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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. 

2008 

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. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2282.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2286.pdf
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2289. Анатолій Діомидович Бачинський: до 75-річчя з дня народж. : (біогр. матеріали) / упоряд. : О. А. Бачинська, 
Г. С. Левченко, Л. В. Новікова, В. М. Хмарський ; ред. В. М. Хмарський ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Укр. іст. т-во. – Одеса : СМІЛ, 2008. – 216 с. 
НБУВ: ВА709181 
У виданні зібрано матеріали про життєвий шлях і науковий доробок історика, краєзнавця, професора А. Д. Бачинського — 
перелік праць, спогади, матеріали, в тому числі світлини. Складається з біографічного нарису, основних подій життя та 
діяльності А. Д. Бачинського та трьох розділів: 1) Хронологічний покажчик праць А. Д. Бачинського [1955–2107], джерела 
та література до біографії А. Д. Бачинського (архівні і друковані), література про життя і діяльність А. Д. Бачинського 
[1970–2008]; 2) Спогади про А. Д. Бачинського; 3) Матеріали: неопублікована спадщина (інтерв’ю, листування, вірші, 
присвячені А. Д. Бачинському, світлини). Іменний покажчик.  

2290. Анатолій Павлович Непокупний : біобібліогр. до 75-річчя / упоряд. : М. І. Вакулич, А. Л. Тараненко ; авт. вступ. 
ст. А. Л. Тараненко. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2008. – 80 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: АО266886 
Подано життєвий шлях, наукову діяльність мовознавця, доктора філологічних наук (1976), члена-кореспондента АН УРСР 
(1983), професора А. П. Непокупного (1932–2006). Наведено перелік друкованих праць науковця [1952–2007], а також 
список літературних джерел про нього [1982–2007]. 

2291. Андрій Богуцький : бібліогр. покажч. / уклад.: А. Яцишин, Н. Прицюк ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ 
ім. І. Франка, 2008. – 84 с. + 12 арк. фотогр.    НБУВ: ВА717146 
Зображено головні етапи життєвого і творчого шляху геолога, палеогеографа, геоморфолога, інженера-геолога, кандидата 
геолого-мінералогічних наук, професора, Почесного професора університету Марії Кюрі-Склодовської Андрія 
Боніфатійовича Богуцького. 
2292. Архітектор, художник Ярослав Лукавецький : [до 100-річчя від дня народж.] : інформ. довідка / підгот. А. І. Бойко ; 
Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 4 с.   НБУВ: Р112355 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність художника, живописця, архітектора, громадсько-політичного діяча 
Ярослава Корниловича Лукавецького. 
2293. Бащенко Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1983–2008 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Л. П. Полозенко, Я. П. Хоменко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; авт. нарису В. П. Буркат ; ред. С. Д. 
Шевченко ; УААН, ДНСГБ, Черкас. ін-т агропромисл. вир-ва. – Київ : Аграр. наука, 2008. – 88 с., іл. – (Біобібліогр. сер. 
«Академіки УААН»).   ННСГБ: 527870/Б33 
Покажчик присвячено ученому-зоотехніку, доктору с. г. наук (2000), професору, академіку УААН (2002), заслуженому 
працівнику с. г. України М. І. Бащенку. Зміст видання: «Слово про вченого» (укр., англ.); «Основні дати життя і діяльності 
академіка Української академії аграрних наук Михайла Івановича Бащенка» (укр., англ.); «Батьківська наука Михайла 
Бащенка. Науковий доробок»: Стан та перспективи розвитку галузі тваринництва на Черкащині. Адаптаційна здатність 
імпортних плідників голштинської породи в умовах України»; «Хронологічний покажчик публікацій М. І. Бащенка» 
[1983–2008]; «Авторські свідоцтва і патенти» [1993–2003]; «Праці, опубліковані за науковою редакцією М. І. Бащенка» 
[1995–2005]; «Наукова школа: Дисертації, виконані під науковим керівництвом М. І. Бащенка»; «Література про життя та 
діяльність М. І. Бащенка» [1998–2007]; «Предметно-тематичний покажчик»; «Іменний покажчик». 

2294. Богдан Вікторович Єгоров : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Білявська ; МОН України, Одес. нац. акад. харч. 
технологій, НТБ. – Одеса : [б. в.], 2008. – 136 с. : іл.  
Видання, присвячене вченому в галузі переробки зерна і технології комбікормів, доктору технічних наук (1991) 
Б. В. Єгорову, включає передмову, біографічний нарис, хронологію основних подій, на сторінках рідного «Технолога» 
[1991–2007], хронологічний покажчик друкованих праць [1981–2007], авторські свідоцтва і патенти на винаходи і корисні 
моделі [1983–2007], рецензії [1987–2004], редагування [1991–2008], аспіранти і здобувачі наукового ступеня кандидата 
наук, які підготували дисертаційні роботи під науковим керівництвом Б. В. Єгорова; автореферати дисертацій, які були 
виконані під науковим керівництвом професора Б. В. Єгорова; алфавітний покажчик друкованих праць; алфавітний 
покажчик співавторів друкованих праць; список абревіатур. 

2295. Біобібліографія президента НАН України, академіка НАН України Б. Є. Патона / уклад. бібліогр. покажч. : 
Л. В. Бєляєва, Т. Б. Корольова, О. М. Лавриненко [та ін.] ; авт. вступ. ст. : В. К. Лебедєв, І. К. Походня ; відп. ред. 
І. К. Походня ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – Київ : Наук. думка, 2008. – 623 с. : іл. – (Біобібліогр. 
вчених України / НАН України). – Альтерн. назва : Борис Євгенович Патон: біобібліогр.   НБУВ: ВС46898 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного вченого у галузі 
зварювання, металургії та технології металів, матеріалознавства, суспільного діяча та талановитого організатора науки, 
доктора технічних наук (1952), академіка АН УРСР (1958), АН СРСР, РАН, професора, заслуженого діяча науки і техніки 
УРСР, двічі Героя Соціалістичної Праці СРСР, Героя України Б. Є. Патона. Наведено хронологічний покажчик наукових 
праць академіка за 1942–2007 рр., а також список літературних джерел про нього [1948–2007].  

2296. Борис Тарасович Білинський : (до 75-річчя від дня народж.) : біобібліогр. / НТШ, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Д. Галицького ; відп. ред. Я. Шпарик. – Львів : [ЛНМУ ім. Д. Галицького], 2008. – 317 с. ; іл.  НПБУ: Б330147 
Біобібліографічний збірник має складну структуру, де поруч з біографічними та бібліографічними матеріалами подано 
окремі праці вченого-онколога, доктора медичних наук (1972), професора, академіка АНВШ України (1993) 
Б. Т. Білинського з різних тем — будь-то професійної чи політично-громадської діяльності. Видання має вступ, вступне 
слово відповідального редактора Я. Шпарика, основні дати життя і діяльності дійсного члена НТШ професора Бориса 
Білинського. До біографічних матеріалів відносяться статті: «Життєпис: Про рідне місто Збараж», Огорчак А. «Дещо про 
родину Білинських у Збаражі», «Про батька», Гайдук А. «Збараж віддає честь лікареві-мученику», Шпарик Я. «Біографія 
Бориса Білинського». До бібліографічного матеріалу відносяться: «Публікації про професора Б. Т. Білинського» [1984–
2006], «Публікації з історії онкології» [1963–2006], «Основні наукові напрямки діяльності професора Б. Т. Білинського. 
Дисертації, захищені під керівництвом проф. Б. Т. Білинського. Монографії і дисертації професора Б. Т. Білинського» 
[1983–2007], «Підручники і навчально-методичні посібники, видані при участі професора Б. Т. Білинського» [1950–2007], 
«Публікації на тему: «Загальні проблеми медичної науки і практики»» [1988–2008], «Публікації з питань організації 
допомоги інкурабельним хворим» [1991–2002], «Публікації з проблем загальної хірургії» [1966–1995], «Публікації до 
проблеми «Загальна онкологія»» [1975–1996], «Публікації з проблем Чорнобиля» [1990–2006], «Публікації на тему рак 
шлунку» [1962–2004], «Публікації до проблеми хіміотерапії пухлин» [1968–1996], «Публікації на тему гормонотерапія 
пухлин» [1971–2001], «Публікації з проблеми імунології пухлин» [1973–1996], «Публікації з проблеми пухлин грудної 
залози» [1961–1995], «Публікації з проблем пухлин щитоподібної залози» [1995–2007], «Публікації з питань педагогіки в 
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онкології» [1976–1996], «Газетні публікації зі згадками про Б. Білинського, інтерв’ю, а також публіцистичні статті автора» 
[1963–1993]. Наприкінці представлено «Спогади В. Білинського про спортивні альпіністські сходження з переліком 
підкорених вершин». 

2297. Бориско Олексій Семенович : біобібліогр. нарис / уклад. Л. Л. Саксонік ; Хмельниц. обл. наук. мед. б-ка. – 
Хмельницький : [б. в.], 2008. – 99 c.   ННМБУ: Я19:617/Б825 
Член-кореспондент Академії медико-технічних наук України.  
2298. Бочарова Светлана Петровна: к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. : Е. И. Ерѐмина, 
Е. Н. Онуфриева ; отв. ред. Н. Н. Николаенко ; МОН Украины, Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : УИПА, 2008. – 51 с. : ил.  
НБУВ: ВА703208 
Видання присвячене С. П. Бочаровій — професору, доктору психологічних наук (1977), завідуючій кафедрою «Загальної і 
інженерної психології» Української інженерно-педагогічної академії, академіку Балтійської педагогічної академії. Після 
передмови та короткого нарису про життя та науково-педагогичну діяльність С. П. Бочарової, розміщено її бібліографію 
праць за такими розділами: «Диссертации и авторефераты диссертаций» [1953, 1954, 1976]; «Монографии» [1990–2007]; 
«Учебники и учебные пособия» [1999–2007]; «Учебно-методические издания» [1982–1995]; «Статьи из продолжающихся 
и периодических изданий, сборников» [1954–2007]; «Статьи, опубликованные в иностранных источниках» [1966–2005]; 
«Авторефераты диссертаций, защищенных под руководством С. П. Бочаровой» [1990–2008]; «Публикации об авторе» 
[1998–2007]. Наприкінці подано іменний покажчик. 

2299. Братусь Василь Дмитрович. 26.12.1916 – 11.10.2008 : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. І. Гулівець, 
Г. М. Зубченко ; наук. ред. Р. І. Павленко ; відп. за вип. Т. А. Остапенко ; ННМБУ. – Київ : [б. в.], 2008. – 42 с. : іл., портр. – 
(Славні імена укр. мед. книги : мед. б-ки України в особах, док., бібліогр.).   НБУВ: Р112440 
Покажчик присвячено В. Д. Братусю — хірургу, доктору медичних наук (1962), члену-кореспонденту АН УРСР (1974) та 
АМН України (1993). Зміст: «Від укладачів»; «Дати життя та діяльності В. Д. Братуся»; Братусь В. Д. «Основні 
автобіографічні дані»; «Василий Братусь: «Помнить о моменте истины»»; «Науковий доробок В. Д. Братуся» [фото титульних 
сторінок праць вченого]; «Список основних опублікованих праць В. Д. Братуся» (1. «Термічні опіки» [1952–2002]; 
2. «Хірургія. Шлункові кровотечі» [1949–2005]; 3. «Медицина. Організація охорони здоров’я» [1939–2008]); «Література про 
життя та діяльність В. Д. Братуся» [1979–2007]; «Покажчик співавторів»; «Життєві дороги» [блок фотоілюстрацій]. 

2300. В одній особі образ покоління. Степан Бандера / упоряд. : І. Лешнівська, О. Шматько, О. Дудок, Л. Рудик ; ред. 
О. Букавіна ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. ОУНБ. – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 132 с. – (Поборники державності України). 
Методично-бібліографічний посібник підготовлений до 100-річчя від дня народження політичного діяча Степана 
Андрійовича Бандери. 

2301. В. О. Сухомлинський : біобібліогр. : 2001–2008 рр. / упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; 
наук. ред. П. І. Рогова ; АПН України, Укр. асоціація В. Сухомлинського, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 
2008. – 196 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 3).   НБУВ: ВА701769, Табачник Д.В./ВА1594 
Подано бібліографічні описи праць В. О. Сухомлинського — педагога-гуманіста, а також літературних джерел про нього, 
що вийшли впродовж 2001–2008 рр. 
2302. Ваагн Эмильевич Парунакян : указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; Приазов. гос. техн. ун-
т, НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2008. – 46 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання підготовлено до 80-річчя від дня народження В. Е. Парунакяна — вченого в галузі промислового транспорта, 
доктора технічних наук (2004), професора. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний 
покажчик друкованих праць ученого [1958–2008], список авторських свідоцтв, іменний покажчик.  

2303. Валентин Андрійович Сминтина : біобібліогр. покажч. / авт.-упоряд. М. О. Подрезова ; наук. ред. 
О. В. Сминтина ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2008. – 232 с. : фотоіл. – (Сер. 
«Біобібліогр. вчених Одес. (Новорос.) ун-ту» ; вип. : Фізики).   НБУВ: ВА704888, Табачник Д.В./ВА1367 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність доктора фізико-математичних наук (1988), професора В. А. Сминтина. 
Покажчик містить нариси про вченого, хроніку його життя і діяльності, бібліографічні описи його наукових праць [1974–
2008] і список літературних джерел про нього [1965–2008]. 
2304. Валентин Володимирович Долежан : біобібліогр. покажч. / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред. Ю. М. Оборотов ; 
Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2008. – 77 с. : портр. – (Вчені Одес. нац. юридичної академії ; 
вип. 8).   НБУВ: ВА700824 
Видання включає нарис про життєвий шлях, трудову, наукову та педагогічну діяльність В. В. Долежана — доктора 
юридичних наук (1992), професора кафедри організації судових і правоохоронних органів Одеської національної 
юридичної академії. Наведено покажчик його наукових робіт: окремі видання [1973–2003], навчально-методичні 
посібники [1980–2005], публікації в книгах та збірниках наукових праць [1967–2007], публікації в журналах [1960–2008], 
публікації в газетах [1976–2007], рецензент [1996–2007], редактор, член редакційних та наукових рад. Література про 
викладацьку та наукову діяльність В. В. Долежана [1992–2007]. Участь у наукових, науково-практичних конференціях, 
семінарах з наданням назв доповідей, наукових повідомлень [1990–2007]. Науковий керівник, офіційний опонент 
дисертаційних досліджень [1989–2007]. Виявлені посилання на авторські праці [1985–2008]. Алфавітний покажчик назв 
друкованих праць. Алфавітний покажчик назв доповідей. Покажчик імен і літературних джерел про нього. 

2305. Валерій Скотний : бібліогр. покажч. / уклад. М. Дмитрів ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Б-ка. – Дрогобич : 
[РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2008. – 52 с.   НБУВ: ВА706073 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну, громадську діяльність Валерія Грироровича Скотного — доктора 
філософських наук (2003), професора, академіка АНВШ, ректора Дрогобицького державного педагогічного університету 
ім. І. Франка. Наведено основні дати життя і діяльності вченого, бібліографічні описи його друкованих праць [1981–2007], 
перелік навчально-методичних праць [1982–2006]. 

2306. Валерій Федорович Солдатенко : біобібліогр. / упоряд. : В. В. Кривошея, С. В. Полтавець, В. І. Іванова ; авт. 
вступ. ст. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 
НАН України], 2008. – 76 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: АО267071 
Наведено матеріали про життя і творчість члена-кореспондента НАН України (2006), доктора історичних наук (1981), 
професора В. Ф. Солдатенка. Розглянуто основні напрями наукової діяльності ученого, проаналізовано дослідження, 
присвячені вивченню боротьби українського народу за незалежність і політичну владу, досвіду національного 
державотворення та реалізації соборної ідеї. Розкрито суттєвий внесок В. Ф. Солдатенка у розвиток вітчизняної історичної 
науки, наведено бібліографію наукових праць ученого [1971–2008]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2298.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2302.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2303.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2304.pdf
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2307. Валерія Шульгіна : бібліогр. покажч.: до 50-річчя наук.-пед. діяльності / уклад.: О. А. Вакульчук, Ю. Л. Віннікова ; 
М-во культури і мистецтв України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 72 с. : іл.  
НБУВ: ВА712371 
Подано науковий доробок вченого-музикознавця, доктора мистецтвознавства (2002), професора, члена НСКУ Валерії 
Дмитрівни Шульгіної. Подано покажчик її друкованих праць [1972–2008], список літератури про В. Шульгіну [1977–
2008]. 

2308. Василий Ильич Капланов : указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; Приазов. гос. техн. ун-т, 
НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2008. – 70 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання підготовлено до 75-річчя від дня народження вченого в галузі обробки металів тиском, доктора технічних наук 
(1987), професора В. І. Капланова. До покажчика включено біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, 
хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1964–2008], перелік патентів, допоміжний іменний покажчик 
2309. Василишин Дарія Василівна : біобібліогр. покажч.: до 55-річчя від Дня народж. та 35-річчя творчої діяльності / 
уклад.: О. М. Василишин, Т. М. Василишин. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. – 68 с.  НБУВ: ВА716679 
Бібліографічний покажчик підготовлено до 55-річчя від дня народження та 35-річчя початку творчої діяльності 
Д. В. Василишин, фахівця з видавничої та поліграфічної справи, викладача Львівського Ставропігійського ліцею. 

2310. Василь Васильович Німчук : біобібліогр. до 75-річчя / упоряд. бібліогр. покажч. Ю. В. Осінчук ; авт. вступ. ст. 
Н. Пуряєва. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. – 126 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: АО267206 
Висвітлено життєвий і творчий шлях В. В. Німчука — мовознавця, доктора філологічних наук (1981), професора, члена-
кореспондента АН УРСР (1990). Наведено бібліографічні описи праць вченого [1955–2008], зокрема з питань україністики 
та славістики, а також список літературних джерел про нього [1964–2004]. 

2311. Василь Григорович Кремень — філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / упоряд. : 
Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк ; вступ. ст. Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – 2-е вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2008. – 166 c. : портр. – (Сер. «Академіки АПН 
України» ; вип. 12).   НБУВ: ВА696087 
Висвітлено науковий доробок доктора філософських наук (1991), професора, заслуженого діяча науки і техніки України, 
академіка НАН України (2000) та АПН України, президента АПН України В. Г. Кременя. Наведено бібліографію 
монографій, навчально-методичних посібників, підручників, довідників, статей, матеріалів наукових конференцій і 
публікацій у періодичній вітчизняній і закордонній пресі [1990–2007 рр.], а також список літератури про наукову та 
громадську діяльність В. Г. Кременя за 1997–2007 рр., законодавчі та нормативно-правові документи України [2000–2004 
рр.], підготовлені вченим. 
2312. Василь Девдюк — визначний майстер різьби по дереву та художньої обробки металу : пам'ятка читачеві / підгот. 
А. І. Бойко ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 4 с. 
Василь Григорович Девдюк — майстер художнього різьблення на дереві, художньої обробки металу, викладач та один із 
засновників Вижницької школи столярства, токарства, різьбярства та металевої орнаментики (1905–1918), а також 
Косівської приватної школи різьбярства (1923–1939). Видання підготовлено до 135-ліття від дня народжкння майстра 
декоративно-ужиткового мистецтва Гуцульщини. 

2313. Василь Похмурський : біобібліогр. = Vasyl Pokhmurskii / уклад.: І. М. Зінь, Я. Я. Сірак ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка. – Львів : [Сполом], 2008. – 108 с. : портр.   НБУВ: ВА705373 
Розкрито основні етапи наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого в галузі матеріалознавства, фізико-
хімічної механіки матеріалів та захисту їх від корозії, доктора технічних наук (1973), професора, члена-кореспондента АН 
УРСР (1990) Василя Івановича Похмурського. Наведено бібліографію праць ученого за 1963–2008 рр. 
2314. Василь Селезінка: біобібліогр. покажч.: до 75-річчя від дня народж. / авт.-уклад.: М. М. Довгань, А. С. Лупан, 
О. І. Щербанюк ; ред. О. О. Гаврилюк ; відп. за вип. А. С. Іваницька ; Чернівец. ОУНБ ім. М. Івасюка, Муніципальна б-ка 
ім. А. Добрянського. – Чернівці : [б. в.], 2008. – 69 с.  НБУВ: ВА715981 
Покажчик містить інформацію про надруковані книги, статті, рецензії, акторську, режисерську та громадську діяльність 
письменника, режисера, сценариста, актора, журналіста та громадського діяча Василя Михайловича Селезінки. Подано 
список псевдонімів Василя Селезінкита, іменний покажчик. 

2315. Василь Степанович Попович : біобібліогр. / покажч. літ. уклав І. М. Махоркін ; авт. наук.-біограф. нарису : 
Р. М. Кушнір, В. О. Пелих ; відп. ред. Р. М. Кушнір ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача. – Львів : Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2008. – 58 с. : іл.  
НБУВ: ВА723168 
Висвітлено основні етапи наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності доктора технічних наук (2006), 
автора фундаментальних досліджень у галузі механіки деформованого твердого тіла В. С. Поповича. Наведено короткий 
біографічний нарис, бібліографію наукових праць ученого [1975–2008]. Видання підготовлено до 60-річчя від дня 
народження. 

2316. Вежель Л. М. Бібліографічний покажчик праць Гавриїла Костельника та матеріалів про нього / Л. М. Вежель ; КНУ 
ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Ін-т журналістики, 2008. – 39 с.   НБУВ: Р114156 
Відтворено життєвий шлях і творчу діяльність письменника, публіциста, філософа, теолога, літературознавця Гавриїла 
Федоровича Костельника. Подано бібліографічні описи його наукових, літературно-критичних публікацій та список 
літературних джерел про нього. 
2317. Видатний український учений-правознавець Леонід Петрович Юзьков (1938–1995) : каталог кн.-інформ. виставки 
з фондів НБУВ / уклад. Н. Г. Солонська ; НАН України, НБУВ. – Київ : [б. в.], 2008. – 12 с.   НБУВ: Р110805 
Наведено покажчик праць ученого-правознавця, першого Голови Конституційного Суду України Л. П. Юзькова, обраного 
на дану посаду у 1992 р. Вміщено список літературних джерел про нього. 
2318. Віктор Вечерський. Біобібліографічний покажчик. Графіка / НДІ пам'яткоохоронних досліджень. – Київ : АртЕк, 
2008. – 168 с. : іл.  НБУВ: ВА700793 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та творчу діяльність історика архітектури Віктора Васильовича Вечерського — 
кандидата архітектури, заслуженого працівника культури України, члена-кореспондента УАА. Наведено покажчик його 
наукових праць, літературних джерел про нього, а також репродукції 133-х авторських графічних робіт. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2308.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2314.pdf
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2316а. Віктор Олексійович Лозовой: до 70-річчя від Дня народження, 45-річчя наук.-пед. та 50-річчя гром. діяльності : 
біогр. і бібліогр. вченого-філософа / авт.-уклад. : Л. В. Анучина, В. М. Пивоваров, О. А. Стасевська ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Євромедія, 2008. – 48 с. – (Біогр. і бібліогр. вчених-філософів).    НПБУ: А683997 
Доктор філософських наук, професор, заслужений працівник народної освіти України. 

2319. Віра Карапетівна Мазманьянц — бібліотекар, бібліограф, книгознавець (до 90-річчя з дня народж.) / уклад. 
С. Б. Глибицька ; вступ. ст. І. К. Журавльова ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ. – Харків : [б. в.], 2008. – 48 с. + 11 с. фотогр. – 
(Лауреати премії ім. К. І. Рубинського).   НБУВ: ВА712827 
У біобібліографічному покажчику подано життєвий і творчий шлях В. К. Мазманьянц — книгознавця, бібліографа, яка 
працювала у ЦНБ ХДУ у 1945–1992 рр. Наведено покажчик праць бібліографа за період 1947–2007 рр., а також список 
літературних джерел про неї. 
2320. Віталій Григорович Осадчий : бібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. І. Куровець ; відп. ред. М. Павлюк ; НАН України, 
Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів : ІГГГК НАН України, 2008. – 67 с. : портр.   НБУВ: АО267552 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність доктора геолого-мінералогічних наук (1991), 
професора В. Г. Осадчого. Наведено бібліографічні описи його праць за період 1965–2007 рр., присвячених теоретичним і 
практичним проблемам геології нафти та газу, нафтогазової геофізики, геотермії родовищ вуглеводнів, прикладної 
геотермії, геотехнології, окремим питанням охорони природного середовища та безпеки життєдіяльності. Подано список 
літературних джерел про вченого [1978–1980]. 

2321. Віталій Карпенко: редактор, публіцист, науковець : бібліогр. матеріали та покажч. (станом на 1 січ. 2008 р.) / 
упоряд. О. Лебедєва-Гулей ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : Ун-т 
«Україна», 2008. – 159 c. : іл., портр. – (Сер. «Бібліогр. покажчики»). – Альтерн. назва : Редактор, публіцист, науковець 
Віталій Карпенко (назва обкл.). – До 50-річчя журналістської діяльності.  НБУВ: ВА706282 
Видання розкриває життя та творчу діяльність публіциста та науковця, депутата Верховної Ради України I скликання, 
завідувача кафедри журналістики університету «Україна», заслуженого журналіста України В. Карпенка, який багато 
років був головним редактором популярної газети «Вечірній Київ». Наведено бібліографічні описи наукових і навчально-
методичних праць В. Карпенка, а також публікацій і відгуків про нього у періодиці. 
2322. Віталій Миколайович Леус : біобібліогр. покажч. / склали : В. М. Леус, Н. В. Романчук ; передм. : В. Мастєрова, 
М. Ткач ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 24 с.  
До покажчика увійшли твори і статті, написані письменником В. М. Леус за період з 1965 до 1 січня 2008 р. У посібнику 
дотримано хронологію розміщення літературних джерел у прямій послідовності. 
2323. Владимир Иванович Большаков : [библиогр. указ.] / сост. Е. А. Тимошенко ; авт. вступ. ст. Л. М. Лобанов. – Дне-
пропетровск : Днепр-VAL, 2008. – 261 с. : портр. – (Библиогр. ученых / Междунар. инж. акад.).  НБУВ: Табачник Д.В. / АО157 
Покажчик присвячено вченому у галузі фізичного металознавства, доктору технічних наук (1985), професору, 
заслуженому діячу науки і техніки (1992), академіку Академії будівництва України В. І. Большакову. Видання складається 
з розділів: «Краткий очерк научной, научно-организационной и общественной деятельности д.т.н., профессора 
В. И. Большакова», «Основные даты жизни и деятельности В.И. Большакова», «Литература о жизни и деятельности В. И. 
Большакова» [1974–2007], «Статьи В. И. Большакова» [1975–2007], «Участие в конференциях», «Монографии и учебные 
пособия» [1977–2008], «Список кандидатских диссертаций, защищенных под руководством В. И. Большакова», 
«Указатель трудов В. И. Большакова» [1970–2008], «Авторские свидетельства» [1980–1992], «Патенты Украины» [1983–
2008], «Награды В. И. Большакова» [1974–2007]. Містить іменний та предметний покажчики. 

2324. Володимир Булаєнко: довід.-інформ. вид. / уклад. Н. В. Желудько ; ред. В. О. Мельник ; Упр. культури, туризму і 
курортів Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ім. М. Остроського, Красилів. ЦРБ ім. В. Булаєнка. – Хмельницький : 
[б. в.], 2008. – 36 с.  НБУВ: Р113234 
Видання присвячено поету-воїну Володимиру Дмитровичу Булаєнку з нагоди 90-річчя від дня народження. Вміщено 
спогади-листи письменників, однокласників, учителів та документи з архіву дослідника творчості Булаєнка, поета, члена 
НСПУ Миколи Івановича Коломійця, список лауреатів Булаєнкової премії, а також рекомендаційний бібліографічний 
список творів В. Булаєнка та літератури про нього. 

2325. Володимир Васильович Гуменецький: до 65-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Жура, 
І. О. Войтович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 48 с. – 
(Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 40).   НБУВ: Р114867 
Відображено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність В. В. Гуменецького — інженера, педагога, кандидата 
технічних наук, ученого у галузі хімії та технології переробки високомолекулярних сполук нафти та каталітичного 
окислювального перетворення олефінових вуглеводнів. Наведено покажчик наукових праць ученого за період 1973–
2008 рр. 
2326. Володимир Михайлович Гаранін : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : 
ОДНБ ім. М. Горького, 2008. – 91 с. – (Сер. біобібліогр. покажч. «Письменники Одеси» ; вип. 26).        НБУВ: ВА717026 
Покажчик присвячено творчій діяльності поета й публіциста В. М. Гараніна. Підготовка посібника проводилася за 
фондами ОДНБ ім. М. Горького, інших провідних бібліотек Одеси та за архівом письменника. Добір публікацій завершено 
до 1 червня 2008 р. Їх описано за існуючими правилами і систематизовано у відповідних розділах та підрозділах, що дає 
змогу читачеві легко знайти потрібну групу друкованих документів чи окремий з них. До його послуг — покажчики імен 
та періодичних видань. 
2327. Володимир Павлов : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. В. Павліха ; МОН України, Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування, Наук. б-ка. – Рівне : НГУВП, 2008. – 179 с. : іл.   НБУВ: ВА695715 
Зображено життєвий шлях і наукову діяльність доктора економічних наук (2001), професора, заслуженого економіста 
України Володимира Івановича Павлова. Наведено покажчик наукових праць ученого [1977–2006], інформацію про 
нагороди та відзнаки професора В. І. Павлова [1968–2007] та список літературних джерел про нього [2002–2006]. 

2328. Володимир Степанович Пономаренко : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя з дня народж.) / уклад.: 
Ю. М. Великий, В. Є. Єрмаченко, Н. М. Ножко [та ін.] ; МОН, Харків. нац. економ. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 103 с. : іл.  
НБУВ: ВА700262 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність В. С. Пономаренка — вченого-економіста, доктора 
економічних наук (1999), професора. Наведено покажчик його наукових праць за період 1976–2008 рр. і літературних 
джерел про нього [2002–2005]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2319.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2319.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2325.pdf
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2329. Гаврищук Анатолій Петрович (до 40-річчя наук.-пед. праці) : біобібліогр. покажч. / уклад. Є. П. Сільвеструк ; 
редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 42 с. : іл. – (Сер. «Постаті в освіті та науці» ; вип. 4). 
До покажчика включено біобібліографічні матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність старшого 
викладача кафедри філософських дисциплін, редактора університетської газети «Студентський меридіан» Анатолія 
Петровича Гаврищука. 
2330. Гетьман Мазепа: у пошуках історичної об'єктивності : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. Мельник, Т. Буряк, Н. Гуцул ; 
ред. : C. Чачко, В. Кучерява ; відп. за вип. Г. Саприкін ; М-во культури і туризму України, Держ. б-ка України для юнацтва. – 
Київ : [б. в.], 2008. – 40 с.  
Покажчик містить відомості про політичного та військового діяча Івана Мазепу. Складається з чотирьох розділів: у 
першому надано загальну інформацію про життєвий шлях І. Мазепи, подається короткий опис його діяльності як 
воєначальника та політика; другий — присвячено подіям Полтавської битви; у третьому розділі подаються бібліографічні 
описи художньої літератури, в якій зображено гетьмана; у четвертому — можна знайти посилання на інформацію про 
життя та діяльність Мазепи в Інтернеті. Наведений матеріал підготували фахівці Державної бібліотеки для юнацтва та 
Музею гетьманства. 

2331. Голобородько Є. П. Учитель із народу : (до ювілею М. В. Бухтія) / Голобородько Є. П., Кузьменко В. В., 
Слюсаренко Н. В. ; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Херсон : РІПО, 2008. – 19 с. : фотогр. – 
(Ювіляри Південноукр. регіонал. ін-ту післядипломної освіти пед. кадрів ; вип. 9).  ДНПБУ: 378/Г61 
Видання підготовлено до ювілею кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії і методики викладання 
гуманітарних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 
Миколи Володимировича Бухтія. 

2332. Гоцуляк Віктор Володимирович : біобібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко ; наук. ред. 
Н. А. Тарасенкова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 
2008. – 71 с. ; портр. – (Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 9).   НБУВ: ВА714367 
Покажчик, присвячений доктору історичних наук (2000) В. В. Гоцуляку, складається з передмови, статті 
В. М. Мельниченко «Віктор Володимирович Гоцуляк. Життєвий та творчий шлях», висловів провідних вчених-істориків 
про наукову діяльність В. В. Гоцуляка [Я. Р. Дашкевич, С. І. Світленко, О. І. Гуржій, О. М. Мовчан, А. Ю. Чабан], 
основних дат життя і діяльності В. В. Гоцуляка, 12 розділів: І. «Основні курси, які викладає В. В. Гоцуляк»; ІІ. «Матеріали 
про В. В. Гоцуляка» [1973–2008]; ІІІ. «Хронологічний покажчик друкованих праць В. В. Гоцуляка» [1977–2008]. 
IV. «Автореферати дисертацій» [1980, 1999]; V. «Рукописні роботи В. В. Гоцуляка» [1980, 1999]; VІ. «Видання за 
співредакцією В. В. Гоцуляка» [1999–2006]; VІІ. «Праці за рецензуванням В. В. Гоцуляка» [1982–2007]; VІІІ. «Відзиви на 
дисертацію та автореферат В. В. Гоцуляка» [1999]; ІХ. «Перелік робіт учнів В. В. Гоцуляка, які захистили кваліфікаційні, 
дипломні, магістерські роботи, кандидатські дисертації» (Кваліфікаційні роботи» [2000–2008]; Дипломні роботи [2000–
2008]; Магістерські роботи [2002–2008]; Кандидатські дисертації [2001]); Х. «Дисертації, захищені за опонування 
В. В. Гоцуляка [1991–2007]; ХІ. «Відзиви В. В. Гоцуляка на автореферати дисертацій» [1997–2007]; ХІІ. «Виступи на 
засіданнях спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 як члена і заступника голови Ради під час захисту кандидатських 
дисертацій» [2004–2008]. Наприкінці розміщено алфавітний покажчик авторів та співавторів та список умовних 
скорочень. 

2333. Гримич Галина Михайлівна : біобібліогр. покажч. / ред. В. Різун. – Київ : [б. в.], 2008. – 24 с. – (Біобібліогр. Ін-ту 
журналістики ; 2008, вип. 1).  НБУВ: Ж73807/2008/1 
У покажчику подано науковий доробок Г. М. Гримич, кандитата філологічних наук, доцента КНУ ім. Т. Шевченка, 
заслуженого працівника народної освіти України. Видання нараховує 109 упорядкованих праць за період 1960–2008 рр.: 
монографія, підручник для студентів філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів, посібники, 
довідкові видання, статті надруковані в наукових збірниках і періодиці, навчально-методична література, матеріали 
наукових конференцій, художня книга (повість, оповідання). 
2334. Д. П. Сало: к 85-летию со дня рождения : библиогр. / сост. : А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных [и др.] ; М-
во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : НФаУ, 2008. – 64 с. : ил. – (Ученые-фармации).  
НБУВ: ВА708634 
Представлено життєвий шлях, науково-педагогічну і громадську діяльність ученого в галузі технології ліків, доктора 
фармацевтичних наук (1968), професора Дмитра Павловича Сала. Наведено бібліографічні описи його наукових праць 
[1953–1988] і дисертаційних робіт, виконаних під його керівництвом [1969–1984]. 

2335. Дмитро Павлович Пойда (1908–1992) : біобібліогр. покажч. (до 100-річчя від дня народж.) / уклад.: В. В. Іваненко, 
М. Е. Кавун, О. С. Кучерук. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2008. – 68 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених ДНУ / 
Дніпроп. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. рос. історії).   НБУВ: ВА704347 
Відображено життєвий шлях і наукову діяльність Д. П. Пойди — доктора історичних наук (1963), професора 
Дніпропетровського державного університету, дослідника історії селянства та селянських рухів на території України. 
Наведено бібліографічні описи його наукових праць [1949–1997] та виданих під редакцією Д. П. Пойди [1961–1989], 
список літературних джерел про нього [1968–2007], список кандидатських дисертацій, захищених під науковим 
керівництвом Д. П. Пойди [1969–1986]. 

2336. Дмитро Романович Шупта : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред. М. Л. Десенко ; ОДНБ 
ім. М. Горького. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2008. – 111 с. – (Письменники Одеси ; вип. 24).        НБУВ: ВА717025 
Присвячено творчій діяльності поета й публіциста Д. Р. Шупти. Подано біографічну довідку, перелік публікацій творів 
[1956–2008] та літератури про життя та творчість. 

2337. «Доля моя з Україною злита». Володимир Вихрущ: біобібліогр. покажч. літ. / уклад. О. Фецьо ; відп. за вип. 
К. Возьний. – Тернопіль : Економ. думка, 2003. – (Видат. науковці ТАНГ).  
Відображено літературну і наукову спадщину поета, економіста, доктора економічних наук Володимира Павловича 
Вихруща. Матеріал згруповано тематично у семи розділах. Допоміжні покажчики (іменний, географічний). 

2338. Дослідник Вільного Козацтва Михайло Іванченко : біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; Упр. культури і 
туризму Черкас. облдержадмін., Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси, 2008. – 48 с. – (Лауреати обл. літ. 
премії ім. В. Симоненка ; вип. 8).  НПБУ: А681285 
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Видання інформує про книги, статті, рецензії, малюнки, автором яких є Михайло Григорович Іванченко — письменник, 
поет, художник і краєзнавець. Нарис містить матеріали про його літературну, дослідницько-краєзнавчу та мистецьку 
творчість. Видання анотовано. 
2339. Евгений Григорьевич Голоскоков: (к 80-летию со дня рождения) / сост. : А. А. Ларин, С. А. Горелова ; библиогр. 
подгот. : С. А. Горелова, М. М. Черевыщенко ; МОН Украины, Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». – Харьков : НТУ 
«ХПИ», 2008. – 42 с. : ил., портр.   НБУВ: Р111883 
Біобібліографічний покажчик включає короткий нарис про життєвий та творчий шлях доктора технічних наук, професора 
Є. Г. Голоскокова, список його наукових праць [1958–2000] та літератури про нього [1968–2007], алфавітний покажчик 
прізвищ співавторів. 

2340. Емма Андієвська: життя і творчість : біобібліогр. покажч. / уклад. О. В. Кучерява ; авт. вступ. ст. О. Я. Гросов ; 
Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2008. – 80 с.   НБУВ: ВА740880 
Бібліографічний покажчик присвячено життю і творчості сучасної української письменниці й малярки Емми Андієвської, 
лауреатки премії Т. та О. Антоновичів, журналу «Ї» (2003 р.), яка народилася в м. Сталіно (Донецьк) у 1931 р., а сьогодні 
живе і працює в Німеччині. 

2341. Євген Вучетич — творець монументальних шедеврів : біобібліогр. посібник: (до 100-річчя від дня народж.) / 
уклад.: М. Кавун, С. Пономаренко, І. Голуб ; Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2008. – 12 с. – (Галерея митців 
Придніпров'я).  НБУВ: Р112951 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Євгена Вікторовича Вучетича — скульптора-монументаліста радянської доби, майстра 
історичного та символічного жанру. Наведено перелік творів скульптора, а також список літературних джерел про нього. 

2342. Євген Чернецький — історик, краєзнавець, науковець : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. Г. Біла ; Білоцерків. 
міська ЦБС [Київ. обл.]. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2008. – 68 с. – (Слава і гордість Білої Церкви). 
Євген Анатолійович Чернецький — краєзнавець, геральдист, кандидат історичних наук. 

2343. Євген Ярославович Чапля : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача, Центр мат. моделювання ; відп. ред. В. Кондрат. – Львів : [ЦММ ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН 
України], 2008. – 55 с. : портр.  
Покажчик, підготовлений до 60-річчя від дня народження доктора фізико-математичних наук (1996), професора 
Є. Я. Чаплі, знайомить з життям, науковою, науково-організаційною та педагогічною діяльністю вченого. Подано основні 
біографічні дані, покажчик опублікованих праць Є. Я. Чаплі (монографії [2003, 2004, 2006], інші наукові публікації [1977–
2008], покажчик співавторів. 

2344. Єфросинія Хомівна Широкорад — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : 
біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Н. Карнаушенко, Ю. Ю. Полякова ; вст. ст. Г. Н. Карнаушенко ; бібліогр. ред. 
С. Б. Глибицька. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 17 с.  
Покажчик, підготовлений до 80-річчя з дня народження кандидата філологічних наук (1959), професора Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна Є. Х. Широкорад, містить стислий біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності, відомості про її наукові та науково-методичні праці [1958–2008], рукописи, список літератури про неї [1972–
2002], перелік кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом Є. Х. Широкорад. 

2345. Життя, покладене на вівтар України: до 70-річчя від дня народж. В. Стуса : метод.-бібліогр. матеріали / уклад.: 
А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко ; вступ. ст. Д. Стус ; ред. М. Спиця ; Упр. культури і туризму Вінн. облдержадмін., 
Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2007. – 64 с. – (Наші видатні земляки).  
Видання підготовлено до 70-річчя від дня народження поета Василя Семеновича Стуса. Подано вступну статтю «Василь 
Стус»; короткі біографічні відомості; «Читаймо вірші Стуса Василя» — вірш вінницького поета Анатолія Бортняка; 
матеріали до книжкової виставки «Дай, Україно, гордого шляху» (Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках); 
хроніка проведення Стусівських читань на Вінниччині та висвітлення подій в засобах масової інформації; сценарій 
літературно-мистецького вечора «Поезіє, красо моя, окрасо, я перед себе чи до себе жив?». 
2346. Життя і чин Степана Бандери : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. А. Бондарчук, Г. В. Горбань ; Упр. культури Івано-
Франк. обл. держ. адмін., Івано-Франк. ДОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 48 с.          НБУВ: Р112357 
Біобібліографічний покажчик присвячено політику, теоретику і практику національно-визвольного руху, борцю за 
незалежність України, уродженцю Прикарпаття Степану Бандері з нагоди 100-річчя від дня народження. До нього включено 
окремі книги, статті з матеріалів наукових конференцій, публікації з журналів і газет з фондів Івано-Франківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка про життєвий шлях, творчу спадщину та діяльність Провідника ОУН. 
Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика праць Степана Бандери та іменного покажчика. 
2347. Життя як спалах...: зб. матеріалів до 60-річчя від дня народж. В. Ф. Циганюка — педагога, режисера, відомого 
діяча культури на Вінниччині (15.06.1948 – 21.07.2006) / упоряд. П. І. Цимбалюк ; вступ. ст. С. В. Гарбулинський ; уклад. 
бібліогр. О. І. Кізян ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінн. облдержадмін., Вінн. 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 80 с. – (Наші видатні земляки).  
Присвячується бібліотекарю, педагогу, режисеру, відомому організатору культури на Вінниччині, громадському діячу, 
колишньому директору ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслуженому працівнику культури України Василю Федоровичу 
Циганюку. У збірнику вміщено короткі біографічні відомості В. Ф. Циганюка, підготовлена ним «Ода Бібліотеці», статті 
колишніх колег та відомих науковців, письменників, журналістів, друзів, рідних. Вагоме місце у збірнику займає 
бібліографія матеріалів, автором, співавтором, укладачем чи відповідальним за випуск яких був В. Ф. Циганюк та 
публікацій про його життя і діяльність. Видання доповнює добірка фотоматеріалів. 
2348. З любов'ю до професії. Людмила Георгіївна Гурай : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. ОУНБ ; упоряд. : І. Голуб, 
Г. Кучугурна. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2008. – 39 с. : фотогр. – (Ветерани б-ки).  
У покажчику зібрано публікації ветерана Дніпропетровської ОУНБ, фахівця-бібліографа, керівника сектору рідкісних і 
цінних документів Людмили Георгіївни Гурай. Бібліографія згрупована у трьох основних розділах: «Бібліографічні та 
інформаційні видання, підготовлені Л. Г. Гурай», «Публікації Л. Г. Гурай» та «Про Л. Г. Гурай і роботу сектору рідкісних і 
цінних видань». Розташування джерел всередині розділів прямо хронологічне.  

2349. «За примноження добра на Землі» : (біобібліогр. нарис про Л. А. Пінчук) / уклад.: Т. Л. Кравченко, Л. П. Соляник, 
В. Г. Сітько ; Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : [б. в.], 2008. – 25 с. : іл, фотогр. – (Меценати Київщини).        НПБУ: Т136528 
Лідія Аркадіївна Пінчук — сільський голова с. Літки Броварського р-ну Київської області. 
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2350. Заїка Григорій Пименович (1935–1997) : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. Б. Супруненко, А. І. Тимощук ; Центр 
охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрації. – Полтава : Археологія, 
2008. – 10 с.   НБУВ: Р112905 
Відтворено життєвий і творчий шлях Г. П. Заїки (1935–1997) — полтавського краєзнавця, історика Поорілля, члена 
Полтавського наукового товариства краєзнавців. Наведено покажчик наукових праць ученого за період 1983–2007 рр., а 
також список літературних джерел про нього. 
2351. Заслужений професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Новиков Микола 
Миколайович (1933–2007) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2008 рр.: до 75-річчя від дня народж. / уклад.: 
В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, В. В. Якуба ; наук. ред. В. А. Вергунов ; Асоц. б-к України, ДНСГБ УААН. – 2-
е, вид., допов. – Київ : [ННЦ «Ін-т аграрної економіки»], 2008. – 193 с. : іл., портр. – (Сер. «Відомі вчені-природознавці та 
освітяни України» ; [кн. 2]).   НБУВ: ВА704569 
Відображено життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність М. М. Новикова — вченого-фізика, 
доктора фізико-математичних наук (1975), заслуженого професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 
академіка АНВШ України й УЕАН, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. Наведено бібліографічні 
описи праць ученого (1956–2008 рр.), зокрема, з питань сучасного фізичного матеріалознавства, проблем структурної 
досконалості матеріалів і її впливу на фізичні властивості кристалів, розробки екологічно чистих ресурсозберігальних 
технологій виготовлення монокристалічних приладів, а також список літературних джерел про нього [1984–2008]. 

2352. Зіменковський Б. С. Михайло Васильович Даниленко — лікар, науковець, громадянин / Б. С. Зіменковський, 
А. В. Магльований, В. С. Грешовець ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Кварт, 2008. – 158 с. : іл.  
НБУВ: ВА709299 
Висвітлено життєвий і творчий шлях заслуженого діяча науки та техніки УРСР, члена-кореспондента НАН і АМН 
України, професора М. В. Даниленка — вченого та сподвижника львівської хірургічної школи, науковця та педагога. 
Зміст: Зіменковський Б. С. «Слово про академіка Михайла Васильовича Даниленка»; Тищенко В. І. «Михайло Васильович 
Даниленко — роки молодості, випробування та становлення»; «Основні дати життя і діяльності М. В. Даниленка, 
документи та нагороди»; «Бібліографія праць професора Михайла Васильовича Даниленка» [1948–1999]; «Видання, які 
вийшли під редакцією М. В. Даниленка» [1961–1979]; «Список дисертацій, підготовлених під науковим керівництвом і 
при науковій консультації члена-кореспондента АМН СРСР, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, професора Михайла 
Васильовича Даниленка»; «Література про члена-кореспондента НАН та АМН України, заслуженого діяча науки і техніки 
УРСР професора Михайла Васильовича Даниленка» [1968–2007]. 

2353. Зоценко Микола Леонідович: до 70-річчя з дня народж. / уклад.: В. С. Шокарев, Ю. Л. Винников ; редкол.: 
І. П. Бойко, М. Г. Демчишин, М. Ф. Друкований [та ін.]. – Запоріжжя : [С-принт], 2008. – 104 с. : іл. – (Б-ка журналу «Світ 
геотехніки» ; вип. 6).   НБУВ: ВА703064 
Зображено життєвий шлях, наукову, інженерну та громадську діяльність М. Л. Зоценка — доктора технічних наук, 
професора, завідувача кафедрою геотехніки Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. 
Наведено покажчик наукових праць ученого з проблем сучасної механіки ґрунтів і фундаментобудування за період 1986–
2008 рр., технічні інформаційні листи, авторські свідоцтва, патенти [1973–2005]. Подано список аспірантів та здобувачів, 
які захистили дисертаціїї під керівництвом ученого [1978–2008]. 
2354. Зубець Михайло Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2008 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
М. І. Свояченко, Т. Ф. Дерлеменко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Б. Є. Патон ; авт. нарису А. Г. 
Веретьохін ; УААН, ДНСГБ. – 2-е вид., допов. – Київ : Аграр. наука, 2008. – 264 с. : портр. – (Академіки УААН).       ННСГБ: 

529008/З-91 
Відображено наукову, дослідницьку, практичну, організаційну і громадсько-політичну діяльність академіка УААН, 
вченого у галузі селекції, розведення і біотехнології відтворення с. г. тварин, організатора науки та аграрного виробництва 
М. В. Зубця. 

2355. Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. Н. Штома, Л. О. Поно-
маренко ; наук. ред. Н. Г. Ничкало, П. І. Рогова ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 99 с. : портр. – 
(Сер. «Академіки АПН України» ; вип. 14).   НБУВ: ВА695730 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність І. А. Зязюна — доктора філософських наук (1977), професора, академіка 
АПН України (1992), засновника наукової школи педагогічної майстерності, директора Інституту педагогічної освіти й 
освіти дорослих АПН України. Наведено основні дати життя і діяльності вченого, хронологічний покажчик наукових 
праць [1967–2008] академіка та літературних джерел про нього [1981–2007]. 

2356. Іван Вікторович Івах: (до 90-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва, 
Т. П. Поведа ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Б-ка. – Кам’янець-Подільський : Ред.-вид. від. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту, 
2008. – 10 с. – (Сер. «Постаті в освіті та науці» ; вип. 2).  
Покажчик містить біографічну довідку, список основних наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про 
участь у наукових формулах та інші види науково-педагогічної діяльності доцента, кандидата фізико-математичних наук, 
проректора з наукової роботи, ректора Кам’янець-Подільського педагогічного інституту в 1967–1977 рр. І. В. Іваха. У 
роботі над покажчиком використано каталоги та картотеки бібліотеки Кам’янець-Подільського державного університету, 
періодичні видання. 

2357. Іван Миколайович Вишневський / авт. вступ. ст. і уклад.: В. В. Тришин, В. О. Желтоножський, Л. А. Мофа. – 
Київ : Наук. думка, 2008. – [76] с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).        НБУВ: АО266882 
Видання включає статтю про життєвий і творчий шлях вченого у галузі ядерної фізики та енергетики, доктора фізико-
математичних наук (1982), академіка НАН України (1995), заслуженого діяча науки УРСР (1986) І. М. Вишневського, 
основні дати його життя та діяльності, список літератури про вченого [1986–2008], покажчик наукових праць 
І. М. Вишневського [1968–2007]. 

2358. Іван Огієнко: «Тобі, Україно, віддав я всі сили...» : біобліогр. покажч. / уклад. Є. І. Сохацька, О. Трончук, 
В. Пархоменко ; Всеукр. т-во І. Огієнка, Кам'янець-Подільський нац. ун-т. – Кам'янець-Подільський : К-ПНУ, 2008. – Вип. 1. – 
76 с.   НБУВ: В351671/вип. 1 
Висвітлено життєвий і творчий шлях І. Огієнка (митрополита Іларіона) (1882–1972) — церковного, державного та 
громадського діяча, просвітителя, видавця, вченого. Наведено покажчик праць ученого з проблем культурології, мово- та 
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літературознавства, українського українознавства, а також список літературних і наукових джерел про його видавничо-
редакційну, архівну та бібліографічну діяльність за період 1990–2008 рр. 
2359. Іван Путила: погляд крізь роки : біобібліогр. нарис / упоряд. : О. Шматько, І. Лешнівська ; ред. О. Букавіна ; наук. 
ред. І. Лешнівська ; Львів. ОУНБ. – Львів : Камула, 2008. – 152 с. : фотогр. – (Краєзнавці Львівщини).         НПБУ: А678795 
У виданні висвітлюються основні етапи життя і діяльності краєзнавця з Перемишлянщини, вчителя, просвітянина і 
громадського діяча Івана Путили. 

2360. Іваненко Валентин Васильович : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. І. Світленко, 
В. Д. Мирончук, Л. М. Мар’їна ; вступ. ст. С. І. Світланко ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 
105 с. : портр.   НБУВ: ВА695738 
Висвітлено життєвий і творчий шлях В. В. Іваненка — доктора історичних наук (1990), професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України, проректора Дніпропетровського національного університету. Наведено основні дати життя і 
діяльності вченого; хронологічний, алфавітний та тематичний покажчики наукових і навчально-методичних праць [1970–
2007], а також літературні джерела про життя та діяльність В. В. Іваненка [1982–2007]. 

2361. Ігор Буркут : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. / авт.-уклад.: І. О. Гаврада, М. М. Довгань, 
О. І.Щербанюк ; наук. консульт. В. П. Фісанов. – Чернівці : Прут, 2008. – 148 с.  НПБУ: А690156 
Покажчик містить інформацію про надруковані книги, статті педагога, історика, політолога, публіциста та громадського 
діяча Ігоря Григоровича Буркута. 

2362. Ігор Ґерета: «Велет віри, духу і любові» : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич ; авт. вступ. ст. Л. Танюк ; відп. за 
вип. В. Вітенко ; Упр. культури Терноп. облдержадміністрації, Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : [Підручники і посібники], 2008. – 
47 с. : фотоіл. – (Родом з України ; вип. 3).   НБУВ: Р112767 
Покажчик присвячено Ігорю Петровичу Ґереті — археологу, мистецтвознавцю, культурологу, політичному діячеві. 
Включено лише ті матеріали, які є у фондах Тернопільської ОУНБ. Літературу згруповано у 8 розділах, у межах яких 
перелік видань розміщено за алфавітом авторів і назв творів. Довідково-бібліографічний апарат посібника доповнює 
іменний покажчик авторів та назв. Також додається перелік періодичних видань. 

2363. Іларіон Свєнціцький : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів ; наук. ред. та авт. передм. Л. Коць-Григорчук ; МОН 
України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – 2-е вид., допов., розшир. – Львів : [ВЦ ЛНУ ім. І. Франка], 2008. – 678 с. – (Укр. 
біобібліогр. Нова сер. ; ч. 27).   НБУВ: ВА717140 
Розглянуто науковий доробок мистецтвознавця, музеєзнавця, ректора Національного музею у Львові, славіста, завідувача 
кафедрою слов'янської філології Львівського держуніверситету ім. І. Франка, доктора філологічних наук (1902), професора 
І. С. Свєнціцького та літературу про нього [1909–2007]. Викладено друковані праці І. С. Свєнціцького [1899–2008], а саме: 
публікації, епістолярій, листи до О. Архипенка, О. Барвінського, до болгарських вчених, Л. Мишуги, К. Студинського, 
І. Труша, А. Шептицького, а також спогади сучасників. 

2364. Ірина Анатоліївна Маркіна : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. О. П. Галицька. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 38 с.  
У покажчику висвітлено науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук (2006), професора, проректора з 
наукової роботи Полтавського університету споживчої кооперації України І. А. Маркіної. У покажчику подано результати 
наукової діяльності вченої — монографії, брошури, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій, навчальні 
посібники з 1988 по 2008 рр., які згруповано у п’яти розділах. Бібліографічні описи розміщено за роками видань, а в межах 
року — за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій. 

2365. Ісаак Михайлович Трахтенберг / уклад. бібліогр. покажч. : Н. П. Данкевич, І. В. Губар ; авт. вступ. ст. : 
Ю. І. Кундієв, М. М. Коршун ; пер. вступ. ст. англ. мовою Є. І. Ліхтенштейн. – Київ : Наук. думка, 2008. – 111 с. – (Біобібліогр. 
вчених України / НАН України).   НБУВ: ВА707144 
Висвітлено основні етапи наукової, викладацької, науково-організаційної та громадської діяльності вченого в галузі 
профілактичної медицини, доктора медичних наук (1964), члена-кореспондента АН України (1992), академіка АМН 
України (1997), заслуженого діяча науки України І. М. Трахтенберга. Наведено бібліографію вченого з питань гігієни та 
фізіології праці, токсикології, фармакології, медичної екології, історії медицини [1948–2008]. 

2366. Йосип Йосипович Ділунг (1928–2003). Грані наук. діяльності : (до 80-річчя від дня народж.) / упоряд. 
В. І. Староста ; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : Гражда, 2008. – 61 с. : іл.        НБУВ: ВА713519 
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність ученого у галузі фізичної хімії та фотохімії, лауреата Державної премії 
України у галузі науки і техніки, премії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР, заслуженого діяча науки та техніки України, 
іноземного члена Угорської академії наук, доктора хімічних наук, професора Й. Й. Ділунга. Наведено хронологічний 
перелік наукових праць ученого за період 1954–2006 рр. 
2367. Качкан В. А. Іван Хланта : біобібліогр. покажч. / В. А. Качкан ; Закарпат. держ. ОУНБ ; НТШ ; Каф. українознавства 
Івано-Франків. держ. мед. ун-ту. – Ужгород : Патент, 2008. – 458 с. : іл.   НБУВ: ВА703279 
Видання висвітлює життєвий шлях і творчу діяльність Івана Васильовича Хланти — кандидата філологічних наук, доктора 
мистецтвознавства (2007), заслуженого діяча мистецтв України. Подано бібліографічні описи його наукових праць, 
фольклористичних, літературознавчих, мистецтвознавчих статей, опублікованих в періодичній пресі та тематичних 
збірниках [1964–2007], а також список літературних джерел про нього [2004–2008]. 
2368. Кирик Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2007 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. 
Дерлеменко, Л. А. Кириленко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; авт. нарису 
В. А. Обрамбальський ; ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т. – Київ : Аграр. наука, 2008. – 85 с., [1] портр., [14] арк. фотоіл. – (Академіки 
УААН).  ННСГБ: 528172/К43 
Покажчик, присвячений доктору біологічних наук (1982), академіку УААН (1995) М. М. Кирику та підготовлений до 70-
річчя вченого, складається зі вступної статі «Відомий вчений-фітопатолог України» (укр. та англ. мовами), основних дат 
життя і діяльності науковця, нарису про життєвий і творчий шлях академіка М. М. Кирика, хронологічного покажчика 
публікацій [1964–2007], переліку авторських свідоцтв і патентів [1977–2007]; списку праць, опублікованих за науковою 
редакцією М. М. Кирика [1981–2007]; наукової школи та переліку літератури про життя та діяльність М. М. Кирика [1987–
2007]. Видання забезпечено предметно-тематичним та іменним покажчиками. 
2369. Конет Іван Михайлович (до 30-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. В. Огороднікова, 
О. В. Гавва ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-
ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 47 с. – (Сер. «Постаті в освіті та науці» ; вип. 1).  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2362.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2363.pdf
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Покажчик містить біографічну довідку, список основних наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про 
участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності доктора фізико-математичних наук, професора 
кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики, начальника науково-дослідного сектору університету 
Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка І. М. Конета. У роботі над покажчиком використано 
каталоги та картотеки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету, загальний список опублікованих 
праць викладачів кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики, періодичні видання.  
2370. Копилов С. А. Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість / С. А. Копилов, В. С. Степанков. – 
Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 192 с.   НБУВ: ВА709568 
Висвітлено життєвий шлях, педагогічну та наукову діяльність Л. А. Коваленка — історика, дослідника української 
історіографії й історіографії всесвітньої історії. Наведено покажчик наукових праць історика за період 1946–1985 рр., а 
також список літературних джерел про нього. 
2371. Корифей української педіатрії професор Петро Степанович Мощич: до 80-річчя з дня народж. / уклад. 
О. П. Мощич ; ред. : Ю. В. Марушко, О. П. Мощич. – Київ : Вища шк., 2008. – 183 с.  НБУВ: ВА697014 
Висвітлено життєвий шлях, наукові здобутки, суспільну діяльність П. С. Мощича — вченого-педіатра, доктора медичних 
наук (1967), професора, лауреата Державної премії України, академіка АНВШ України. Наведено покажчик праць ученого 
та літературних джерел про нього. 
2372. Костиря Іван Сергійович (1932–2003) : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Дрьомова ; авт. вступ. ст. І. О. Зоц ; авт. 
заключ. сл. В. І. Романько ; наук. ред. О. В. Башун ; Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Каштан, 2008. – 80 с.  
У біобібліографічному покажчику, підготовленому до 75-річчя від дня народження донецького письменника І. С. Костирі, 
відображено основні твори та список літератури про його творчість. Матеріали у покажчику згруповано у трьох розділах: 
I. «Твори І. С. Костирі»; II. «Література про життя та творчість»; III. «Література про окремі твори та збірки». 
2373. Костриця М. Ю. Закоханий у рідний край: В. В. Обозний / М. Ю. Костриця ; Всеукр. спілка краєзнавців, Житомир. 
наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Київ. НПУ ім. М. Драгоманова. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2008. – 40 с. ; іл. – 
(Сер. «Вчені Житомирщини» ; вип. 9).   НБУВ: Р112138 
Висвітлено життєвий шлях, професійну діяльність доктора педагогічних наук, професора Василя Васильовича Обозного. 
Наведено покажчик основних праць ученого за період 1980–2007 рр. 

2374. Костянтин Михайлович Ячменіхін : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; 
відп. ред. Н. Г. Костарчук ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 19 с.   НПБУ: А679788 
Висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність завідувача кафедри всесвітньої історії Чернігівського державного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, доктора історичних наук (1994), професора К. М. Ячменіхіна. Подано 
короткий біографічний нарис про вченого, хронологічний покажчик його праць [1985–2007] та список літератури про 
нього [1998–2007]. 

2375. Костянтин Федорович Герман: учений-педагог — громадський діяч : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Д. Бабич ; МОН 
України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Філол. ф-т. – Чернівці : Рута, 2008. – 22 с. : іл., портр.         НБУВ: Р112935 
Видання включає вступну статтю «Учений-педагог — громадський діяч», список публікацій професора К. Ф. Германа 
(розміщені за розділами: «Монографії та підручники» [1978–2001], «Книги у співавторстві» [1968–2006], «Інші наукові 
публікації» [1957–2008], «Публікації в газетах» [1954–2008]) та «К. Ф. Герман. Про нього» [1995–2005]. 

2376. Криштопа Борис Павлович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Є. Корнілова, М. І. Гулівець, Г. М. Зубченко ; відп. за 
вип. Т. А. Остапенко ; ННМБУ. – Київ : [б. в.], 2008. – 42 с. : іл., портр. – (Сер. «Славні імена укр. мед. кн. : мед. б-ки України 
в особах, док., бібліогр.»).   НБУВ: Р112756 
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність Б. П. Криштопи — доктора медичних наук (1986), професора Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. Наведено бібліографічні описи друкованих праць ученого за 
період 1973–2007 рр., а також список літературних джерел про нього [1991–2001]. Видання проілюстровано блоком 
фотографій. 

2377. Кроки...: Василь Лизанчук — публіцист, вчений, педагог : бібліогр. покажч., листи, рецензії, есеї / уклад. 
М. М. Романюк ; передм. А. Г. Погрібний ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, АНВШ України, НДЦ періодики ЛНБ 
ім. В. Стефаника НАН України. – Дрогобич : Коло, 2008. – 847 с. : портр.  НБУВ: ВС47352 
Видання висвітлює життєвий шлях і творчу діяльність Василя Васильовича Лизанчука — журналіста, вченого, педагога. 
Наведено бібліографічні описи його публікацій у ЗМІ, підручників, посібників, монографій, брошур, путівників-
довідників, авторефератів дисертацій, а також літературних джерел про нього. 
2378. Кузьменко Володимир Іванович : (біобібліогр. покажч.) / упоряд. Н. В. Романчук ; вступ. ст. М. М. Ткач ; відп. за 
вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [Черніг. ОУНБ ім. В. Г.Короленка], 2008. – 42 с.  
НБУВ: Р112992 
Видання містить відомості про творчий доробок літературознавця, доктора філологічних наук (1999), професора 
В. І. Кузьменка. Посібник побудовано за розділами: наукові та навчально-методичні праці В. Кузьменка; публіцистичні 
твори, статті з питань літератури та культури; література про творчість Володимира Кузьменка. У покажчику дотримано 
хронологію розміщення матеріалу. Деякі з записів проанотовано. Посібник супроводжується іменним покажчиком. 

2379. Кузьмінський Анатолій Іванович: доктор пед. наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. З. Медалієва, 
Л. І. Синявська ; авт. вступ. ст. М. Б. Євтух ; наук. ред. А. М. Гусак ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. 
від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 54 с. : портр. – (Сер. «Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького» ; 
вип. 11).   НБУВ: ВА717626 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора педагогічних наук (2003), професора, ректора Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького А. І. Кузьмінського. Наведено біографічні фідомості про вченого; хронологічний 
покажчик його наукових праць з питань педагогіки вищої освіти, теорії та практики вищої професійної освіти в Україні 
[1984–2008]; видання за співредакцією А. І. Кузьмінського [1995–2008]; матеріали про нього [1990–2008]. 

2380. Лариса Крушельницька : біобібліогр. покажч. / уклад. С. Когут ; передм. М. А. Вальо ; відп. ред. М. М. Романюк ; 
НАН України, ЛНБ України ім. В. Стефаника. – Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2008. – 169 с. : портр.        НБУВ: ВА721616 
Видання розкриває життєвий і творчий шлях Лариси Іванівни Крушельницької — археолога, діяча української культури, 
доктора історичних наук (1991), почесного директора Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. 
Наведено покажчик праць ученого з суспільно-політичної та культурологічної тематики, питань у галузі археології й 
історії за період 1962–2007 рр., а також список літературних джерел про неї [1996–2008].



Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2008) 

257 

 

2381. Лев Кудрявцев : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Гапич ; відп. за вип. Р. М. Коваленко. – Київ : [б. в.], 2008. – 
15 с. – (Києвознавці ; вип. 2).  
Покажчик присвячено письменнику, журналісту, києво- та краєзнавцю Льву Олексійовичу Кудрявцеву. Подано перелік 
нових видань та публікацій за період з травня 2004 по квітень 2008 р. Матеріал розташовано в хронології за абетковим 
принципом. Завершує видання іменний покажчик. 

2382. Леонид Михайлович Бесов: (к 70-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. Л. М. Бесов ; ред. 
М. П. Ефремова ; МОН Украины, Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 47 с. : ил.  
НБУВ: Р111726 
Покажчик складається з автобіографічного нарису, списку опублікованих праць (монографії, підручники, навчальні 
посібники, авторські свідоцтва на винаходи, статті та ін. публікації, рецензії автора на наукові праці, опонування та 
відгуки на дисертації), інформації про автора, основних дат життя та діяльності доктора історичних наук, професора, 
академіка АНВШ України Л. М. Бєсова. 

2383. Леонід Григорович Авксентьєв — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : 
біобібліогр. покажч. / уклад. Ю. Ю. Полякова ; авт. вступ. ст. М. І. Філон ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька ; ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 14 с. 
Бібліографічний покажчик містить відомості про життя (біографічний нарис, основні дати життя та діяльності) наукові та 
науково-методичні праці кандидата філологічних наук (1969), професора Л. Г. Авксентьєва [1967–2002], список літератури 
про нього, фото, перелік дисертацій, захищених під його керівництвом. 

2384. Леонід Едуардович Раковський : біобібліогр. покажч. / склад. Л. М. Шара ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; ред. 
І. Я. Каганова ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 
Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 11 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці 
Чернігівщини» ; вип. 13).  
Видання присвячено історику, педагогу, доктору історичних наук (1995), професору Л. Е. Раковському. Посібник 
складається з наступних розділів: праці Л. Е. Раковського; список літератури про нього. У середині рубрик матеріал 
розташовано за хронологічним принципом. Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається 
з іменного та географічного покажчиків. Добір матеріалу завершено у серпні 2008 р. 
2385. Лідія Іванівна Коломієць — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. 
покажч. / уклад. Ю. Ю. Полякова ; авт. вст. ст. В. С. Калашник ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
ЦНБ. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 11 с.  
Бібліографічний покажчик містить основні дати життя та діяльності, відомості про наукові та науково-методичні праці 
доктора філологічних наук (1978), професора Л. І. Коломієць за період 1953–2007 рр. та список літератури про неї.  
2386. Літописець міста на трьох пагорбах Михайло Шатров (1908–1985): до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. 
покажч. / упоряд. : І. Голуб, М. Кавун ; ред. О. Літуча ; Дніпроп. ОУНБ, Від. краєзнав. літ. та бібліогр. – Дніпропетровськ : 
ДОУНБ, 2008. – 32 с. – (Дослідники рідного краю).   НБУВ: Р112950 
Висвітлено життєвий і творчий шлях М. Шатрова (справж. Михайло Олександрович Штейн) (1908–1985) — письменника, 
журналіста, літератора, історіографа Дніпропетровська. Наведено бібліографію опублікованих праць ученого з історико-
краєзнавчої, літературно-історичної тематики за період 1945–1981 рр., а також список літературних джерел про нього. 
2387. Марина Романівна Черкашина-Губаренко: до ювілею / авт.-уклад.: С. В. Тишко, І. С. Драч ; М-во культури і 
туризму України, Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : Кортес-2001, 2008. – 56 с. : портр. – (Біогр. і 
бібліогр. видатних музикантів).   НБУВ: ВА699631 
Висвітлено життєвий і творчий шлях М. Черкашиної-Губаренко — музичного критика, театрального діяча, доктора 
мистецтвознавства (1983), члена-кореспондента АМ України (2000). Наведено її коротку біографію (укр., рос., англ. 
мовами), покажчик публікацій ученої [1961–2008], список її випускників. 
2388. Марія Флоріанівна Макаревич: до 100-річчя від дня народж. / О. Б. Блюм, С. П. Вассер, І. О. Дудка [та ін.] ; відп. 
ред. : С. Я. Кондратюк, А. О. Топачевський ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ : [б. в.], 2008. – 100 с. : 
фотоіл.   НБУВ: ВА708790 
Видання висвітлює найважливіші сторінки життя, наукової та науково-організаційної діяльності ліхенолога, ботаніко-
географа, доктора біологічних наук М. Ф. Макаревич. Наведено назви таксонів лишайників, описаних та запропонованих 
М. Ф. Макаревич, а також уперше подано повний перелік її наукових праць. Уперше публікуються також деякі 
фотоматеріали з архіву сім’ї Топачевських-Макаревичів, спогади друзів та співробітників М. Ф. Макаревич. 
2389. Матвєєва Ганна Петрівна : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Є. Корнілова, О. М. Кручко ; ННМБУ. – Київ : [б. в.], 
2008. – 44 с. : фотогр. – (Сер. «Славні імена укр. мед. книги: мед. б-ки України в особах, документах, бібліогр.»).  
НБУВ: Р112126 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Г. П. Матвєєвої — кандидата медичних наук, першої завідувачки кафедри 
соціальної гігієни й організації охорони здоров'я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров'я. Наведено 
бібліографічні описи її друкованих праць за період з 1966 до 2007 рр., а також список літературних джерел про неї. 
2390. Месель-Веселяк Віктор Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2008 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
І. Г. Пасинок, О. В. Попова ; наук. ред. : М. М. Федоров, В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, П. Т. Саблук ; УААН, 
ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ДНСГБ. – 2-е вид., допов. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2008. – 206 с., [19] арк. фотоіл. – (Академіки 
УААН).   ННСГБ: 528485/М53 
До видання включено статті М. В. Зубця «Вагомий вклад у розвиток аграрної економічної науки» та П. Т. Саблука 
«Науковими шляхами до аграрних перетворень на селі» (укр., рос., англ. мовами); основні дати життя і діяльності 
економіста-аграрника, доктора економічних наук (1993), професора, академіка УААН (1999) В. Я. Месель-Веселяка (укр., 
рос., англ. мовами); хронологічний покажчик його праць [1966–2008]; роботи, опубліковані за науковою редакцією 
В. Я. Месель-Веселяка [1971–2008]; блок фотоілюстрацій; інформацію про законодавчі акти України, проекти яких 
опрацьовані за участю В. Я. Месель-Веселяка [1996–2005], проекти законів України, які знаходяться на розгляді у 
Верховній Раді України [2003–2007] та ін. матеріали; перелік дисертаціїй, підготовлених під науковим керівництвом 
В. Я. Месель-Веселяка (на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук [1997] та кандидата економічних наук 
[1993–2006]); список літератури про життя та діяльність В. Я. Месель-Веселяка [1995–2008]; предметно-тематичного та 
іменного покажчиків. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2381.pdf
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2391. Микола Барна. Curriculum vitae / уклад.: Л. С. Барна, Н. В. Герц ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Хіміко-
біолог. ф-т. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 288 с. : іл. – (Біо-бібліогр. вчених Терноп. НПУ ім. В. Гнатюка).  
НБУВ: ВА700728 
Включено основні біографічні дані та висвітлено напрями виробничої, наукової, педагогічної та громадської діяльності 
Миколи Миколайовича Барни — вченого-ботаніка, доктора біологічних наук (2002), професора. Подано бібліографію його 
праць та літературних джерел про нього.
2392. Микола Іванович Сазонов — професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : біобібліогр. 
покажч. / уклад.: В. Д. Прокопова, Ю. Ю. Полякова ; вступ. ст. О. Довбня ; МОН України, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Філософ. ф-
т, ЦНБ. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 25 с.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора філософських наук (1972), професора М. І. Сазонова. Подано основні дати 
його життя і діяльності, бібліографію праць М. І. Сазонова [1961–2008], перелік кандидатських [1968–2005] та 
докторських [1978–1986] дисертацій, захищених під керівництвом М. І. Сазонова, список літератури про нього [1980–
2004], іменний покажчик.
2393. Микола Тимофійович Картель : біобібліогр. / уклад., ред., пер. В. Є. Клименко ; авт. вступ. ст. : Л. О. Бєлякова, 
Ю. О. Тарасенко ; відп. ред. Л. О. Бєлякова ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. – Київ : Академперіодика, 
2008. – 122 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: ВА705746 
Видання зображує основні етапи життя, наукової, організаційної та громадської діяльності ученого у галузі фізичної хімії 
та фізико-хімічної медицини, доктора хімічних наук (1990), члена-кореспондента НАН України (2000), лауреата 
Державної премії України в галузі науки і техніки М. Т. Картеля. Наведено бібліографічні описи наукових праць [1971–
2008], авторських свідоцтв [1978–1992] і патентів [1992–2008] ученого. 

2394. Мирон Борецький : бібліогр. покажч. / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. світової літ.. – Дрогобич : 
Посвіт, 2008. – 26 с. 
Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературознавчу та перекладацьку працю класика-філолога, 
перекладача Мирона Івановича Борецького (1941–2007). Матеріали охоплюють період за 33 роки [1974–2007] і свідчать 
про талант М. Борецького як перекладача, редактора, літературознавця. 

2395. Мирослав Іванович Павлюк : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Д. В. Сидор, О. З. Савчак, Н. Б. Гапчин, М. С. Козак ; 
авт. вступ. ст. І. І. Чабаненко ; ред. Ю. М. Сеньковський ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів : 
Проман ; Прес-Експрес Львів, 2008. – 83 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).       НБУВ: АО267034 
Висвітлено життя та наукову діяльність М. І. Павлюка — геолога, дослідника в галузі геотектоніки та нафтогазової 
геології, доктора геолого-мінералогічних наук (1997), професора, члена-кореспондента НАН України (2006), заслуженого 
діяча науки і техніки України. Наведено бібліографічні описи його наукових праць [1968–2007] і список літературних 
джерел про нього [1977–2008]. 

2396. Михайло Антонович Мороз — уролог-винахідник: до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: 
В. С. Зарічнюк, М. А. Рубан ; Рівнен. обл. наук. мед. б-ка. – Рівне, 2008. – 15 c. – (Видатні імена охорони здоров'я 
Рівненщини).  ННМБУ: Я19:616.6 / М-80 
Бібліографічний покажчик представляє публікації наукових праць М. А. Мороза в медичній періодиці, а також його 
винаходи і рацпропозиції. 

2397. Михайло Каменюк — письменник, журналіст: до 60-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад. 
О. М. Зелена ; ред. Г. М. Авраменко, М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : 
[б. в.], 2008. – 48 с. – (Наші видатні земляки).  
Видання присвячується 60-річному ювілею відомого вінницького письменника, літературознавця, журналіста Михайла 
Феодосійовича Каменюка. Покажчик включає книги, публікації із періодичних видань, альманахів, збірників, які 
систематизовано за розділами: «Видання творів М. Ф. Каменюка», «Література про життя і творчість М. Ф. Каменюка», 
«Довідкові видання», «Вебліографія». У першому розділі творчість поета представлена підрозділами та рубриками. 
Матеріали в них розміщені за хронологією. В інших розділах література подана за алфавітом авторів та назв публікацій. 
Окремим розділом подано електронну бібліографію. 
2398. Михайло Красиков — вчений, краєзнавець, поет : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик ; 
ред. І. Я. Лосієвський ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2008. – 103 с. – (Краєзнавці Слобожанщини).  
НБУВ: ВА735382 
Наведено бібліографічні відомості про творчу та наукову діяльність вченого-філолога, етнографа, фольклориста, 
дослідника Слобожанщини, поета, літературознавця Михайла Михайловича Красикова, а також список літератури про 
нього. Хронологічні межі видання — 1981–2008 рр. 
2399. Михайло Олександрович Рибаков : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Б. Грищенко ; ред. Г. І. Гамалій ; відп. за вип. 
Р. М. Коваленко ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва. – Київ : [б. в.], 2008. – 38 с. – (Києвознавці ; вип. 3).      НПБУ: А692570 
Покажчик присвячено краєзнавцю, києвознавцю, кандидату історичних наук, вчителю історії за фахом Михайлу 
Олександровичу Рибакову, який свій творчий шлях присвятив вивченню невідомих та маловідомих сторінок історії міста 
Києва. Видання містить статтю про творчий та життєвий шлях києвознавця, бібліографічний покажчик його творів та 
літератури про нього. 

2400. Мусієнко Микола Миколайович : засл. проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 
1969–2008 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко [та ін.] ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, 
Л. В. Губерський ; нарис Н. Ю. Таран ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : 
Аграр. наука, 2008. – 187 с., іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки УААН»).   НБУВ: ВА711285 
Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність М. М. Мусієнка — вченого в 
галузі фізіології, біохімії та екології рослин, доктора біологічних наук (1985), заслуженого професора Киїського 
національного університету ім. Т. Шевченка, академіка УААН (2007), заслуженого діяча науки і техніки. Наведено 
бібліографічні описи його наукових робіт [1969–2008] і список літературних джерел про нього [1978–2008]. 

2401. На службі у науки : метод.-бібліогр. матеріали до 120-ліття від дня народж. науковця-філолога Миколи 
Миколайовича Фатова / підгот. : О. Довгань, Ю. Боганюк ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2008. – 12 с.  
Видання присвячено літературознавцю, професору М. М. Фатову. Окрім методичних матеріалів подано стислу 
біографічну довідку, основні дати його життя і наукової діяльності, науковий доробок вченого, бібліографію наукових 
праць та список літератури про нього. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2392.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2399.pdf
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Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2008) 

259 

 

2402. Надія Іванівна Миронець : біобібліогр. покажч. / упоряд. Ю. Середенко ; авт. вступ. ст. : П. Сохань, 
І. Старовойтенко, О. Гуржій ; відп. ред. О. Маврін ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. 
ім. М. С. Грушевського. – 2-е вид., допов. – Київ : [б. в.], 2008. – 66 с. : портр. — (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: ВА739994 
Видання розкриває основні етапи педагогічної та наукової діяльності Н. І. Миронець — історика, джерелознавця, доктора 
історичних наук (1990), професора, заслуженого працівника народної освіти України. Наведено біобліографію праць 
ученого, дисертацій, виконаних під її науковим керівництвом. 
2403. Наукова школа академіка Олександри Савченко / упоряд. : Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток [та ін.] ; авт. 
вступ. ст. Н. М. Бібік ; АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Пед. преса, 
2008. – 188 с. : іл.   НБУВ: ВА698792 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора педагогічних наук (1985), професора, академіка АПН України (1992) 
Олександри Яківни Савченко. Викладено результати наукових досліджень аспірантів, докторантів і здобувачів, виконаних 
під її керівництвом. Проаналізовано творчий доробок О. Я. Савченко, наведено бібліографію наукових праць [1968–2000], 
а також список літератури про її життя та діяльність [1976–2007]. 

2404. Научная школа и указатель библиографических публикаций профессора В. Д. Ванханена : (ученый-гигиенист, 
врач медико-профилактич. дела, педагог высш. мед. шк.) / М-во здравоохранения Украины, Донец. нац. мед. ун-т 
им. М. Горького ; под ред. В. Н. Казакова. – Донецк : Донеччина, 2008. – 79 с. : ил., портр.   НБУВ: ВА709609 
Покажчик відкривають дві статті про наукову діяльність Вільяма Давидовича Ванханена: Казакова В. Н. «50 лет трудовой 
деятельности В. Д. Ванханена в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького (1958–2008)» та 
Пархоменко М. «Врачующий не таблетками, а питанием». До бібліографічної частини включено «Список публикаций и 
технических решений академика Академии наук высшего образования Украины, заслуженного деятеля науки и техники 
Украины, доктора медицинских наук, профессора Ванханена Вильяма Давидовича», який складається з «Авторефераты 
диссертаций» [1957, 1970], «Учебники, руководства, пособия» [1962–2007], «Монографии» [1971–2007], «Брошюры» 
[1961–2006], «Библиографии» [1968, 1977], «Статьи в энциклопедиях» [1980], «Статьи в журналах» [1960–2008], «Статьи в 
сборниках и трудах научных форумов, депонированные» [1956–2005], «Доклады, тезисы докладов, рефераты» [1956–
2004], «Стандарты, методические указания, информационные письма» [1966–2008], «Типовые программы по гигиене 
питания» [1977, 1985, 2005], «Избранные лекции» [1965–1969], «Методические материалы к практическим занятиям» 
[1964–2003], «Статьи в газетах [1962–2007], «Технические решения» [1987–2004], «Научная школа профессора 
В. Д. Ванханена: Докторские диссертации» [1987, 1989], «Кандидатские диссертации [1969–2008]. Закінчує видання 
«Трудовой путь профессора В. Д. Ванханена». 

2405. Непокоренный: метод.-библиогр. материалы к 100-летию со дня рожд. Бориса Горбатова / сост. А. В. Манцыз ; 
ред. : В. Б. Емельянова, Н. Я. Дида ; отв. за вып. О. В. Соцков ; Луган. ОУНБ им. А. М. Горького. – Луганск : [б. и.], 2008. – 17 с. 
У виданні зібрано літературу про письменника Бориса Леонтійовича Горбатова. Включено біографічну довідку, основні 
видання творів Б. Горбатова, список літератури про життя і творчість письменника. Матеріал розміщено за алфавітом. 
Бібліографія дана на 1 липня 2008 р., яка не є вичерпною. 

2406. Николай Иванович Кефер : биобиблиогр. указ. / сост. : К. К. Васильев, О. Г. Кушнир ; науч. ред. К. К. Васильев ; 
М-во культуры и туризма Украины, ОГНБ им. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 2008. – 28 с. – (Ученые Одессы ; вып. 39).  
НБУВ: Р113673 
Висвітлено життєвий шлях, наукову діяльність Н. І. Кефера — доктора медичних наук (1939), професора, одного із 
засновників ортопедії у Російській імперії та СРСР. Наведено хронологічний покажчик праць ученого за період 1889–
1941 рр. та список літературних джерел про його життя і діяльність [1882–2007]. 

2407. Олег В’ячеславович Снітко / авт. вступ. ст. і уклад. бібліогр. покажч. : А. В. Саченко, В. В. Мілєнін, С. Н. Редько ; 
НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лошкарьова. – Київ : Академперіодика, 2008. – 42 с. : портр. – 
(Біобібліогр. вчених України).   НБУВ: Р111696 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, науково-організаційну, громадську діяльність ученого у галузі фізики 
напівпровідників, доктора фізико-математичних наук (1969), академіка АН УРСР (1985) О. В. Снітка (1928–1990). Подано 
хронологічний покажчик праць ученого за період 1954–1990 рр. 

2408. Олександр Васильович Чалий — член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і 
техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1962–2008 рр. / упоряд. 
Я. В. Цехмістер ; вступ. ст. В. Ф. Москаленко ; наук. ред. Я. В. Цехмістер. – Київ : КІМ, 2008. – 80 с. : портр.        НБУВ: ВА718752 
Видання висвітлює життя та діяльність О. В. Чалого — фундатора наукової школи статистичної теорії рідин і фізики 
фазових переходів, синергетики, медичної та біологічної фізики, синергетичних принципів освіти, доктора фізико-
математичних наук (1978), члена-кореспондента АПН України (1999). Наведено бібліографічні описи наукових праць 
ученого [1962–2008], а також публікацій про його життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність. Подано 
відомості про наукову школу О. В. Чалого та спільні дослідження, які проводяться на кафедрі медичної та біологічної 
фізики Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця та в організаціях НАН України. 

2409. Олександр Ігнатійович Набоких : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Г. Шуляк, М. В. Лантратова, Н. І. Мішина [та 
ін.] ; Одес. держ. аграр. ун-т, Фундам. б-ка, Довід.-бібліогр. від. – Одеса : [б. в.], 2008. – 24 с.              ННСГБ: 531893/О-53 
Набоких Олександр Гнатович — ґрунтознавець, агроном, фахівець у галузі фізіології рослин, засновник Одеського 
сільськогосподарського інституту. 

2410. Олександр Федорович Возіанов / уклад. Л. М. Старцева ; авт. вступ. ст. : Ю. Г. Віленський, В. А. Міхньов ; Акад. 
мед. наук. – Київ : Академперіодика, 2008. – 123 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). НБУВ: ВА703529 
Відкриває видання короткий нарис про доктора медичних наук (1978), професора (1980), академіка АН України (1991) та 
АМН України (1993), президента АМН України О. Ф. Возіанова та його основні дати життя та діяльності (укр., рос., англ 
мовами). Далі розміщено хронологічний покажчик наукових праць вченого [1969–2007], іменний покажчик, предметно-
систематичний покажчик. Наприкінці подано список учнів академіка О. Ф. Возіанова та дисертаційних робот, виконаних 
під його керівництвом [таблиця]: Докторські дисертації [1988–2001], кандидатські дисертації [1973–2006]. 

2411. Олексій Олександрович Чехівський : біобібліогр. нарис (до 80-річчя від дня народж.) / упоряд. : Л. М. Марчук, 
А. С. Попович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам'янець-Поділ. : ПП Буйницький О. А., 2008. – 68 с. : іл.    НБУВ: ВА728318 
Висвітлено життєвий і творчий шлях літературознавця, письменника О. О. Чехівського. Видання містить дві частини — 
біографічну та бібліографічну. Перша включає розділи: «Віхи науково-педагогічної діяльності Олексія Олександровича 
Чехівського», «Про нього писали», «Інтерв’ю з професором Олексієм Олександровичем Чехівським» (вересень 2008 р.), 
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«Поезії Олексія Олександровича Чехівського». Бібліографічна частина містить «Бібліографічний покажчик наукових і 
навчально-методичних праць Олексія Олександровича Чехівського» [1969–2005] та «Літературу про О. О. Чехівського» 
[2004–2008]. Без допоміжних покажчиків. 

2412. Олексій Столбін. Письменник, лауреат премій ім. М. Трублаїні та ім. М. Хвильового : бібліогр. покажч. / Сум. 
ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Суми : Мрія-1, 2008. – 15 с. : фотогр.    НБУВ: Р112490 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Олексія Петровича Столбіна — письменника, педагога. Наведено покажчик його 
творів, а також список літературних джерел про його життя та творчість. 

2413. Олесь Гончар : твори і публ. укр. мовою, 1933-2007 : матеріали до бібліогр. / уклад.: В. М. Лой, О. М. Піхур, 
С. С. Савченко ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури і туризму України, НПБУ. – Київ : НПБУ, 2008. – 95 с. 
НБУВ: ВА696699 
Видання підготовлено до 90-річчя від дня народження письменника Олеся Терентійовича Гончара. Містить іменний 
покажчик. 

2414. Освітянська і літературна нива Івана Бажанського : метод.-бібліогр. матеріали до 145-річчя від дня народж. 
відомого буковин. педагога, літератора і громад. діяча / підгот. : О. Довгань, Ю. Боганюк ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – 
Чернівці : [б. в.], 2008. – 16 с.  
Видання присвячено педагогу, просвітителю, письменнику, громадському діячу, фотоаматору Івану Миколайовичу 
Бажанському. Окрім методичних матеріалів подано основні дати життя і творчості митця, перелік лауреатів обласної 
літературної премії ім. І. Бажанського 2001–2007 рр., список літератури про нього. 
2415. Остап Тарнавський : бібліогр. покажч. 1917–2007 / зібрала і упоряд. М. Тарнавська. – Київ : Пульсари, 2008. – 
415 c. : фотоіл.   НБУВ: ВА703533 
Розглянуто життєвий і творчий шлях поета, літературознавця, журналіста та громадського діяча Остапа Давидовича 
Тарнавського. Наведено бібліографічний покажчик друкованих праць митця — окремих видань, літературних творів і 
статей, друкованих у періодиці. Подано бібліографічний опис критичної літератури про О. Тарнавського. 
2416. Остап Ханко: біогр. і книгогр. покажч.: Мислення. Естетика. Мистецтвознавство. Націологія. Кератологія. 
Етнографія / уклад. В. Ханко. – 2-ге вид., допов. і випр. – Київ : Вид. О. Ханко, 2007. – 76 с. НБУВ: ВА698747, ВА697995 
Висвітлено життєвий і творчий шлях мистецтвознавця та видавця Остапа Віталійовича Ханка. Наведено покажчик праць 
ученого та літературних джерел про нього. Доповнено матеріалами до 2008 р. Містить географічний, іменний та родовий 
покажчики.  
2417. Петр Никитич Платонов : библиогр. сб. / сост. Н. П. Белявская ; ред. : Э. И. Жуковский, И. И. Зинченко, О. В. Будя-
кова ; Одес. нац. акад. пищевых технологий, НТБ. – Одесса : Полиграф, 2008. –163 с. – (Выдающиеся ученые ОНАПТ).  
У виданні систематизовано творчий спадок П. Н. Платонова — вченого у галузі комплексної механізації і автоматизації 
поточно-транспортних систем, автоматизованих систем управління технологічними процесами агропромислового 
комплексу, доктора технічних наук (1961), професора, ректора Одеського технологічного інститута ім. М. В. Ломоносова 
(Одеська національна академія харчових технологій). Подано життєвий і творчий шлях педагога, спогади його колег, 
учнів. Включено відомості про 78 аспірантів і пошукачів, які підготували і захистили свої дисертації під керівництвом 
професора П. Н. Платонова, наведено перелік авторефератів цих дисертацій. 

2418. Петренко Іван Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2007 рр. / уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. 
В. П. Буркат ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : Аграр. наука, 2008. – 48 с. : портр.          НБУВ: Р111515 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність И. П. Петренка — доктора с. г. наук (1994), ученого в галузі селекції, 
розведення і генетики тварин. Включено хронологічний покажчик його наукових праць [1968–2007] і літературних джерел 
про нього [1997]. 
2419. Петро Іванович Топільницький: до 60-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. І. Приварська, 
В. В. Романчук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т хімії та хімічних технологій, Каф. хім. технол. переробки нафти та газу. – Львів : 
Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 36 с. – (Сер. «Біобібліогр. вчених Львів. політехніки»).           НБУВ: Р112102 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність П. І. Топільницького — вченого в галузі хімічної технології переробки 
нафти та газу, кандидата технічних наук, дійсного члена Української нафтогазової академії. Наведено бібліографічні 
описи його наукових праць, авторських свідоцтв, патентів, а також автореферетів дисертацій, захищених під його 
керівництвом. 
2420. Петро Киселенко (1913–1995): до 95-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / підгот. О. К. Линник ; ред. 
С. І. Отенко ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2008. – 54 с. – (Краєзнавці Сумщини). 
Видання присвячено глухівському краєзнавцю, сільському вчителю, засновнику і директору Уланівського народного 
краєзнавчого музею (с. Уланівка, Глухівського району Сумської області) Петру Івановичу Киселенку. 

2421. Петро Павлович Ребро: до 75-річчя від дня народж. і 55-річчя літературної та громадської діяльності : 
біобібліогр. покажч. / уклад.: В. О. Герасимова, Н. М. Чала ; наук. ред. О. О. Стадніченко ; Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. 
нац. ун-т», Наук. б-ка. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 134 с.   НБУВ: ВА717101 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність П. П. Ребра — письменника, громадського та культурного діяча, почесного 
доктора Запорізького національного університету. Наведено бібліографічні описи його літературних творів і 
літературознавчих робіт, а також список літературних джерел про нього. 

2422. Пиріг Любомир Антонович : біобібліогр. / перед. сл. С. Комісаренко ; ред. Л. Дрофань. – 2-е вид., допов. – Київ : 
Ярославів вал, 2008. – 232 с. : портр.  
Видання, підготовлене до 75-річчя доктора медичних наук (1978), члена-кореспондента АН України (1991), академіка 
АМН України (1993) Л. А. Пирога, включає основні дати його життя і діяльності, опубліковані наукові праці [1958–2007], 
винаходи [1989–2000]; дисертації, захищені під керівництвом Л. А. Пирога [1978–2002]; рецензії, інформації, участь у 
дискусіях [1966–2007]; методичні рекомендації, посібники [1973–2007]; інформаційні листи [1981–2002]; список 
співавторів наукових публікацій, винаходів, методичних рекомендацій, посібників, інформаційних листів; науково-
популярні публікації [1963–2007]; методико-публіцистичні статті [1983–2006]; публіцистику [1990–2006]; опубліковані 
інтерв’ю [1981–2006]; публікації «Філателістична україніка» [1966–2007]; інформацію про участь у філателістичних 
виставках, спогади [1991–2005]. Видання містить список літератури про Любомира Пирога [1984–2007], рецензії на збірку 
статей «Медицина і українське суспільство» (К., 1998) [1998–2000] та ін. матеріали. 

2423. «Під крилами зорі» (Йосип Струцюк) : біобібліогр. покажч. / упоряд. В. Бабій ; Упр. культури і туризму Волин. ОДА, 
Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 88 с. НБУВ: ВА710019 
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Висвітлено життєвий і творчий шлях письменника Йосипа Георгійовича Струцюка — лауреата Міжнародних літературних 
премій ім. Б.-Н. Лепкого, ім. Г. Сковороди, премії НСПУ «Благовіст», обласної премії ім. А. Кримського. Наведено 
бібліографічні описи художніх творів митця та матеріалів про його життя та творчість. У виданні вміщено бібліографічний 
покажчик пісень, написаних на вірші Й. Г. Струцького, розкрито його внесок у розвиток української літератури та 
музичної культури. 

2424. Постать Василя Стуса над плином часу: 70-річчю від дня народж. присвячується (1938–1985) : (бібліогр. покажч.) / 
уклад.: Г. Авраменко, О. Зелена, М. Спиця ; Упр. культури і туризму Вінн. обл. держ. амін., Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – 
Вінниця : ДП «Держ. картографічна фабрика», 2008. – 240 с. – (Наші видатні земляки).   НБУВ: ВА712939 
Покажчик знайомить читача з творчою спадщиною поета, правозахисника, Героя України Василя Семеновича Стуса, 
висвітлює його життєвий і творчий шлях, спогади про нього, вшанування пам’яті в Україні, зокрема на Вінниччині, 
Донеччині. 
2425. Просвітянин, краєзнавець, педагог: до 80-річчя від дня народж. П. І. Мазура : біобібліогр. покажч. / уклад. 
Т. М. Дрьомова ; наук. ред. О. В. Башун ; Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : [б. в.], 2008. – 80 с. – (Сер. 
«Краєзнавці Донеччини»).   НБУВ: ВА717130 
Викладено літературу та друковані праці про відомого маріупольського краєзнавця, ветерана краєзнавчого руху 
Донеччини, члена Донецького відділення Всеукраїнської спілки краєзнавців, Почесного краєзнавця Донеччини, кращого 
освітянина 2001, 2003, 2004 рр., лауреата регіонального конкурсу «Книга Донбасу–2007» Павла Івановича Мазура. 

2426. «Просіваю мову, як зернини…»: до 70-річчя від дня народж. А. А. Бортняка, укр. поета і публіциста : бібліогр. 
список / уклад. Л. Заря ; вступ. ст. А. Подолинний ; ред. : М. Спиця, О. Кізян ; Упр. культури і туризму Вінн. обл. держ. амін., 
Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 12 с.  
Видання присвячено ювілею уродженця Вінницького краю, поета і публіциста Анатолія Агафоновича Бортняка. Подано 
основні праці письменника: книги, публіцистичні статті та список літератури про життя і творчість, довідкові матеріали 
про нього. Матеріал розміщено за хронологією. 

2427. Профессор Александр Алексеевич Зеленский : биобиблиогр. указ. / сост. : И. В. Олейник, И. П. Бега, В. С. Гресь, 
Т. С. Кривко, Е. Ю. Шуба ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. В. Лукин ; МОН Украины, Нац. аэрокосмич. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», НТБ. – Харьков : [ХАИ], 2008. – 63 с. : фотоил.   НБУВ: ВА702201 
Висвітлено життя і наукову діяльність доктора технічних наук (1989), професора О. О. Зеленського. Наведено основні дати 
життя і діяльності вченого, хронологічний покажчик його наукових праць [1969–2008], список авторських свідоцтв [1972–
2008], алфавітний покажчик співавторів, блок фотоілюстрацій. 
2428. Профессор Виталий Евгеньевич Гайдачук: к 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. : 
И. В. Олейник, И. П. Бега, Т. С. Кривко, Е. Ю. Шуба, В. С. Гресь ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. Я. С. Карпова ; 
МОН Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», НТБ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : 
[ХАИ], 2008. – 60 с.  
Видання присвячено доктору технічних наук (1980), професору В. Є. Гайдачуку. До покажчика включено вступну статтю, 
присвячену життєвому та творчому шляху вченого; основні дати життя і діяльності; хронологічний покажчик праць [1965–
2008]; алфавітний покажчик співавторів праць В. Є. Гайдачука; авторські свідоцтва В. Є. Гайдачука [1979–2003]; 
алфавітний покажчик співавторів авторських свідоцтв; фотододатки. 

2429. Професор Городній Микола Гаврилович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1933–1985 рр. : до 100-річчя від дня 
народж. / уклад.: В. А. Вергунов, С. М. Каленська, М. Я. Дмитришак [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Нац. 
аграр. ун-т, НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Аграр. наука, 
2008. – 150 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 24).   НПБУ: А700729 
Видання, після вступу, подає низку статей про життєвий та творчий шлях М. Г. Городнього (Дмитришак М., Гаврилюк В. 
«У труді, як у бою»; Іванівська Р. Т., Шевченко В. П. «Вчений, організатор, доброї душі людина»; Каленська С. М., 
Дмитришак М. Я. «Учитель за покликанням»; Речич В. М. «Мій науковий керівник»; Пильник В. І. «Спогади про Миколу 
Гавриловича Городнього»; Городня Л. М. «Воспоминания дочери Людмилы»; Алла (дочь) «Дорогие страницы памяти»). 
Далі розміщено основні дати життя і діяльності вченого, хронологічний покажчик публікацій [1933–1985], праці, 
опубліковані за науковою редакцією М. Г. Городнього [1968–1982]; список публікацій про його життя та діяльність [1963–
2003]; дисертації, підготовлені під науковим керівництвом М. Г. Городнього (на здобуття наукового ступеня доктора с. г. 
наук, кандидата с. г. наук. Наприкінці подано предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2430. Професор Іван Тихонович Горбачук : бібліогр. покажч.: до 75-річчя від дня народж. та 55-річчя наук.-пед. 
діяльності / упоряд. Ю. А. Мусієнко [та ін.] ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка, Каф. заг. фізики. – 2-е вид., допов. – 
Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 72 с. : іл. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).       НБУВ: ВА698004 
Біобібліографічний покажчик присвячено 75-річчю від дня народження і 55-річчю науково-педагогічної діяльності 
заслуженого працівника освіти України, професора І. Т. Горбачука. Покажчик містить нарис науково-педагогічної і 
громадської діяльності, основні дати життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць [1968–2007], 
авторські свідоцтва та винаходи, список літератури про життя та діяльність педагога і вченого. 

2431. Професор Корнієнко Михайло Васильович : біобібліогр. до 60-річчя з дня народж. / Дніпропетр. держ. ун-т 
внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : [ДДУВС], 2008. – 47 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. визначних вчених» ; вип. 10).  
Видання, присвячене науковцю у галузі боротьби з організованою злочинністю та адміністративної діяльності органів 
внутрішніх справ, генерал-полковнику міліції, доктору юридичних наук (2004) М. В. Корнієнку, містить біографічний 
нарис про нього, основні дати трудової діяльності, нагороди та відзнаки, хронологічний покажчик друкованих праць 
(книги [2000–2008], статті [1976–2008], інтерв’ю [1987–2008]), список довідково-біографічної літератури про життя та 
діяльність [2001–2006]. 

2432. Професор Терниченко Аристарх Григорович (1882–1927) : біобібліогр. покажч. наук. і наук.-попул. пр. за 1902–
1930 рр.: до 125-річчя від народж. / уклад.: В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – 
Київ : [б. в.], 2008. – 98 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 23).             ННСГБ: 527350 / П84 
Агроном, економіст, громадський діяч. 

2433. Пузич Ярослав Іванович : біобібліогр. нарис / уклад. Л. Л. Саксонік ; Упр. охорони здоров'я Хмельниц. обл. 
держадмін., Хмельниц. обл. наук. мед. б-ка. – Хмельницький : [б. в.], 2008. – 27 c. : іл.            ННМБУ: Я19:617/П882 
Лікар-хірург, громадський діяч. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2427.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2428.pdf
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2434. Репетя Євген Іванович: Евронавт № 1 : бібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Мищенко ; Дніпропетр. ОУНБ. – 
Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 89 с. – (Сер. «Вчені Дніпропетровщини»).  
Видання присвячено Є. І. Репеті — спеціалісту у галузі евристичного проектування ракетно-космічних комплексів. 
Видання містить статтю генерального конструктора, генерального директора ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля, академіка 
НАН України С. Н. Конюхова про Є. І. Репетю. До покажчика увійшли відомості про наукові доповіді, статті, описи до 
патентів на винаходи України та описи винаходів до авторських свідоцтв СРСР, описи на промислові зразки. Матеріал у 
покажчику розташовано у прямій хронологічній послідовності [1964–2007]. Відбір джерел закінчено в січні 2007 року. 

2435. Різничук Степан Тимофійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. та ст. за 1972–2001 рр. / уклад.: С. О. Яцик, 
О. Л. Моцок, В. Д. Корпанюк ; наук. ред. Г. І. Куничак ; УААН, Коломий. досл. ст. Івано-Франків. ін-ту АПВ. – Коломия : [б. в.], 
2008. – 76 с. – (Учені-аграрії Коломийщини).   ННСГБ: 529661 / Р11 
Директор Коломийської дослідної станції інституту агропромислового виробництва. 

2436. Россіхін Василь В’ячеславович : бібліогр. покажч. Ч. 1 / уклад.: В. Г. Прохорова, Л. Д. Гонтаренко ; ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2008. – 25 с. – (Винахідники Харківщини ; вип. 1).  НБУВ: В353074/1 
У першій частині покажчика вміщено біографічні відомості про педагога, лікаря-уролога, біотехнолога, доктора медичних 
наук (1996), професора В. В. Россіхіна і бібліографічні дані про описи його винаходів та інші публікації. 
2437. Самойленко Г. В. Из плеяды ученых-филологов Нежинской высшей школы : Нинель Николаевна Арват : 
[биобиблиогр. указ.] / Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. ун-т им. Н. Гоголя. – Нежин : Изд-во НГУ им. Н. Гоголя, 2008. – 43 с. : 
портр.   НБУВ: Р112139 
До покажчика включено статтю про життєвий і творчий шлях мовознавця, доктора філологічних наук (1978), професора 
Н. М. Арват, список її друкованих праць (за хронологією) [1955–2008] та перелік літератури про неї [1990–2005]. 

2438. Сергій Дмитрович Максименко — академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології : 
біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971–2007 рр. / упоряд. : Л. М. Айвазова, Л. О. Пономаренко ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; [авт.] 
вступ. ст. : С. І. Болтівець, М. Й. Боришевський, О. Т. Губко [та ін.] ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : 
КММ, 2008. – 127 с. : портр. – (Сер. «Академіки АПН України» ; вип. 10).      НБУВ: ВА701793 
Висвітлено життя та діяльність С. Д. Максименка — доктора психологічних наук (1990), професора, академіка АПН 
України (1995), директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки. 
Наведено перелік наукових праць ученого [1971–2007] та літературних джерел про нього [2000–2007]. 

2439. Свідер Полікарп Іванович — педагог, літературознавець, громадянин (до 85-річчя від дня народж.) / уклад.: 
О. А. Рарицький, Н. С. Богуцька, І. І. Грінішина [та ін.] ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та 
ін.] – Кам’янець-Подільський : Мошинський В. С., 2008. – 136 с. – (Сер. «Постаті в освіті та науці» ; вип. 3).  
Доктор філологічних наук (1986), професор, академік АНВШ України, заслужений працівник освіти України (1993). 

2440. Світлана Борзенко: (до 50-річчя наук. та пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. ред. 
С. Черепанова. – Львів : Каменяр, 2008. – 122 с. – (Сер. бібліогр. та біобібліогр. покажч. / Ун-т «Львів. Ставропігіон»).  
НБУВ: ВА698605 
Висвітлено життєвий і творчий шлях філолога, педагога, кандидата педагогічних наук (1983), професора Університету 
«Львівський Ставропігіон» Світлани Григорівни Борзенко, проаналізовано досвід її науково-педагогічної діяльності та 
розкрито суттєвий внесок в організацію та стратегію розвитку факультету прикладної лінгвістики. Наведено перелік 
навчальних видань і публікацій С. Борзенко. 
2441. Світлана Олександрівна Сисоєва : бібліогр. покажч. / упоряд. Г. М. Семендяєва ; вступ. ст. І. А. Зязюн ; наук. 
ред. П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [ЕКМО], 2008. – 96 с. : портр. – (Ювіляри АПН 
України ; вип. 26).   ДНПБУ: 016 / С40; 91.9 / С40 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора педагогічних наук (1997), члена-кореспондента АПН України 
(2003) С. О. Сисоєвої. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, список літератури про наукову 
діяльність ученого [1985–2008], бібліографію праць С. О. Сисоєвої (наукові та навчально-методичні праці, автореферати, 
дисертації [1987–1997], монографії [1996–2008], підручники [2005–2006], навчальні та навчально-методичні посібники 
[1994–2007], методичні рекомендації [1983–1993], навчальні плани та програми [1990–1995], авторське свідоцтво [2003], 
статті у збірниках наукових праць [1992–2008], статті у періодичних виданнях [1975–2007], статті у міжнародних виданнях 
[1999–2007], тези у збірниках науково-практичних конференцій [1973–1998], наукове редагування [1993–2008], художня 
творчість С. О. Сисоєвої [2002]), інформацію про наукову школу С. О. Сисоєвої (автореферати дисертацій на здобуття 
наукового ступеня: доктора педагогічних наук [2003–2008], кандидата педагогічних наук [1998–2008]), допоміжні 
покажчики (іменний, предметний, алфавітний покажчик назв праць С. О. Сисоєвої). 

2442. Сеньківський Всеволод Миколайович : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников ; МОН 
України, Укр. акад. друкарства. – Львів : [УАД], 2008. – 40 с. – (Сер. «Вчені Укр. акад. друкарства»).           НБУВ: Р114002 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність В. М. Сеньківського — вченого в галузі методології 
проектування систем комп'ютерного проектування книжкових видань, доктора технічних наук (1997), професора кафедри 
прикладної математики та комп'ютерних інформаційних систем Української академії друкарства. Наведено бібліографічні 
описи його наукових публікацій [1974–2008], перелік авторефератів дисертацій, виконаних під його керівництвом [2000–
2007] та ін. матеріали. 

2443. Сергій Миколайович Вакулишин : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Б. Грищенко ; відп. за вип. Р. М. Коваленко. – 
Київ : [б. в.], 2008. – 23 с. – (Києвознавці ; вип. 4).   НПБУ: А692569 
Видання присвячено краєзнавцю, києвознавцю, досліднику, методисту шкільного краєзнавства, вчителю за фахом Сергію 
Миколайовичу Вакулишину, який свій шлях присвятив вивченню історії міста Києва, а також улюбленому району — 
Святошинському. Містить статтю про життєвий і творчий шлях науковця, бібліографічний покажчик його дослідницьких 
видань та статей, а також статті з наукових збірників та альманахів. 

2444. Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991–2008 рр. (до 120-річчя від дня народж.) : 
біобібліогр. покажч. / упоряд. : І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченко ; наук. ред. : П. І. Рогова, А. М. Доркену ; 
наук. консультант І. А. Зязюн ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Київ : [б. в.], 2008. – 179 с. – (Сер. 
«Видатні педагоги світу» ; вип. 4).   ДНПБУ: 016; 91.9 / С71 
У покажчику подано бібліографію праць А. С. Макаренка з 80-х років ХХ ст. до 2008 р., дослідження вітчизняних і 
зарубіжних учених про життя й діяльність педагога-новатора, що вийшли на традиційних та електроних носіях впродовж 
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1991–2008 рр. в Україні і світі. Відкриває покажчик стаття А. В. Ткаченка «Антон Семенович Макаренко — подвижник 
соціального виховання». Доповнює біографію педагога-гуманіста перелік його основних дат життя й діяльності. 
Складається покажчик з семи розділів: розділ 1 — «Твори А. С. Макаренка»; розділ 2 — «Переклади праць 
А. С. Макаренка іноземними мовами в зарубіжних країнах»; розділ 3 — «Література про життя й діяльність 
А. С. Макаренка»; розділ 4 — «Педагогічна система А. С. Макаренка і актуальні питання виховання молоді»; розділ 5 — 
«Увічнення пам’яті А. С. Макаренка в Україні та світі»; розділ 6 — «Публікації про творчість А. С. Макаренка за 
рубежем»; розділ 7 — «Творча спадщина А. С. Макаренка в електронних ресурсах». 

2445. Співець української душі: (до 285-ї річниці від дня народженя Г. С. Сковороди) : бібліогр. покажч. / уклад.: 
Н. Мельник, Т. Кутова ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява ; відп. за вип. Г. Саприкін ; М-во культури і туризму України, ДБУ для 
юнацтва. – Київ : [б. в.], 2008. – 32 с. 

2446. Станіслав Панасович Реп’ях : (біобібліогр. покажч.) / склали : І. Каганова, Л. Студьонова ; відп. за вип. 
П. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 25 с. – (Сер. «Письменники — наші земляки»).  
Покажчик, підготовлений з нагоди 70-річчя поета, перекладача, публіциста С. П. Реп’яха, вміщує літературні джерела, які 
побачили світ останнім часом. Окремі видання творів і твори письменника у збірниках представлено у повному обсязі. 
Публіцистичні студії С. П. Реп’яха подано вибірково. Посібник складається з таких розділів: окремі видання творів 
С. Реп’яха, публіцистичні студії С. Реп’яха в періодиці, С. П. Реп’ях — перекладач, публікації про творчість С. Реп’яха, 
Бібліографію творів С. П. Реп’яха укладено за хронологічним принципом. В анотаціях наводиться додаткова інформація 
щодо осіб, яким присвячено окремі книги і статті за авторством С. П. Реп’яха. У середині рубрик матеріал розміщено за 
принципом прямої хронології. Добір літературних джерел завершено у березні 2008 р. 

2447. Станіслав Трифонович Мащенко : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук. діяльності / 
склад. Н. В. Романчук ; вступ. ст. Л. С. Чорна ; наук. ред. М. В. Ольховик ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ 
ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 26 с.   НБУВ: Р112231 
Публікація містить відомості про творчий доробок педагога, філософа та релігієзнавця Чернігово-Сіверської землі кінця 
ХХ – поч. ХХІ ст., доцента кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного університету 
ім. Т. Г. Шевченка С. Т. Мащенка. У посібнику дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць у 
прямій послідовності. Містить допоміжний іменний покажчик. Добір матеріалу завершено у лютому 2008 р. 
2448. Степанков В. С. Копилов Анатолій Олексійович — ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного 
інституту (університету) / В. С. Степанков ; Кам’янець-Поділ. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 
71 с. – (Сер. «Керівники навчального закладу»).  НБУВ: ВА703876 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, організаторську та громадську діяльність А. О. Копилова — історика, краєзнавця, 
кандидата історичних наук, професора. Наведено бібліографічні описи наукових і науково-методичних праць ученого з 
питань історії та освіти, а також список літературних джерел про нього. 
2449. Степовик Дмитро Власович : бібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. / упоряд. : Л. Вахніна, Н. Орбаченко, 
О. Роєнко ; гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – 
Київ : [б. в.], 2008. – 312 с. : іл.   НБУВ: ВА711190 
Висвітлено творчий доробок доктора мистецтвознавства (1992), доктора богословських наук (2001) Д. В. Степовика, його 
наукову біографію і внесок у вітчизняну науку. Наведено бібліографію опублікованих праць вченого за 1958–2008 рр., 
зокрема, видання, статті в журналах і збірниках, газетах, наукові доповіді, архівні матеріали та фондові збірки видань в 
державних установах. 
2450. Стяг золотого слова: до 60-річчя з дня народж. Івана Іова : бібліогр. покажч. / уклад. В. М. Миколайчук ; відп. за 
вип. Н. М. Синиця ; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 2008. – 32 с. 
У покажчику зібрано публікації творів та список літератури про життя і творчість поета Івана Павловича Іова.
2451. Тамара Сергеевна Петипа : биобиблиогр. / сост. : Э. З. Самышев, Е. А. Рисик, Г. Ф. Гусева, Ю. В. Новоселова ; 
под ред. Е. В. Павловой ; Ин-т биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН Украины. – Севастополь : ЭКОСИ – 
Гидрофизика, 2008. – 22 с. – (Биобиблиогр. ученых Украины).  
Видання знайомить з науковою, науково-організаційною і громадською діяльністю, основними датами життя і діяльності 
вченого-гідробіолога, доктора біологічних наук (1965), члена-кореспондента АН УРСР (1972) Т. С. Петіпи. Надано список 
нагород та заохочень [1970–1984], перелік наукових праць [1955–2007].
2452. Теофіль Комаринець : біобібліогр. покажч. = Teofil Komarinets : biobibliogr. Guide / уклад. М. Кривенко ; авт. 
передм. : В. Івашків, О. Комаринець ; наук. ред. В. Івашків ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : [Вид. центр 
ЛНУ ім. І. Франка], 2008. – 166 с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; чис. 26).  НБУВ: ВА716175 
Висвітлено життєвий і творчий шлях літературознавця, фольклориста, громадського діяча, першого завідувача відновленої 
у 1990 р. кафедри української фольклористики ім. акад. Ф. Колесси у ЛНУ ім. І. Франка, дійсного члена НТШ, активного 
учасника відроженної «Просвіти», голови ради Львівського університету ім. Франка, доктора філологічних наук (1987), 
професора Теофіля Івановича Комаринця (1927–1991). Наведено перелік друкованих праць ученого (окремі видання 
[1954–1999]; статті, рецензії, виступи, інтерв’ю [1955–2005]; упорядкування, редагування [1957–1994]), а також список 
літературних джерел про нього [1956–2006]. 
2453.  Український письменник, літературознавець та мовознавець Яр Славутич: (до 90-річчя від дня народж.) : 
біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2008. – 183 с. 
НБУВ: ВА735151 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність поета, публіциста, літературо- та мовознавця Яра Славутича (Г. Жученка). 
Наведено бібліографічну інформацію про публікації його поетичних творів, перекладів, статей, нарисів, а також 
літературу про нього, що видавалися в період 1930–2008 рр. в Україні та за кордоном. 
2454. Український письменник Микола Хвильовий (1893–1933) : бібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Гологорська ; наук. ред. 
Р. В. Мельників ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – 2-е вид., допов. – Харків : [ХДНБ ім. В. Г. Короленка], 2008. – 135 с. – 
(Повернені імена).   НБУВ: ВА734438 
Наведено відомості про творчість М. Хвильового, його художні та публіцистичні твори, що видавалися у 1921–2008 рр. 
(укр., рос. та інозем. мовами). Містить покажчик творів М. Хвильового, іменний покажчик. 
2455. Ушкаренко Віктор Олександрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2008 рр.: до 70-річчя від дня народж. / 
уклад.: В. В. Морозов, В. П. Коваленко, П. Н. Лазер [та ін.] ; наук. ред. : В. А. Вергунов, В. В. Морозов ; авт. вступ. ст. 
М. В. Зубець ; УААН, ДНСГБ, Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 116 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).  
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НБУВ: ВА697026 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність В. О. Ушкаренка — вченого-агронома, доктора с. г. наук (1978), академіка 
УААН (1995), автора фундаментальних досліджень в галузі зрошуваного землеробства. Наведено хронологічний 
бібліографічний покажчик праць ученого [1965–2008] та літературних джерел про нього [1998–2008]. 
2456. Хайлис Гедаль Абрамович : биобиблиогр. указ. науч. работ к 80-летию / сост. : А. Ю. Горбовой, В. Ф. Дидух, 
М. М. Ковалев [и др.] ; авт. вступ. ст. А. Й. Васильев ; Инж. акад. Украины. – Київ : Феникс, 2008. – 144 с. : портр. – 
(Биобиблиогр. сер. «Академики инж. акад. Украины»).   НБУВ: ВА709364 
Див. анотацію у наступному записі. 

2457. Хайліс Гедаль Абрамович : біобібліогр. покажч. наук. пр. до 80-річчя / упоряд. : А. Ю. Горбовий, В. Ф. Дідух, 
М. М. Ковальов [та ін.] ; Інж. акад. України. – Київ : Фенікс, 2008. – 152 c. : фотогр. – (Академіки Інж. акад. України).  
НБУВ: ВА703674 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, педагогічну, дослідницьку, практичну, організаційну діяльність Г. А. Хайліса — 
ученого у галузі механізації сільськогосподарського виробництва, дослідження й удосконалення сучасної 
сільськогосподарської техніки, доктора технічних наук (1976), професора, заслуженого діяча науки і техніки України. 
Наведено покажчик наукових праць, авторських свідоцтв і патентів ученого за період 1955–2008 рр. 
2458. Храм душі Людмили Тараненко : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Адешелідзе ; авт. нарису В. Т. Поліщук ; Упр. 
культури і туризму Черкас. облдержадміністрації, Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2008. – 52 с. – (Сер. 
«Черкащини славетні імена»).   НБУВ: ВА717038  
Видання присвячено поетесі, прозаїку, публіцисту Людмилі Василівні Тараненко. Відкриває його нарис В. Поліщука 
«Подорож рікою часу», який розповідає про творчу біографію поетеси. Бібліографічна частина складається з двох розділів: 
«Література про Людмилу Тараненко», де подано матеріали про життя і діяльність поетеси (за хронологією публікацій); 
«Твори Людмили Тараненко» — включає художні і публіцистичні твори поетеси (за хронологією). Рецензії на твори 
Л. Тараненко розміщуються безпосередньо за бібліографічним описом творів. Допоміжний апарат складає «Іменний 
покажчик», «Покажчик використаних періодичних видань». Основними джерелами пошуку літератури були державні 
літописи газетних і журнальних статей, каталоги і картотеки Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Т. Шевченка. Хронологічні межі добору літератури — 1960–2008 рр. 

2459. Чехман Ярослав Іванович : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин ; 
МОН України, Укр. акад. друкарства. – Львів : [УАД], 2008. – 62 с. – (Вчені Укр. акад. друкарства).       НБУВ: ВА724152 
Висвітлено наукову діяльність доктора технічних наук (1995), професора Української академії друкарства Я. І. Чехмана. 
Наведено бібліографію підручників і посібників, публікацій у періодичних і продовжуваних виданнях, авторських 
свідоцтв і патентів на винаходи, авторефератів дисертацій, навчально-методичних видань, звітів з науково-дослідної 
роботи [1958–2008]. 

2460. Член-кореспондент НАН України Дмитро Григорович Затула : спогади колег, друзів, учнів / відп. ред. 
Г. П. Потебня ; НАН України, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – Київ : ДІА, 
2008. – 80 c. – (Пам'яті видатних вчених онкологів України).  НБУВ: ВА697903 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність вченого в галузі експериментальної онкології та мікробіології, доктора 
біологічних наук (1970), члена-кореспондента АН УРСР (1973), директора Інституту мікробіології й вірусології ім. Д. К. 
Заболотного АН УРСР (1970–1977), директора Інституту проблем онкології ім. Р. Є. Кавецького АН УРСР (1977–1987) 
Д. Г. Затули. Наведено бібліографію монографій і основних публікацій ученого. 

2461. Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович : біобібліогр. покажч./ упоряд. Л. М. Чижевська ; відп. ред. І. П. Аврамова ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2008. – 49 с. – (Сер. «Видатні науковці»).  
Покажчик підготовлено до 75-річчя від дня народження Ю. П. Шабанова-Кушнаренка — вченого у галузі біоніки 
інтелекту, доктора технічних наук (1969), професора, заслуженого діяча науки і техніки УРСР. Подано основні дати життя 
та діяльності вченого, бібліографію його праць [1957–2008], перелік дисертацій, виконаних під керівництвом 
Ю. П. Шабанова-Кушнаренка, список публікацій про нього, алфавітний покажчик співавторів праць. 
2462. Шевченко В. О. Видатний український картограф: до 100-річчя від дня народж. А. С. Харченка / В. О. Шевченко, 
Л. О. Палієнко, В. Є. Любченко. – К. ; Вінниця : ДП «Держ. картогр. ф-ка», 2008. – 120 с. : фотогр.      НБУВ: ВА704309  
Висвітлено життєвий шлях і творчі здобутки картографа, геодезиста, фундатора української наукової школи комплексного 
й атласного картографування, кандидата технічних наук, професора КНУ ім. Т. Шевченка Андрія Семеновича Харченка. 
Наведено бібліографічний опис науково-методичних праць ученого, а також перелік карт і атласів, створених за його 
участю. 
2463. Шебанін В’ячеслав Сергійович : біобліогр. покажч. / уклад.: О. Г. Пустова, О. О. Цокало, М. О. Семиліт, О. В. Ка-
щевська ; М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т, Б-ка. – Миколаїв : [Б-ка МДАУ], 2008. – 128 с. : іл.  
НБУВ: ВА715466 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадсько-політичну діяльність В. С. Шебаніна — доктора технічних наук (1993), 
професора, академіка АНВШ України, члена-кореспондента УААН (2007). Наведено бібліографічні описи його наукових 
робіт з проблем удосконалення теорії граничних станів і розрахунку металевих конструкцій, інноваційного розвитку 
аграрної науки, агропромислового виробництва, коп'ютеризації аграрної освіти [1976–2008]. 
2464. Шевченко Анатолій Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2008 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Ю. І. Усатенко, Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, 
Луган. ін-т агропромисл. вир-ва. – Київ : Аграр. наука, 2008. – 96 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки УААН»).  
НБУВ: ВА711515 
Висвітлено результати наукової, дослідницької, педагогічної діяльності А. М. Шевченка — вченого в галузі селекції та 
насінництва зернобобових культур, доктора с. г. наук (1983), професора, академіка УААН (1990). Подано основні дати 
його життя і діяльності (укр., англ. мовами), статті про життєвий і творчий шлях ученого, хронологічний покажчик 
публікацій [1967–2008], перелік авторських свідоцтв [1977–2005], праці, опубліковані за науковою редакцією 
А. М. Шевченка [1993–2007], інформацію про наукову школу — список дисертацій, підготовлених під науковим 
керівництвом А. М. Шевченка (на здобуття наукового ступеня кандидата с. г. наук [1987–2008]), список літератури про 
життя та діяльність А. М. Шевченка [1999–2007], допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 
2465. Шибанов Володимир Вікторович : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников ; МОН 
України, Укр. акад. друкарства. – Львів : [УАД], 2008. – 104 с. – (Вчені Укр. акад. друкарства).        НБУВ: ВА703517 
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Висвітлено матеріали про життя та діяльність доктора хімічних наук (1993) В. В. Шибанова. Наведено бібліографічні 
описи підручників і посібників, публікацій у періодичних і продовжуваних виданнях, авторських свідоцтв і патентів на 
винаходи, навчально-методичних видань В. В. Шибанова [1971–2007], а також авторефератів дисертацій, виконаних під 
його керівництвом [1987–2007]. 
2466. Шмуель Йозеф Агнон: Нобелівський лауреат із Тернопільщини : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Проців, 
М. Друневич, Т. Гаврилюк ; ред. : Г. Жовтко, О. Раскіна ; відп. за вип. В. Вітенко ; Упр. культури Терноп. обл. держ. адмін., 
Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 80 c. – (Родом з України ; вип. 4).       НБУВ: ВА709846 
Покажчик підготовлено до 120-річчя від дня народження письменника, класика єврейської літератури, уродженця 
Тернопільщини Шмуеля Йосефа Агнона. У посібнику відображено документи, які створюють життєписно-бібліографічну 
студію видатного письменника. 

2467. Шукає серце щастя...: (до 100-річчя від дня народж. Василя Барки) : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Мельник [та 
ін.] ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ : [б. в.], 2008. – 44 с. – Альтерн. назва : 
Василь Барка (назва обкл.).   НБУВ: Р113275 
Подано інформацію про життєвий і творчий шлях Василя Костянтиновича Барки (1908–2003) — одного з представників 
Нью-Йоркської групи українських літераторів, поета, філософа. Наведено покажчик окремих видань творів письменника, 
його публікацій у різних часописах, хрестоматіях, збірках, а також список літературних джерел про нього. 
2468. Шукач духовних скарбів народу Микола Чабан : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / уклад.: І. Голуб, М. Чабан ; 
Дніпропетр. ОУНБ. — Д. : [б. в.], 2008. — 199 с. – (Дослідники рідного краю).   НБУВ: ВА708471 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Миколи Петровича Чабана — журналіста, письменника, літературо- та краєзнавця, 
дослідника історії Придніпровського краю. Наведено бібліографічні описи журналістських і краєзнавчих робіт ученого, 
відгуків і рецензій на його твори, список літературних джерел про нього. 

2469. Юган Н. Л. В. И. Даль: биография и творческое наследие : библиогр. указ. : в 2 ч. / Н. Л. Юган ; Гос. учреждение 
«Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко», Восточноукр. центр изучения лит. и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН 
Украины. – Луганск : [б. и.], 2008. – Ч. 1–2.   НБУВ: В351834/Ч.1–2 
У першій частині видання подано бібліографічні описи художніх творів, наукових праць В. Даля (медичних, природничих, 
педагогічних, релігійних досліджень, фольклорних збірників, лексикографічних праць, що були видані у 1820–2008 рр.) і 
матеріалів, присвячених вивченню життя та діяльності вченого. Викладено бібліографічні відомості про юбілейні публікації 
та дисертаційні дослідження творчої спадщини В. Даля, дана інформація про його переписку із сучасниками. Складається з 
розділів: «Творческое наследие В. Даля» (художественная проза, научные статьи, переписка В. Даля); «Жизнь и деятельность 
В. Даля» (монографии, статьи, научно-популярные издания, информация о В. Дале в справочниках и учебниках, юбилейные 
публикации), «В. Даль в мемуарах» [1820–2008], «Диссертационные исследования творческого наследия В. Даля». У другій 
частині — подано бібліографію критичних і філологічних досліджень, присвячених вивченню літературної творчості В. Даля, 
а також його лексикографічної діяльності, етнографічних і фольклорних праць. Викладено бібліографію методичних праць, 
присвячених вивченню творчості В. Даля у вищих навчальних закладах і загальноосвітній школі. Містить розділи: 
«Литературное творчество В. Даля в критике и филологических исследованиях» [1820–2008], «В. Даль — этнограф и 
фольклорист («Пословицы русского народа»)» [1820–2008], «Лексикографическая деятельность В. Даля» («Толковый словарь 
живого великорусского языка»), «Образ В. Даля в литературе и других видах искусства», «В. Даль в культурной жизни 
России и Украины» (музыка, памятники, юбилейные мероприятия). Іменний покажчик до двох частин. 
2470. Юрий Дмитриевич Шуйский : биобиблиогр. указ. / сост. : С. А. Мерзлякова, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. 
Е. П. Ларченков ; М-во образования Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Геолого-географич. фак., Науч. б-ка. – 
Одесса : Астропринт, 2008. – 144 с. : ил. – (Биобиблиогр. ученых ун-та ; вып. «Геологи. Географы»).        НБУВ: ВА714619 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну і громадську діяльність Ю. Д. Шуйського — класика геоморфології, 
засновника наукової школи з береговідведення в Україні, завідуючого кафедрою фізичної географії і 
природокористування Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, доктора географічних наук (1985). 
Наведено бібліографічні описи його наукових праць [1962–2008] і список літературних джерел про нього [1977–2005]. 
2471. Юрій Миколайович Безхутрий — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : 
біобібліогр. покажч. / уклад. Ю. Ю. Полякова ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька ; МОН України, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Філолог. 
ф-т, ЦНБ. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2008. – [30] с.  
Покажчик присвячено доктору філологічних наук (2003), професору, заслуженому працівнику освіти України 
Ю. М. Безхутрому. Зміст: Філон М. «Слово про вчителя й колегу»; «Праці Ю. М. Безхутрого» [1975–2008]; «Література 
про Ю. М. Безхутрого» [1990–2005]; «Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом Ю. М. Безхутрого» [2000–
2007]; «Іменний покажчик». 
2472. Юрій Панасович Зозуля / уклад.: С. Б. Кричун, В. І. Приходько ; авт. вступ. ст. В. І. Цимбалюк ; пер. вступ. ст. 
англ. мовою В. П. Алексашин. – Київ : Наук. думка, 2008. – 126 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: ВА706743 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності Ю. П. Зозулі — нейрохірурга, організатора охорони 
здоров'я та медичної науки, академіка АМН України, члена-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і 
техніки України. Наведено бібліографічні описи наукових праць ученого, які охоплюють майже всі розділи 
фундаментальної та прикладної нейрохірургії (нейроонкологію, судинну нейрохірургію, патологію хребта та спинного 
мозку, вплив малих доз радіації на нервову систему), а також список літератури про його життя та діяльність. 
2473. Юрій Поліський: Вчений. Поет. Романтик : бібліогр. покажч. / упоряд. : Т. М. Мищенко, Т. В. Неділько ; 
Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2008. – 100 с. : фотогр. – (Вчені Дніпропетровщини).      НБУВ: ВА708484 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та творчу діяльність Юрія Давидовича Поліського — вченого в галузі автоматизації, 
технічної та економічної кібернетики, інформаційних технологій, винахідника, літератора, громадського діяча, кандидата 
технічних наук, доктора філософії в галузі кібернетики, заслуженого винахідника України. Наведено бібліографічні описи 
його науково-технічних видань, винаходів і літературних творів. 
2474. Юрій Шкробинець — поет та перекладач: до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Б. Бадида, 
Т. Г. Балаж, О. А. Канюка, Є. Й. Слуцька ; ред. Л. О. Ільченко ; Упр. культури Закарп. обл. держ. адмін., Закарп. ОУНБ. – 
Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2008. – 100 с. : фотогр. – (Корифеї Закарпаття : бібліогр.). – Паралельний тит. арк. угор. 
мовою.   НБУВ: ВА726875 
Наведено найповнішу бібліографію творчості Юрія Васильовича Шкробинця — перекладача, журналіста та поета. Подано 
бібліографічні описи матеріалів про життя і творчість митця, виданих з 1950 по 2008 рр. (окремих видань його творів, а 
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також творів, надрукованих у періодичних виданнях і збірниках, літературно-критичних статей і рецензій, інтерв'ю, 
літератури про життя та діяльність). Висвітлено перекладацьку діяльність Ю. Шкробинця. 
2475. Юрійчук Петро Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. та ст. за 1955–1979 роки / уклад.: С. О. Яцик, 
О. Л. Моцок, В. Д. Корпанюк ; наук. ред. Г. І. Куничак ; УААН, Коломий. досл. ст. Івано-Франків. ін-ту АПВ. – Коломия : [б. в.], 
2008. – 68 с. – (Учені-аграрії Коломийщини). ННСГБ: 529667/Ю64 

2476. Я шукаю правду у собі: до 60-річчя від дня народж. Григорія Львовича Єлишевича : біобібліогр. покажч. / підгот. 
В. І. Мазур ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2008. – 34 с. : фотогр.  НБУВ: А685306 
Покажчик, підготовлений до 60-річчя від дня народження гумориста, поета, пісняра Григорія Єлишевича, містить 
відомості про життя і творчість письменника.  

2009 

2477. Авідзба Анатолій Мканович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1982–2008 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, 
О. А. Можарова, Л. Б. Клімова-Дончук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; УААН, ДНСГБ, Нац. ін-т 
винограду і вина «Магарач». — Київ : Аграр. наука, 2009. – 104 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).   ННСГБ: 531031/А18 
Вчений у галузі виноградарства та виноробства, кандидат економічних наук (1993), доктор с. г. наук (2000), професор (2002), 
академік УААН (2007). Покажчик відкриває вступна стаття М. В. Зубця «Слово про вченого і директора інституту» (укр., рос. 
та англ. мовами), після якої викладено «Основні дати життя і діяльність академіка Української академії аграрних наук 
Анатолія Мкановича Авідзби». Хронологічний покажчик публікацій містить праці вченого за 1982–2008 рр., авторські 
свідоцтва і патенти [2001–2007]. Продовжує покажчик «Праці, опубліковані за науковою редакцією А. М. Авідзби» [1997–
2008], «Наукова школа: дисертації, підготовлені під науковим керівництвом А. М. Авідзби» та «Література про життя та 
діяльність А. М. Авідзби». Допоміжний апарат включає предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2478. Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович (1927–2004) : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Л. С. Боденчук ; наук. ред. : О. С. Онищенко, В. А. Вергунов ; НАН України, НБУВ, УААН, ДНСГБ. – Київ : [НВЦ НБУВ], 
2009. – 149 с. : іл., портр. – (Сер. «Акад. та члени-кор. НАН України для с.-г.» ; вип. 1).   НБУВ: ВА722814 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, організаційну, представницьку та громадську діяльність 
І. І. Лукінова — ученого-економіста, академіка АН УРСР (1976), віце-президента АН УРСР (1979), академіка АН СРСР 
(1984), академіка ВАСГНІЛ (1973), організатора аграрно-економічної науки другої пловини XX – початку XXI ст., 
іноземного члена Шведської Королівської академії сільського та лісового господарства. Наведено бібліографічні описи 
наукових праць І. І. Лукінова [1954–2007] та літератури про його життя та діяльність [1967–2009]. 

2479. Академік Олексій Никанорович Соколовський : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1909–1971 рр. / уклад.: Т. І. Кисіль, 
Н. М. Новосад, О. В. Шедикова ; наук. ред. Б. С. Носко ; УААН, Нац. наук. центр «Ін-т грунтознавства та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського». – Харків : [б. в.], 2009. – 59 с. : фотоіл. – (Біобібліогр. провідних вчених). НБУВ: ВА721380 
Висвітлено основні етапи організаційної, наукової та педагогічної діяльності вченого та педагога, організатора с. г. 
дослідної справи 1920–1950 рр., доктора с. г. наук (1935), академіка ВУАН (1929) та ВАСГНІЛ (1935) 
О. Н. Соколовського. Наведено понад 200 наукових праць за 1909–1971 рр., відомості про науковий доробок вченого з 
проблем агрономічного ґрунтознавства, колоїдно-хімічної теорії ґрунтів, їх фізики, зокрема структури, класифікації, 
картографування, педогалохімізму, хімічної меліорації та обробітку ґрунту. Проаналізовано визначну роль вченого як 
педагога та організатора у становленні вищої сільськогосподарської освіти та підготовці фахівців-ґрунтознавців. 

2480. Академік Рево Михайло Васильович (1889–1962) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1914–1963 рр.: до 120-річчя від дня 
народж. / уклад.: В. А. Вергунов, В. В. Волкогон, Н. О. Баранкова ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т с.-г. 
мікробіології. – Київ : [б. в.], 2009. – 88 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 30). ННСГБ: 533436/А38 
Видання присвячно мікробіологу, академіку УАСГН (1959), професору М. В. Рево. Подано основні дати його життя і 
діяльності, низку статей про життя та наукову справу вченого, хронологічний покажчик друкованих праць професора М. 
В. Рево [1914–1963] та список літератури про нього [1916–2009]. 
2481. Алла Михайлівна Богуш — академік АПН України : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. Пономаренко, 
Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; АПН України, 
ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : [б. в.], 2009. – 118 с. – (Сер. «Академіки АПН 
України» ; вип. 16).   НБУВ: ВА732343 
Вміщено бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність А. М. Богуш — доктора педагогічних наук (1986), професора, 
академіка АПН України (1995), засновника нового наукового напряму у вітчизняній педагогіці — дошкільної 
лінгводидактики. Подано список літератури про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової 
діяльності [1961–2009]: монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, 
збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються 
(укр., рос., англ. мовами); інформацію про наукову школу вченої. 

2482. Анатолій Григорович Гурин (до 70-річчя від дня народж.) : біобліогр. покажч. / уклад.: С. О. Зав’ялова, Н. В. 
Непран ; МОН України, Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т». — Х. : НТУ «ХПІ», 2009. – 48 с. 
У покажчику подано основні дати життя і діяльності доктора технічних наук (1999), професора А. Г. Гурина, його наукові 
праці [1967–2008]. Бібліографія праць розташована за видами опублікованих видань: наукові статті, навчально-методичні 
посібники, авторські свідоцтва та патенти. Усі видання розміщені за хронологією їх публікацій. 

2483. Анатолій Груша : (наук. біобібліогр. покажч.) / упоряд. : І. І. Воронцовська, Н. Д. Яременко ; відп. за вип. 
Н. Д. Яременко ; наук. консультант В. І. Ященко ; Обл. наук. мед. б-ка Черніг. обл. ради. – Чернігів : [ЧОНМБ], 2009. – 22 с.  
ННМБУ: Я19:61 / Г-91 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1995), заслуженому лікарю України (1991) Анатолію Микитовичу Груші, 
включає передмову, нарис про життєвий шлях ученого, основні дати його життя та діяльності, список літератури про 
А. М. Грушу [1972–2005], покажчик наукових праць. Наприкінці подано авторський покажчик наукових праць. 

2484. Анатолій Миколайович Боровик : (біобібліогр. покажч.) / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; 
Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Б-ка, Інформ.-бібліогр. від. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 16 с.        ДНПБУ: 016/Б83 
У покажчику вміщено наукову біографію та творчий доробок [1985–2007] доктора історичних наук (2005), професора, 
завідувача кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка. 
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