життя і творчості М. П. Фіголя, його публікації [1957–1999], художні виставки та наукові 
конференції, де він приймав участь; список літератури про нього [1959–2006]; перелік мистецьких творів, що містяться в 
каталогах, проспектах, приватних колекціях та домашній збірці М. Фіголя [1952–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

2204. Михась (Михайло) Михайлович Ткач : (бібліогр. покажч.) / склали : І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова ; відп. за вип. 
П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 22, [1] с.  
Покажчик систематизує друковані джерела, які розкривають творчість письменника М. М. Ткача, знайомлять з його 
життям. Посібник побудовано за такими розділами: окремі видання, художні твори в часописах; публіцистичні твори, 
статті з питань літератури та культури; список літератури про творчість Михася Ткача. Добір матеріалу завершено у 
серпні 2007 р. 

2205. Мудрук Олексій Северіанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2007 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
О. П. Анікіна, Н. О. Паюк [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – Тернопіль : Астон, 2007. – 144 с. – (Сер. 
«Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 20).   ННСГБ: 528051/М89 
Вчений в галузі експлуатації та ремонту с.-г. техніки, ремонтопридатності, зносостійкості і корозійної стійкості деталей 
машин. с.-г. машинобудування. 
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2206. Найпавер Каміл Степанович : бібліогр. покажч. (1955–2007) / уклад. К. С. Найпавер ; бібліогр. ред. О. А. Канюка ; 
відп. за вип. Л. З. Григаш ; Київ. славістичний ун-т, Закарпат. філія, Т-во укр. культури в Угорщині, Закарпат. ОУНБ. – 
Ужгород ; Будапешт : [б. в.], 2007. – 66 с. : іл., фотогр. 
Покажчик, підготовлений до 70-річчя від дня народження вченого і педагога К. С. Найпавера, висвітлює багаторічну 
наукову і громадську діяльність ювіляра. У межах розділів зібрані матеріали розміщено за хронологією [1955–2007].  

2207. Нил Андреевич Карнаушенко: указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; Приазов. гос. техн. ун-т, 
НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2007. – 30 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ). 
Видання присвячено вченому в галузі обробки металів тиском, кандидату технічних наук (1972), професору 
Н. А. Карнаушенку. До покажчика включено біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний 
покажчик друкованих праць ученого [1961–2006], перелік авторських свідоцтв, допоміжний іменний покажчик. 

2208. Обрії наукового краєзнавства Ростислава Дуба : метод.-бібліогр. матеріали до 80-річчя від дня народж. укр. 
літературознавця, краєзнавця та педагога / підгот. : О. Довгань, Л. Шарабуряк ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : 
[б. в.], 2007. – 28 с.  
Видання присвячено краєзнавцю, літературознавцю і педагогу Ростиславу Йосиповичу Дубу. Окрім методичних 
матеріалів, подано біографічний нарис, основні дати його життя і творчості, список праць митця і літератури про нього. 

2209. Олег Васильович Колоколов : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. : О. Н. Нефедова, В. Г. Римар, 
Ж. Г. Манаєнко ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 38 с.  
Висвітлено основні етапи життя, наукової, громадської та літературної діяльності доктора технічних наук (1972), 
професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1999) О. В. Колоколова, наукові дослідження якого присвячені 
технології закладання виробленого простору вугільних шахт, створенню нетрадиційних геотехнологічних способів 
видобутку корисних копалин, геодинаміці шахтних полів з урахуванням сучасних тектонічних і космогонічних процесів. 
Зібрано перелік наукових праць О. В. Колоколова, що опубліковані за період з 1958 до 2007 р, а також його поетичних 
збірок. Без допоміжних покажчиків. 

2210. Олег Романів : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. К. Мельник, Б. М. Романів ; авт. вступ. ст. : З. Т. Назарчук, 
Г. М. Никифорчин, А. Ф. Карась ; НТШ, Комісія бібліогр. і книгознавства. – Львів : [НВЦ НТШ], 2007. – 164 с. + 16 л. іл. – 
(Наук.-довідкові вид. Сер 1. Бібліогр. ; т. 17).   НБУВ: ВА700152 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого механіка-матеріалознавця, суспільствознавця й організатора науки, доктора 
технічних наук (1970), члена-кореспондента АН УРСР (1985), почесного члена НТШ, заслуженого діяча науки і техніки 
України О. М. Романіва. Наведено покажчик друкованих праць ученого за 1957–2005 рр., а також літературних джерел про 
нього [1960–2005]. 

2211. Олександр Іванович Черевко : бібліогр. покажч.: (до 55-річчя з дня народж. та 30-річчя наук. діяльності) / уклад.: 
Л. Д. Льовшина, Р. І. Несторович, О. К. Кухарьонок, Т. В. Коновалова ; МОН України, Харків. держ. ун-т харчування та 
торгівлі. – Харків : [ХДУХТ], 2007. – 99 с., [12] арк. фотоіл.   НБУВ: ВА716909 
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність О. І. Черевка — вченого у галузі харчових технологій, доктора технічних 
наук (1997), професора, заслуженого діяча науки і техніки України. Наведено покажчик наукових праць ученого з питань 
розробки нових технологій переробки с. г. сировини, виробництва продуктів харчування [1978–2007], а також список 
літературних джерел про його життя та діяльність [1997–2007]. 

2212. Олександр Семенович Пономарьов : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Семененко ; Нац. техн. ун-т «Харків. 
політех. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 244 с. – (Видатні діячі Нац. техн. ун-та «ХПІ»).  НБУВ: ВА696323 
Висвітлено життєвий і творчий шлях професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами 
НТУ «ХПІ», бібліографію наукових праць [1966–2007], перелік авторських свідоцтв, навчально-методичних робіт 
[1975–2007], монографії, підручники, посібники [1993–2007], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик назв, 
покажчик співавторів). 

2213. Олександр Супруненко — археолог, історіограф, музейник і видавець : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. А. Гаври-
люк [та ін.] ; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, Центр охорони та досліджень пам'яток археології упр. культури 
і туризму Полтав. облдержадміністрації. – Київ : [б. в.], 2007. – 164 с.   НБУВ: ВА684823 
Наведено реєстр наукових і публіцистичних праць Олександра Борисовича Супруненка — археолога, історіографа, музеє-, 
пам'ятко- та краєзнавця, кандидата історичних наук, заслуженого працівника культури України, директора Центру 
охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. Подано біографічні 
дані про вченого та список літератури про нього. 
2214. Орест Степанович Ступка : бібліогр. покажч. / упоряд. : О. Ступка, Н. Гапчин, М. Козак, Д. Сидор ; авт. вступ ст. 
Ю. Сеньковський ; відп. ред. М. Павлюк ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів : [Проман ; Прес-
Експрес Львів], 2007. – 58 с. : портр.  НБУВ: АО266197 
Покажчик підготовлено до 70-річчя від дня народження доктора геолого-мінералогічних наук (1989), професора 
О. С. Ступки. Подано короткий нарис життєвого і творчого шляху, покажчик друкованих праць ученого [1964–2007], 
автореферати дисертацій [1968, 1988], список праць, які вийшли під редакцією О.  С. Ступки [1995–2002], допоміжні 
покажчики (алфавітний покажчик друкованих праць, іменний покажчик співавторів, список основних скорочень). 

2215. Панасюк Броніслав Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2007 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерле-
менко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Київ. нац. 
економічний ун-т. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 148 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).   НБУВ: ВА688264 
Висвітлено матеріали про наукову і практичну діяльність доктора економічних наук (1991), академіка УААН (2002) 
Б. Я. Панасюка, основні дати його життя, дані про основні наукові дослідження вченого. Наведено хронологічний 
покажчик його публікацій (публіцистичні статті [1997–2002]; праці, опубліковані за науковою редакцією Б. Я. Панасюка 
[2003–2007]), праці про Б. Я. Панасюка [2001, 2006], іменний та предметно-тематичний покажчики. 

2216. Педагог. Науковець. Особистість : до ювілею Є. П. Голобородько / уклад.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. – 2-
е вид., допов. – Херсон : [Олді-плюс], 2007. – 158 с. : іл.   НБУВ: ВА713563 
Видання, присвячене доктору педагогічних наук (1991), члену-кореспонденту АПН України (1994) професору кафедри 
менеджменту освіти Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Євдокії 
Петрівні Голобородько, складається з трьох частин. До I частини увійшли такі розділи: «Науково-педагогічні віхи», 
«Життєвий шлях доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Голобородько Євдокії 
Петрівни», «[Основні дати життя і діяльності]», «Список наукових і науково-методичних праць професора 
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Є. П. Голобородько»: «Методика викладання російської мови» [1975–2002], «Методика викладання української мови» 
[1975–2006], «Загальна педагогіка» [1975–2005], «Педагогіка вищої школи» [1969–2005], «Педагогічна публіцистика» 
[1972–2006], «Методичні матеріали для поступаючих у вузи» [1994–1999], «Неповний перелік конференцій та інших 
наукових форумів, у роботі яких професор Є. П. Голобородько брала участь» [1975–2006], «Рецензії» [1982–2003], 
«Публікації про Є. П. Голобородько» [1964–2006]. До частини ІІ увійшли «Святкові поздоровлення», до ІІІ — 
«Ювілейні публікації» [2007]. 

2217. Петр Васильевич Зарицкий — профессор Харьковского университета: (к 80-летию со дня рождения) / сост. 
С. Р. Марченко ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2007. – 45 с. 
Видання присвячено геологу, літологу, доктору геолого-мінералогічних наук, професору, академіку АНВШ 
П. В. Зарицькому. 

2218. Петро Єфремович Ткачук : біобібліогр. нарис (до 70-річчя від дня народж.) / упоряд. : Л. М. Марчук, 
А. С. Попович, В. М. Пархоменко ; Кам'янець-Поділь. держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2007. – 
60 с. : фотогр.   НБУВ: ВА697216 
Видання розкриває життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність П. Є. Ткачука — діалектолога, педагога, вченого з 
питань досліджень західно-подільських говірок, структурної організації та семантики гончарської лексики у подільських 
говірках, розробника Загальнослов'янського лінгвістичного атласу. Наведено покажчик наукових і навчально-методичних 
праць ученого, а також список літературних джерел про нього. 

2219. Петро Іванов — дослідник Куп'янщини (1837–1931) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Дмитрієва ; наук. ред. 
М. М. Красиков : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Спілка етнологів та фольклористів м. Харкова. – Харків : [б. в.], 2007. – 104 с.  
НБУВ: ВА704268 
Посібник підготовлено до 170-річчя від дня народження дослідника природи і традиційної культури Куп’янщини 
етнографа, ентомолога Петра Васильовича Іванова. До покажчика включено ті джерела, де зустрічаються побіжні згадки 
про нього, а також наукові праці, що ґрунтувалися на його записах і мають посилання на його публікації. Для зручності 
останні згруповано в окремий розділ «Фольклорно-етнографічні записи П. В. Іванова, як джерело наукових досліджень», 
який не можна вважати вичерпним. До посібника включено також природознавчі праці П. В.Іванова та публікації про 
нього, як ентомолога. Видання містить описи публікацій та книг, що вийшли друком у 1870–2007 рр. 
2220. Петро Іванович Каленюк : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / уклад.: В. С. Ільків, І. В. Когут, 
Х. Й. Кучмінська [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 40, [1] с. : 
портр., іл. НБУВ: Р110267 
Висвітлено життєвий і науковий шлях (факти з біографії, блок фотоілюстрацій) П. І. Каленюка — математика, професора, 
доктора фізико-математичних наук (1992). Наведено інформацію про наукові [1974–2006] та навчально-методичні праці 
вченого [1989–2006], доповіді на наукових конференціях, а також автореферати дисертацій, захищених під його 
керівництвом [1987–2004]. 
2221. Петро Іванович Смолічев : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: В. Г. Мудрицька, О. Є. Черненко ; ред. І. Я. Каганова ; 
наук. ред. Л. Б. Коваленко ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Чернігів, 2007. – 14 с. – 
(Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 9).  
Видання присвячено археологу, історику, музеєзнавцю П. І. Смолічеву. Посібник складається з наступних розділів: праці 
П. І. Смолічева, неопубліковані праці П. І. Смолічева, література про П. І. Смолічева. У середині рубрик матеріал 
розташовано за хронологічним принципом. Бібліографічні записи проанотовано, якщо в тому була потреба. Покажчик 
супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з іменного та географічного покажчиків, а також 
списку скорочень. Добір матеріалу завершено у серпні 2006 р. 

2222. Петро Феодосійович Гожик : біобібліогр. покажч. / уклад. С. Б. Шехунова ; відп. ред. О. Ю. Митропольський ; 
НАН України, Ін-т геологічних наук. – Київ : АРС-ПРИНТ, 2007. – 58 с., [4] арк. фотоіл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  НБУВ: АО266243 
Видання, присвячене доктору геолого-мінералогічних наук (1993), академіку НАН України (2006) П. Ф. Гожику, має таку 
структуру: передмова; короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності 
П. Ф. Гожика; основні дати життя та діяльності; зарубіжні наукові та службові відрядження; хронологічний покажчик 
друкованих робіт [1962–2007]; наукове редагування [1990–2006]; наукові звіти [1968–2006]; про академіка НАН України 
П. Ф. Гожика [1983–2007]; іменний покажчик. 

2223. Письменник-мандрівник: до 100-річчя від дня народж. М. П. Трублаїні (1907–1941) : інформ. бібліогр. список для 
організаторів дит. читання / уклад.: Н. О. Гажаман, Н. П. Сисоєва ; Нац. б-ка України для дітей. – Київ : [б. в.], 2007. – 12 с. 
НБУВ: Р108735 
Видання містить короткі біографічні відомості про письменника та стислу бібліографію, яка включає «Книги та статті про 
письменника» [1978–2006], «Ілюстратори творів М. П. Трублаїні», «Статті у мережі Інтернет». Без допоміжних 
покажчиків. 

2224. Під тягарем хреста : метод.-бібліогр. матеріали до відзначення 70-річних роковин Василя Стуса. – Чернівці : 
ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2007. – 20 с.  
Окрім методичних матеріалів, подано основні дати життя і діяльності Василя Семеновича Стуса, бібліографію основних 
видань його творів, листування В. Стуса, список літератури про нього. 

2225. Побратаний зі словом: до 70-ліття від дня народж. відомого укр. літературознавця, письменника, публіциста та 
громад. діяча Богдана Івановича Мельничука / підгот. О. Довгань ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2007. – 28 с.  
Окрім методичних матеріалів, до видання включено основні дати життя і творчості Б. І. Мельничука, бібліографію його 
творів та список літератури про нього. 

2226. Подих подільського зябу: Микола Мачківський — поет, прозаїк, літературознавець: біобібліогр. покажч. / уклад.: 
В. Б. Тарчевська, Т. Є. Сороколіт ; Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва. – Хмельницький : [б. в.], 2007. – 109 с.  
Микола Антонович Мачківський. 

2227. Постоянный творческий поиск: к 70-летию со дня рождения Лойко Дмитрия Петровича : биобиблиогр. указ. / 
сост. Л. В. Алейникова ; ред. Т. П. Ткаченко ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2007. – 40 с. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 10).  
Видання присвячено кандидату технічних наук, професору Д. П. Лойку.  
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2228. Причастя словом: до 60-річчя з дня народж. Богдана Йосиповича Столярчука : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
Н. М. Кожан, Н. О. Нікітіна ; ред. : Н. М. Кожан, З. М. Тирак ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : 
Волинські обереги, 2007. – 56 c. : фотоіл. – (Сер. «Дослідники Рівнен. краю»).  НБУВ: ВА688535 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Б. Й. Столярчука — музиканта, педагога, поета, мистецтвознавця, краєзнавця. 
Наведено бібліографічні описи окремо виданих творів автора, а також його публікацій у збірниках, жураналах і газетах. 
2229. Професор Віктор Олексійович Жадько : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Н. І. Тарасова, Г. І. Германчук ; наук. ред. 
Л. В. Савенкова ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2007. – 28 с. : 
іл., портр. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).  
Видання, присвячене письменнику, публіцисту, видавцю, некрополезнавцю, краєзнавцю, енциклопедисту, доктору 
філософських наук (2008) В. О. Жадьку, включає фоторозповідь життєвого буття вченого, нарис М. Шудрі про життя і 
творчу діяльність Віктора Олексійовича Жадька, список книг письменника [1982–2006], перелік художньо-
документальних, наукових і навчально-методичних праць (хронологічний) [1976–2007]; список літератури про нього 
[2000–2007]; рецензії на його твори [2000–2007]. 

2230. Професор Дегодюк Едуард Григорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971–2006 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
О. П. Анікіна, С. З. Гуральчук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, ННЦ «Ін-т землеробства УААН». – Київ : Аграр. 
наука, 2007. – 180 c. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 16).   НБУВ: ВА688262 
Публікацію присвячено Е. Г. Дегодюку — доктору с. г. наук, професору. Зміст: Сайко В. Ф. Слово про вченого. Основні 
дати життя і діяльності Едуарда Григоровича Дегодюка. Про себе і навколишній світ (біографічно-публіцистичні 
роздуми). Світлини з життєвого шляху Е. Г. Дегодюка. Наукові формули Е. Г. Дегодюка. Ліричні формули Е. Г. Дегодюка. 
Із поетичних роздумів Е. Г. Дегодюка про суть життя. Із роздумів Е. Г. Дегодюка про долю України. Вшанування ювіляра 
із 60-річчям. Хронологічний покажчик публікацій [1971–2006]. Авторські свідоцтва [1989–2002]. Наукова школа: 
Кандидатські дисертації, підготовлені під науковим керівництвом Е. Г. Дегодюка [1990–2002]. Поезії [1992–2005]. Праці, 
опубліковані за науковою редакцією Е. Г. Дегодюка [1988–2004]. Публікації про життя та діяльність Е. Г. Дегодюка [1993–
2006]. Іменний покажчик. Предметно-тематичний покажчик. 

2231. Професор Зеленський Михайло Олексійович (1912–1997) : біобібліогр. покажч. наук. пр.: пам’яті вченого-
селекціонера, педагога / уклад.: В. Л. Жемойда, В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, 
ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т. – Київ : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2007. – 104 с. : портр., іл. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-
аграріїв України» ; кн. 17).   ННСГБ: 525875/П84 
Видання, присвячене доктору с. г. наук (1952) професору Національного аграрного університету М. О. Зеленському, 
включає статті, спогади про життєвий і творчий шлях вченого, основні дати його життя і діяльності, хронологічний 
покажчик друкованих праць М. О. Зеленського [1938–1996], список літератури про нього [1958–2003] та ін. матеріали. 
Наприкінці видання розміщено предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2232. Професор Коновалов В'ячеслав Сергійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2006 рр. / уклад. В. І. 
Фасоля ; наук. ред. В. П. Буркат ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 37 с. : портр.    
НБУВ: Р109236 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, педагогічну та громадську діяльність В. С. Коновалова — вченого-
генетика, доктора біологічних наук (1983), професора. Надано хронологічний покажчик його наукових публікацій [1966–
2006]; праці, опубліковані за науковою редакцією та у співавторстві В. С. Коновалова [1999–2005]; список літератури про 
життя та діяльність В. С. Коновалова [1991–2005]. Видання містить предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2233. Професор Микола Васильович Никончук : матеріали до бібліогр. вчених / упоряд., вступ. ст. П. Ю. Гриценко. – 
Київ : ПУЛЬСАРИ, 2007. – 80 с. : фотогр. – (Мовознавці України / НАН України).   НБУВ: АО265920 
Наведено інформацію про життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність М. В. Никончука — діалектолога, спеціаліста 
в галузі архаїчних поліських діалектів, доктора філологічних наук (1982), професора. Подано відомості про його наукові 
праці [1965–2004] та збірки поетичних творів [1992–2003], публікації про життя і праці професора М. В. Никончука [1982–
2004], а також дисертації, підготовлені під керівництвом ученого [1984–2003]. 

2234. Професор Осипчук Андрій Антонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2006 рр. / уклад.: О. М. Опанасенко, 
І. М. Хоменко ; авт. вступ. ст. А. А. Бондарчук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, Ін-т картоплярства, ДНСГБ. – Київ : ТОВ ВК 
«Кит», 2007. – 57 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 21).   ННСГБ: 527683/П84 
Видання, присвячене вченому-селекціонеру картоплі, доктору с. г. наук (1993), професору А. А. Осипчуку, містить основні 
дати його життя і творчості, біографічний нарис про вченого, вітання ювіляру від колег, учнів, друзів; хронологічний 
покажчик друкованих праць [1967–2006]; авторські свідоцтва, патенти [1976–2005]; праці, опубліковані за науковою 
редакцією А. А. Осипчука [1976–2006]; інформацію про наукову школу [1997–2006]; список літератури про нього [1995–
2003]; предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2235. Професор Свєчин Кирило Борисович (1907–1986) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1931–1992 рр.: до 100-річчя з 
дня народж. вченого і педагога / уклад.: В. І. Костенко, А. М. Угнівенко, Б. М. Гопка [та ін.] ; наук. ред. : В. А. Вергунов, 
А. М. Угнівенко ; УААН [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – 104 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 19).  
ННСГБ: 526660/П84 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора біологічних наук (1950), професора К. Б. Свєчина. Подано низку статей та 
спогадів про вченого, основні дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик наукових праць К. Б. Свєчина 
[1931–1992]; перелік праць, опублікованих за його науковою редакцією [1937–1986]; дисертації, підготовлені за науковою 
редакцією К. Б. Свєчина (на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук [1965–1993], доктора с. г. наук [1973–
1987], кандидата біологічних наук [1969–1970], кандидата с. г. наук [1955–1992]). 

2236. Професор Тихоненко Дмитро Григорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2007 рр.: до 125-річчя від дня 
народж. / уклад.: В. А. Вергунов, Н. М. Новосад, О. П. Анікіна [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; М-во аграр. політики 
України, УААН, ДНСГБ, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 116 с. : портр. – (Сер. 
«Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 22).   ННСГБ: 528871/П84 
Покажчик знайомить з життям, науковою і громадською діяльністю еколога, біогеохіміка, ґрунтознавця, доктора с. г. наук 
(1983), професора Д. Г. Тихоненка. Подано основні дати життя та діяльності вченого, біографічний нарис і поетичні 
етюди, низку статей про наукові досягнення Д. Г. Тихоненка, хронологічний покажчик його публікацій [1963–2007], 
список праць, опублікованих за науковою редакцією Д. Г. Тихоненка [1989–2006], інформацію про наукову школу: 
дисертації, підготовлені під науковим керівництвом академіка (на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [2002]; 
кандидата с. г. наук [1989–2005]); дисертації, офіційним опонентом яких був Д. Г. Тихоненко (на здобуття наукового 
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ступеня доктора с. г. наук [1989–2006], кандидата с. г. наук [1974–2006]); список літератури про життя та діяльність 
Д. Г. Тихоненка [1997–2007]; допоміжні покажчики (іменний, предметно-тематичний). 

2237. Професор Янголь Антон Михайлович (1902–1983) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1929–1977 рр.: до 75-річчя Ін-
ту гідротехніки і меліорації УААН / уклад.: В. А. Вергунов, О. В. Бачкала ; наук. ред. : В. А. Вергунов, І. Калантиренко ; УААН, 
ДНСГБ, Ін-т гідротехніки і меліорації. – Київ : [Тип. від «А» до «Я»], 2007. – 79 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-
аграріїв України ; кн. 18).   ННСГБ: 531047/П84 
Матеріал присвячено основоположнику меліоративної науки в Україні, вченому-меліоратору, доктору технічних наук 
(1968), професору А. М. Янголю. До видання включено основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
наукових праць ученого [1929–1977], список праць, опублікованих за редакцією А. М. Янголя; перелік дисертацій, 
підготовлених під його науковим керівництвом; список літератури про діяльність А. М. Янголя [1929–1977], з наукової 
спадщини вченого (останні публікації, рукописи); матеріали, присвячені вшануванню пам’яті А. М. Янголя (статті, 
спогади), допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

2238. Раїса Іванівна Павленко : біобібліогр. нарис / уклад. Т. А. Остапенко ; ННМБУ. – Київ : СПД Коляда О. П., 2007. – 
72 с. : фотогр. – (Славні імена укр. мед. книги : мед. б-ки України в особах, документах, бібліогр.).         НБУВ: ВС43023 
Подано життєвий і творчий шлях Р. І. Павленко — бібліотекаря, заслуженого працівника культури України, провідного 
бібліотекознавця країни, генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України. Наведено відомості 
про її наукову та громадську діяльності, публікацій, закордонні поїздки. 
2239. Роман Іванович Байцар : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Щитинська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – 
Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 69 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 39).  
НБУВ: ВА686296 
Покажчик присвячено Р. І. Байцару — ученому у галузі електронної техніки та метрології, професору Національного 
університету «Львівська політехніка». Зміст: Від укладачів; Юзевич В. «Життєвий і творчий шлях професора 
Р. І. Байцара» (до 60-річчя від дня народження); Мар’ямова І. Й. «Штрихи до портрета науковця»; «Основні дати життя та 
діяльності вченого»; «Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань»; «Нагороди, публікації про життя та 
діяльність Р. І. Байцара» [1987–2004]; «Опубліковані наукові праці Р. І. Байцара» [1968–2007]; «Навчально-методичні 
праці» [1997–2007]; «Авторські свідоцтва та патенти» [1977–2002]; «Доповіді на наукових конференціях (неопубліковані)» 
[1974–1993]; «Науково-дослідні роботи, виконані за участю та під керівництвом Р. І. Байцара» [1973–2006]; 
«Автореферати дисертацій, магістерські та дипломні роботи, захищені під науковим керівництвом Р. І. Байцара» [1997–
2006]; «Іменний покажчик». 

2240. Роман Михайлович Матейко : біобібліогр. покажик / уклад. Л. Ващишин ; авт. вступ. ст. М. Лазарович. – 
Тернопіль : Економ. думка, 2007. – 60 с. – (Сер. : «Вчені ТНЕУ»).  
Висвітлює життєвий і творчий шлях педагога, краєзнавця, кандидата історичних наук, заслуженого працівника освіти 
України Р. М. Матейка. Подано основні дати життя і наукової діяльності вченого, біографічний нарис, бібліографію 
опублікованих праць Р. М. Матейка (матеріал згруповано тематично у 9 розділах).  

2241. Роман Шухевич: «Це був наказ мого серця!»: бібліогр. покажч. / уклад.: В. Чупрова, Л. Оленич ; авт. нарису 
В. Окаринський ; ред. Г. Жовтко ; відп. за вип. В. Вітенко ; Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : [Підручники і посібники], 2007. – 
144 с. – (Родом з України ; вип. 1).   НБУВ: ВА696812 
Покажчик присвячено політичному та військовому діячу, командувачу УПА Роману Шухевичу — Тарасу Чупринці. 
Зібрано документи за особистим підписом генерал-хорунжого, список літератури про його життя та діяльність. Окремо 
подано матеріали з вшанування пам’яті командира-провідника. 
2242. Ротач Петро Петрович : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. Ю. Соломоненко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН 
України, Центр культурологічних студій Ін-ту історії України. – Київ : [б. в.], 2007. – 243 с. – (Джерела до культурологічних 
студій ; вип.1).   НБУВ: ВА686724 
Висвітлено життєвий і творчий шлях П. П. Ротача — літературознавця, краєзнавця та культуролога. Наведено інформацію 
про окремі його видання, публікації в збірниках, журналах, газетах, виступи на наукових і краєзнавчих конференціях. 
2243. Світлана Миколаївна Ляшко : біобібліогр.: до 60-річчя з дня народж. / упоряд. О. М. Яценко ; авт. вступ. ст. 
Т. І. Ківшарь ; Запоріз. упр. культури і туризму обл. держ. адмін., Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького, Запоріз. обл. 
краєзнавчий музей. – Запоріжжя : Дике поле, 2007. – 53 c.   НБУВ: ВА691630 
Висвітлено основні етапи життя та наукової діяльності С. М. Ляшко — археолога, провідного наукового співробітника 
Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидата історичних наук. Наведено хронологічний покажчик її наукових 
праць [1974–2006], список праць, опублікованих за науковою редакцією С. М. Ляшко [1996–2007], а також список 
літературних джерел про неї [2002–2004]. До допоміжних покажчиків увійшли іменний, алфавітний покажчик творів та 
географічний. 
2244. Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. Л. П. Семененко ; 
Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», НТБ. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – 192 с.  НБУВ: ВА685074 
До покажчика включено інформацію про життя і діяльність С. К. Шелкового — вченого у галузі прикладної математики, 
механіки, кандидата технічних наук, письменника, публіциста, члена НСПУ. Дана бібліографія його наукових, навчально-
методичних і літературних публікацій, статті й відгуки про його наукову і литературну діяльності, а також тексти деяких 
віршів С. К. Шелкового. 
2245. Сергей Николаевич Прокопов: творческий портрет / авт.-сост. Н. В. Червинская ; ХГУ им. И. П. Котляревского. – 
Харьков : [Ліхтар], 2007. – 55 с. – (Биогр. и библиогр. выдающихся музыкантов).   НБУВ: ВА716397 
Видання знайомить із життям і творчою діяльністю хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України, професора 
С. М. Прокопова. Подано відомості про його педагогічну роботу на кафедрі хорового диригування Харківського 
державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського і у Харківському обласному Палаці дитячої та юнацької 
творчості, як керівника хора «Весняні голоси». Зроблено огляд наукових праць С. М. Прокопова, присвячених вивченню 
питань методики дитячого хорового виховання і освіти, розглянуто виконавчі і педагогічні принципи роботи музиканта. 
Наведено бібліографічні описи наукових праць С. М. Прокопова і список музичних творів, виконаних хором «Весняні 
голоси». 
2246. Славов Володимир Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2007 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. В. Славова ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 136 с. : 
портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. НААН України»).   ННСГБ: 526720/С47 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2240.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2241.pdf
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Покажчик присвячено вченому в галузі екології агропромислового виробництва, доктору с. г. наук (1992), члену-
кореспонденту УААН (1993) В. П. Славову. Подано основні дати життя і діяльності вченого (укр., англ. мовами), статтю 
про життєвий і творчий шлях В. П. Славова, спогади про нього, хронологічний покажчик публікацій, перелік авторських 
свідоцтв і патентів [1974–2007], список дисертацій, підготовлених під науковим керівництвом В. П. Славова (на здобуття 
наукового ступеня кандидата с. г. наук [1989–2004), список літератури про життя та діяльність В. П. Славова [1998–2006], 
допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

2247. Соломія Крушельницька (23.09.1872 – 16.11.1952) : бібліогр. покажч. / уклад. А. О. Ленчишин ; ред. 
Г. Й. Жовтко ; відп. за вип. В. І. Вітенко ; Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : [Підручники і 
посібники], 2007. – 110 с.   НБУВ: ВА719548 
Видання підготовлено до 135-річчя від дня народження співачки Соломії Амвросіївни Крушельницької. Відображені 
документи, які створюють життєписно-бібліографічну студію зірки оперної сцени, виконавиці українських народних 
пісень та пісень українських композиторів. Бібліографію укладено в десяти розділах, один із них містить матеріали про 
співачку, розміщені в мережі Інтернет.  

2248. Софія Володимирівна Сороковська (1918–2000) : біобібліогр. нарис / уклад. та авт. вступ. ст. Р. С. Жданова ; 
наук. ред. В. Кононенко ; НПБУ. – Київ : НПБУ, 2007. – 27 с. – (Провідні діячі укр. книги ; вип. 22).         НБУВ: Р109507 
Видання містить життєвий і творчий шлях С. Сороковської — бібліографознавця, бібліотекознавця, педагога, кандидата 
історичних наук. Наведено покажчик наукових праць науковця, а також список літератури про її наукову діяльність. 
2249. Станислав Николаевич Конюхов / сост. библиогр. указ. : Н. Н. Слюняев, А. И. Логвиненко, А. В. Карманов [и др.] ; 
авт. вступ. ст. : В. Д. Ткаченко, В. И. Перлик, В. Д. Жовтяк ; редкол. А. Ф. Булат (предс.) и др. – К. : Наук. думка, 2007. – 
88 с. ; 9 л. фотогр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).   НБУВ: ВА684957 
Подано наукову, проектно-конструкторську, науково-організаційну і громадську діяльність ученого в галузі ракетно-
космічної техніки, Героя України, доктора технічних наук (1987), академіка АН України (1992), віце-президента 
Міжнародної академії астронавтики С. М. Конюхова. До видання включено бібліографію друкованих праць (монографії 
[1997–2004], статті [1963–2006], авторські свідоцтва і патенти [1972–2006]). 
2250. Станіслав Савович Стриженюк : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зеленко ; ред. 
М. Л. Десенко ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2007. – 86 с. – (Письменники Одеси ; вип. 23).       НБУВ: ВА704568 
Висвітлено життєвий і творчий шлях поета та публіциста С. С. Стриженюка. Наведено бібліографічні описи його 
публікацій за період 1956–2007 рр. і список літературних джерел про нього. 

2251. Степан Дмитрович Івасишен : біобібліогр. довідник / упоряд. Г. С. Пасічник ; відп. ред. І. М. Черевко ; МОН 
України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 50 с. : портр., іл.        НБУВ: ВА716328 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, педагогічну та науково-організаційну діяльність математика, педагога, доктора 
фізико-математичних наук (1981), професора С. Д. Івасишена. Наведено покажчик наукових і методичних праць ученого 
[1961–2007], перелік авторефератів дисертацій, виконаних під його керівництвом [1969–2007], а також довідкові дані про 
його учнів. Надано список літературних джерел про життя та діяльність математика [1966–2006]. Наприкінці видання 
розміщено алфавітний покажчик співавторів наукових і методичних праць С. Д. Івасишена й підбірку фотоілюстрацій. 

2252. Степан Павлюк: (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Яблонська ; авт. ст. : Р. Кирчів, 
Р. Яців, В. Овсійчук, В. Откович ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : [б. в.], 2007. – 204, [1] с. : іл., портр.  
НПБУ: Б330064 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1992), академіку НАН України (2009) Степану Петровичу Павлюку, 
містить статті колег, знайомих, підготовлені до 60-річчя з дня народження вченого, основні дати його життя, наукової та 
громадсько-політичної діяльності; наукові праці Степана Павлюка (окремі видання [1983–2006], наукові публікації, 
монографії, наукові збірники, енциклопедії, матеріали конференцій [1983–2007]; наукові та публіцистичні статті в газетах 
та журналах [1977–2007]; статті на сторінках «Народознавчих зошитів» [1995–2006]); рецензії на праці С. Павлюка [1986–
1995]; наукове редагування та рецензування [1987–2007]; наукове керування та офіційне опонування дисертаціями [1994–
2007]; доповіді, виголошені на конференціях [1983–2007]; інформацію про громадсько-політичну діяльність С. Павлюка; 
його виступи на сесіях Верховної Ради України [1990–1994], на радіо та телебаченні (радіо [1989–2002], телебачення 
[1985–2007]; список літератури про вченого [1968–2007]; публікації про нього в інтернет-джерелах. 

2253. Таїров Василь Єгорович : бібліогр. покажч. наук. пр.: 150-річчю з дня народж. видатного вченого присвячується / 
уклад.: В. М. Суховілова, М. Д. Дада ; голов. 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], 2007. – 42 с.   НБУВ: Р113871 
Відтворено життєвий і творчий шлях В. Є. Таїрова (1859–1938) — вченого у галузі виноградарства та виноробства, 
доктора с. г. наук (1937). Наведено покажчик наукових праць ученого (укр., рос., англ., нім., франц. мовами) за період 
1881–1940 рр.; публікації, присвячені В. Є. Таїрову [1910–2006]; нагороди, присуджені на виставках В. Є. Таїрову та його 
виданням «Віснику виноробства» та «Бібліотеці Вісника виноробства» [1911]. 

2254. Тарас Іванович Максим'юк : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко ; ОДНБ 
ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2007. – 58 с.   НБУВ: ВА712826 
Покажчик присвячено заслуженому працівникові культури України, почесному членові Всеукраїнської спілки краєзнавців 
та Одеського товариства колекціонерів, першому заступникові голови правління Одеського відділення Українського 
фонду культури, колекціонерові Т. І. Максим’юку. Підготовка посібника проводилася за фондами ОДНБ ім. М. Горького 
та за архівом вченого. Добір публікацій завершено за станом на грудень 2006 р. Їх описано за існуючими правилами і 
систематизовано у відповідних рубриках, що дає змогу читачеві легко виявити потрібну групу друкованих документів чи 
окремий з них. До послуг користувача — покажчики імен та періодичних видань. 

2255. Тетяна Космеда : біобібліогр. покажч. / уклад. З. М. Бичко ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Паіс, 
2007. – 115 с.  НБУВ: ВА683514  
Висвітлено основні етапи життєвого і творчого шляху мовознавця, доктора філологічних наук (2001), професора Тетяни 
Анатоліївни Космеди. Наведено бібліографію її монографій, авторефератів, підручників, посібників, статей, рецензій, 
матеріалів конгресів, конференцій, наукових читань, семінарів, симпозіумів; закордонних видань вченої. 
2256. Тканко Олександр Васильович (1916–2006 рр.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. З. Медалієва, Л. М. Терехова ; 
наук. ред. В. В. Масненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Наук. б-ка. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького, 2007. – 40 с. – (Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 7).      НБУВ: Р109299 
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Наведено перелік наукових праць О. В. Тканка — командира Закарпатського партизанського з'єднання, Героя Радянського 
Союзу, вченого-історика, кандидата історичних наук, професора, ректора Черкаського державного педагогічного 
інституту (1953–1979 рр). Вміщено архівні матеріали про нього. 
2257. «...У затінку дерев» Віктора Грабовського : біобібліогр. покажч. та метод. рек. по творчості письменника / підгот. : 
Н. С. Мочалова, Т. Г. Біла ; Білоцерків. міська ЦБС [Київ. обл.]. – Біла Церква : [б. в.], 2006. – 20 с. – (Літ. Білоцерківщина).  
Видання про літературне дослідження творчості поета, літературознавця, перекладача Віктора Никаноровича 
Грабовського. Містить відомості біографічного та творчого характеру письменника. Матеріал подано за хронологією 
виходу творів [1976–2006]. 
2258. Український історик Сергій Заремба : док. та матеріали до бібліогр. / упоряд., авт. життєопису та уклад. бібліогр. 
Т. І. Ківшарь. – Київ : Жнець, 2007. – 204 с. : фотогр.   НБУВ: ВА682156, Онищенко О. С./ВА367 
Висвітлено життєвий і творчий шлях історика, краєзнавця, пам’яткознавця, доктора історичних наук (1996) Сергія 
Захаровича Заремби. Наведено бібліографію наукових праць ученого, а також опубліковано документи з його архіву, 
зокрема, дипломи, нагороди, протоколи, рецензії, листи, довідки, заяви, характеристики, доповіді тощо. 
2259. Український письменник Василь Мисик (1907–1983) : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Л. Манова ; наук. ред. 
Р. В. Мельників ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2007. – 63 с. – (Повернені імена).  НБУВ: ВА738026 
Василь Олександрович Мисик — письменник, поет, перекладач. Видання містить вступну статтю «Штрихи до портрета 
Василя Мисика» та розділи: «Основні дати життя і творчості Василя Мисика», «Про творчість», «Рецензії на твори», 
«Василь Мисик у художній літературі» [1927–2006], «Портрет. Фотографії» [1966], «Бібліографічні матеріали» [1926–
1965]. Іменний покажчик. 
2260. Федір Михайлович Медвідь : бібліогр. покажч. / уклад.: А. М. Герасименко, Л. О. Сай-Бондар ; Держ. податкова 
адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Атіка, 2007. – 76 с.   НБУВ: ВА684578 
Відображено основні етапи життя, наукову, організаційно-наукову, педагогічну, громадсько-політичну діяльність 
Ф. М. Медвідя — вченого в галузі історії науки, політичної історії, філософії, політології, педагогіки, права. Наведено 
хронологічний покажчик праць ученого. 
2261. Федір Турченко : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. Г. Ткаченко, Ю. О. Каганов ; МОН України, Держ. вищ. навч. 
заклад «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 68 с. : іл.   НБУВ: ВА682172 
До видання включено біографію та бібліографію наукового доробку [1968–2006] доктора історичних наук (1988), 
професора Запорізького національного університету Федора Григоровича Турченка. 
2262. Федор Константинович Ткаченко : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; [авт. вступ. ст. 
Л. И. Якушечкина] ; Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2007. – 54 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-металознавця, доктора технічних наук (1973), професора Ф. К. Ткаченка. 
Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик праць ученого [1957–2007], перелік 
авторських свідоцтв [1981–1991]. Видання підготовлено до 80-річчя від дня народження Ф. К. Ткаченка. 
2263. Федунь Марія Романівна : покажч. публ. / упоряд. М. Р. Федунь ; наук. ред. Я. І. Треф'як ; МОН України, Івано-
Франків. облдержадмін., Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. – 15, [1] с. 
ДНПБУ: 012/Ф 34 
Доктор філологічних наук (2013). 

2264. Фелікс Кривін : бібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / уклад.: Л. О. Ільченко, Г. К. Ковальчук ; Закарпат. 
ОУНБ. – 2-е вид., переробл. і допов. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 130 с.  НБУВ: ВА703285 
У покажчику зібрано бібліографічну інформацію про творчий доробок письменника Фелікса Давидовича Кривіна з 1947 
до 2007 р. та публікації про його життя і творчість. 

2265. Филимонов С. Б. Сергей Борисович Филимонов : биобиблиогр. указ. / С. Б. Филимонов. – Симф. : СГТ, 2007. – 
79 с. : ил. – На обл. автор не указан.   НБУВ: ВА682884 
Подано життєвий і творчий шлях С. Б. Філімонова — ученого-архівіста, джерелознавця, доктора історичних наук (1992), 
професора, завідуючого кафедрою російської історії Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. 
Наведено біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, перелік його наукових праць [1970–2007], у яких 
відображено питання краєзнавчого руху в СРСР у 1920-х рр., та його ролі у збереженні і розвитку історичної науки, 
діяльності старійших і авторитетних кримських краєзнавчих організацій — Таврійської вченої архівної комісії і 
Таврійського товариства історії, археології і етнографії. 

2266. Чабан Анатолій Юзефович : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. З. Медалієва, Л. І. Синявська ; авт. вступ. ст. 
В. М. Мельниченко ; наук. ред. В. В. Масненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка, Наук. т-во істориків-
аграрників. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 43 с. : портр. – (Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту 
ім. Б. Хмельницького ; вип. 10).   НБУВ: Р110229 
Висвітлено основні дати життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора історичних наук (1992), професора 
А. Ю. Чабана. Наведено основні дати його життя і діяльності, хронологічний покажчик його наукових праць [1970–2006], 
список учнів А. Ю. Чабана, які захистили кандидатські дисертації [1998–2007], матеріали про А. Ю. Чабана [1991–2007]. 

2267. Через терни Гетсиманського саду / уклад.: В. Бойцова, О. Яворська, Н. Кондратюк, Ю. Гой ; Хмельн. ОУНБ 
ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 2007. – 36 с. 
Видання пропонує інформацію про життя і творчість письменника та політичного діяча Івана Багряного, а також 
методичні матеріали соціокультурної роботи з цієї теми. 
2268. Черняков Б. І. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. 1953–2005 = Mykola Lukash: a Bio-bibliographical Guide 1953–
2005 / Б. І. Черняков ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики, НТШ в Америці. – Київ : Критика, 2007. – 576 с. – 
(Відкритий архів. Бібліогр. студії).   НБУВ: ВС44709 
Відтворено основні дати життя та творчості Миколи Олексійовича Лукаша (1919–1988) —перекладача, мовознавця, 
поліглота. Наведено покажчик художніх творів, мово- та літературознавчих праць, фольклорних записів, перекладів 
(прози, поезії) творця, а також список критичних літературних джерел, хронікальних матеріалів, художніх і музичних 
творів, бібліографічних посібників про нього. 
2269. Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко : біобібліогр. покажч. / 
упоряд. : Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; Ін-т проф. освіти АПН України. – Київ : НПУ, 
2007. – 28 с. ; портр. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).  
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Покажчик присвячено 55-річчю від дня народження і 30-річчю науково-педагогічної діяльності доктора педагогічних наук 
(1995), професора, члена-кореспондента АПН України (2003), директора Інституту професійної освіти АПН України, 
В. К. Сидоренка. Подано нарис життя і науково-педагогічної творчості, покажчик основних друкованих праць, інформацію 
про наукову школу вченого, список літератури про нього, іменний покажчик. 
2270. Член-корреспондент НАН Украины Николай Федорович Шульга: к 60-летию со дня рождения / сост. 
А. В. Таньшина ; авт. вступ. ст. С. В. Пелетминский ; НАН Украины, Ин-т теор. физики им. А. И. Ахиезера ННЦ ХФТИ. – 
Харьков : Квант, 2007. – 64 с. : портр.   НБУВ: ВА690056 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідницької, організаційної, педагогічної і громадської діяльності фізика-
теоретика, доктора фізико-математичних наук (1985), академіка НАН України (2009) М. Ф. Шульги. Подано покажчик 
друкованих праць ученого [1971–2007], висвітлено відомості про його творчі досягнення. До видання також включено 
деякі спогади М. Ф. Шульги про роботу і зустрічі з видатними фізиками і декілька історій з його наукового життя. 
2271. Шатило Віктор Йосипович — лікар, організатор, науковець : біобібліогр. покажч. / уклад. І. П. Смалюх ; ред. 
Т. Ю. Музичук ; Упр. охорони здоров’я Житомир. облдержадмін., Житомир. ін-т медсестринства, Обл. наук. мед. б-ка. – 
Житомир : [б. в.], 2007. – 36 с. : портр. – (Славні імена охорони здоров’я Житомирщини).  
Подано біографічну довідку, список наукових праць [1990–2007], патенти [1998, 2004], навчально-методичні розробки 
[2005], рецензії, відгуки, список літератури [1999–2007] про доктора медичних наук (2007) В. Й. Шатила. 
2272. Юрій Анатолійович Пінчук : біобібліогр.: (до 70-річчя від дня народж.) / уклад.: С. С. Батуріна, О. Т. Гончар, 
Н. В. Пазюра, О. В. Ясь ; вступ. ст. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2007. – 64 с. : іл.  
НБУВ: ВА691126 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора історичних наук (1986), професора, дослідника проблем історіографії та 
джерелознавства України, заслуженого діяча науки та техніки України Ю. А. Пінчука. Розглянуто основні напрями його 
наукових досліджень і означено внесок у розвиток вітчизняної історичної науки. Наведено бібліографічний покажчик 
наукового доробку вченого [1971–2007] та публікацій про його діяльність [1987–2007]. Включено родинну іконографію. 

2273. Юрій Васильович Стефаник : бібліогр. покажч. / упоряд. : Л. Кульчицька-Жигайло, Н. Гапчин, М. Козак, 
Д. Сидор ; вступ. ст. Р.-Л. Макітра ; відп. ред. М. Павлюк ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів : 
ІГГГК, 2007. – 63 с. : портр.    НБУВ: АО265889 
Розкрито основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності дослідника в галузі 
геотехнології та термодинаміки, доктора технічних наук (1992) Ю. В. Стефаника. Наведено короткий нарис життєвого і 
творчого шляху, основні біографічні дати, покажчик наукових праць ученого [1972–2007], допоміжні покажчики 
(предметно-тематичний та алфавітний покажчики наукових праць, іменний покажчик). 

2274. Юрій Володимирович Макогон : біобібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. / уклад.: В. В. Пилипенко, 
Ю. С. Куштєй, Т. І. Макарова ; відп. за вип. : І. В. Хаджинов, Н. О. Карягіна ; відп. ред. В. В. Пилипенко ; Донец. нац. ун-т, 
Наук. б-ка. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 109 c. : іл. – (Видатні вчені Донец. нац. ун-ту).   НБУВ: ВА688045 
Відображено життя та науково-педагогічну діяльність Ю. В. Макогона — професора, доктора економічних наук (1994), 
завідувача кафедри «Міжнародна економіка» Донецького національного університету, академіка АЕНУ, директора 
Донецького філіалу Національного Інституту стратегічних досліджень. Наведено інформацію про наукові праці, навчальні 
посібники, підручники, статті, доповіді на конференціях [1981–2007]; авторські свідоцтва ученого [1998–2005]; дисертації, 
захищені під його керівництвом [1996–2006]. 
2275. Юрій Григорович Віленський : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Є. Корнілова [та ін.] ; Нац. наук. мед. б-ка 
України. – Київ : ННМБУ, 2007. – 65 с. – (Сер. «Славні імена укр. мед. книги: мед. б-ки України в особах, документах, 
бібліогр.»).   НБУВ: ВА696691 
Покажчик присвячено лікарю-фтизіатру, кандидату медичних наук Ю. Г. Віленському. Видання містить «Основні дати 
життя і діяльності Ю. Г. Віленського», статті: «Про ньго пишуть друзі та колеги», «Юрій Віленський — киянин, лікар, 
літератор. Координати творчості», бібліографію: «Література про Ю. Г. Віленського» [1996–2007], «Хронологічний 
покажчик праць Ю. Г. Віленського» [1964–2007], іменний покажчик та співавторів. 
2276. Юрій Ілліч Кундієв / уклад.: Т. Г. Верещак, А. О. Данік ; авт. вступ. ст. : В. І. Чернюк, В. І. Матюшина ; пер. вступ. 
ст. на англ. мову І. Г. Бєлашова. – Київ : Наук. думка, 2007. – 117 c. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: ВА687234 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність ученого в галузі профілактичної 
медицини, доктора медичних наук (1967), академіка АН УРСР (1979) і АМН України (1993), члена-кореспондента РАМН, 
заслуженого діяча науки України, двічі лауреата Державної премії України Ю. І. Кундієва. Подано список літератури про 
життя та діяльність ученого [1966–2004]; хронологічний покажчик наукових праць ученого з питань фізіології праці, 
дермальної токсикології, токсикології пестицидів і інших хімічних речовин, медицини праці в сільському господарстві, 
історії медицини [1953–2007]. 

2277. Юрій Макарович Березанський : біобібліогр. / упоряд. : В. І. Горбачук, Ю. С. Самойленко, В. І. Рабанович ; НАН 
України, Ін-т математики. – Київ : [б. в.], 2007. – 159 с. : іл. – (Біобібліогр. укр. вчених).  НБУВ: ВА687380 
Публікацію присвячено Ю. М. Березанському — математику, фахівцю в галузі функціонального аналізу, теорії операторів, 
теорії диференціальних рівнянь та їх застосувань, доктору фізико-математичних наук (1955), професору, академіку АН 
УРСР (1988). Зміст: «Вступ»; «Юрій Макарович Березанський» (до 80-річчя від дня народження); «Функціональний аналіз 
в Інституті математики НАН України» (огляд); «Коротка наукова біографія Ю. М. Березанського»; «Спогади 
Ю. М. Березанського про С. Г. Крейна»; «Листи-звернення, виступи. Коментарі Ю. М. Березанського до CV і його 
біографії в цілому»; «Фотографії Ю. М. Березанського та його друзів, котрі згадуються в книзі»; «Покажчик наукових 
праць Ю. М. Березанського» [1950–2007]. 

2278. Юрій Миколайович Кочубей : бібліогр. покажч. (1955–2007) / упоряд. Т. Ф. Маленька ; передм. Л. В. Матвєєва ; НАН 
України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ : [б. в.], 2007. – 56 с.         НБУВ: ВА720536, Онищенко О. С./ВА276 
Подано відомості про наукову діяльність ученого-сходознавця, кандидата філологічних наук Ю. М. Кочубея, наведено 
бібліографію його наукових праць в галузі сходознавства. 
2279. Юрій Семенович Червоний : бібліогр. покажч. / уклад.: С. І. Єленич, Т. Ю. Іванійчук ; наук. ред. : Ю. М. Оборотов, 
М. М. Солодухіна ; Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. б-ка, 2007. – 65 с. : портр. – (Вчені Одес. нац. юрид. 
акад. ; вип. 7).   НБУВ: ВА700825 
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Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Ю. С. Червоного — вченого-юриста, фахівця у галузі цивільного і 
сімейного права та цивільного процесу, кандидата юридичних наук (1952), професора, члена-кореспондента АПрН 
України (1993). Наведено покажчик його наукових праць [1951–2007] і літературних джерел про нього [1960–2007]. 

2280. Юрій Сергійович Ліпатов / уклад. Н. В. Бабкіна ; авт. вступ. ст. : Т. Т. Тодосійчук, Т. Д. Ігнатова ; пер. вступ. ст. на 
англ. мову Г. Г. Липський ; відп. ред. Ю. Ю. Керча ; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ : Ін-т хімії 
високомолекулярних сполук, 2007. – 383 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).       НБУВ: АО265875 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та науково-організаційної діяльності Ю. С. Ліпатова — вченого в 
галузі хімії та фізикохімії високомолекулярних сполук, доктора хімічних наук (1963), професора, академіка АН УРСР 
(1973). Подано список літератури про нього [1979–2004], покажчик друкованих праць ученого [1951–2006], перелік 
науково-популярних видань [1961–2001] та перелік видань під його редакцією [1968–1986]. 
2281. Юрій Царик : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. О. К. Линник ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 
2007. – 37 с. 
Юрій Миколайович Царик — письменник. 
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2282. Адиле Эмирова : биобиблиогр. справ. : к 75-летию со дня рождения и 52-летию науч., пед. и обществ. 
деятельности / авт.-сост. А. Эмирова. – Симферополь : [Крымучпедгиз], 2008. – 113 с. : портр.        НБУВ: ВА714518 
Подано відомості про основні етапи науково-педагогічної, літературно-художньої і громадської діяльності доктора 
філологічних наук (1990), професора Адиле Мемедовни Емірової. Містить покажчик наукових праць вченої за період 
1966–2008 рр. в галузі російської фразеології, русистики, соціолінгвистики і тюркології; матеріали про науково-
педагогічну, літературно-художню і громадську діяльність професора. 

2283. Академік АПН України, Заслужений професор університету Любов Іванівна Мацько : біобібліогр. покажч. / упоряд. 
Н. І. Тарасова ; [наук. ред. Л. В. Савенкова] ; Нац. медичний ун-т ім. О. О. Богомольця, Наук. б-ка. – Київ : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 61 с. : іл., портр. – (Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова).   НБУВ: ВА714406 
Висвітлено науково-педагогічну діяльність заслуженого працівника народної освіти України, доктора філологічних наук 
(1986), академіка АПН України (1999), професора НПУ ім. М. П. Драгоманова, вченого в галузі мовознавства, педагога 
Л. І. Мацько. Наведено бібліографію її друкованих праць [1960–2008] та список літератури про неї [1967–2008], її наукову 
школу та фотоматеріали. 

2284. Академік Задонцев Антон Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1931–1974 рр. до 100-річчя від дня народж. / 
уклад.: В. С. Циков, А. М. Лінський, Л. О. Клименко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т зернового госп-ва. – 
Київ : Аграр. наука, 2008. – 128 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 25).       ННСГБ: 532752/А38 
Видання, присвячене вченому в галузі зернових культур, члену-кореспонденту АН УРСР (1951), академіку ВАСГНІЛ 
(1960) А. І. Задонцеву, складається з таких розділів: «Життя і діяльність академіка ВАСГНІЛ Антона Івановича 
Задонцева»; «Основні дати життя та діяльності академіка ВАСГНІЛ Антона Івановича Задонцева»; Лебідь Є. М., 
Шевченко М. С. «Наукова діяльність академіка А. І. Задонцева і сучасність»; Циков В.  С. «Слово об ученом и 
организаторе науки А. И. Задонцеве»; Круть В. М. «Наукова школа академіка А. І. Задонцева»; Бабич А. О. «Корифей 
аграрної науки»; Собко О. О. «Мій учитель і наставник»; Пикуш Г. Р. «Поиск во имя пшеничного поля»; Черенков А.  В. 
«Наукова діяльність учнів та послідовників академіка Антона Івановича Задонцева»; Самошкин А.  А. «Воспоминания 
об Учителе; Слово про вченого». Пільонов О. «Солоні колоски»; Чернявська Н., Окунь В. «Трудівникові хліборобської 
науки присвячується»; «Хронологічний покажчик публікацій» [1931–1974]; «Праці, опубліковані за науковою 
редакцією А. І. Задонцева» [1940–1971]; «Наукова школа: Дисертації, підготовлені під науковим керівництвом 
А. І. Задонцева»: На здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [1973, 1976, 1978, 1990], кандидата с. г. та 
біологічних наук [1954–1980]; «Література про життя та діяльність А. І. Задонцева» [1950–2008]; «Предметно-
тематичний покажчик»; «Іменний покажчик». 

2285. Акива Товиевич Ашеров : к 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. : Е. И. Еремина, 
Е. Н. Онуфриева, Е. Н. Рыбальченко, Г. И. Сажко ; отв. ред. Н. Н. Николаенко ; МОН, Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : 
УИПА, 2008. – 76 с. : портр.   НБУВ: ВА703207 
Зміст біобібліографії включає передмову, короткий нарис про життя, наукову і громадську діяльність А. Т. Ашерова — 
доктора технічних наук, професора, завідувача кафедрою «Інформатики і комп’ютерних технологій» Української 
інженерно-педагогічної академії; основні дати його життя та діяльності; бібліографію праць А. Т. Ашерова та публикації 
про нього. Закінчується видання іменним покажчиком. Проілюстровано фотографіями. 

2286. Александр Иванович Лагунов — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : 
биобиблиогр. указ. / сост. Ю. Ю. Полякова ; науч. ред. И. И. Московкина ; вступ. ст. Л. Г. Фризман. – Харьков : ХНУ 
им. В. Н. Каразина, 2008. – 32 с.  
Видання висвітлює основні етапи наукової і викладацької діяльності доктора філологічних наук (2000), професора ХНУ 
ім. В. Каразіна Олександра Івановича Лагунова і включає перелік його праць [1966–2008] і літератури про нього [1978–
2007]. 

2287. Александр Саулович Рашковский: библиогр. указ.: к 75-летию со дня рождения / сост. Т. С. Панченко ; МОН 
Украины, Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова, Б-ка НУК. – Николаев : НУК, 2008. – 32 с. : портр.  
НБУВ: Р111228 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність О. С. Рашковського — доктора технічних наук (1978), професора, 
заслуженного діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, академіка АІН 
України. Включено покажчик наукових праць ученого (монографії, підручники, наукові та науково-технічні статті, тези 
доповідей на наукових конференціях і симпозіумах) за період 1964–2006 рр. 
2288. Анатолій Григорович Мазур : біобібліогр. покажч. пр. за 1975–2006 рр. / упоряд. Н. Г. Дудкевич ; авт. вступ. ст. 
Л. Г. Чернюк ; Вінн. держ. аграр. ун-т. – Вінниця, 2008. – 42 с. : іл. – (Провідні вчені ун-ту ; вип. 5.).  
У бібліографічному покажчику наукових праць доктора технічних наук (2002), професора (2003), завідувача кафедри 
експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин Вінницького державного аграрного університету А. Г. Мазура, 
наводиться повний перелік його наукових праць, в яких автор розкриває питання удосконалення управління економікою в 
сучасних регіональних системах. 
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