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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. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2481.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2482.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2484.pdf
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2485. Анатолий Феодосьевич Галь : биобиблиогр. указ.: к 60-летию со дня рождения / сост. Т. С. Панченко ; Нац. ун-т 
кораблестроения им. адмирала Макарова. – Николаев : [НУК], 2009. – 40 с. : портр.   НБУВ: Р115716 
Покажчик присвячено кандидату технічних наук, професору, академіку АІН України (2000), заслуженому винахіднику 
України (1995) А. Ф. Галю. Подано біографію, список наукових, навчально-методичних праць [1978–2009], авторських 
свідоцтв, патентів на винаходи, газетних статей і нарисів [1998–2008], покажчик авторів. 
2486. Аптекар Савелій Семенович : біобібліогр. покажч. / уклад. І. П. Подгорна ; наук. ред. Т. П. Ткаченко ; бібліогр. 
ред. О. Г. Уткіна ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Норд-Прес, 
2009. – 65 с., [22] арк. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 16).   НБУВ: ВА720805 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора економічних наук, професора, віце-президента АЕНУ С. С. Аптекаря. 
Покажчик складається з передмови, нарису наукової і педагогічної діяльності С. С. Аптекаря, статті М. Федорова «В 
любом деле — на высоте», переліку основних дат життя і діяльності вченого, списку наукових праць академіка 
С. С. Аптекаря [1956–2008], переліку дисертацій, захищених під керівництвом С. С. Аптекаря за період 1968–2008 рр. та 
списку літератури про вченого [2001–2008]. До допоміжних покажчиків відносяться іменний, алфавітний покажчик праць 
вченого. Додатки включають нагороди за освітню і наукову діяльність та фотографії. 

2487. Астаф’єв О. Г. Микола Ткачук : бібліогр. покажч. / О. Г. Астаф’єв, О. М. Ткачук ; МОН України, Терноп. НПУ 
ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 157 с. : іл.   НБУВ: ВА718018 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Миколи Платоновича Ткачука — літературознавця, критика, педагога, доктора 
філологічних наук (1998), професора. Наведено покажчик наукових праць ученого (монографій, підручників для вищої та 
середньої школи, методичних посібників) з питань розвитку українського літературознавства за 1979–2009 рр., а також 
список літературних джерел про його життя та творчість [1983–2009]. 

2488. Беляковский Валерий Павлович : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова ; Приазов. гос. техн. ун-т, 
НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2009. – 34 с. 
Видання підготовлено до 80-річчя почесного професора Приазовського державного технічного університету, кандидата 
технічних наук В. П. Беляковського — вченого в галузі розробки високопродуктивних процесів механічної обробки 
матеріалів. До покажчика включено біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
друкованих праць вченого [1958–2008], перелік патентів, допоміжний іменний покажчик. 
2489. Берегиня рушникового дива Світлана Китова : [біобібліогр. довідка] / авт.-уклад. О. Забєліна ; Черкас. обл. б-ка 
для юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси : [б. в.], 2009. – 1 л. склад. в 6 с. – (Постаті у дзеркалі бібліогр.). 
Видання присвячено Світлані Андріївні Китовій — доктору культурології, професору кафедри української літератури та 
компаративістики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, засновнику і директору діючого там 
унікального Музею рушника. 

2490. Березін Олександр Вікторович : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. Н. Є. Шляхова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 
22 с. : іл.  
Публікація присвячена доктору економічних наук (2006), професору, завідувачу кафедри економіки підприємства ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» О. В. Березіну. Даний покажчик має три розділи: перший — 
біографічний з інформацією про життєвий та творчий шлях О. В. Березіна; два інших — бібліографічні, що містять 
бібліографічні описи публікацій ученого (підручники, монографії, статті із збірників наукових праць та періодичних 
видань) [1984–2009]. Іменний покажчик. 

2491. Бібліотекар — кавалер Золотої Зірки: до 100-річчя від дня народж. Героя Радянського Союзу, колиш. дир. 
ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва — Івана Митрофановича Філіповського (15.09.1909 – 18.09.1992) : зб. матеріалів / упоряд. 
П. І. Цимбалюк ; уклад. бібліогр. Г. М. Авраменко ; ред. : М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк ; Упр. культури і туризму Вінн. 
облдержадмін., Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2009. – 67, [8] с. : фотогр. – (Наші видатні земляки). 
НБУВ: ВА733297 
Видання присвячується 100-річчю від дня народження фундатора бібліотечної справи у Вінницькій області 
І. М. Філіповського. Збірник проілюстровано фотоматеріалами про його основні віхи життя і діяльності, подано 
хронологію біографічних даних, бібліографічний список літератури, в якому книги та публікації про ювіляра розміщено в 
алфавітно-логічній послідовності. 
2492. Боднарчук Ізидор Іванович : нариси, спогади, вірші : бібліогр. покажч. наук. пр. та газ. ст. за 1970–2003 рр. : 
штрихи з фотоальбому / уклад. С. О. Яцик ; наук. ред. М. Д. Фіялка ; УААН, Коломий. дослідна станція Івано-Франків. ін-ту 
агропром. вир-ва. – Вижниця : Черемош, 2009. – 76 с., [4] арк. фотогр. – (Біобібліогр. сер. «Учені-аграрії Коломийщини»).  
НБУВ: ВА721055 
Висвітлено основні етапи науково-дослідницької роботи кандидата с. г. наук, вченого-аграрника в галузі землеробства — 
І. І. Боднарчука. Наведено бібліографію наукових праць і газетних статей ученого з питань вирощування с. г. культур. 
2493. Бострем Георгий Эдуардович (1884–1977 гг.) : биобиблиогр. указ. / сост. : Л. В. Дымченко, Г. К. Когонашвили ; 
М-во культуры и искусств АРК, КРУ «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», Отд. краевед. изд. и библиогр. – Симф. : [б. и.], 
2009. – 12 с. – (Художники Крыма). 
Видання підготовлено до 125-річчя від дня народження художника Георгія Едуардовича Бострема, чиє життя було 
пов’язане із Кримом. 

2494. Буйно квітне пісня поміж люди : метод.-бібліогр. матеріали до 80-річчя від дня народж. Василя Михайлюка / 
підгот. : Л. Михайлюк, Н. Швайчук ; ред. О. Блошко ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2009. – 
20 с.   НПБУ: Т136015 
Видання присвячене композитору, заслуженому працівнику культури України Василю Пилиповичу Михайлюку. Окрім 
методичних матеріалів подано основні дати життя і творчості митця, перелік нагород і премій та список літератури про 
нього. 

2495. Буркат Валерій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2008 рр. / уклад.: В. І. Фасоля, С. І. Ковтун ; авт. 
вступ. ст. М. В. Зубець ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. — 2-ге вид., допов. – Київ : Аграр. наука, 2009. – 309 с. : 
іл., портр. – (Академіки УААН).   НБУВ: Р81431 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, науково-виробничу, організаційну та громадську діяльність В. П. Бурката — вченого 
у галузі селекції, генетики та біотехнології у тваринництві, академіка УААН, доктора с. г. наук, професора, заслуженого 
діяча науки і техніки України. Після вступної статті М. В. Зубця «Талановитий вчений і організатор аграрного 
виробництва» до покажчика включено «Основні дати життя і діяльності академіка Української академії аграрних наук 
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Валерія Петровича Бурката» (укр., англ. мовами) та вибрані публікації вченого під загальною назвою «Фрагменти 
відвертих роздумів про себе і наш час». Бібліографічна частина має ті самі розділи що і у першому виданні покажчика 
(1999 р.) доповнивши їх новими описами документів, які вийшли за 10 років.  

2496. В. П. Черных. Полвека в фармации : биобиблиогр. указ. / сост. : Л. А. Шемчук, Т. В. Шпичак, З. Ф. Подстрелова [и 
др.]. – [3-е изд., допов.]. – Харьков : Золотые страницы, 2009. – 544 с. – (Сер. «Ученые фармации»).        НБУВ: ВА732229 
Висвітлено основні напрямки педагогічної, громадської і науково-дослідної діяльності вченого у галузі фармації та 
органічної хімії, ректора Національного фармацевтичного університету, доктора фармацевтичних наук (1977), доктора 
хімічних наук (1990), професора, члена-кореспондента НАН України (1997) Валентина Петровича Черних. Наведено 
бібліографічні описи його наукових публікацій [1964–2009], та список літературних джерел про нього.  

2497. Вадим Андрійович Лісенко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур’ян ; М-во культури і туризму України, Одес. 
нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – Одеса : [ОННБ ім. М. Горького], 2009. – 92 с. ; портр. – (Вчені Одеси ; вип. 42).  
НБУВ: ВА735094 
Висвітлено творчу та наукову діяльність В. А. Лісенка — доктора технічних наук (1990), професора архітектури й 
реставрації Одеської державної академії будівництва та архітектури. Наведено життєвий і творчий шлях ученого, 
бібліографію його проектних праць [1960–1998], звітів про науково-дослідну роботу [1966–2007], авторських свідоцтв 
[1982–1988], а також хронологічний та алфавітний покажчики опублікованих праць ученого [1965–2009] (укр., рос., англ., 
фр., нім., італ., болг. мовами). Крім того у виданні подано бібліографічні описи відредагованих, упорядкованих та 
рецензованих ним праць [1995–2005]; список літератури про життя та діяльність В. А. Лісенка [1997–2007]; алфавітний 
покажчик опублікованих праць; покажчик співавторів. 

2498. Валерій Олексійович Кравець: (до 70-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. М. М. Черевищенко [та 
ін.] ; Нац. технічний ун-т «Харків. політехн. ін-т», НТБ. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 55 с., [6] арк. фотоіл. НБУВ: ВА720213 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність В. О. Кравця — кандидат технічних наук, професора, 
проректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», академіка Української 
технологічної академії. Наведено стислий біографічний нарис, відгуки колег про наукову діяльність ученого, 
бібліографічні описи його наукових праць. 
2499. Василь Васильович Ґрещук : бібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня народж.) / упоряд. О. Б. Гоцуляк. – Івано-
Франківськ : Плай, 2009. – 35 с., іл. : портр. – (Сер. «Вчені Прикарпат. ун-ту» / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. 
б-ка).   НБУВ: Р113822 
Видання, присвячене доктору філологічних наук (1993), професору В. В. Ґрещуку та підготовлене до його 60-річчя, 
включає біографічний нарис про життя та діяльність ученого; список наукових публікацій [1974–2009]; редагувань [1992–
2008]; навчально-методичних матеріалів [1983–2006]; окремих публіцистичних матеріалів, інтерв’ю [1983–2007]; наукове 
керівництво дисертаційними дослідженнями (за хронологією захисту [1997–2008]; опонування дисертацій: А) Опонування 
докторських дисертацій [1994–2009], Б) Опонування кандидатських дисертацій [1989–2005]; бібліографічні матеріали 
(публікації про вченого) [2003, 2007]. 

2500. Василь Чабан : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / уклад.: О. Б. Ніколюк, Р. В. Проскурницька ; ред. 
рада : О. В. Шишка (голова) ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2009. – 166 с. – (Сер. 
«Біобібліогр. вчених Львів. політехніки» ; вип. 43).   НБУВ: АО268214 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та літературну діяльність Василя 
Йосиповича Чабана — вченого у галузі математичного моделювання, нелінійної електротехніки й електромеханіки, 
доктора технічних наук (1981), професора. Наведено бібліографічні описи його літературних творів і наукових робіт 
[1969–2009], а також список літературних джерел про нього [1994–2009]. 

2501. Вергунов В. А. Академік К. К. Гедройц і Україна: невідомі сторінки творчої біографії (1919–1930 рр.) / 
В. А. Вергунов, О. В. Піщенко ; УААН, ДНСГБ. – Київ : [б. в.], 2009. – 36 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в 
особах, документах, бібліогр. ; кн. 32).   НБУВ: Р114880 
В історико-науковому контексті проаналізовано документи, присвячені невідомим фактам наукової діяльності 
К. К. Гедройца в Україні у 1920–1930 рр. у межах створення Всеукраїнського НДІ ґрунтознавства. Увагу приділено 
подальшому розгляду історіографії творчої біографії видатного вченого із світовим ім'ям на ниві ґрунтознавства й 
агрохімії, пов'язаної із Носівською с. г. дослідною станцією протягом 1912–1929 рр. 

2502. Верига Юстина Андріївна : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. Л. В. Лисенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 66 с. : іл.  
У покажчику подано результати науково-педагогічної діяльності кандидата економічних наук (1982), професора (1992), 
завідуючої кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України 
Ю. А. Вериги. До покажчика увійшли бібліографічні описи монографій, підручників, навчальних посібників, статей, тез 
доповідей, авторефератів дисертацій, опонентом яких виступала професор Ю. А. Верига, навчально-методичні матеріали. 
Усі документи згруповано в п’яти тематичних розділах. 
2500а. Видання Миколи Гоголя в Україні (1831–1923) : наук.-допом. покажч. / уклад. І. О. Негрейчук ; наук. ред. 
В. О. Кононенко ; ДЗ НПБУ. – К., 2009. – 56 с.   НБУВ: ВА714292  
Наведено інформацію про видання М. В. Гоголя [1831–1923] (рос., укр. мовами), що знаходяться у фондах провідних 
бібліотек і музеїв України. 

2503. Високий талант композитора: до 100-річчя від дня народж. укр. композитора А. Кос-Анатольського : кат. кн. 
виставки / упоряд. : Г. І. Пристай, С. І. Яковенко ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 
[13] с.  НПБУ: Т136887 
Кос-Анатольський Анатолій Йосипович (справж. Кос) — композитор, музикант, професор, громадський діяч. 
2504. Віктор Аронович Малахов : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Є. Лукащук ; авт. вступ. ст. М. В. Попович ; НАН України, 
Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – Київ : [б. в.], 2009. – 27 с. : фотогр. – (Вчені НАН України).         НБУВ: Р118698 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність В. А. Малахова — доктора філософських наук (1992), професора, педагога, 
фахівця у галузі культури, етики, культурології та історії української культури, головного наукового співробітника відділу 
філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Наведено бібліографічні 
описи його наукових публікацій [1974–2008] і список літературних джерел про нього [1998, 2002]. 
2505. Віктор Євгенович Берека : бібліогр. покажч. / Хмельн. гуманіт.-пед. акад., Б-ка. – Хмельницький : [б. в.], 2009. – 
(Сер. «Бібліогр. вчених Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.» ; вип. 2). 
Доктор педагогічних наук (2008), доцент, вчений секретар Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 
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2506. Віктор Петрович Андрущенко : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. 
ред. Л. В. Савенкова ; ред. Л. Л. Макаренко ; бібліогр. ред. Г. І. Шаленко ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : 
[Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2009. – 121 с. : портр. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).   НБУВ: ВА730195 
Видання включає вступну статтю про доктора філософських наук (1991), професора, академіка АНВШ України (1996), 
академіка АПН України (2003), члена-кореспондента НАН України (2009), заслуженого діяча науки і техніки України 
(1997) В. П. Андрущенка, його основні дати життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць [1977–2009], 
список літератури про В. П. Андрущенка [1996–2009]. 

2507. Віктор Петрович Коцур : біобібліогр. нарис до 50-річчя / уклад.: О. І. Шкира, Н. П. Обертій. І. І. Корж [та ін.] ; ред. : 
А. Коцур, В. Борисенко, В. Хомич. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги — ХХІ, 2009. – 182 с. : фотогр. – (Наук. 
еліта Переяславщини).  НБУВ: ВА758044 
Доктор історичних наук (1999), професор, член-кореспондент АПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». 

2508. Віктор Сергійович Пазенок : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. Є. Лукащук, С. Ф. Соляник ; авт. вступ. ст. Ф. М. Ру-
дич ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – Київ : КУТЕП, 2009. – 36 с. : портр. – (Вчені НАН України).  
Видання містить нарис життєвого та творчого шляху доктора філософських наук (1979), професора, члена-кореспондента 
АН УРСР (1988) В. С. Пазенка, найважливіші дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць 
ученого [1962–2008] та список літератури про нього [1983–2008]. 

2509. Віталій Федорович Савченко : (біобібліогр. покажч.) / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; Черніг. 
держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Б-ка, Інф.-бібліогр. від. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 30 с.   ДНПБУ: 016/С13 
У покажчику вміщено біографію та список опублікованих праць кандидата педагогічних наук (1969), професора, 
завідувача кафедри педагогіки, психології та методики навчання фізики й математики ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка 
В. Ф. Савченка. Cкладається з таких розділів: «В. Ф. Савченко — педагог і вчений-методист», «Хронологічний покажчик 
праць В. Ф. Савченка» [1966–2009], «Публікації про В. Ф. Савченка», «Іменний покажчик співавторів». 

2510. Владимир Васильевич Зайцев : биобиблиогр. указ. : (к 60-летию со дня рождения) / сост. Т. С. Панченко ; МОН 
Украины, Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова, Б-ка. – Николаев : НУК, 2009. – 32 с. : портр.    НБУВ: Р115715 
Видання, присвячене доктору технічних наук (2002) В. В. Зайцеву, складається з таких розділів: «Творческая биография»; 
«Список трудов д-ра технических наук, профессора, заведующего кафедрой морских технологий Зайцева Владимира 
Васильевича» (монографии [1987–1990]; научные издания [2001–2005]; научные и научно-технические статьи, тезисы 
докладов на научных симпозиумах [1971–2008]; учебные пособия [1985–2009]); «Алфавитный авторский указатель». 

2511.  Власенко Валерій Миколайович : бібліогр. покажч.: (до 50-річчя від дня народж.) / упоряд. В. А. Нестеренко ; 
передм. І. Б. Матяш ; Сум. держ. ун-т. – Суми : ФОП Кальченко О., 2009. – 79 с. – (Бібліогр. покажчики).   НБУВ: ВА721945 
Висвітлено основні етапи науково-педагогічної діяльності кандидата історичних наук (1999), доцента В. М. Власенка. 
Наведено бібліографію його наукових праць [1992–2009] та список літератури про науково-педагогічну діяльність та 
наукові праці вченого. 
2512. Войтюк Дмитро Григорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–2009 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Деркач, 
З. А. Шквира, О. П. Анікіна ; авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, Д. О. Мельничук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – Київ : 
Аграр. наука, 2009. – 179 c. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. НААН України»).   ННСГБ: 531138/В65 
Видання присвячено кандидату технічних наук, професору, члену-кореспонденту УААН, заслуженому працівнику 
народної освіти УРСР, відміннику освіти України Д. Г. Войтюку. На початку подано вступну статтю М. В. Зубця та 
Д. О. Мельничука «Учений і педагог Дмитро Григорович Войтюк» й «Основні віхи життєвого шляху та діяльності члена-
кореспондента УААН Войтюка Дмитра Григоровича» (укр., англ. мовами). Далі опубліковано низку статей, авторами яких 
є друзі та колеги Д. Г. Войтюка, про його науковий та життєвий шлях (з блоком фотоілюстрацій). Бібліографічна частина 
включає «Покажчик публікацій» [1964–2009], «Патенти та авторські свідоцтва» [1970–2009], «Праці, опубліковані за 
науковою редакцією Д. Г. Войтюка» [1988–2009], «Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: дисертації, 
підготовлені під науковим керівництвом Д. Г. Войтюка» [1974–2008], «Література про життя та діяльність Д. Г. Войтюка» 
[1967–2008]. Наприкінці розміщено предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2513. Володимир Борисович Клепіков (до 70-річчя від дня народж.) : біобліогр. покажч. / уклад.: Д. О. Пшеничников, 
Н. В. Непран, Н. Л. Марюхіна ; МОН України, Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т», НТБ. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 37 с.  
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора технічних наук (1989), професора, заслуженого діяча науки і 
техніки В. Б. Клепікова. Подано біографічну довідку про вченого, перелік його наукових праць [1966–2008]. Бібліографія 
праць розташована за видами опублікованих видань: книги, наукові статті, навчально-методичні посібники, авторські 
свідоцтва та патенти. Усі видання розміщені за хронологією їх публікацій. 

2514. Володимир Григорович Матвіїшин: (покажч. пуб.) / упоряд. О. Б. Гуцуляк; відп. ред. М. В. Бігусяк. – Івано-
Франківськ : Вид-во ПНУ, 2009. – 36 с. – (Сер. «Вчені Прикарпат. ун-ту»). 
Видання присвячено вченому-мовознавцю, доктору філологічних наук (1991), професору В. Г. Матвіїшину. 

2512а. Володимир Григорович Рутківський : «Яке то неймовірне щастя — бути просто людиною!» : біобібліогр. нарис / 
авт. вступ. ст. Н. П. Марченко ; бібліогр.-уклад. Н. О. Гажаман ; Держ. заклад «Нац. б-ка України для дітей». – Київ : [б. в.], 
2009. – 78 с. : 1 портр. – (Дитячі письменники України). – Назва обкл. : Рутківський Володимир Григорович.     НПБУ: А692576 
Книга містить аналіз творчої спадщини митця, його епістолярій (листи та спогади), що вводиться до наукового та 
культурно-мистецького обігу вперше, та добірку висловлювань письменника щодо специфіки дитячої літератури та 
особливостей письма для дітей. 

2515. Володимир Дудченко : біобібліогр. покажч. / уклад. О. К. Линник ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в], 2009. – 48 с. – 
(Краєзнавці Сумщини).  
Вперше зібрано інформацію про творчий доробок краєзнавця Сумщини, журналіста, поета, Почесного журналіста 
України, Почесного члена Всеукраїнської Спілки краєзнавців Володимира Григоровича Дудченка, а також матеріали про 
нього. Зміст покажчика складають три основні розділи: I. «Літературна творчість», II. «Краєзнавчі публікації», 
III. «Матеріали про В. Г. Дудченка», в яких інформація систематизована за типами видань, а в середині — за хронологією. 
Публікації включено за період 1960 – лютий 2009 рр. Посібник має допоміжні іменний і географічний покажчики. 

2516. Володимир Миколайович Романцов : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх ; Маріуп. держ. гуманітарний ун-т. – 
Маріуполь : МДГУ, 2009. – 30 с. – (Сер. «Праці вчених МДГУ. Бібліогр. покажч.» ; вип. 2).  
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Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності В. М. Романцова — доктора історичних наук, професора, 
завідувача кафедри історичних дисциплін. В покажчик вміщено бібліографічні дані на наукові та науково-методичні праці 
В. М. Романцова, опубліковані з 1983 до 2008 р. 

2517. Володимир Павлишин (до 70-річчя від дня народж.): матеріали до наук. біогр. та бібліогр. Спогади мінералога. 
Львівський період / В. Павлишин ; авт. вступ. ст. Д. К. Возняк [та ін.] ; НАН України [та ін.]. – Київ : [Київ. ун-т], 2009. – 150 с. : 
фотогр.   НБУВ: ВС50596 
Висвітлено науково-організаційну та педагогічну діяльність Володимира Івановича Павлишина — вченого в галузі 
регіональної, генетичної та прикладної мінералогії, доктора геолого-мінералогічних наук, професора, академіка АНВШ 
України (2005), заслуженого діяча науки і техніки України (2006). Складається зі вступної статті «Мінералог Володимир 
Павлишин» та розділів: «Основні дати життя й діяльності професора В. І. Павлишина», «Публікації про життя та творчість 
В. І. Павлишина» [1974–2008], «Бібліографія праць В. І. Павлишина» (наукові монографії [1973–2007], навчальна 
література [1990–2009], наукові праці довідкового змісту [1984–2007], брошури [1965–1991], наукові статті з мінералогії 
[1967–2008], статті з історії мінералогії [1973–2008], науково-критичні статті та рецензії [1973–2000], науково-популярні 
статті [1972–2007], науково-інформаційні статті [1973–1992]. Містить іменний покажчик співавторів. 

2518. Володимир Петрович Бондаренко : біобібліогр. / уклад. Н. І. Колодніцька ; НАН України, Ін-т надтвердих 
матеріалів ім. В. М. Бакуля. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : [Інж.-виробн. центр АЛКОН], 2009. – 136 с. : портр.  
НБУВ: АО267183 
Вчений у галузі матеріалознавства твердих сплавів і зернистих композиційних матеріалів, доктор технічних наук (1988), 
професор, член-кореспондент АН України (1992). Зміст: «Життєвий та творчий шлях В. П. Бондаренка» (укр., рос.); 
«Основні дати життя та діяльності В. П. Бондаренка» (укр., рос.); «Покажчик друкованих праць члена-кореспондента НАН 
України В. П. Бондаренка» (1965–2008); «Іменний покажчик»; «Покажчик авторських свідоцтв та патентів»; «Алфавітний 
покажчик виданих праць члена-кореспондента НАН України В. П. Бондаренка»; «Список учнів В. П. Бондаренка, які 
захистили кандидатські дисертації» [1975–2002]; «Список скорочень». 

2519. Володимир Семенович Королюк. Творчий шлях : [біобібліогр.] / упоряд. : Н. Ф. Рябова, І. В. Самойленко ; НАН 
України, Ін-т математики. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2009. – 368 с. : фотоіл.  НБУВ: ВА718350 
Висвітлено основні етапи життя та наукової діяльності ученого у галузі теорії ймовірностей та математичної статистики, 
доктора фізико-математичних наук (1964), професор, академіка АН УРСР (1976) В. С. Королюка. Розглянуто пріоритетні 
напрями наукових досліджень ученого, проаналізовано його праці. Наведено тексти лекцій В. С. Королюка, та 
бібіографічні описи наукових праць ученого. 

2520. Володимир Тимофійович Миненко : зб. матеріалів про митця / упоряд. : Л. М. Бур'ян, Т. В. Щурова ; ред. 
І. С. Шелестович ; ОННБ ім. М. Горького. – Одеса : Друк, 2009. – 150 с.   НБУВ: А693526 
Подано творчий доробок художника книги, художнього редактора видавництв «Маяк» і «Папірус» В. Т. Миненка [1977–
2009], список літератури про життя і творчість, тексти статей і віршів митця, спогади людей, близько з ним знайомих. 

2521. Вчений-анатом Амаліцький Василь Григорович (100 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / 
упоряд. : А. В. Комаров [и др.] ; ХДАУ. – Херсон : РВЦ «Колос», 2009. – 27 с. – (Біобібліогр. сер. : Вчені-аграрії ; вип. 5).  
Доктор ветеринарних наук, професор. 

2522. Галина Прокопівна Їжакевич : біобібліогр. / авт. вступ. ст. й упоряд. бібліогр. покажч. І. А. Синиця ; НАН України, 
Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – 55 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених України 
/ НАН України).   НБУВ: АО267974 
Висвітлено біографію та науковий доробок мовознавця, доктора філологічних наук (1969), професора Г. П. Їжакевич. 
Розглянуто головні етапи її діяльності, охарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях філології, визначено 
роль у формуванні нових підходів до дослідження російсько-українських мовних взаємовідносин. Наведено бібліографію 
друкованих праць науковця [1948–2004] та видань за її безпосередньої участі [1963–1990]. 

2523. Галія Інсафівна Чанишева : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. Ю. Іванійчук ; наук. ред. : Ю. М. Оборотов, 
М. М. Солодухіна ; Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2009. – 62 с. : портр. – (Вчені Одес. нац. юрид. 
акад. ; вип. 12).   НБУВ: ВА723325 
Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність доктора юридичних наук (2002), 
професора, завідуючої кафедрою трудового права Одеської національної юридичної академії Г. І. Чанишевої. Наведено 
покажчик праць ученої за 1988–2008 рр., а також список літературних джерел про її життя та діяльність [1990–2008]. 

2524. Георгій Васильович Гайко / уклад. бібліогр. покажч. : М. Ф. Мороз, Л. О. Половинка, О. І. Немирович-Булгакова ; 
пер. вступ. ст. Л. К. Сон ; АМН України, Держ. установа «Ін-т травматології та ортопедії АМН України». – К. : Реферат, 
2009. – 108 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: ВА715804 
Видання присвячено доктору медичних наук (1985), професору, члену-кореспонденту АМН України (2003) Г. В. Гайку. 
Відкриває покажчик короткий нарис І. В. Роя (укр., рос., англ.) про наукову, науково-організаційну та громадську 
діяльність Г. В. Гайка. Далі висвітлено його основні дати життя та діяльності (укр., рос., англ.), список літератури про 
життя та діяльність вченого [1987–2008], публікації Г. В. Гайка [1965–2008], дисертації, виконані під керівництвом 
Г. В. Гайка: докторські [1987–2009]; кандидатські [1989–2006]. 

2525. Голиш Григорій Михайлович: канд. іст. наук, доцент : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Синявська ; вступ. ст. 
О. Є. Лисенко ; наук. ред. Н. А. Тарасенкова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького, 2009. – 60 с. : портр. – (Сер. : Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 14).  
НБУВ: ВА725671 
Висвітлено науково-педагогічні здобутки історика та краєзнавця, кандидата історичних наук, доцента, директора наукової 
бібліотеки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницкого Г. М. Голиша, наведено бібліографію його 
наукових праць. 

2526. Грабовець Анатолій Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2009 рр. / уклад. В. А. Вергунов [та ін.] ; 
УААН, ДНСГБ, Луган. ін-т агропром. вир-ва. – Київ : Аграр. наука, 2009. – 140 с. – (Біобібліогр. сер. «Іноземні члени УААН»).  
НБУВ: ВА720354 
Наведено результати наукової, дослідницької та практичної діяльності А. І. Грабовця — рос. вченого у галузі селекції, 
генетики та насінництва зернових культур, доктора с. г. наук, іноземного члена УААН. Наукові дослідження 
А.І. Грабовця, присвячені розробці методів створення високозимостійких генотипів пшениці та тритикале, широко відомі 
й використовуються як в Україні, так і в багатьох інших зарубіжних країнах. Видання складається зі вступної статті 
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М. В. Зубця «Слово про вченого», окремих статей про нього: «Основні дати життя і діяльності іноземного члена 
Української академії аграрних наук Івана Грабовця», «Життя і творчий шлях А. І. Грабовця», «Роль новых сортов озимой 
пшеницы, созданных А. И. Грабовцем в стабилизации производства зерна в условиях меняющегося климата», «Анатолій 
Іванович Грабовець — признаний лідер в селекції високозимостійких озимих сортів пшениці та тритикале», 
«Хронологічний покажчик публікацій» [1968–2009], «Авторські свідоцтва та патенти» [1978–2008], «Праці, опубліковані 
за редакцією А. І. Грабовця» [2000–2008], «Наукова школа», «Література про життя та діяльність А. І. Грабовця» [1977–
2008]. Іменний та предметний покажчик. 

2527. Григорій Білоус: «Засвіти свою зорю…» : біобібліогр. покажч. / авт. тексту В. Т. Поліщук ; уклад. Н. В. Адеше-
лідзе ; ред. Г. С. Круглякова ; відп. за вип. Л. П. Капкаєва ; Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін., Черкас. ОУНБ 
ім. Т. Шевченка. – Черкаси : ОУНБ, 2009. – 64 с. – (Сер. «Черкащини славетні імена»).       НБУВ: ВА746189 
Присвячено письменникові, прозаїку Григорію Павловичу Білоусу. Відкриває покажчик коротка біографічна довідка про 
письменника, спогади його друзів, подається ґрунтовний нарис про творчість поета «Тиха розмова серця» доктора 
філологічних наук, літературознавця Володимира Поліщука. Бібліографічна частина складається з двох розділів: 
«Література про Григорія Білоуса», «Твори Григорія Білоуса» [1959–2009]. Допоміжні покажчики: іменний та покажчик 
використаних періодичних видань. 
2528. Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. Вип. 1 / бібліогр.-уклад. О. Шкира [та ін.] ; 
ред. В. Коцур [та ін.] ; авт. передм. В. Коцур [та ін.] ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Б-ка. — Вид. 2-
ге, переробл. і допов. – Переяслав-Хмельницький : [ПХДПУ ім. Г. Сковороди], 2009. – 217 с. – Дод. тит. арк. англ. мовою. 
НБУВ: В351340/Вип. 1 
Висвітлено життєвий і творчий шлях філософа і педагога-просвітителя Г. С. Сковороди. Наведено бібліографію творів 
великого гуманіста, список літератури про його життя і діяльність, матеріали про увічнення його пам'яті, перелік 
бібліографічних видань. Подано крилаті вислови Г. Сковороди. 
2529. Демчишин Михайло Гордійович : до 75-річчя з дня народж. / уклад.: В. С. Шокарев, М. Г. Демчишин ; ред. кол. 
А. І. Бамбура [та ін.]. – Запоріжжя : С-Принт, 2009. – 75 с. : іл. – (Б-ка журналу «Світ геотехніки» ; вип. 7). НБУВ: ВА722652 
Висвітлено життєвий і творчий шлях М. Г. Демчишина — ученого в галузі інженерної геодинаміки та геоекології, доктора 
технічних наук (1994), професора. Проаналізовано основні етапи та напрямки його наукової діяльності. Висвітлено творчі 
здобутки ученого у галузі інженерної геодинаміки, розробки систем прогнозування, відвернення та запобігання руйнівним 
(катастрофічним) проявам екзогенних геологічних процесів, інженерного захисту територій, охорони та раціонального 
використання геологічного середовища. Наведено бібліографічні описи наукових праць М. Г. Демчишина [1964–2009] та 
список літератури про нього [1982–2007]. 
2530. Доктор соціологічних наук Віктор Олександрович Чигрин : бібліогр. покажч. основних публікацій за 1977–2008 рр. 
до 60-річчя з дня народж. / уклад. Н. М. Семенюк ; Таврій. держ. агротехнол. ун-т, Наук. б-ка. – Мелітополь : [б. и.], 2009. – 
16 с. – (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ).   ННСГБ: 534124/Д63 
Доктор соціологічних наук, професор. 

2531. Доля, осяяна Лесиним словом: до 70-річчя від дня народж. О. Рисака — укр. літературознавця, поета : метод.-
бібліогр. матеріали / уклад.: Є. О. Євтушок, Г. В. Давидова ; Волин. ОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 15 с. 
Олександр Опанасович Рисак — літературознавець, поет, доктор філологічних наук (1999), професор. 

2532. Евгений Михайлович Воробьев, доктор экономических наук, профессор Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина и Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» : 
биобиблиогр. указ.: (к 75-летию со дня рождения) / сост. : Г. Н. Лях, С. А. Шахова ; отв. ред. И. В. Козицкая ; Нар. укр. акад., 
Центр науч.-гуманитар. информ. – Харьков : Изд-во НУА, 2009. – 47 с. : ил., портр. – (Биобиблиогр. ученых Народной укр. 
акад.). – Альтернативное название : Евгений Михайлович Воробьѐв (загл. обл.).   НБУВ: Р114214 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Є. М. Воробйова. Зміст: Довгаль Е. А. «Краткий очерк жизни, 
научной и общественной деятельности Е. М. Воробьева», «Основные вехи жизни и научно-педагогической деятельности». 
Подано бібліографічні описи його наукових публікацій за систематичним принципом («Труды Е. М. Воробьева: 
Монографии, главы монографий» [1987–2005], «Диссертации, авторефераты диссертаций» [1965, 1991], «Статьи в 
научных продолжающихся и периодических изданиях, сборниках» [1969–2008], «Тезисы и материалы докладов и 
выступлений на научных конференциях» [1988–2009], «Учебники, учебные пособия, тексты лекций [1993–2009], «Учебно-
методические материалы» [1993–2007], «Производственно-практические издания» [1964–1980], «Справочные издания» 
[1997–2005], статьи в научно-популярных и периодических изданиях [1963–2007], «Работа в составе редакционной 
коллегии» [1966–2009]) та список літературних джерел про нього («Публикации о Е. М. Воробьеве» [1986–2007]). Крім 
того видання містить розділ «Диссертации, выполненные под руководством Е. М. Воробьева» [1987–2008]. Наприкінці 
подано іменний та предметний покажчики, додаток з фотоілюстраціями. 

2533. Едуард Андрійович Афонін : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. Ю. Мартинов, О. В. Радченко, Я. О. Чепуренко ; 
Укр. т-во сприяння соц. інноваціям, Укр. технолог. акад. – К. : Реферат, 2009. – 104 с. : фотогр. – (Сер. «Відкрита 
дослідницька концепція» ; вип. 12).   НБУВ: ВА718230 
Відкриває видання стаття про життєвий і творчий шлях Е. А. Афоніна — вченого у галузі прикладної соціології, доктора 
соціологічних наук (1996), кандидата педагогічних наук (1990), професора, академіка Української технологічної академії, 
заслуженого діяча науки і техніки України (2012). Далі подано розділи: «Основні етапи життя та діяльності», «Авторські 
роботи» [1987–2009], «Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів» (дисертаційні роботи, виконані та захищені 
під керівництвом професора Е. А. Афоніна [2007–2009]; дисертаційні роботи, в яких професор Е. А. Афонін виступає як 
офіційний опонент [1996–2009]; відгуки на автореферати, підготовлені професором Е. А. Афоніним [1999–2008]; видання, 
в яких професор Е. А. Афонін виступає як науковий редактор та член редакційної колегії [1993–2008]; рецензування 
наукових видань професором Е. А. Афоніним [1995–2009]; конференції, які організовував чи в яких брав участь професор 
Е. А. Афонін [1988–2009]; роботи професора Е. А. Афоніна в мережі Інтернет [1994–2008]; список книг серії «Відкрита 
дослідницька концепція» [2000–2009]), «Література про Е. А. Афоніна» [1993–2008]. До видання включено блок 
фотоілюстрацій. 

2534. Євген Олегович Харитонов : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. Ю. Іванійчук ; наук. ред. Ю. М. Оборотов ; Одес. нац. 
юрид. акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2009. – 153 с. : портр. – (Сер. «Вчені Одес. нац. юридичної акад.» ; вип. 9).  
НБУВ: ВА720524 
Висвітлено трудову, наукову, законотворчу та навчально-педагогічну діяльність доктора юридичних наук (1997), 
професора Одеської національної юридичної академії, заслуженого діяча науки і техніки України Є. О. Харитонова. 
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Наведено біографічний нарис, бібліографію наукових праць ученого [1974–2008] та список літератури про нього [1974–
2008]. 

2535. Єжов Валерій Микитович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973–2009 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, 
Г. С. Захаренко, Н. Г. Бернар ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. біогр. нарису : Г. С. Захаренко, А. Н. Зотов ; авт. вступ. ст. 
М. В. Зубець ; УААН, ДНСГБ, ННЦ «Нікітський ботан. сад». – Київ : Аграр. наука, 2009. – 104 с., [6] л. фотогр. – (Академіки 
УААН).   НБУВ: ВА718755 
Розглянуто основні етапи життя, виробничу та науково-дослідну діяльність ученого-біотехнолога, доктора технічних наук 
(1988), професора, академіка УААН (1999) В. М. Єжова, наведено бібліографічні описи його наукових праць (1973–
2009 рр.). Висвітлено творчі здобутки ученого у галузі виноробства. Наведено відомості про діяльність В. М. Єжова на 
посаді директора Державного Нікітського ботанічного саду (з 1999 р.), зроблено огляд його наукових досліджень, 
присвячених вивченню світової флори, селекції південних плодових, пряно-ароматичних, декоративних і лікарських 
культур. 

2536. Жатов Олексій Гнатович / уклад.: О. А. Жуплатова, Л. М. Жуплатова, В. Г. Вировець, М. Д. Мигаль ; ред. В. М. 
Кабанець ; УААН, Ін-т луб'яних к-р. – Суми : [б. и.], 2009. – 20 с. – (Учені Ін-ту луб'яних культур УААН ; вип. 7).  
ННСГБ: 533834/Ж39 
Доктор с. г. наук (1975), професор.  
2537. «З братами ще я словом поділюсь» : біобібліогр. покажч. : до 160-річчя від дня народж. Олени Пчілки / упоряд. 
В. Бабій ; ред. Е. Ксендзук ; Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки. – Луцьк : 
Твердиня, 2009. – 112 с.   НБУВ: ВА726190 
Покажчик, присвячений письменниці, етнографу, фольклористу, громадській діячці Олені Пчілці (справж. Ольга Петрівна 
Косач), приурочений 160-й річниці від дня її народження. В ньому зібрано відомості про творчу спадщину Олени Пчілки, 
а також матеріали про її життя і діяльність. Містить іменний покажчик 
2538. «З Україною в серці» : метод.-бібліогр. поради / підгот. : С. П. Юрчик, О. І. Алексєєва ; Терноп. ОУНБ. – 
Тернопіль : [б. в], 2009. – 29 с.  НПБУ: Т141270 
Видання підготовлено до 75-річчя від дня народження поета, ученого-економіста, доктора економічних наук (1991), 
професора Володимира Павловича Вихруща. 
2539. Завальнюк О. М. Віктор Прокопчук — науковець, педагог / О. М. Завальнюк, Л. В. Баженов ; Кам’янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2009. – 83 с. : іл. – (Сер. «Видатні випускники Кам’янець-Поділ. нац. ун-
ту ім. І. Огієнка»).   НБУВ: ВА715462 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність педагога та краєзнавця, доктора історичних наук (2009), 
професора В. С. Прокопчука. Наведено бібліографічні описи його наукових праць (окремі видання [1989–2009], 
упорядкування [1993–2001], рукописи [1994–2009], у наукових збірниках, журналах [1985–2009]; газетах [1969–2008]) і 
список літературних джерел про нього [1990–2009]. 
2540. Завальнюк О. М. Микола Іванович Бахмат: людина, вчений, керівник / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – 
Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 59 с. : іл.   НБУВ: ВА711835 
До видання включено біографічний нарис про життєвий шлях, наукову й організаційно-управлінську діяльність педагога, 
громадського діяча, академіка АНВШ України, доктора с. г. наук, професора, ректора Подільського державного аграрно-
технічного університету М. І. Бахмата. Наведено список його наукових та навчально-методичних праць за період 1978–
2008 рр., фото посвідчень нагород. 

2541. Завальнюк О. М. Петро Атаманчук : портрет науковця-професіонала / О. М. Завальнюк, І. М. Конет ; Кам’янець-
Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 51 с. : портр. – (Видатні випускники Кам’янець-
Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка).   НБУВ: ВА715467 
Видання містить коротку біографічну довідку та список основних публікацій доктора педагогічних наук, професора Петра 
Сергійовича Атаманчука за період 1993–2008 рр. 

2542. Зіневич Людмила Василівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко, Н. В. Мороз ; Чернігів. держ. 
ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 12 с. – (Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Л. В. Зіневич — кандидата філологічних наук, доцента, 
завідувача кафедри українознавства Чернігівського державного інституту економіки і управління. До покажчика увійшли 
наукові статті в періодичних виданнях [1998–2008]. Покажчик містить довідковий апарат — алфавітний покажчик 
співавторів. 

2543. Знав і науки, і життя...: до 100-річчя від дня народж. літературознавця, фольклориста, організатора культ. життя 
краю Петра Лінтура [1909–1969] : метод.-бібліогр. матеріали / підгот. : Н. М. Вачиля, Н. О. Волошина, Н. Ю. Напуда ; 
Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : [б. в.], 2009. – 29 с. : іл. 
Лінтур Петро Васильович — фольклорист і літературознавець. 

2544. Знайомтесь «Вишневі усмішки»: (до 120-річчя від дня народж. Остапа Вишні) : бібліогр. покажч. / підгот. 
В. І. Мазур ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2009. – 30 с.   НПБУ: А689929 
Покажчик має на меті зібрати інформацію та ознайомити читачів, як вшановують пам’ять письменника-сатирика його 
земляки. Містить основні віхи життя і творчості Остапа Вишні (справж. Губенко Павло Михайлович), статтю гумориста 
Григорія Єлишевича «Вишневі усмішки на Охтирщині», бібліографію творів письменника, хронологію публікацій про 
проведення «Вишневих усмішок» в засобах масової інформації та інші матеріали. Покажчик складено на основі фонду 
Сумської ОУНБ. Видання не є вичерпним. 

2545. Иван Лукич Повх : биобиблиогр. указ. к 100-летию со дня рождения / сост. : А. Б. Ступин, П. В. Асланов, Т. И. 
Макарова, Е. К. Белявская ; науч. ред. А. Б. Ступин ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка. – Донецк : Юго-Восток, 
2009. – 109 с. : илл. – (Видатні вчені Донец. нац. ун-ту).   НБУВ: ВА723240 
Подано життєвий шлях, наукову діяльність доктора технічних наук (1953), члена-кореспондента АН УРСР (1961), 
професора, засновника Донецької школи гідромеханіків І. Л. Повха. Наведено покажчик наукових праць вченого [1940–
1996] з питань аерогідродинаміки в технологічних процесах, зниження турбулентного тертя домішками, розробки нових 
методів замірів характеристик турбулентних потоків; публікації про юбіляра [1962–2009], відгуки про наукову діяльність і 
спогади про вченого [1978, 1981, 2009]; фотоілюстрації.  
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2546. Игорь Тимофеевич Селезов / отв. ред. Ю. Г. Кривонос ; НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова, Ин-
т механики им. С. П. Тимошенко, Ин-т гидромеханики. – Киев : [б. и.], 2009. – 62 с. : портр. – (Библиогр. ученых Украины).  
НБУВ: ВА719275 
Подано інформацію про наукову, науково-організаційну та громадську діяльність ученого у галузі механіки і 
гідродинаміки хвильових процесів, доктора фізико-математичних наук (1971), професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України І. Т. Селезова. Подано основні дати його життя і діяльності, бібліографічні описи наукових праць, 
авторських свідоцтв і патентів ученого за 1959–2008 рр. 
2547. «І я знов живий світ оглядую…»: до 175-річчя від дня народж. С. В. Руданського (1834–1873) : бібліогр. покажч. / 
уклад.: Л. Борисенко, Л. Заря, О. Кізян, Б. Хоменко ; вступ. ст. Б. Хоменко ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : 
[б. в.], 2009. – (Наші видатні земляки).  
Бібліографічний покажчик є першою спробою найбільш повного зібрання творчої спадщини письменника, поета, 
перекладача Степана Васильовича Руданського, матеріалів про його життя і творчість, вшанування пам’яті С. Руданського 
в Україні. До покажчика включено бібліографічні описи книг, публікацій із збірників, періодичних видань та електронних 
ресурсів Інтернет. Документи систематизовано за п’ятьма тематичними розділами, в межах яких застосовується 
хронологічне або алфавітне розміщення зібраних джерел. Подано відомості про лауреатів премій ім. С. Руданського. 

2548. Іван Борисович Чорний : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. 
М. З. Кот ; ред. О. В. Гончаренко ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.] 2009. – 34 с. – (Сер. «Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова»).  
Бібліографічний покажчик, присвячений кандидату біологічних наук (1968), завідувачу кафедри ботаніки Інституту 
природничо-географічної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова І. Б. Чорному, містить нарис життя і науково-педагогічної 
діяльності, основні дати життя, хронологічний покажчик друкованих праць за 1965–2009 рр., а також список літературу 
про І. Б. Чорного. 

2549. Іван Кирилович Коваль : (біобібліогр. покажч.) / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; Черніг. держ. пед. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Б-ка, Інформ.-бібліогр. від. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 28 с.  ДНПБУ: 016/К 56 
У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць [1954–2007] доктора фізико-математичних наук 
(1969), професора кафедри фізики та астрономії ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка І. К. Коваля. 

2550. Іван Мазепа — Людина, Політик, Легенда : (370 років від дня народж. Івана Степановича Мазепи (1639–1709), 
гетьмана України) : бібліогр. покажч. / уклад. О. Е. Нельга , С. Приймак ; ред. В. Козлова ; Упр. культури і туризму 
Кіровоград. обл. держ. адмін., Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград : [Центрально-Українське вид-во], 
2009. – 71с.  НБУВ: ВА722833 
До покажчика включено бібліографічні описи матеріалів (книжки, статті з тематичних збірників і журналів, альбомів, у 
тому числі української діаспори, опублікованих в Україні та країнах близького та далекого зарубіжжя) про життя, 
політичну і громадську діяльність видатного українця, державно-політичного і культурного діяча, гетьмана України 
І. Мазепи, які зберігаються у фондах Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, а також електронні ресури Інтернету. 
Покажчик частково анотовано. Для зручності пошуку необхідної інформації є іменний покажчик, складений за зведеним 
російсько-українським алфавітом. 

2551. Іван Снігур : біобібліогр. покажч.: до 80-річчя від дня народж. / авт.-уклад.: О. О. Гаврилюк, Л. Ю. Шарабуряк, А. С. 
Лупан ; ред. М. М. Довгань ; відп. за вип. А. С. Іваницька ; Упр. культури Чернів. облдержадміністрації, Чернів. ОУНБ 
ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2009. – 16 с. 
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про буковинського майстра народного мистецтва, знавця етнографії, 
історії культури, побуту та мистецтва краю, колекціонера та збирача старожитностей Івана Назаровича Снігура. Подано 
іменний покажчик. 

2552. Ігор Вікторович Муромцев — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. 
покажч. / уклад.: А. М. Нелюба, В. Д. Пономаренко ; авт. вступ. ст. А. А. Сагаровський : бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова ; ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 25 с.  НБУВ: Р122919  
Бібліографічний покажчик містить відомості про наукові та науково-методичні праці філолога, кандидата філологічних 
наук (1968), професора І. В. Муромцева. Подано стислий біографічний нарис, основні дати життя та діяльності, 
бібліографію праць І. В. Муромцева (наукові праці [1954–2009], навчальні та методичні посібники [1971–1996], словники 
[1978–2009], редагування наукових праць [1995–2003], рецензування наукових і методичних видань [1992–2008], 
упорядкування [1992–2008], публіцистичні праці [1965–1995]), список літератури про І. В. Муромцева [1955–2004], 
перелік кандидатських дисертацій, захищених під його керівництвом [1989–2007]. 

2553. Із сузір'я шістдесятників. Василь Захарченко / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; Черкас. обл. б-ка для юнацтва 
ім. В. Симоненка. – Черкаси : [б. в.], 2009. – 1 л. склад. в 6 с. – (Черкаські письменники — лауреати премій). 
Біобібліографічна довідка запрошує до знайомства із творчістю члена НСПУ, письменника Василя Івановича Захарченка. 
Бібліографія має рекомендаційний характер і містить художні та публіцистичні твори В. І. Захарченка, що вийшли 
окремими книгами та вміщені в періодичних виданнях, а також публікації про нього, починаючи з 2000 р. 

2554. Ірина Володимирівна Соколова : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шакула ; Маріуп. 
держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь : МДГУ, 2009. – 26 с. – (Сер. «Праці вчених МДГУ. Бібліогр. покажчики» ; вип. 1).  
Перший покажчик серії присвячено науковій та педагогічній діяльності Ірини Володимирівни Соколової — доктора 
педагогічних наук, професора. В покажчик вміщено бібліографічні дані на науково-педагогічні праці І. В. Соколової, 
опубліковані з 1994 до 2009 рр. 
2555. Калугина-Гутник Александра Архиповна (26.04.1929 – 3.12.1994) / сост. : Н. А. Мильчакова, Г. Ф. Гусева ; НАН 
Украины, Ин-т биологии южных морей им. А. О. Ковалевского. – Севастополь : ООО «Рибэст», 2009. – 36 с. – 
(Биобиблиогр. ученых Украины).  
Видання присвячено 80-ти річчю з дня народження спеціаліста в галузі альгології та морської фітоценології, доктора 
біологічних наук (1975) О. А. Калугіної-Гутник. Подано її біографію, основні результати наукової, науково-організаційної 
та видавничої діяльності. 
2556. Карпаш Олег Михайлович: (з нагоди 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Ковалів ; ред. 
Л. А. Жолобко. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 82 с. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2548.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2549.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2551.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2552.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2554.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2555.pdf
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Доктор технічних наук (1996), професор, заслужений діяч науки і техніки України (2001), проректор з наукової роботи 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Української нафтогазової академії, 
Гірничої академії та Міжнародної академії стандартизації. 
2557. Коваленко Євгенія Іванівна : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Бєлкіна, Ю. Г. Новгородська ; Ніжин. держ. ун-т 
ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 53 с. – (Викладачі Ніжин. вищої школи).        НБУВ: ВА721129 
Висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну діяльність Є. І. Коваленко — кандидата педагогічних наук, професора 
кафедри загальної та соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. 
Наведено бібліографічний покажчик її праць за 1971–2009 рр. 
2558. Коваленко Олена Едуардівна: до 50-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. І. Єрьоміна, 
І. І. Царенко, Т. В. Калініченко, О. А. Мельниченко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко ; МОН України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків : 
УІПА, 2009. – 133 с. : іл., портр. – (Вчені УІПА — ювіляри).   НБУВ: ВА717337 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність О. Е. Коваленко — професора, доктора педагогічних наук (1999), ректора 
Української інженерно-педагогічної академії. Наведено інформацію про її нагороди, почесні звання, подяки та визнання 
[1998–2009], бібліографію наукових праць ученого [1986–2009], зокрема з проблем професійної підготовки студентів 
електроенергетичних спеціальностей, а також список літературних джерел про О. Е. Коваленко [2000–2007]. 

2559. Копитко Петро Григорович : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. І. Страйгородська, Л. О. Бондаренко, Н. В. Барабаш ; 
М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Умань : [б. в.], 2009. – 50 с.         ННСГБ: 533232 / К65 
Ґрунтознавець, доктор с. г. наук, професор. 

2560. Кравченко Владислав Андрійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2008 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; УААН, ДНСГБ, 
Держ. п-во «Наук.-дослід. і навч. центр закритого грунту «Пуща-Водиця»». – Київ : Аграр. наука, 2009. – 124 с. : іл., портр. – 
(Академіки УААН).  ННСГБ: 531034/К78 
Видання, присвячене доктору с. г. наук (1986), академіку УААН (2007) В. А. Кравченко, включає: статтю М. В. Зубеця 
«Відомий селекціонер-овочівник України» [укр., англ. мовами]; основні дати життя і діяльності вченого [укр., англ. 
мовами]; статті-спогади колег, друзів та учнів; автобіографічні начерки В. А. Кравченко; хронологічний покажчик 
публікацій вченого [1969–2008]; авторські свідоцтва та патенти [1979–2008]; наукова школа: дисертації, підготовлені під 
науковим керівництвом В. А. Кравченка (на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [1995–2004], на здобуття 
наукового ступеня кандидата с. г. наук [1997–2007]); список літератури про життя та діяльність В. А. Кравченка [1989–
2008]. Видання має допоміжні предметно-тематичний та іменний покажчики. 

2561. Кременець пам’ятає свого поета : біобібліогр. покажч. літ. (до 200-річчя від дня народж. польс. поета Юліуша 
Словацького) / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; Терноп. НПУ ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка. – 
Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 45, [3] с. : іл. – (Наук. б-ка).  НБУВ: Р118653 
У покажчику зібрано інформацію про праці польського письменника, поета Ю. Словацького і документи про його життя 
та діяльність, які знаходяться у науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка. Видання складається з двох частин. Перша висвітлює життя та творчість письменника; друга — 
бібліографічна, складається з 8 розділів: 1) «Твори Ю. Словацького польською мовою»; 2) «Твори Ю. Словацького 
українською мовою»; 3) «Твори Ю. Словацького російською мовою»; 4) «Література про життя і творчість 
Ю. Словацького українською мовою»; 5) «Література про життя і творчість Ю. Словацького польською мовою»; 
6) «Література про життя і творчість Ю. Словацького українською мовою»; 7) «Довідкова література»; 8) «Вшанування 
пам’яті поета». У кожному розділі літературу згруповано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.  

2562. Кузьма Смаль: біобібліогр. покажч.: до 75-річчя від дня народж. / уклад.: О. Гаврилюк, Ю. Боганюк ; ред. 
М. Довгань ; відп. за вип. А. Іваницька ; Упр. культури Чернів. облдержадміністрації, Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – 
Чернівці: [б. в.], 2009. – 28 с.  
Покажчик містить інформацію про буковинського етномузиколога, фольклориста, етнографа, музиканта, композитора, 
педагога Кузьму Антоновича Смаля. До видання включено статті про його життя та творчість, основні дати життя і 
діяльності, бібліографію його праць та літератури про нього. Подано іменний покажчик. 

2563. Кучинко Михайло Михайлович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. П. Бондар, Т. В. Яцечко ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Б-ка. – Луцьк : [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки], 2009. – 47 с. : іл.   НБУВ: ВА720220 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність археолога, доктора історичних наук (1999), професора М. М. Кучинка. 
Видання підготовлено до 70-ліття з дня народження вченого, містить біографічні матеріали про нього, бібліографію його 
наукових праць [1964–2009], блок фотоілюстрацій. 

2564. Леонід Юхвід: до 100-річчя від дня народж. укр. письменника : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Єрофєєва ; ред. 
Н. І. Гайворонська ; Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 2009. – 32 с.  
Посібник містить довідкову та бібліографічну інформацію про друкований творчий доробок письменника, прозаїка, 
драматурга, журналіста Леоніда Ароновича Юхвіда та матеріали про його життєвий і творчий шлях.  
2565. Логінов Михайло Іванович : бібліогр. покажч. / уклад. О. А. Жуплатова, Л. М. Жуплатова, І. О. Маринченко ; ред. 
В. М. Кабанець ; Ін-т луб'яних к-р, УААН. – Суми : [б. в.], 2009. – 28 с. – (Учені Ін-ту луб'яних культур УААН ; вип. 8).  
ННСГБ: 533858/Л69 
Доктор с. г. наук (2008). 

2566. Луїза Іванівна Ільницька : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель ; передм. М. А. Вальо ; відп. ред. 
М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2009. – 70 с. 
У біобібліографічному покажчику відображено наукові праці Ільницької Луїзи Іванівни — бібліографа, завідувача відділу 
наукової бібліографії Відділення «Наукова бібліографія і книгознавство» Львівської Національної наукової бібліотеки 
України ім. В. Стефаника. До покажчика включено історико-книгознавчі дослідження, бібліографічні покажчики, укладені 
Л. І. Ільницькою, статті з історії та методики бібліографії, збірники, упорядковані ювіляркою. Подано список літератури 
про Л. І. Ільницьку. 

2567. М. И. Борисов : к 80-летию со дня рождения : библиогр. / сост. : В. Н. Ковалев, Т. И. Исакова ; М-во 
здравоохранения Украины, Нац. фармацевтич. ун-т. – Харьков : Изд-во НФаУ, 2009. – 47 с. : ил., портр. – (Ученые-
фармации).   НБУВ: Р113134 
Видання присвячено Михайлу Івановичу Борисову — кандидату фармакологічних наук, завідуючому кафедри 
фармакогнозії Харківського фармацевтичного інституту. Після невеликої довідки про науково-педагогічну і громадську 
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діяльність бібліографію розміщено за наступними розділами: І. «Диссертации М. И. Борисова» [1964, 1979]; 
ІІ. «Диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук, выполненные под руководством М. И. 
Борисова» [1970–1980]; ІІІ. «Монографии» [1974, 1985]; ІV. «Авторские свидетельства» [1974–1980]; V. «Научные статьи» 
[1963–1979]; VІ. «Тезисы» [1968–1980]; VІІ. «Учебно-методические издания» [1977–1980]. 

2568. Майстер історичної прози : метод.-бібліогр. поради / підгот. Л. М. Козачок ; Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : [б. в.], 
2009. – 17 с.  НПБУ: Т141267 
Видання підготовлено до 125-річчя від дня народження письменника Юліана Опільського (справж. Рудницький Юрій 
Львович). 

2569. Майстер сумного гумору : метод.-бібліогр. матеріали до 150-річчя від дня народж. видатного євр. письменника 
Шолом-Алейхема (1859–1916) / підгот. : Т. Макарейчук, О. Гаврилюк ; ред. О. Блошко ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – 
Чернівці: ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2009. – 24 с.   НПБУ: А689818 
Видання присвячено письменнику Шолом-Алейхему (справж. Шолом Нохумович Рабинович). Окрім методичних 
матеріалів подано його основні дати життя і творчості, перелік творів митця, бібліографію основних творів та список 
літератури про нього. 

2570. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833–1907): до 175-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: 
Г. М. Авраменко, Б. В. Хоменко ; вступ. ст. Б. В. Хоменко ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінн. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки).  
Покажчик присвячується 175 роковинам від дня народження письменниці Марка Вовчка (Марії Олександрівни 
Вілінської). Це друге, перероблене і доповнене видання бібліографічного покажчика «Марко Вовчок і Вінниччина», 
виданого Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у 1983 році. В ньому подано видання її творів, публікації досліджень 
багатогранної творчості письменниці в прижиттєвій літературній критиці, критиці ХХ століття, погляди сучасних 
літературознавців. Велику увагу приділено висвітленню життя і діяльності Марка Вовчка, пов’язаних із Вінниччиною, 
зокрема з Немирівщиною. Матеріали видання систематизовано за розділами: «Твори Марка Вовчка», «Література про 
життя і творчість Марка Вовчка», «Марко Вовчок в художній літературі», «Довідкові та бібліографічні матеріали про 
Марка Вовчка». Окремо представлено матеріали про Марка Вовчка з Інтернету. 

2571. Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
Л. І. Синявська, О. З. Силка ; авт. вступ. ст. А. Ю. Чабан ; наук. ред. : Н. А. Тарасенкова ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 52 с. : портр. – (Сер. : Бібліогр. 
вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 12).  НБУВ: ВА715116 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність кандидата історичних наук, професора, завідувача кафедри історіографії, 
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, директора Навчально-наукового інституту історії філософії 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, голови Черкаської обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України В. М. Мельниченка. Наведено бібліографічні описи його наукових праць. 
2572. Мені ж моя доля судила жити в слові : метод.-бібліогр. матеріали до відзначення 50-річного ювілею буковин. 
письменниці Анни Кирилівни Дущак / підгот. : Т. Макарейчук, О. Гаврилюк, Ю. Боганюк ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – 
Чернівці : [б. в.], 2009. – 31 с.   НПБУ: Т142175 
Окрім методичних матеріалів представлено основні дати і події в житті А. К. Дущак, бібліографію її творів і список 
літератури про неї. 

2573. Микола Гоголь : біобібліогр. покажч. тв. письменника та літ. про його життя і творчість: фонди Наук. б-ки Черкас. 
нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред. Н. А. Тарасенкова ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 164 c. – До 200-річчя від дня 
народж.   НБУВ: ВА721971 
Наведено бібліографічні покажчики друкованих праць М. В. Гоголя, виданих у 1896–1990 рр., а також джерельних 
матеріалів [1953–2009] та літератури про життя і діяльність письменника [1912–2009]. Вміщено інформацію про 
бібліографічні покажчики творів М. В. Гоголя та літератури про нього. 
2574. Микола Гоголь : укр. бібліогр. / уклад., упоряд. П. В. Михеда, Л. В. Гранатович, Н. В. Кузьменко ; авт. вступ. ст. 
П. В. Михеда ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Гоголезнавчий центр Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. – Київ : 
Академперіодика, 2009. – 258 с.   НБУВ: ВА709321 
У вступній статті «Бібліографічна Гоголіана: сторінки історії» подано огляд гоголезнавчих бібліографічних джерел. Також 
наведено бібліографічні описи перекладів українською мовою, драматичних і оперних переробок, літературно-критичних 
досліджень українських вчених творів М. Гоголя за період 1850–2007 рр. 
2575. Микола Лисенко: бібліогр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд. : І. О. Негрейчук, Р. М. Скорульська, 
М. В. Чуєва ; М-во культури і туризму України, НПБУ, Меморіал. музей М. В. Лисенка. – Харків : Фоліо, 2009. – 224 с. 
НПБУ: А682152 
Покажчик, присвячений композитору М. В. Лисенку, містить біографічну довідку, бібліографію творів та літератури про 
життя і діяльність митця. Покажчик включає матеріали про М. В. Лисенка за період з 1857 р. по 2008 р. 

2576. Микола Михайлович Амосов: легенда світової науки : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. Є. Корнілова, Т. А. Оста-
пенко ; наук. ред. Р. І. Павленко ; ННМБУ. – Київ : [Вид-во СПД Комеда О. П.], 2009. – 80 с. : іл.        НБУВ: ВА721063 
Відкриває видання стаття від укладачів та список основних дат життя і діяльності хірурга, члена-кореспондента АМН 
СРСР (1961), академіка АН УРСР (1969) та АМН України, Героя Соц. Праці (1973) М. М. Амосова (укр., рос., англ.). Далі 
подано статті про життя та діяльність видатної людини. Містить «Хронологічний покажчик друкованих праць М. М. 
Амосова» [1948–2005], «Опубліковані інтерв’ю з М. М. Амосовим» [1971–2007], «Література про життя та діяльність 
М. М. Амосова» [1961–2009]. 

2577. Микола Федотович Біляшівський : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад. А. Ф. Примак ; відп. ред. Т. І. Ківшар ; Центр 
пам’яткознавства НАН України, УТОПІК. – Київ : [ХІК], 2009. – 51 с.   НБУВ: ВА708909  
Видання присвячено М. Ф. Біляшівському — археологу, етнографу, мистецтвознавцю, громадському діячу. Покажчик має 
чотири частини: 1) Стаття про життя та діяльність М. Ф. Біляшівського «Пам’яткознавець, музеєзнавець, археолог, 
етнолог, краєзнавець», 2) «Реєстр праць М. Ф. Біляшівського», який має підрозділи: «Реєстр праць, складений особисто 
М. Ф. Біляшівським 1923 р.» [1888–1917], «Реєстр праць М. Ф. Біляшівського» [1887–1918]; 3) «Основні видання про 
життя і діяльність М. Ф. Біляшівського» [1888–2008]; 4) «Допоміжні покажчики» (географічний, іменний, перелік умовних 
скорочень). 
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2578. Мистецтвознавець Валерій Панасюк : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. В. Макаренко ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 
2009. – 30 с. 
Видання підготовлено до 50-річчя від дня народження сумського культуролога, мистецтвознавця, художника Валерія 
Юрійовича Панасюка.  

2579. Михаил Анисимович Ястребенецкий: (к 50-летию науч. деятельности) : биобиблиогр. указ. / сост. : 
С. А. Мошинский, С. А. Трубчанинов, М. М. Черевыщенко ; авт. предисл. А. В. Носовский ; Гос. науч.-техн. центр по ядерной и 
радиационной безопасности, Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. – 88 с.  НБУВ: ВА718435 
Висвітлено життєвий та творчий шлях ученого у галузі надійності і безпеки систем автоматичного управління 
технологічними процесами, доктора технічних наук (1977), професора, заслуженого діяча науки і техники України М. О. 
Ястребенецького. Проаналізовано основні напрями наукових досліджень М. О. Ястребенецького, розкрито його внесок у 
розробку інформаційних і управляючих систем атомних електростанцій. Подано відомості про педагогічну діяльність 
ученого у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»; бібліографічні описи наукових 
праць М. О. Ястребенецького [1959–2009], а також стандартів і нормативно-методичних документів [1967–2008], 
розроблених під його керівництвом. 

2580. Михайло Томчаній : бібліогр. покажч.: до 95-річчя від дня народж. / уклад.: М. Б. Бадида, О. А. Канюка ; Упр. 
культури Закарпат. обл. держ. адмін., Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 64 с. : іл. – (Корифеї 
Закарпаття: бібліогр.).   НБУВ: ВА726907 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність письменника та перекладача Михайла Івановича Томчанія. Подано 
бібліографічні описи його художніх творів і перекладів, а також список літературних джерел про нього. 
2581. «Мій хліб — любов...»: до 60-річчя з дня народж. Г. І. Лютого : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. Нагорна ; Запоріз. 
ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : Тандем, 2009. – 60 с. – (Письменники Запоріз. краю).       НБУВ: ВА713397 
Посібник, укладений до 60-річчя з дня народження Григорія Івановича Лютого, містить статтю про життя і творчість 
письменника, окремі видання творів, основні публікації в збірниках і періодичних виданнях, публіцистичні статті, рецензії 
на окремі твори, список літератури про життя і діяльність. У розділах література розміщена в зворотно-хронологічному 
порядку, а в межах кожного року — за алфавітом авторів або назв творів. Видання має рекомендаційний характер і за 
своєю повнотою не є вичерпним. До покажчика увійшли видання, що друкувалися протягом 1967–2008 рр. 
2582. Мірча Лютик : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. / авт.-уклад. О. О. Гаврилюк ; ред. М. М. Довгань ; 
відп. за вип. А. С. Іваницька ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2009. – 28 с. 
Покажчик містить інформацію про поета, перекладача, громадського діяча Мірчу Савовича Лютика. 
2583. На життєвих перехрестях: Ткачук Галина Петрівна — людина, педагог, учений : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
Т. В. Сологуб, Н. Й. Сивак, Л. М. Лавська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; 
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 68 с. : фотогр. – (Сер. 
«Постаті в освіті і науці» ; вип. 8).  НБУВ: ВА717975 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Г. П. Ткачук — кандидата педагогічних наук, професора 
кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти педагогічного факультету Кам'янець-Подільського 
національного університету ім. І. Огієнка. Наведено бібліографічний покажчик її наукових праць. 
2584. Наталя Борисівна Кузякіна : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Л. М. Бур’ян ; наук. кер. В. П. Саєнко ; ред. 
І. С. Шелестович ; М-во культури і мистецтв України, ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [ОДНБ ім. М. Горького], 2009. – 36 с. – 
(Сер. «Вчені Одеси» ; вип. 40).   НБУВ: Р113671 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Н. Б. Кузякіної (1928–1994) — українського та російського театро- та 
літературознавця, доктора мистецтвознавства (1971). Наведено біографічні дані та перелік друкованих видань митця 
[1951–1995], а також список літературних джерел про її життя та творчість [1956–2008]. 
2582а. «Не забудеш мене, поки віку твого, моя нене Вкраїно»: виставка з нагоди 190-річчя від дня народж. видат. укр. 
письменника, вченого, пер., вид., культурно-освіт. діяча П. О. Куліша (7.VIII.1819 – 14.II.1897): на основі зібр. Музею книги 
та колекції шевченкознавця В. М. Яцюка : каталог / упоряд. Г. І. Білоцерківська ; Музей книги і друкарства України. – К. : 
[б. в.], 2009. – 35 с. : іл.   НБУВ: Р115839 

2585. Николай Егорович Беспалов : биобиблиогр. указ. к 70-летию со дня рождения / сост. : Е. В. Стяжкина, 
В. И. Масальский, Л. Ф. Коломоец ; науч. ред. : Е. В. Стяжкина, В. И. Масальский ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т, Науч. б-
ка ДонНУ. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 75 с. : ил. – (Видатні вчені Донец. нац. ун-ту).  НБУВ: ВА723245 
До покажчика включено нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора історичних наук (1988), 
професора М. Є. Беспалова; основні дати його життя та діяльності; хронологічний покажчик опублікованих праць 
професора М. Є. Беспалова [1970–2009]; дисертації, захищені під керівництвом М. Є. Беспалова [1984–2009]; список 
літератури про нього [1970–2009]; редакційна діяльність М. Є. Беспалова [1987–2006]; колеги, друзі та учні про 
М. Є. Беспалова. Іменний покажчик співавторів. 

2586. Ніна Федорівна Клименко / біогр. нарис Є. А. Карпіловська ; уклад.: Л. П. Кислюк, Ю. В. Романюк ; НАН України, 
Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ : Вид. Дім Д. Бураго, 2009. – 90 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).   НБУВ: АО267973, Онищенко О.С./АО10 
Висвітлено наукову діяльність мовознавця, доктора філологічних наук (1986), професора, члена-кореспондента НАН 
України (2006) Н. Ф. Клименко. Подано бібліографію її праць з різних галузей мовознавства (україністики, славістики, 
структурного, математичного, прикладного, загального, зіставно-типологічного та контрастивного мовознавства, 
елліністики, мовної синергетики, перекладознавства) та список літератури про неї [1961–2009]. Наведено відомості про 
діяльність Н. Ф. Клименко як наукового редактора [1995–2001], рецензента [1988–2009], члена редколегії [1997–2009], 
керівника та консультанта дисертацій [1987–2009]. 

2587. Огірко Ігор Васильович : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников ; МОН України, Укр. 
акад. друкарства. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. – 46 с. – (Сер. «Вчені Укр. акад. друкарства»).        НБУВ: Р114001 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність математика, доктора фізико-математичних наук (1990), 
професора І. В. Огірка. Наведено бібліографічні описи його наукових праць [1975–2008], зокрема, з проблем механіки 
деформованого твердого тіла, дослідження й оптимізації напружено-деформованого стану тіл з урахуванням фізичної та 
геометричної нелінійності, розробки методів розв'язку нелінійних диференціальних рівнянь, питань програмно-
інформаційного забезпечення поліграфічної промисловості. Крім того до видання увійшли авторські свідоцтва та патенти 
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на винаходи [1985–1989], автореферати дисертацій [1978, 1989], навчально-методичні видання [1984–2007], іменний 
покажчик. 

2588. Олег Борисович Гуцуляк : біобібліогр. покажч. / уклад. У. І. Мах ; наук. ред. М. В. Бігусяк, Прикарпат. нац. ун-т 
ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ, 2009. – (Сер. «Вчені Прикарпат. нац. ун-ту»). 
До покажчика увійшли наукові студії та інші праці кандидата філософських наук, заступника директора з наукової роботи 
наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Гуцуляка Олега Борисовича. 
Хронологічні межі — 1988–2009 рр. 

2589. Олег Євгенович Кузьмін : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Г. М. Щитинська ; рец. та авт. 
вступ. ст. А. Г. Загородній ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. – 
113 с. ; портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 41).   НБУВ: ВА713363 
Висвітлено сторінки життя та діяльності доктора економічних наук (1989), професора О. Є. Кузьміна. Наведено список 
літератури про його життя та діяльність [1986–2009]; основні опубліковані праці О. Є. Кузьміна [1973–2009]; відомості 
про його неопубліковані праці; звіти з науково-дослідницьких робіт, виконаних під керівництвом О. Є. Кузьміна [1982–
2009]; автореферати докторських і кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом ученого [1983–2009]; галузеві 
стандарти, у розробленні яких він брав участь [2003–2009]. 

2590. Олег Павлович Васюта : (біобібліогр. покажч.) / склали : Л. М. Поліщук, В. Т. Золотар ; вступ. ст. Л. В. Студьонова ; 
відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 13 с.   НПБУ: А691710 
Видання, присвячене мистецтвознавцю, заслуженому працівнику культури, заслуженому діячу мистецтв України 
О. П. Васюті, складається з таких розділів: праці О. П. Васюти, список літератури про О. П. Васюту. У покажчику 
дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць. У межах років — окремі праці, статті із наукових 
збірників, статті із періодичних видань. Добір літературних джерел завершено у лютому 2009 р. Супроводжується 
допоміжним іменним покажчиком. 

2591. Олександр Васильович Бобир : (біобібліогр. покажч.): (до 60-річчя від дня народж.) / склад. Н. В. Романчук ; 
вступ. ст. П. Куценко ; фото В. Шайгородський ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. 
держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 16 с.  НПБУ: А691709 
Видання містить відомості про творчий доробок педагога та літературознавця, кандидата філологічних наук, професора 
О. В. Бобиря. Посібник має за мету систематизувати друковані джерела, які розкривають філологічну та педагогічну 
діяльність ученого, знайомлять з його життям. У ньому дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих 
праць у прямій послідовності. Деякі з них проанотовано. Біобібліографічний покажчик супроводжується допоміжним 
довідковим апаратом, який складається з іменного покажчика. Добір матеріалу завершено у листопаді 2009 р. 

2592. Олександр Лаврентійович Зозуля : бібліогр. покажч. пр. за 1964–2008 рр. / упоряд. : Н. Г. Дудкевич, Т. І. Зозуля, 
О. А. Шевчук ; авт. вступ. ст. В. В. Кириченко [та ін.] ; ВДАУ. – Вінниця, 2009. – 125 с. – (Сер. «Вчені нашого вузу»).  
У виданні висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-педагогічної діяльності О. Л. Зозулі — вченого-
селекціонера, доктора с. г. наук (1984), професора (1992), який зробив вагомий теоретичний і практичний внесок у 
розвиток селекції і насінництва кукурудзи, чим збагатив не тільки селекцію, а й такі науки, як генетика, рослинництво, 
фітопатологія, ентомологія, фізіологія та інші, створив наукову школу селекціонерів. Подано основні дати життя, наукової 
та науково-педагогічної діяльності вченого, біографічний нарис і спогади про нього, інформація про наукову школу 
О. Л. Зозулі, хронологічний покажчик його наукових праць (1964–2008 рр.), перелік авторських свідоцтв та 
раціоналізаторських пропозицій, науково-методичні розробки. Видання ілюстровано фото. 

2593. Олександр Степанович Юрченко — професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
О. О. Дудка, Ю. Ю. Полякова, Р. А. Трифонов ; МОН України, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Філолог. ф-т, ЦНБ. – Харків : [ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна], 2009. – 27 с. : портр.   НПБУ: А695216 
Видання, присвячене мовознавцю, письменнику, доктору філологічних наук (1986), професору О. С. Юрченку, складається з 
переліку наукових праць (дисертації, монографії, статті і тези, словники, навчальні та методичні посібники, редагування 
наукових видань, рецензування наукових і методичних видань) [1963–2000], списку бібліографічних описів поетичної [1957–
1997], прозової [1964–1972], публіцистичної [1960–1994] творчості О. С. Юрченка та літератури про нього. 

2594. Олександр Олександрович Чувпило — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : 
[біобібліогр. покажч.] / уклад. О. П. Чижів ; вступ. ст. : Л. О. Щербінська, Р. І. Васильєва ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т, 
ЦНБ. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2009. – 27 с. НБУВ: Р117750 
Бібліографічний покажчик містить основні факти життя і діяльності, а також наукові і науково-методичні праці доктора 
історичних наук, професора, професора кафедри нової та новітньої історії ХНУ імені В. Н. Каразіна О. О. Чувпила. 

2595. Олександр Федотович Явоненко : (біобібліогр. покажч.) / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; Черніг. 
держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Б-ка, Інформ.-бібліогр. від. – Чернігів : [ЧДПУ], 2009. – 31 с.         НБУВ: Р117236 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність О. Ф. Явоненка — доктора біологічних наук (1974), професора, члена-
кореспондента АПН України (1994), академіка Міжнародної кадрової академії. Наведено бібліографічні описи його 
наукових публікацій [1962–2004] і список літературних джерел про нього [1994–2003]. 
2596. Олексій Тимофійович Губко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Айвазова ; [авт.] вступ. ст. С. Плачинда ; наук. 
ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухо-
млинського. – Київ : Світогляд, 2009. – 144 с. : іл., портр. – (Ювіляри АПН України ; вип. 27).        НБУВ: ВА715428 
Видання, присвячене психологу, педагогу, культурологу, громадському діячу, доктору психологічних наук (2009) 
О. Т. Губку, включає статтю від упорядника та шість розділів: Розділ І. Життєвий і творчий шлях Олексія Тимофійовича 
Губка; Плачинда С. Лицар правди і науки (До 80-річчя українського вченого-психолога Олексія Губка); Автобіографічна 
довідка; Основні дати життя і діяльності; Розділ ІІ. Література про вченого [1998–2009]; Розділ ІІІ. Праці Олексія 
Тимофійовича Губка: Наукові праці вченого: 3.1. Автореферати дисертацій [1960, 2009]. 3.2. Монографії, брошури [1983–
2008]. 3.3. Концепції [1991, 1993]. 3.4. Підручники та навчальні посібники. Навчальні плани і програми [1972, 1993, 2006]. 
3.5. Словники [1976, 1982]. 3.6. Статті О. Т. Губка в енциклопедичних виданнях та збірниках наукових праць [1959–2008]. 
3.7. Статті О. Т. Губка в періодичних виданнях [1967–2002]. 3.8. Рецензії [1961–1998]. 3.9. Твори, упорядковані О. Т. 
Губком [1973–2007]. 3.10. Праці, опубліковані за науковою редакцією О. Т. Губка [1974–1997]. Художні та публіцистичні 
твори О. Т. Губка: 3.11. Окремі видання [1985, 1987; 2003]. 3.12. Твори у збірках та періодичних виданнях [1963–2005]. 
3.13. Переклади [1974]. Розділ ІV. Друковані та листовні судження про науковий доробок О. Т. Губка. Розділ V. 
Літературні твори ювіляра. Розділ VI. Віншування до дня народин. Вірші. Почесні грамоти. Світлини. Іменний покажчик. 
Алфавітний покажчик назв праць О. Т. Губка. 
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2597. Павко А. І. Доктор історичних наук, професор А. І. Павко: основні етапи життєвого і наукового шляху / 
А. І. Павко. – Київ : [б. в.], 2009. – 28 с.   НБУВ: Р114080 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність доктора історичних наук (2001), професора, завідувача 
кафедри суспільних та гуманітарних наук Державного економіко-технологічного університету транспорту Анатолія 
Івановича Павка. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій [1984–2009], а також анотацію на монографічні 
дослідження й інші наукові видання вченого. 

2598. Павліна Степанівна Каньоса — науковець, педагог, людина : (до 35-річчя наук.-пед. діяльності та 20-річчя 
перебування на посаді декана пед. ф-ту) : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. В. Сологуб, Н. Й. Сивак, Л. М. Лавська ; відп. ред. 
В. С. Прокопчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 83 с. : іл. + 
8 арк. іл. – (Сер. «Постаті в освіті та науці» ; вип. 10).  НБУВ: ВА717976 
Висвітлено життєвий і творчий шлях, наведено відомості про організаційно-управлінську та науково-педагогічу діяльність 
П. С. Каньоси — кандидата філологічних наук, професора кафедри мовознавчих дисциплін, декана педагогічного 
факультету Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Подано бібліографічні описи наукових 
праць П. С. Каньоси, а також публікацій у періодичній пресі. 
2599. Петр Степанович Харлашин : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, Т. Н. Терехова, Л. И. Олейникова ; Приазов. 
гос. техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2009. – 90 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання підготовлено до 65-річчя від дня народження вченого в галузі теорії і практики виробництва сталі, доктора 
технічних наук (1994), професора П. С. Харлашина. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, 
хронологічний покажчик друкованих праць вченого [1976–2009], перелік його патентних документів. Містить іменний 
покажчик. 

2600. Петро Арсенич : біобібліогр. покажч. (до 50-ліття історико-краєзн. діяльності та 75-ліття від дня народж.) / уклад. 
І. А. Боднарчук ; Упр. культури Івано-Франків. обл. держ. адмін., Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : 
Нова Зоря, 2009. – 117 с.   НБУВ: ВА731077 
Видання присвячене 75-річному ювілею історика, етнографа, музеєзнавця, культурно-просвітницького діяча, колекціонера 
Петра Івановича Арсенича та 50-річчя його історико-краєзнавчої діяльності. Висвітлено основні віхи його життя, 
хронологію друкованих видань, статей у книгах, збірниках, періодиці, матеріали про наукову та культурно-громадську 
роботу просвітянина. 

2601. Петро Павлович Музиченко : біобібліогр. покажч. / уклад. С. І. Єленич; Одес. нац. юрид. наук. акад. – Одеса : 
Юрид. літ., 2009. – 68 c. – (Вчені Одес. нац. юрид. акад. ; вип. 11).   НБУВ: ВА714908 
Висвітлено життєвий шлях, трудову, наукову та навчально-педагогічну діяльність кандидата юридичних наук, професора 
Одеської національної юридичної академії П.П. Музиченка, наведено бібліографію його наукових праць та літератури про 
викладацьку та наукову діяльність. 

2602. Плахтій Петро Данилович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: 
О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – 
Кам'янець-Поділ. : КПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – 58 с. – (Сер. «Постаті в освіті і науці» ; вип. 5). 
Кандидат біологічних наук, професор. 

2603. Полюдов Олександр Миколайович : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников, 
С. Г. Янчишин ; Укр. акад. друкарства. – Львів : [УАД], 2009. – 66 с. – (Вчені Укр. акад. друкарства).       НБУВ: ВА728399 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність ученого в галузі поліграфії, доктора технічних наук, 
професора О. М. Полюдова. Наведено бібліографічні описи його наукових праць, авторських свідоцтв і патентів на 
винаходи. 
2604. Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам'ять / уклад.: В. М. Самородов, С. Л. Кигим ; наук. ред. 
М. В. Гриньова ; Полтав. держ. аграр. акад. [та ін.]. – Полтава : [б. в.], 2009. – 204 с. : фотогр. – (Іст.-бібліогр. сер. «Постаті 
аграр. та біолог. науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія» ; кн. 7).    НБУВ: ВА726197 
Наведено відомості про орнітолога, зоогеографа та організатора заповідної справи, полтавця Миколу Івановича 
Гавриленка (1889–1971), його нові, раніше не опубліковані праці та листи, найбільш повну бібліографію праць вченого, 
спогади друзів і учнів, а також характеристику його Фонду в Полтавському краєзнавчому музеї. 
2605. Професор Алла Йосипівна Капська : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; ред. Л. В. Савенкова ; МОН 
України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 122 с. – (Сер. «Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова»).  
Покажчик присвячено творчому доробку педагога, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора педагогічних наук 
(1989), професора А. Й. Капській, та приурочено 70-річчю від дня народження та 45-річчю науково-педагогічної 
діяльності. Видання містить нарис життя і науково-педагогічної діяльністі вченої, основні дати її життя, хронологічний 
покажчик друкованих праць за 1970–2009 рр., а також список літератури про А. Й. Капську. 
2606. Професор Богдан Іванович Андрусишин : бібліогр. покажч. : до 50-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. 
діяльності / уклад. Г. Б. Білозьорова ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Каф. теор. та іст. держави і права. – Київ : 
[Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2009. – 122 с. : іл., портр. – (Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова).        НБУВ: ВА718016 
Видання присвячено історику, археографу, доктору історичних наук (1997), професору Б. І. Андрусишину. Зміст 
покажчика ділиться на дві частини. До першої включчено статті про життя та діяльність Б. І. Андрусишина (Андрущенко 
В. П. «Слово про ювіляра»; Реєнт О. П. «У пошуках наукових істин (до 50-річчя доктора історичних наук, професора 
Б. І. Андрусишина)»; Горбатенко В. П. «Віхи творчої біографії історика, правознавця і педагога Богдана Івановича 
Андрусишина»; Горбачук І. Т. «AVE Богдане Івановичу!»; Синьов В. М. «Про мого молодого друга»; Борисенко В. Й. 
«Думки про колегу»; Акуленко В. І. «Шлях до наукових звершень»; Варзар І. М. «Богдану Андрусишину — 50! Три 
мемуарно-політологічні рефлексії з цього приводу»; Студінський В. А. «Шлях вченого (штрихи до наукового портрета 
Богдана Андрусишина)»; Тимошенко О. В. «Semper in motu — Вічно в русі, завжди в дії»; Совенко Б. В. «Слово про 
Вчителя»; Янюк Э. Н. «Богдану Ивановичу в день рождения»), основні дати життя і діяльності Б. І. Андрусишина. До 
другої бібліографічної частини, включено «Бібліографія праць професора Богдана Івановича Андрусишина: монографії, 
навчальні посібники, підручники [1990–2007]; «Статті, рецензії, тези» [1982–2008]; «Відповідальне наукове редагування 
[2000–2008]; «Участь у редакційних колегіях та редакційних радах» [1998–2008]; «Конференції, круглі столи та інші 
наукові форуми» [1982–2008]; «Наукове рецензування» [1993–2008]; «Опонування Б. І. Андрусишиним докторських та 
кандидатських дисертацій [1994–2007]; «Згадки та посилання на роботи Б. І. Андрусишина [1982–2008]; «Рецензії на 
індивідуальні та колективні праці Б. І. Андрусишина [1995–2008]. Наприкінці розміщено фотоматеріали. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2599.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2601.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2605.pdf
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2607. Професор Валентин Трохимович Сусіденко — творець вітчизняної науки : бібліогр. покажч. / уклад.: 
Л. В. Карпусь, Л. А. Ровінська ; вступ. ст. Л. О. Чорна ; ред. Т. М. Яворська ; відп. за вип. Л. І. Гунченко ; Вінн. торг.-екон. ін-т 
КНТЕУ, Б-ка. – 2-е вид., переробл. та допов. – Вінниця, 2009. – (Сер. «Нехай не згасне світ науки»). 
Видання про творчий доробок доктора економічних наук, професора В. Т. Сусіденка. Покажчик у порівнянні з першим 
виданням поповнився трьома новими розділами: «Тези», «Методичні матеріали», «Вебліографія» (рекомендаційний 
список сайтів). Складається з семи розділів: монографії, навчальні посібники, брошури, методичні матеріали, тези, статті, 
вебліографія. Включено публікації, видані українською і російською мовами за період з 1989 до 2009 років. До нього 
ввійшли монографії з анотаціями, навчальні посібники, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій. В 
середині розділів матеріал розміщено в хронологічній послідовності, а в межах року — за алфавітом. На вичерпну повноту 
та точність бібліографічних описів видання не претендує. 

2608. Професор Віленський Дмитро Гермогенович (1882–1960) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1916–1961 рр. : до 75-
річчя Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН / уклад. і наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, Ін-т гідротехніки і меліорації. – Київ : 
[б. в.], 2009. – 126 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 27).   ННСГБ: 530072/П84 
Персональний покажчик присвячено доктору ґрунтознавства (1935), професору Д. Г. Віленському. Після передмови, 
основних дат життя та діяльності вченого, світлин з його життя матеріал розміщено у п’яти розділах: Розділ І. «Життя та 
творча діяльність професора Д. Г. Віленського» — біографічний; Розділ ІІ. «Хронологічний покажчик наукових праць» 
(1916–1961) та «Предметно-тематичний покажчик» (до розділу ІІ); Розділ ІІІ. «Праці за науковою редакцією 
Д. Г. Віленського» [1927–1936]; Розділ ІV. «Література про життя та діяльність Д. Г. Віленського» [1924–2007] та «Іменний 
покажчик» (до розділу ІV); Розділ V. «Хронологічний покажчик архівних джерел стосовно Д. Г. Віленського» [1916–1963]. 

2609. Професор Володимир Іванович Рукасов : біобібліогр. покажч. / уклад. О. А. Денисова ; наук. ред. С. М. Чуйко ; 
відп. за вип. Н. М. Землянська ; МОН України, Слов’ян. держ. пед. ун-т, Наук. б-ка. – Слов’янськ : [CДПУ], 2009. – 30 с. : 
портр.  
Видання знайомить із життям та діяльністю доктора фізико-математичних наук (2004), професора В. І. Рукасова. Подано 
біографічний нарис про вченого, основні дати його життя, бібліографію наукових праць [1982–2008], список літератури 
про нього [2003–2006], алфавітний покажчик назв праць В. І. Рукасова, покажчик співавторів. 

2610. Професор Володимир Микитович Яценко / авт.-упоряд. В. М. Лазуренко ; голова ред. кол. Ю. Г. Лега ; Черкас. 
держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 76 с. : іл. – (Вчені Черкас. держ. технолог. ун-ту).       НБУВ: АО267633 
Висвітлено творчу та наукову діяльність доктора економічних наук (2004), професора, проректора з науково-педагогічної 
роботи та соціально-економічного розвитку Черкаського державного технологічного університету, засновника і керівника 
наукової школи з питань забезпечення ефективного розвитку аграрної та переробної сфер АПК України В. М. Яценка. 
Подано нарис життєвого та науково-педагогічного шляху вченого, інформацію про наукову школу професора 
В. М. Яценка [2006–2008], покажчик його друкованах праць [1995–2007], літературу про життя, науково-педагогічну та 
громадську діяльність В. М. Яценка [2003–2009]. Фотолітопис життя Володимира Микитовича. 
2611. Професор Григорій Іванович Волинка : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; 
бібліогр. ред. Г. І. Шаленко ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2009. – 
39 с. : іл.   НБУВ: Р113886 
Видання, присвячене доктору філософських наук (1989), професору, заслуженому діячу науки і техніки України (2000) 
Г. І. Волинці, має наступні розділи: «Основні дати життя і діяльності Г. І. Волинки», «Біографічна довідка», «Філософські 
роздуми з приводу…» (інтерв’ю В. С. Крисаченка з Г. І. Волинкою), «Хронологічний покажчик друкованих праць 
професора Г. І. Волинки» [1977–2009], «Література про Г. І. Волинку» [1990–2005]. 

2612. Професор Лимар Анатолій Остапович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961–2008 рр. / літ. ред. А. Г. Веретьохін ; 
авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; УААН. – Київ : Аграр. наука, 2009. – 112 с.   ННСГБ: 534710/П84 
Доктор с. г. наук, професор. 
2613. Професор Лопатін Матвій Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1931–1974 рр.: до 115-річчя від дня народж. / 
уклад.: Н. В. Лопатіна, Ю. І. Лазоренко, А. С. Стєпановскіх ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – Київ : [б. в.], 2009. – 
120 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 29).  ННСГБ: 532285 / П84 
Вчений в галузі захисту рослин і мікробіології, доктор с. г. наук, професор. 

2614. Професор Людмила Петрівна Вовк : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; 
бібліогр. ред. : Г. І. Шаленко, Л. А. Бистрова-Дробот ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії 
педагогіки, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 29 с. : портр. – («Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова»).   НБУВ: Р113884 
Покажчик присвячено 45-річчю науково-педагогічної діяльності педагога, заслуженого працівника освіти України, 
доктора педагогічних наук (1996), професора Л. П. Вовк. На початку видання висвітлено основні дати життя та діяльності 
професора Л. П. Вовк. Продовжує нарис науково-педагогічної і громадської діяльності Л. П. Вовк, підготовлений 
Г. І. Германчук. Бібліографію праць ученого подано за такими розділами: «Друковані праці професора Людмили Петрівни 
Вовк: монографії, навчальні і навчально-методичні посібники, програми» [1981–2008], «Хронологічний покажчик 
друкованих праць професора Л. П. Вовк» [1974–2008]. Далі розташовано «Публікації про Л. П. Вовк» [1995–2007] та 
«Підготовка докторів і кандидатів наук (науковий керівник Л. П. Вовк)» [1990–2008]. 

2615. Професор Микола Кузьмич Нечволод : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Г. Тищенко ; наук. ред. В. О. Надточій ; 
МОН України, Слов’ян. держ. пед. ун-т, Наук. б-ка. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 30 с.  
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1989), професору М. К. Нечволоду, містить короткий 
біографічний нарис про вченого, основні дати його життя та діяльності, наукові праці М. К. Нечволода [1966–2007], 
список літератури про нього [1999–2007], алфавітний покажчик праць вченого, покажчик співавторів М. К. Нечволода. 

2616. Професор Негодченко Олександр Володимирович : біобібліогр. до 55-річчя з дня народж. / Дніпропетр. держ. ун-т 
внутріш. справ. – Дніпропетровськ : [РВВ ДДУВС], 2009. – 102 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. визначних вчених» ; вип. 11).  
Видання, присвячене науковцю у галузі кримінології та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, генерал-
лейтенанту міліції (2008), доктору юридичних наук (2004), професору, заслуженому юристу України (2002) 
О. В. Негодченку, включає біографічний нарис, основні події в житті та діяльності, нагороди та відзнаки, хронологічний 
покажчик друкованих праць [1989–2009]; літературу, випущену за редакцією О. В. Негодченка [2007–2009]; довідково-
біографічна література про діяльність О. В. Негодченка [1998–2009]; іменний покажчик. 
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2617. Професор Олег Семенович Падалка : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії педагогіки, Наук. б-ка. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 39 с. – 
(Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).   НБУВ: Р113885 
Висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну діяльність доктора педагогічних наук (2009), професора, заслуженого 
працівника освіти України О. С. Падалки. Наведено покажчик наукових праць професора з питань педагогіки та психології 
вищої школи за 1988–2008 рр., а також список літературних джерел про його життя та діяльність [1995–2005]. 

2618. Професор Тарабрін Олексій Євгенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1992–2009 рр.: до 50-річчя від дня 
народж. / уклад.: В. А. Вергунов, Л. А. Кириленко, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ. – Київ : Аграр. 
наука, 2009. – 128 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 28).   ННСГБ: 531977/П84 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора с. г. наук (2002), професора О. Є. Тарабріна. Подано основні 
дати його життя і діяльності, історико-науковий аналіз його наукової діяльності, хронологічний покажчик публікацій 
ученого [1992–2009], патенти [1992, 2000], допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

2619. Професор Тараненко Любов Калинівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2008 рр. : до 70-річчя від дня 
народж. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, Л. І. Перевертун ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, ННЦ «Ін-т 
землеробства УААН». – Київ : Аграр. наука, 2009. – 132 с. : іл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; 
кн. 26).   ННСГБ: 530304/П84 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора біологічних наук (1989), професора Л. К. Тараненко. Подано 
основні дати життя та діяльності вченого, низку статей про наукову діяльність Л. К. Тараненко, хронологічний покажчик її 
публікацій [1967–2008], перелік авторських свідоцтв та патентів [1980–2005], інформацію про наукову школу вченої (на 
здобуття наукового ступеня кандидата с. г. наук [1993–2004]), список літератури про неї [1998–2007].  

2620. Професор Троян Сергій Станіславович : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. та 25-річчя наук.-пед. 
діяльності / уклад. А. М. Киридон [та ін.] ; Рівн. держ. гуманітарний ун-т, Рівн. ін-т слов'янознавства Київ. славістичного ун-
ту. – Рівне : РІС КСУ, 2009. – 70 с. : фотоіл.   НБУВ: ВА723710 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність історика-германіста, фахівця з історії та теорії міжнародних 
відносин, доктора історичних наук (1995), професора С. С. Трояна. Подано бібліографічні описи його наукових публікацій 
і список літературних джерел про нього. 
2621. Професор Фрицький Олег Федорович : біобібліогр. (до 80-річчя з дня народж.) / Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. 
справ. – Дніпропетровськ : [РВВ ДДУВС], 2009. – 38 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. визначних вчених» ; вип. 12).  
Подано автобіографічний нарис, основні події в житті та діяльності, інформацію про діяльність у галузі нормотворчості 
[1990–1999], хронологічний покажчик друкованих праць [1959–2009] доктора юридичних наук (1978), професора 
О. Ф. Фрицького та довідково-біографічну літературу про діяльність вченого [1998–2006]. 
2622. Профессор Яков Семенович Карпов : биобиблиогр. указ. / сост. : И. В. Олейник, И. П. Бега, Т. С. Кривко, 
В. С. Гресь, Е. Ю. Шуба ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. Е. Гайдачук ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского 
«Харьк. авиац. ин-т», НТБ. – Харьков : [ХАИ], 2009. – 58 с.   НБУВ: ВА764474 
До покажчика включено біографічну інформацію, бібліографію друкованих праць (монографії, підручники, навчально-
методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах, статті в періодичних і 
продовжуваних виданнях, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва і патенти) [1970–2009] доктора технічних наук 
(1993), професора, заслуженого діяча науки і техніки України Я. С. Карпова. 
2623. Руденко Микола Григорович (1924–2007): пам'яті краєзнавця, журналіста, публіциста : біобібліогр. покажч. / 
уклад. О. В. Кучерява ; авт. всуп. ст. П. І. Мазур ; Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2009. – 55 с. – 
(Сер. «Краєзнавці Донеччини»).   НБУВ: ВА733206 
Укладено бібліографічний покажчик до 85-річчя від дня народження краєзнавця Маріуполя (Жданова) М. Г. Руденка. 
Розкрито його біографію, наведено список літератури про його життя та творчість. У межах кожного року за алфавітом 
подано праці М. Г. Руденка. Хронологічні межі — 1957–2009 рр. Надано іменний і покажчик періодичних видань. 

2624. С. М. Коваленко: до 50-річчя з дня народж. та 25-річчя наук.-пед. і громад. діяльн. : бібліогр. / упоряд. : 
І. О. Журавель, О. В. Ткаченко, С. В. Власов [та ін.] ; МОЗ України, Нац. фармац. ун-т. – Харків : Вид-во НФаУ, 2009. – 
109 с. : іл. – (Вчені-фармації).   НБУВ: ВА721551 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого в галузі тонкого органічного 
синтезу та хімії біологічно активних речовин, доктора хімічних наук (1993), професора Сергія Миколайовича Коваленка. 
Наведено бібліографію його наукових робіт [1982–2009], зокрема, з проблем синтезу гетероциклічних сполук, 
комбінаторної хімії, створення нових лікарських засобів, розробки систем управління якістю. 

2625. Савченко Юрій Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2008 рр. : до 70-річчя від дня народж. / уклад.: 
В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. : В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; 
УААН, ДНСГБ, Ін-т сільського госп-ва Полісся. – Київ : Аграр. наука, 2009. – 100 с. : портр. – (Академіки УААН).  
ННСГБ: 530315/С13 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора с. г. наук (1991), академіка УААН (1995) Ю. І. Савченко. Подано 
біографічний нарис про вченого (укр., англ. мовами), основні дати його життя і діяльності (укр., англ. мовами), 
хронологічний покажчик публікацій [1963–2008], список авторських свідоцтв [1987–1989], перелік праць, опублікованих 
за науковою редакцією Ю. І. Савченка [1968–2008], інформацію про наукову школу — дисертації, підготовлені під 
науковим керівництвом Ю. І. Савченка (на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [2008], кандидата с. г. наук [1989, 
1994], список літератури про життя і діяльність Ю. І. Савченка [1964–2008], допоміжні покажчики (предметно-
тематичний, іменний). 

2626. Світлана Мітряєва: заслужений діяч науки і техніки України: до 60-річчя від дня народж. / редкол. Г. Перепелиця 
[та ін.] ; Регіонал. філ. Нац. ін-ту стратег. досліджень в м. Ужгороді. – Ужгород : Ліра, 2009. – 104 с. : іл.    НБУВ: ВА715720 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та науково-організаційної діяльності кандидата історичних наук, 
заслуженого діяча науки та техніки України, громадського діяча Закарпатської області Світлани Іванівни Мітряєвої. 
Наведено бібліографічний покажчик її наукових праць і список літературних джерел про неї. 

2627. Сергій Васильович Ківалов : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Т. М. Стефанчишена, Л. А. Таран, Л. В. Арюпіна ; 
наук. ред. Ю. М. Оборотов ; Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрид. літ., 2009. – 
204 с., [13] арк. кольор. іл. – (Сер. «Вчені Одес. нац. юрид. академії» ; вип. 10).   НБУВ: ВА715961, ВА720588 
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Висвітлено життєвий і творчий шлях С. В. Ківалова — доктора юридичних наук (1998), професора, члена-кореспондента 
АПрН України (1999), академіка АПН України (2003), президента Одеської національної юридичної академії, народного 
депутата України III–VI скликань. Розглянуто основні напрями його наукової, педагогічної та громадсько-політичної 
діяльності. Наведено відомості про державні, урядові, галузеві, церковні та іноземні нагороди, відзнаки та почесні звання 
С. В. Ківалова, вміщено бібліографічні описи його наукових публікацій і список літературних джерел про нього. 

2628. Сергій Іванович Посохов — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. 
покажч. / уклад.: Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова ; ред. С. М. Куделко ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 52 с.  
Покажчик подає біографію, основні дати життя і діяльності, список наукових та навчально-методичних праць [1987–2009], 
список літератури про доктора історичних наук (2006), професора С. І. Посохова [1986–2009].  

2629. «Серця золотий запас»: штрихи до портрета вченого, організатора аграрної науки Федора Почерняєва / уклад.: 
В. М. Нагаєвич, В. М. Самородов ; наук. ред. В. П. Рибалко ; Полтав. держ. аграр. акад., Ін-т свинарства 
ім. О. В. Квасницького УААН. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 104 с. : іл. – (Іст.-бібліогр. сер. «Постаті аграр. та біолог. науки 
Полтавщини» ; кн. 6).   НБУВ: ВА709593 
Висвітлено науково-дослідницьку, практично-організаційну та громадську діяльність Федора Кузьмича Почерняєва (1929–
1987) — вченого-селекціонера, фахівця з розведення та технології відтворення свиней, доктора с. г. наук (1970), 
професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ (1982), заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії 
України у галузі науки і техніки. Наведено хронологічних покажчик праць ученого за період 1956–1986 рр., перелік його 
авторських свідоцтв [1979–1982], список праць, опублікованих за науковою редакцією Ф. К. Почерняєва [1962–1987], а 
також список літературних джерел про нього [1979–2009]. 

2630. Сидельников Степан Иванович — профессор Харьковского университета : биобиблиогр. указ. / сост. : 
С. Р. Марченко, А. А. Сайпанова ; вступ. ст. А. А. Сайпанова ; науч. ред. С. Ю. Страшнюк ; библиогр. ред. С. Б. Глибицкая ; 
МОН Украины, ХНУ им. В. Н. Каразина, Центр болгаристики и балкан. исслед. им. Марина Дринова, Ист. фак., ЦНБ. – X. : 
ХНУ им. В. Н. Каразина, 2009. – 40 с.   НБУВ: Р116722 
Подано відомості про життя та діяльність доктора історичних наук (1964), професора Харківського університету 
С. І. Сідельникова (1916–1977); наукові праці вченого [1959–1987]; дисертації, виконані під його керівництвом; архівні 
матеріали, що мають інформацію про наукову, педагогічну і організаційну діяльність історика-болгариста; список 
літератури про С. І. Сідельникова [1957–2009]. 

2631. Ситник Віктор Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2008 рр.: до 70-річчя від дня народж. першого 
віце-президента УААН / уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; 
авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; УААН, ДНСГБ. – 2-ге вид., допов. – Київ : Аграр. наука, 2009. – 116 с. : портр. – (Академіки 
УААН).   ННСГБ: 531049/С41 
Видання присвячено вченому у галузі аграрної економіки, доктору економічних наук (2002), академіку УААН (2002). 
Подано основні дати життя і діяльності (укр., англ. мовами), хронологічний покажчик публікацій [1966–2008], список 
праць, опублікованих за науковою редакцією В. П. Ситника [1984–2008], перелік літератури про нього [1996–2009], 
допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

2632. Скорый Сергей Анатольевич : биобиблиогр. указ.: к 60-летию со дня рождения / сост. А. Б. Супруненко, 
А. И. Тимощук ; Ин-т археологии НАН Украины, Центр памятниковедения НАН Украины и Укр. о-ва охраны памятников ист. 
и культуры, Центр охраны и исслед. памятников археологии управления культуры Полтав. облгосадминистрации. – К. ; 
Полтава : Дивосвіт, 2009. – 31 с. : ил.   НБУВ: Р114298 
Висвітлено наукову діяльність археолога, дослідника древностей епохи раннього заліза в Українському Лісостепу, доктора 
історичних наук (1997), професора С. А. Скорого. Наведено список наукових праць вченого за період 1976–2009 рр. 
2633. Славить піснями він рідний наш край: до 20-річчя творчості композитора А. В. Сердюка : біобібліогр. покажч. / 
уклад. О. Савкіна ; Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : Тандем, 2009. – 43 с. – (Митці Запорізького краю). 
НПБУ: А694401 
Анатолій Васильович Сердюк — композитор-пісняр, співак, громадський діяч, журналіст. Іменний покажчик. 

2634. Славному імені митця: до 60-річчя від дня народж. В. М. Івасюка / підгот. : Г. Добровольська, Л. Шарабуряк ; ред. 
О. Блошко ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2009. – 20 с.  
Видання присвячено поету, композитору Володимиру Михайловичу Івасюку. Окрім методичних матеріалів представлено 
список літератури про життя і творчість митця. 

2635. Снітинський Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975–2008 рр. / уклад.: Л. А. Пинда, 
А. М. Куза, Н. В. Каганова [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Львів. нац. аграр. 
ун-т. – Київ : Аграр. наука, 2009. – 196 с. : іл., портр. – (Бібліогр. сер. «Академіки УААН»).   НБУВ: ВА720429 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, дослідницьку, педагогічну, організаційну та суспільно-громадську діяльність В. В. 
Снітинського — ученого в галузі фізіології, біохімії та екології, доктора біологічних наук (1989), професора, академіка 
УААН (1999), заслуженого діяча науки і техніки України (1997), ректора Львівського національного аграрного 
університету. Подано бібліографічні описи його наукових праць [1975–2008] і список літературних джерел про нього 
[1996–2008]. 
2636. Собко Олександр Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2008 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т 
гідротехніки і меліорації. – Київ : Аграр. наука, 2009. – 180, [24] с. : фотогр., портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. НААН 
України»).  НБУВ: ВА730152 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідної, організаційної, виробничої та громадської діяльності вченого в галузі 
землеробства та рослинництва, доктора с. г. наук (1975), професора, члена-кореспондента УААН (1991) О. О. Собка. 
Зазначено про вагомий внесок професора у розробку теоретичних і практичних ефективних основ зрошуваного 
землеробства та вирощування с. г. культур, зокрема, технології вирощування озимої пшениці, проса та гречки в 
пожнивних посівах на поливних землях. Подано хронологічний покажчик публікацій ученого [1956–2008], літературні 
праці [1999–2005], праці, опубліковані за літературною редакцією О. О. Собка [1965–2001], перелік дисертацій, 
підготовлених під науковим керівництвом О. О. Собка (на здобуття наукового ступеня кандидата с. г. наук [1972–1987]), 
список літератури про нього [1981–2008]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2628.pdf
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2637. Софія Сорока. Дорогою життя: (до 70-річчя від дня народж.) / заг. упоряд. С. С. Сорока ; наук. ред. 
В. В. Воробець ; МОН України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Наук. б-ка. – Ужгород : Говерла, 2009. – 
268 с. : іл.  НБУВ: ВА714652 
Видання присвячено поетесі, піснярці, бібліотекарці Софії Степанівні Сороці. Подано добірку її віршів «Про що не 
забуваю і чим живу» (с. 147–162) та газетних публікацій «Про людей і для людей» (с. 113–140). Один із розділів книги 
(с. 163–220) — бібліографічний покажчик написаного С. Сорокою та про неї, який уклала бібліограф О. Закривидорога. 
Завершується видання добіркою світлин із домашнього фотоальбому. 

2638. Сохацька Євгенія Іванівна: (до 35-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. М. Пархоменко, 
О. В. Веселовська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – 28 с. – (Сер. «Постаті в освіті і науці» ; вип. 9).  
До покажчика включено біобібліографічні матеріали, які відображають наукову, педагогічну та громадську діяльність 
кандидата філологічних наук, професора кафедри історії української літератури та компаративістики Є. І. Сохацької. 
Містить нарис життя та діяльності вченого, наукові та навчально-методичні праці [1974–2009], основні газетні публікації 
[1978–2009], видання, де відповідальним редактором була Є. І. Сохацька, список літератури про неї. 
2639. Степан Іванович Хороб : бібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / упоряд. : О. Б. Гуцуляк, Г. І. Марчук ; 
відп. ред. М. В. Бігусяк. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ, 2009. – 95 с. – (Сер. «Вчені Прикарпат. ун-ту»).  
Видання присвячено літературознавцю, театрознавцю, журналісту, педагогу, доктору філологічних наук (2002), 
професору, члену Спілки журналістів України (1978) С. І. Хоробу. 

2640. Степанові Пушику — 65 : пам’ятка користувачу / уклад. І. Боднарчук ; відп. за вип. Л. Бабій ; Івано-Франк. ОУНБ 
ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – 12 с.  
Видання присвячено поету, прозаїку, фольклористу, літературознавцю, журналісту, економісту, політику, культурно-
громадському діячу, кандидату філологічних наук (1991), професору, народному депутату України 12 (1) скликання 
(1990–1994 рр.), члену НСПУ (1971) Степану Григоровичу Пушику. 

2641. Струни творчості Сергія Носаня : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Савчук ; авт. тексту В. І. Захарченко ; ред. 
Г. С. Круглякова ; відп. за вип. К. С. Бугаєнко ; Упр. культури і туризму Черкас. облдержадміністрації, Черкас. ОУНБ 
ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2009. – 68 с. – (Сер. «Черкащини славетні імена»).   НБУВ: ВА720549 
Покажчик присвячено 70-річчю від дня народження та 45-річчю творчої діяльності письменника, журналіста, заслуженого 
діяча мистецтв України, лауреата літературної премії ім. В. Симоненка (1994) та літературно-мистецької премії 
ім. М. Старицького (2001) Сергія Лукича Носаня. Відкриває видання ґрунтовний нарис, який висвітлює творчу біографію 
С. Носаня. Далі подається бібліографічна частина, що складається з 2 розділів: «Література про Сергія Носаня» та «Твори 
Сергія Носаня». Перший розділ містить список літератури про життя і діяльність письменника. Матеріали подаються за 
хронологією публікацій, а в межах року — за алфавітом авторів або назв творів. Другий розділ складає перелік творів 
С. Носаня, які, для зручності, виділені за жанрами. У підрозділах матеріал згруповано за хронологією. У межах року на 
початку подаються окремі видання, потім публікації в періодичних виданнях та збірниках. Безпосередньо після опису творів 
вміщено рецензії на твори С. Носаня. Завершує видання іменний покажчик, покажчик переглянутих періодичних видань. 

2642. Таємниця живого слова Б. А. Буяльського: до 90-річчя від дня народж. літературознавця та педагога : бібліогр. 
список / уклад.: Т. П. Христофорова ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – 
Вінниця : [б. в.], 2009. – 11 с.  
Матеріал знайомить з викладацькою, науковою діяльністю літературознавця, педагога, професора Болеслава Адамовича 
Буяльського. У бібліографічному списку подано його основні літературознавчі наукові праці, методичні посібники, 
підручники, хрестоматії з української літератури, автором чи співавтором яких був Б. А. Буяльський. Подаються також 
його літературно-критичні нариси та статті, опубліковані на сторінках періодичних видань. Читач має змогу ознайомитись 
із джерельною базою публікацій про нього. 

2643. Тарасенкова Ніна Анатоліївна: доктор педагогічних наук, професор : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. Г. Голиш, 
О. П. Воловик ; авт. вступ. сл. М. І. Бурда ; наук. ред. А. І. Кузьмінський ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-
ка. – Черкаси : [Вид. від-ня ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2009. – 36 с. : портр. – (Сер. «Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту 
ім. Б. Хмельницького» ; вип. 13).   НБУВ: Р113318 
Подано біографію, перелік наукових праць [1987–2009] математика-методиста, доктора педагогічних наук (2004), 
професора Н. А. Тарасенкової.  

2644. Тендітний всесвіт слова Тетяни Яковенко: до 55-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: 
Т. П. Кристофорова, Г. М. Слотюк ; 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.], 2009. – 64 с. – (Наші видатні земляки). НБУВ: ВА733293 
Бібліографічний покажчик присвячується 55-річному ювілею поетеси, науковця, літературознавця, громадського діяча 
Тетяни Василівни Яковенко. В покажчику представлено її творчість: збірки поезій, окремі вірші, літературознавчі наукові 
праці, публіцистика, пісні, а також публікації про багатогранну діяльність ювілярки.  

2645. Тетяна Купріянівна Черторизька : біобібліогр. до 90-річчя / упоряд., вступ. ст. Л. М. Стоян. – Київ : Вид. Дім 
Дмитра Бураго, 2009. – 40 с., [2] арк. фотогр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: Р114192 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність мовознавця, доктора філологічних наук (1982), професора Т. К. Черторизької. 
Наведено бібліографічні описи її наукових публікацій з питань українського та російського мовознавства, зокрема, 
лексикології, лексикографії, лінгвостилістики, а також з проблем дослідження творчої спадщини Т. Г. Шевченка [1952–1999]. 

2646. Той, хто істину шукає в слові. Валерій Кикоть : біобібліогр. нарис / авт.-упоряд. Н. М. Філахтова ; вступ. ст. 
В. Т. Поліщук ; Черкас. обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси : [б. в.], 2009. – 44 с. – (Лауреати обл. літ. премії 
«Берег надії» ім. В. Симоненка ; вип. 10).  НПБУ: А692675 
Видання, присвячене поету, перекладачу, прозаїку, публіцисту Валерію Михайловичу Кикотю, інформує про книги та 
статті, автором яких він є, а також містить матеріали про його літературну, перекладацьку та наукову діяльність. Іменний 
покажчик. 

2647. Увічнені миті життя Василя Симоненка: Ігор Осадчий : біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; Упр. культури 
і туризму, Черкас. облдержадмін., Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси : Черкас. обл. б-ка для юнацтва 
ім. В. Симоненка, 2009. – 11 с., включ. обкл. – (Лауреати обл. літ. премії ім. В. Симоненка ; вип. 9).           НПБУ: А692676 
Нарис представляє лауреата обласної літературної премії ім. В. Симоненка Ігоря Федоровича Осадчого. Видання має 
рекомендаційний характер і включає описи документів із фондів бібліотеки.  
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http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2639.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2641.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2645.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2009) 

283 

 

2648. Учений, людина, громадянин. Професор Юрій Лега : інформ.-довідк. вид. / авт.-упоряд. вип. В. М. Лазуренко ; ред. 
В. М. Яценко ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : [ЧДТУ], 2009. – 210 с. : іл., портр. – (Сер. «Вчені Черкас. держ. 
технолог. ун-ту»).   НБУВ: АО267920 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Юрія Григоровича Леги — доктора технічних наук (2001), професора, академіка 
Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, Української академії наук та Академії зв'язку України, заслуженого 
працівника народної освіти України, ректора Черкаського державного технологічного університету, засновника та 
керівника наукової школи з питань розробки принципів передачі інформації з використанням умовних сигналів. Наведено 
бібліографічні описи наукових праць ученого [1978–2009]; список його патентів та авторських свідоцтв [1986–2008]; 
список літератури про життя, науково-педагогічну та громадську діяльність вченого [2000–2009]; блок фотоілюстрацій. 

2649. «Ходіть, поки маєте світло...» (Євангеліє від Іоана Гл. 12:35) : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця 
В. Є. Рожка / уклад.: А. А. Понагайба, Л. А. Степанюк ; наук. ред. та відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. : Е. С. Ксендзук, Л. Г. 
Сахнюк ; Рівнен. держ. обл. б-ка, Волин. держ. ОУНБ ім. О. Пчілки. – Рівне : А. Брегін, 2009. – 112 с. : іл.  
НБУВ: ВА709149 
Наведено бібліографічні описи окремо виданих творів, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про творчість 
історика, архівіста, теолога, мистецтвознавця та краєзнавця, професора Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки Володимира Євтуховича Рожка. 
2650. Христина Фіцалович: життя присвячене мистецтву : пам'ятка користувачу / упоряд. : Г. І. Пристай, Ю. Б. Мари-
няк ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. – [8] с. : іл.   НПБУ: Т136879 
Видання присвячено народній артистці України, професору, завідувачу кафедри театрального мистецтва Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника Христині Павлівні Фіцалович. 

2651. Часу та історії збережена мить...: Шевченко Віталій Іванович : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. Нагорна ; Запоріз. 
ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : Тандем, 2009. – 47 с. : іл. – (Дослідники рідного краю ; вип. 9).         НБУВ: Р114790 
Покажчик укладено до 70-річчя від дня народження літератора, історика, краєзнавця В. І. Шевченка. До нього увійшли: 
стаття дослідника запорізького краю О. Ємця «Виталий Иванович Шевченко», авторська передмова «Слово про себе», 
перелік окремих видань, основних публікацій в збірниках, журналах, газетах, літератури про життя та діяльність, 
фотоілюстрації. У межах розділів матеріали подаються у зворотньо-хронологічному порядку за алфавітом назв творів та 
публікацій (укр., рос. мовами). Містить іменний покажчик. 

2652. Шаповал Юрій Григорович — митець журналістики : бібліогр. нарис / підгот. Г. О. Чудовець ; Від-ня культури і 
туризму Рівнен. райдержадмін., Рівнен. ЦРБ. – Клевань : [б. в.], 2009. – 4 с. – (Обереги земляків).           НБУВ: Р112389 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність Ю. Г. Шаповала — журналіста, педагога, доктора філологічних наук (1987), 
професора. Наведено бібліографічні описи його наукових праць з проблем історії, теорії та практики журналістики [1977–
2008], а також список літературних джерел про нього [1965–2007]. 

2653. Шубін Олександр Олександрович : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. І. Пасинкова ; наук. ред. Т. П. Ткаченко ; МОН 
України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – Донецьк : Вебер (Донец. філія), 
2009. – 94 с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 18).   НБУВ: ВА722438 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність О. О. Шубіна — доктора економічних наук (2004), професора, 
академіка АЕНУ, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, ректора Донецького національного 
університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Наведено бібліографічні описи наукових праць 
О. О. Шубіна [1975–2009], а також список літературних джерел про нього [2003–2009]. 

2654. Юліуш Словацький (4.09.1809–3.04.1849) : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Друневич, В. Миськів, О. Проців [та ін.] ; 
авт. нарисів : Т. Сеніна, С. Костюк ; ред. О. Раскіна ; відп. за вип. В. І. Вітенко ; Терноп. ОУНБ [та ін.]. – Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2009. – 160 c. – (Родом з України ; вип. 5).   НБУВ: ВА720235 
Видання присвячено 200-річному ювілею польського поета, прозаїка, драматурга Юліуша Словацького. Містить нариси 
про Юліуша Словацького, бібліографію його творів і літератури про нього (укр., польс. мовами). 

2655. Юрий Иосифович Черский : биобиблиогр. указ. / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. Г. С. Полетаев ; М-во культуры и 
туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького. – Одесса : [ОННБ им. М. Горького], 2009. – 29 с. : портр. – (Ученые 
Одессы : сер. библиогр. указ. ; вып. 41).   НБУВ: Р117225 
Видання присвячено Юрію Йосиповичу Черському — математику, одному з засновників одеської школи теорії 
аналітичних функцій, доктору фізико-математичних наук (1955). Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність ученого, 
наведено хронологічний і алфавітний перелік його праць (рос., укр., англ. мовами) [1953–2009], список літератури про 
життя і діяльність Ю. Й. Черського [1958–2007]. 
2656. Юрій Клен : бібліогр. покажч. / склав І. Лучків ; НАН України, Ін-т енцикл. дослідж., НТШ в Європі. – Київ : Ін-т 
енцикл. дослідж. НАН України, 2009. – 182 с.  НБУВ: ВС51989 
Бібліографічний покажчик, що є результатом багаторічної праці Івана Лучкова (Торонто), присвячено поетові, 
перекладачеві, літературознавцю Освальду Бурґгардту (1891–1947), відомому широкому загалу під псевдонімом Юрій 
Клен. Видання містить вичерпний перелік творів Ю. Клена (поезія, проза, переклади), перелік книжок і журналів, ним 
редагованих. Окремий розділ присвячено літературі про життя і творчість поета — перелік біографічних, бібліографічних 
та практичних матеріалів, присвят, епіграм, рецензій та відгуків на окремі твори; перекладів його творів іншими мовами. Є 
також інформація про вшанування пам'яті Ю. Клена та справу повного видання його творів. 
2657. «Я беруся за перо, коли мені є, що сказати» : метод.-бібліогр. матеріали до 50-річчя від дня народж. Марії Матіос / 
підгот. : Л. Лисак, А. Лупан ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2009. – 23 с.   НБУВ: Т142176 
Видання присвячено Матіос Марії Василівні — поету, прозаїку, публіцисту, члену СПУ (1986), заслуженому працівнику 
культури України (2008), лауреату Національної премії України ім. Т. Шевченка (2005). Окрім методичних матеріалів 
подано бібліографію творів письменниці та список літератури про життя і творчість митця. 

2658. Яропуд Зіновій Петрович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. Я. Скоропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: 
О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-
Подільський, 2009. – 42 с. – (Сер. «Постаті в освіті і науці» ; вип. 7).  
До покажчика включено біобібліографічні матеріали, що віддзеркалюють наукову та педагогічну діяльність завідувача 
кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового диригування З. П. Яропуда. 
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2659. Ярослав Миколайович Ханик : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. / уклад. М. В. Загачевська ; ред. : 
О. В. Шишка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. – 140 с. : портр. – 
(Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 42).   НБУВ: ВА719228 
Висвітлено основні етапи наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук (1992), професора Я. М. Ханика. 
Наведено дані про науковий доробок ученого [1973–2009] та список літератури про нього. 

2010 

2660. А. И. Тихонов: «Посвящаю Вам...» : биобиблиогр. / сост. : С. А. Тихонова, А. Б. Юрьева ; Нац. фармац. ун-т. – 
Харьков : Оригинал, 2010. – 271 с. – (Ученые-фармации).  
Тихонов Олександр Іванович — доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений винахідник СРСР, заслужений діяч 
науки і техніки України. 
2661. А. С. Немченко. До 35-річчя наукової діяльності : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. А. Котвіцька, В. М. Назаркіна, 
Г. Л. Панфілова [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2010. – 136 с. : фотогр. – (Учені-фармації).   НБУВ: ВА726970 
Висвітлено основні етапи трудового шляху, напрямки наукових досліджень, навчальної, педагогічної та громадської 
діяльності відомого вченого у галузі організації й економіки фармації, кандидата економічних наук, доктора 
фармацевтичних наук (1992), професора, завідувачки кафедри ОЕФ НФаУ Алли Семенівни Немченко. 
2662. Азарян Олена Михалівна : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня засн. ун-ту / уклад. І. П. Подгорна ; наук. ред. 
Т. П. Ткаченко ; бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 96 с., [25] арк. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 19.).  
НБУВ: ВА727296  
Висвітлено наукову та педагогічну діяльність доктора економічних наук (2003), професора, академіка АЕНУ (2002), 
завідувача кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського О. М. Азарян. Наведено описи наукових праць: монографії, підручники, навчальні посібники, 
статті зі збірників і періодичних видань, доповіді на конференціях, дисертації, захищені під науковим керівництвом 
О. М. Азарян, наукові труди, опубліковані під її редакцією. 

2663. Академік НАН України Гродзинський Дмитро Михайлович : біобібліогр. покажч.: до 80-річчя від дня народж. / уклад.: 
В. А. Вергунов, Н. М. Рашидов, О. В. Бачкала ; наук. ред. В. А. Вергунов ; Асоц. б-к України, ДНСГБ, НААН України. – Київ : 
[б. в.], 2010. – 240 с. – (Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни України» ; кн. 3).   ННСГБ: 534338/А38 
Доктор біологічних наук (1964), професор, академік АН УРСР (1990). 
2664. Александр Михайлович Скребцов : указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко ; Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – 
Мариуполь : [б. и.], 2010. – 74 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання підготовлено до 85-річчя від дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності О. М. Скребцова — 
вченого-металурга, доктора технічних наук (1973), професора. Подано біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1955–2010], список авторських свідоцтв, іменний 
покажчик. 

2665. Аліман Мирослав Васильович : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. О. П. Галицька. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 82 с.  
У покажчику подано результати наукової діяльності кандидата економічних наук (1977), професора Полтавського 
університету споживчої кооперації України М. В. Алімана. До складу покажчика вміщено перелік підручників, навчальних 
посібників, довідників та наукової літератури, статтей із збірників та періодичних видань, навчальних комплексів, видань 
серії «Експрес-інформація», методичних матеріалів. Покажчик структурово складається зі вступної статті, статті 
Мирослава Васильовича «Потрібні злагода і єдність» та 8 тематичних розділів. Покажчик побудовано за хронологічним 
принципом. Алфавітний покажчик співавторів. 
2666. Алла Олександрівна Жиденко : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; Черніг. 
НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.   НБУВ: Р118657 
У покажчику вміщено матеріал про життєвий і творчий шлях, а також список опублікованих праць (навчально-методичні 
посібники, статті з періодичних видань та видань, що продовжуються, збірників наукових праць вузів, матеріалів науково-
практичних конференцій та з інших джерел), доктора біологічних наук (2009), професора, завідувача кафедри біологічних 
основ фізичного виховання та спорту Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка А. О. Жиденко. Покажчик складається з 
таких розділів: «Життєвий і творчий шлях Алли Олександрівни Жиденко», «Хронологічний покажчик праць Алли 
Олександрівни Жиденко» [1983–2010], «Іменний покажчик співавторів». 

2667. Альбіна Петрівна Овчиннікова : бібліогр. покажч. / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред. : Ю. М. Оборотов, М. М. Соло-
духіна ; Одес. нац. юрид. акад, Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2010. – 40 с. – (Вчені Одес. нац. юрид. акад. ; вип. 14).  
НБУВ: Р116883 
Покажчик присвчено культурологу, мистецтвознавцю, доктору мистецтвознавства (2002), професору А. П. Овчинніковій 
та підготовлений до 70-річчя від дня її народження. Складається з передмови, «Біографічного нарису» та бібліографії, яку 
подано у розділах: «Хронологічний покажчик друкованих праць» [1978–2010], «Укладач, член редколегій [2003–2009], 
«Матеріали про викладацьку та наукову діяльність А. П. Овчиннікової» [1985–2009], «Автореферати дисертацій, 
захищених під керівництвом професора А. П. Овчиннікової» [2002–2009], «Виявленні посилання на авторські права» 
[1998–2009], «Бібліографія» [2008]. Містить алфавітний покажчик друкованих праць, іменний, покажчик періодичних 
видань, покажчик абревіатур. 

2668. Анастасія Антонівна Зорич : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
М. Л. Десенко ; ОННБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2010. – 40 с. – (Письменники Одеси ; вип. 27).         НБУВ: Р118397 
Видання, присвячене письменнику, прозаїку А. А. Зорич, містить розділи: «Про життя і творчий шлях Анастасії Антонівни 
Зорич», «Публікації творів» (окремі видання [1951–1996]; публікації в збірниках, альманахах [1954–1999]; публікації в 
журналах [1952–2003], публікації в газетах [1946–1998]), «Анастасія Зорич про творчість окремих літераторів» [1980-
1993], «Інтерв’ю з Анастасією Зорич» [1985–1998], «Переклади А. Зорич» [1984–1986], «Редагування. Рецензування» 
[1983–1990], «Література про життя і творчість» (довідкові матеріали, біографічні матеріали, нагороди, річниці, загальні 
оцінки творчості, про окремі твори, у колі одеських літераторів, участь у громадському житті [1954–2004]. Подано 
іменний покажчик та покажчик періодичних видань. 
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