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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. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2664.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2666.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2667.pdf
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2669. Анатолий Иванович Бажин : биобиблиогр. указ. к 70-летию со дня рождения / сост. : Л. Е. Клименко, 
Т. И. Макарова ; Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ДонНУ. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 108 с. : фотогр. – (Видатні вчені Донец. 
нац. ун-ту).   НБУВ: ВА725915 
Подано основні етапи життя і наукової діяльності А. І. Бажина — нанофізика, доктора фізико-математичних наук (1984), 
професора, академіка АНВШ України. Подано бібліографічні описи його наукових праць [1967–2009], перелік авторських 
свідоцтв і патентів [1971–2008] та ін. матеріали. 
2670. Анатолій Андрійович Щерба / уклад.: Н. І. Супруновська, за участю Н. В. Новік ; НАН України, Ін-т 
електродинаміки. – Київ : [б. в.], 2010. – 65 с. – (Бібліогр. вчених України).  
НБУВ: ВА727829 
Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях і наукову діяльність вченого-електроенергетика, доктора 
технічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України А. А. Щерби. Наведено бібліографічні описи його 
друкованих наукових праць. 
2671. Андрій Борисович Гредескул / уклад. В. І. Ковальов ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 
96 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).   НБУВ: ВА737750 
Висвітлено науково-педагогічну діяльність А. Б. Гредескула — фахівця у галузі автотранспортного проектування, доктора 
технічних наук, професора Харківського автомобільно-дорожнього інституту. 
2672. Андрій Михайлович Холодов / уклад. В. І. Ковальов ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 
2010. – 76 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).  НБУВ: ВА737756 
Подано науково-педагогічну діяльність А. М. Холодова — доктора технічних наук (1968), професора Харківського 
автомобільно-дорожнього інституту. 

2673. Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / уклад.: В. М. Ковальов, О. Ю. Коновалова, А. Г. Сербін [та ін.]. – 
Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 43, [14] с. : фотогр.  НБУВ: Р118204 
Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідницьку та громадську діяльність А. П. Лебеди — вченого в галузі медичної 
ботаніки, кандидата с. г. наук, провідного наукового співробітника Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка 
НАН України. Видання містить «Біографічний нарис (до 70-річчя від дня народження)», «Література про життя та наукову 
діяльність А. П. Лебеди» [1968–2010], «Хронологічний покажчик друкованих праць А. П. Лебеди» [1970–2010]. Без 
допоміжних покажчиків. 
2674. Бабенко Дмитро Володимирович : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Г. Пустова, О. О. Цокало, М. О. Семиліт, 
Д. В. Ткаченко ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 200 с.   НБУВ: ВА734995 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність Д. В. Бабенка — вченого, педагога та громадського діяча, кандидата 
технічних наук (1981), професора, першого проректора Миколаївського державного аграрного університету. Наведено 
бібліографічні описи його наукових та навчально-методичних праць [1980–2010]. 
2675. Балабанова Людмила Веніамінівна : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня засн. ун-ту / уклад.: О. М. Крайнюк, 
Т. П. Ткаченко ; бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 117 с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 22).  
НБУВ: ВА739402  
Висвітлено науково-педагогічну, організаційну та громадську діяльність Л. В. Балабанової — доктора економічних наук 
(1991), професора, академіка АЕНУ, заслуженого діяча науки і техніки України. Наведено бібліографію наукових праць 
ученого, зокрема, монографій, підручників, навчальних посібників, статей з періодичних видань та видань, що 
продовжуються, доповідей на конференціях, а також видань під її редакцією та дисертацій, захищених під її науковим 
керівництвом, подано список літератури про неї. 
2676. Бантюков Євген Миколайович : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова ; ДЗ «ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка». – Харків : [б. в.], 2010. – 48 с. – (Винахідники Харківщини).  
Бібліографічний покажчик містить біографічні відомості і бібліографічні записи описів винаходів, статей з періодичних 
видань, наукових збірок та список літератури про винахідника Є. М. Бантюкова.  

2677. Барабанов Александр Трифонович : биобиблиогр. указ. / сост. : Н. Л. Ржевцева, Л. В. Пряхина, Т. В. 
Пархомчук ; авт. вступ. ст. : Л. А. Краснодубец, В. А. Крамарь ; ред. В. А. Крамарь ; МОН Украины, Севастоп. нац. техн. ун-
т, Науч. б-ка. – Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2010. – 60 с. – (СевНТУ: летопись науки ; вып. 2).        НБУВ: ВА734217 
Відображено усі аспекти наукової, педагогічної і організаційної діяльності провідного вченого кафедри технічної 
кібернетики Севастопольського національного університету, засновника наукової школи «Нестаціонарні та функціонально 
складні системи і процеси», фахівця з різних галузей сучасної системи управління О. Т. Барабанова. Подано основні дати 
життя і діяльності вченого, списки його нагород, опублікованих праць [1958–2008], список літератури про нього. 
2678. Бентежний талант хлібороба: штрихи до портрета агроеколога Семена Антонця / уклад.: В. М. Самородов, 
С. В. Поспєлов ; наук. ред. В. М. Самородов ; Полтав. держ. аграр. акад., Полтав. від-ня Укр. ботан. т-ва. – Полтава : 
Дивосвіт, 2010. – 232, [16] с. : фотогр. – (Іст.-бібліогр. сер. «Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, док., 
бібліогр.» ; кн. 8).   НБУВ: ВА731435 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Семена Свиридовича Антонця — агроеколога, організатора с. г. 
виробництва, почесного академіка НААН України. Наведено бібліографічні описи його наукових праць і список 
літературних джерел про нього. 
2679. Березюк Н. М. К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860—1930) / Н. М. Березюк ; Ассоц. 
выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В. Н. Каразина, ЦНБ. – Харьков : Тимченко, 2010. – 320 с. – Прил. : 
репринт. изд. работ К. И. Рубинского.   НБУВ: ВА736045 
Видання присвячено 150-річчю від дня народження бібліотекознавця, бібліографа та книгознавця Костянтина Івановича 
Рубинського (1860–1930). Подано основні дати життя і діяльності вченого, його біографію, бібліографію праць 
К. І. Рубинського (друковані праці, рукописні матеріали, переклади) [1895–1930], рукописні матеріали та список 
літератури про вченого [1883–2009]. 
2680. Бібліографічний покажчик праць М. П. Оленковського: до 60-річчя від дня народж. ученого / уклад. 
В. М. Оленковський ; Конгр. укр. інтелігенції, Херсон. обл. від-ня. – Херсон : [б. в.], 2010. – 72 с. : іл.      НБУВ: ВА745440  
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Миколи Петровича Оленковського — вченого-археолога, кандидата 
історичних наук, лауреата всеукраїнської фахової премії ім. В. Хвойки. Наведено бібліографічні описи його наукових і 
науково-популярних праць, а також список літературних джерел про нього. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2674.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2679.pdf
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2681. Богдан Віталійович Колосок : біобібліогр. покажч. / упоряд. А. А. Понагайба ; ред. Е. С. Ксендзук ; Волин. 
облдержадмін., Упр. культури і туризму, Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки, Нац. спілка краєзнавців України, Волин. обл. орг., 
Волин. краєзнав. музей, НАН України, Центр пам'яткознавства. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 64 с. : фотогр.      НБУВ: ВА737294 
Висвітлено науковий доробок Б. В. Колоска — архітектора, історика, краєзнавця, пам'яткознавця. Наведено бібліографію 
друкованих праць науковця, а також його рукописів, список літератури про творчу та наукову діяльність. 

2682. Богданов Григорій Олександрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1951–2009 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, Ін-т 
тваринництва, ДНСГБ. – Харків : [б. в.], 2010. – 102 с. : портр. 
Вчений в галузі зоотехніки, академік ВАСГНІЛ (1979), її віце-президент (1979). 

2683. Борис Іванович Байрачний: (до 75-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. О. Зав’ялова, 
Н. В. Непран ; МОН України, Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 81 с.  
Покажчик присвячено 75-річчю від дня народження і 50-річчю виробничої і науково-педагогічної діяльності доктора 
технічних наук (1985), професора Б. І. Байрачного. Подано основні дати його життя та діяльності, наукові праці [1963–
2010]. Бібліографія праць розташована за видами опублікованих видань: наукові статті, підручники, навчальні посібники, 
монографії, авторські свідоцтва та патенти. Усі видання розміщено за хронологією їх публікації. 
2684. Борис Николаевич Бирюков : биобиблиогр. указ. / сост. : З. Х. Исламгулова, А. В. Баланюк, С. Г. Банокина ; 
Одес. нац. политехн. ун-т, НТБ. – Одесса : Наука и техника, 2010. – 48 с.   НБУВ: Р116220 
Покажчик, підготовлений до 80-річчя від дня народження та 65-річчя трудової діяльності вченого у галузі технології 
машинобудування, доктора технічних наук (1974), професора Одеського національного політехнічного університета 
Б. М. Бірюкова. Видання знайомить з життям і діяльністю ученого та включає його праці за 1960–2008 рр. (укр., рос., англ. 
мовами). Принцип розміщення матеріалу — тематичний, в середині рубрик хронологічно-алфавітний. Покажчик має 2 
основних розділи: «Литература о жизни и деятельности Б. Н. Бирюкова», «Указатель печатных работ». Містить 
алфавітний покажчик праць, алфавітний покажчик співавторів. 

2685. Борис Романович Ліпман (до 85-річчя від дня народж. та 60-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / 
уклад.: Н. Я. Соропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; Кам’янець-
Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 48 с. : іл. – (Сер. «Постаті в освіті і науці» ; вип. 12).  
Доцент кафедри методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування Кам’янець-Подільського національного 
університету. 

2686. Ботушанський Василь Мефодійович : біобібліогр.: до 75-річчя від дня народж. / уклад.: Л. М. Дробіна, 
Г. В. Чайка ; авт. біогр. довідки Г. М. Скорейко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : [б. в.], 2010. – 87 с.  
НБУВ: ВА735445 
Наведено бібліографію наукових і науково-популярних праць В. М. Ботушанського — історика, буковинознавця, доктора 
історичних наук (1997), професора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, зокрема, монографій, 
наукових статей, матеріалів наукових конференцій. Подано список літератури про наукову діяльність вченого. 
2687. Булатецька Людмила Іванівна : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Бондар ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 44 с.  
Покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях кандидата філологічних наук, професора Л. І. Булатецької. Подано основні 
дати життя та діяльності, нариси про наукову та педагогічну діяльність ученого, перелік наукових праць [1983–2009]. 
Монографічний та аналітичний бібліографічні описи документів подаються за хронологією, а в межах кожного року — за 
алфавітом авторів чи назв документів. 

2688. В ім'я прозріння : біобібліогр. покажч. до 70-річчя Салдана Йосипа Романовича / уклад.: Н. М. Кравчук, 
Л. В. Сухарєва ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 40 с. : іл. – (Сер. «Вчені нашого ун-ту»).  
Висвітлено життєвий та творчий шлях доктора медичних наук (1990), професора (1992), завідувача кафедри очних хвороб 
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Й. Р. Салдана. Подано покажчик публікацій 
вченого [1966–2009], перелік патентів [1983–2009], список учнів та публікацій про Й. Р. Салдана [1993–2007] фото з 
власного архіву вченого. 

2689. В. В. Болотов. 45 лет научной, педагогической и общественной деятельности : биобиблиогр. указ. / сост. : 
Л. Ю. Клименко, Е. Н. Свечникова ; Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : НФаУ, 2010. – 130 с. : фот. – (Учѐные-фармации).  
НБУВ: ВА731516 
Подано наукову, педагогічну і громадську діяльність ученого в галузі органічної, аналітичної, фармацевтичної та 
токсикологічної хімії, професора Валерія Васильовича Болотова. Надано бібліографію нових лікарських препаратів, 
підручників та навчальних посібників, текстів лекцій, авторських свідоцтв, патентів, наукових праць, методичних вказівок 
і рекомендацій вченого. 
2690. «В життя іду, неначе в пісню» : біобібліогр. покажч. до ювілею поетеси, дит. письм. Ганни Танасівни Чубач / 
уклад.: О. Кізян, Л. Борисенко ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінн. облдержадмін., 
Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2010. – 87, [8] с. : фотогр. кольор. – (Наші видатні 
земляки).   НБУВ: ВА752148 
Покажчик присвячено письменниці Ганні Танасівні Чубач. Посібник містить статті І. Дзюби та Н. Гнатюк, у яких 
розкривається творча біографія поетеси, аналізується її творчість. Бібліографічна частина видання знайомить користувачів 
з історією видання творів Г. Т. Чубач та літературою про неї, починаючи з середини 60-х рр. ХХ ст. 
2691. В огні неспалима... (Капніст Марія Ростиславівна) : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. А. Приходько ; ред. 
Л. М. Карпенко ; Полтав. ОУНБ ім. І. П. Котляревського, Від. краєзнав. літ. та бібліогр. – Полтава : ПОУНБ, 2010. – 4 с.  
Подано стислу біографічну довідку та список літератури про життя та діяльність актриси, заслуженої артистки України 
(1988) М. Р. Капніст.  

2692. «В усі віки найважча ноша — Слово»: до 70-річчя від дня народж. Євгена Івановича Шморгуна : біобібліогр. 
покажч. / уклад.: Л. А. Костильова, З. Б. Мартинюк ; наук. ред., відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. : Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак ; 
Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. обл. б-ка для дітей. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 52 с. : фотоіл. – (Сер. «Славетні 
земляки»).   НПБУ: А694403 
Біобібліографічний покажчик приурочено до 70-річчя від дня народження Євгена Івановича Шморгуна — дитячого 
письменника, заслуженого журналіста України. Видання містить бібліографічні описи окремо виданих творів та збірників 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2683.pdf
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Є. І. Шморгуна, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про його життя та діяльність. Видання доповнене 
допоміжними покажчиками та фотоілюстраціями. 

2693. Валентин Юхимович Максимчук : біобібліогр. покажч. / уклад. Ю. Якас ; відп. ред. О. Я. Сапужак ; НАН України, 
Карпат. від-ня Ін-ту геофізики ім. С. І. Субботіна. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 65 с. : портр. НБУВ: ВА735862 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження геофізика, доктора фізико-математичних наук (1997), професора 
В. Ю. Максимчука, складається з розділів: «Короткий нарис життя і творчого шляху В. Ю. Максимчука», «Основні 
біографічні дані», «Науково-дослідні теми та проекти, що виконувалися під керівництвом та за участю 
В. Ю. Максимчука» [1971–2009], «Кандидатські дисертаційні роботи, науковим керівником яких був В. Ю. Максимчук» 
[1998–2009], «Покажчик опублікованих монографій та статей В. Ю. Максимчука» [1977–2009], «Покажчик доповідей на 
конференціях, опублікованих у вигляді тез» [1976–2010], «Покажчик співавторів». 

2694. Василенко Ф. І. Черновол Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974–2010 рр. / Ф. І. Василенко, 
Є. К. Солових, Л. П. Саганенко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : Код, 2010. – 188 с. : 
фотогр. – (Сер. «Вчені Кіровоград. нац. техн. ун-ту» ; [кн. 1]).   НБУВ: ВА734297 
Висвітлено наукову й освітянську діяльність ученого у галузі створення та відновлення с. г. техніки, доктора технічних 
наук (1992), професора, члена-кореспондента УААН (2007), ректора Кіровоградського національного технічного 
університету М. І. Черновола. Наведено покажчики його публікацій, патентів, авторських свідоцтв і звіти науково-
дослідної роботи, фотографії. 
2695. Василь Олексійович Пірко : біобібліогр. покажч. / уклад. і відп. ред. Д. М. Титаренко ; Донец. від-ня НТШ. – 
Донецьк : [б. в.], 2010. – 28 с. – (Біобібліогр. вчених Донбасу).  НБУВ: Р116903 
Висвітлено основні етапи наукової та громадської діяльності доктора історичних наук (1996), професора В. О. Пірка. 
Наведено бібліографію наукових, публіцистичних праць ученого за 1963–2005 рр. 

2696. Вергунов В. А. Василий Николаевич Ремесло — ученый-селекционер (1907–1983): к 100-летию Мироновского ин-
та пшеницы им. В. Н. Ремесло / В. А. Вергунов, О. А. Черныш ; отв. ред. М. В. Зубец ; НААН Украины, Гос. науч. с.-х. б-ка. – 
Киев : [б. и.], 2010. – 140 с. – (Ист.-библиогр. сер. «Аграрная наука Украины в лицах, документах, библиогр.» ; кн. 35).  
ННСГБ: 532595/В31 
Вчений селекціонер, доктор с. г. наук (1964), академік ВАСГНІЛ (1964) і АН СРСР (1974). 

2694а. Видання Тараса Шевченка в Україні (1840–1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / ред. В. О. Кононенко; НПБУ. – 
Київ, 2010. – 71 c.   НБУВ: ВА728585 
Наведено бібліографію видань Т. Г. Шевченка [18401923] (рос., укр.. мовами), з фондів бібліотек і музеїв України. 

2697. Віктор Васильович Скопенко / авт.-уклад. В. Я. Зуб. – Київ : Академперіодика, 2010. – 60 с. : фотогр. – 
(Біобібліогр. вчених України / НАН України).   НБУВ: ВА733357 
Подано життєвий шлях, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність В. В. Скопенка — вченого в галузі хімії 
координаційних сполук, доктора хімічних наук (1970), професора, академіка АН УРСР (1988) та АПН України (1992), 
заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України. Наведено бібліографічні описи його друкованих праць, 
авторських свідоцтв і патентів. 
2698. Віктор Звагельський : бібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / уклад.: Н. А. Німенко, О. В. Глушан, 
Л. А. Федченко [та ін.]. – Суми : [б. в.], 2010. – 126 с. – (Краєзнавці Сумщини).  
Покажчик присвячено творчому і науковому доробку кандидата філологічних наук, провідного наукового співробітника 
Сумського державного університету, керівника Регіональної науково-дослідної лабораторії — центру історичного 
краєзнавства Сумського державного університету Віктора Борисовича Звагельського. Містить «Основні дати життя і 
діяльності» В. Б. Звагельського, статтю присвячену науковому і творчому доробку історика. Покажчик включає перелік 
публікацій В. Б. Звагельського (окремі видання, виступи на наукових конференціях, статті в наукових збірниках, 
журналах, газетах), рецензії, видання за редакцією В. Б. Звагельського, інтерв’ю, а також список літератури про нього та 
його творчу діяльність. Матеріал систематизовано за типами видань, а в середині розділів за хронологією. Хронологічні 
межі включеної інформації 1982–04.2010 рр. Є допоміжні іменний і географічний покажчики. 
2699. Віктор Олександрович Золотарьов — життєвий та науковий шлях / уклад. О. О. Ніколаєнко ; Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 52 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).  НБУВ: ВА737755 
Висвітлено наукову діяльність В. О. Золотарьова — доктора технічних наук (1983), професора Харківського автомобільно-
дорожнього інституту, заслуженого діяча науки і техніки України, дійсного члена Транспортної академії України. 
2700. Вірченко Н. О. Бібліографія праць / Н. О. Вірченко ; [відп. ред. М. І. Дробноход]. – 2-е вид., допов. – Київ : Задруга, 
2010. – 70 с. + 2 арк. кольор. фотогр.   НБУВ: ВА742760 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність Н. О. Вірченко — математика, доктора фізико-
математичних наук (1988), професора, академіка АНВШ України. Наведено бібліографічні описи її наукових праць і 
список літературних джерел про неї. 
2701. Віталій Дмитрович Походенко / уклад.: М. Ф. Губа, Н. В. Конощук, Я. І. Курись ; вступ. ст. В. Г. Кошечко ; НАН 
України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. – Київ : Академперіодика, 2010. – 159, [44] с. : фотогр. – (Біобібліогр. вчених 
України).   НБУВ: ВА735331, Табачник Д.В./ВА1558, Онищенко О.С./ВА578 
Представлено основні етапи наукової, науково-організаційної та громадської діяльності вченого в галузі фізичної та 
теоретичної органічної хімії, доктора хімічних наук, професора, академіка АН УРСР (1985) В. Д. Походенка. 
2702. Віталій Степанович Дорофеєв: керівник, науковець, викладач : біобібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Н. М. Мартіна ; 
відп. ред. С. П. Мовчан ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса : ОДАБА, 2010. – 88 с. – (Біобібліогр. вчених 
ОДАБА) ; вип. 1)  
Покажчик присвячено вченому у галузі структуроутворення та руйнування будівельних матеріалів і конструкцій при 
різних видах навантаження, доктору технічних наук (1994), професору (1991), ректору ОДАБА, заслуженому діячу науки і 
техніки України В. С. Дорофеєву. 
2703. Володимир Винниченко — письменник, філософ, публіцист, політик : бібліогр. покажч.: (до 130-річчя від дня 
народж.) / уклад.: О. Є. Тронза, Т. М. Рєзанова ; Наук. б-ка Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка, Кіровоград. 
ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 68 с.  
Покажчик підготовлено на основі баз даних фондів наукової бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного 
університету ім. В. Винниченка і Кіровоградської ОУНБ ім. Д. Чижевського та має три розділи: «Спадщина Володимира 
Винниченка» — містить перелік художніх творів письменника, громадсько-політичного діяча, його щоденники, 
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епістолярій, публіцистику тощо, що знаходяться у фондах бібліотек; «Література про життя і діяльність Володимира 
Винниченка» — вміщує матеріали статей про життєвий та творчий шлях Винниченка, матеріали наукових досліджень 
різних аспектів літературної творчості, спогади про нього тощо; «Вивчення спадщини Володимира Винниченка у 
навчальних закладах» — подано методичні розробки (конспекти уроків, методичні рекомендації) за художніми творами 
Винниченка, що вивчаються у школі та ВНЗ. 
2704. Володимир Володимирович Сташис: до 85-річчя від дня народж. та 60-річчя наук.-пед. і громад. діяльності / 
упоряд. : В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова ; НАПрН України. – Харків : Право, 2010. – 116 с. : фотогр. – (Біогр. і 
бібліогр. вчених-правознавців).   НБУВ: ВА745716 
Висвітлено наукову, педагогічну і громадську діяльність В. В. Сташиса — правознавця, організатора вищої юридичної 
освіти в Україні, професора, академіка АПрН України (1993), заслуженого працівника вищої школи України, заслуженого 
діяча науки і техніки України, Героя України. Розкрито участь В. В. Сташиса у роботі державних установ, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій. Наведено бібліографію наукових праць вченого та список 
літератури про нього. 
2705. Володимир Іларіонович Луговий — віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти НАПН України : 
матер. до біобібліогр. / упоряд. : С. П. Пєєва, Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; літ. 
ред. І. П. Білоцерківець ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Т-во «Знання» України, 2010. – 
63 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 17).   НБУВ: ВА726968 
Покажчик висвітлює життя та діяльність В. І. Лугового — доктора педагогічних наук (1995), професора, академіка (2003), 
віце-президента НАПН України. Подано науковий доробок ученого за останні роки його діяльності [2005–2010]: 
монографії, підручники, навчальні посібники, програми, статті в енциклопедіях, тези доповідей та повідомлень, публікації 
в періодичних виданнях, та виданнях, що продовжуються (укр., рос. мовами). 

2706. Володимир Йосипович Лажнік : біобіліогр. покажч. / уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Б-ка. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 35 с. : портр.  НБУВ: Р116496 
Висвітлено наукову діяльність кандидата географічних наук, доцента Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки В. Й. Лажніка. Наведено основні періоди життя та творчості вченого, бібліографію його друкованих праць 
[1985–2009], допоміжні покажчики (іменний та алфавітний покажчик назв праць). 
2707. Володимир Качкан — письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч : біобібліогр. покажч. / уклад. і 
авт. передм. М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ України ім. В. Стефаника, Від-ня «Наук.-дослід. центр періодики». – Львів : 
ЛНБ України ім. В. Стефаника, 2010. – 312 с. : фотогр., рис.   НБУВ: ВА733879 
Висвітлено творчий шлях письменника, ученого-історика, теоретика української літератури та етнокультури, академіка 
АНВШ України (1993), педагога та громадсько-культурного діяча, доктора філологічних наук (1988), професора 
Володимира Атаназійовича Качкана. Подано бібліографічний покажчик окремих видань його творів і публікацій у 
колективних монографіях, збірниках, книжкових і періодичних виданнях. Наведено матеріали про наукову, 
письменницьку та суспільно-культурну діяльність, біографічні дані В. А. Качкана, а також список видань, в яких він 
публікувався. 
2708. Володимир Миколайович Бойко : (бібліогр. покажч.) / склад. Н. В. Романчук ; передм. Т. П. Демченко ; відп. за 
вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 24 с.   НПБУ: А710012 
Видання містить відомості про творчий доробок кандидата історичних наук, доцента кафедри гуманітарних наук 
Чернігівського державного технологічного університету В. М. Бойка. Крім наукового доробку подано перелік публікацій в 
ЗМІ про його особисту участь у різноманітних наукових заходах, що проходили на теренах Чернігівщини та у проектах, 
які реалізувалися в Україні спільно з впливовими міжнародними організаціями. 
2709. Володимир Миколайович Варфоломєєв — людина, науковець, викладач / уклад. А. М. Домановський ; Харків. 
нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 43 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).  НБУВ: Р117939 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність доктора технічних наук, професора Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету В. М. Варфоломєєва. Наведено бібліографічні описи його наукових 
праць, зокрема з питань теорії експлуатації автомобілів, кібернетики транспорту, діагностики транспортних машин. 
2710. Володимир Олександрович Стрижало / упоряд. О. М. Христевич ; відп. ред. В. Т. Трощенко ; НАН України, Ін-т 
проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. – К. : Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАНУ, 2010. – 84 с. – (Біобібліогр. 
вчених України / НАН України).   НБУВ: ВА730471 
Висвітлено головні етапи наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності вченого в галузі 
механіки міцності матеріалів і конструкцій, доктора технічних наук (1979), професора, члена-кореспондента НАН України 
(2003), лауреата Державних премій України в галузі науки і техніки (1990, 1997) В. О. Стрижала. Наведено бібліографію 
праць ученого в галузі міцності матеріалів та елементів конструкцій за понижених та кріогенних температур та різних 
видів навантажень, а також список літератури про нього. 

2711. Володимир Павлович Шевченко : біобібліогр. покажч. до 70-річчя з дня народж. / уклад.: В. О. Кротова, 
К. К. Білявська, Л. Є. Клименко ; Донец. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 191 с. : фотогр. – (Видатні 
вчені Донец. нац. ун-ту).   НБУВ: ВА735064, Табачник Д.В./ВА1632 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність доктора фізико-математичних наук (1983), 
професора, академіка НАН України (1995), Героя України В. П. Шевченка. Наведено бібліографічні описи його наукових 
праць [1965–2010], а також список літературних джерел про нього. 
2712. Володимир Пащенко : біобібліогр. покажч. / ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 
Полтава : ПНПУ, 2010. – 148, [4] с. : фотогр. – (Сер. «Науковці ун-ту»).   НБУВ: ВА733634 
Покажчик започатковує серію «Науковці університету», що видає Полтавський національний педагогічний університет 
ім. В. Г. Короленка. Цей випуск присвячено Володимиру Олександровичу Пащенку — вченому в галузі релігієзнавства та 
педагогіки вищої школи, доктору історичних наук (1994), професору, академіку АПН України (2003), культурному та 
громадському діячеві. Висвітлено основні віхи його життя, наукової та педагогічної діяльності, подано хронологічний та 
алфавітний покажчики друкованих праць і публікацій, представлено його наукову школу. 
2713. Володимир Стефанович Білецький : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. В. С. Білецького / уклад.: 
В. О. Пірко, Ю. Г. Світлий, В. В. Оліфіренко ; наук. ред. Ю. Г. Світлий ; Донец. від-ня НТШ. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2010. – 
130 с. : фот. – (Сер. «Укр. біобібліогр.»). – На обкл. назва : Володимир Білецький. – На тит. арк. назва парал. укр., англ. 
НБУВ: ВА760648 
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Покажчик укладено з нагоди ювілею вченого в галузі гірництва, доктора технічних наук (1994), професора, шеф-редактора 
журналу «Схід», автора ідеї та керівника проекту «Гірнича енциклопедія» В. С. Білецького. Матеріали покажчика 
відображають технічні розробки та дослідження вченого, публікації громадської та публіцистичної тематики. 

2714. Вячеслав Васильович Петров / ред. : А. А. Крючин, С. М. Шанойло ; НАН України, Ін-т проблем реєстр. 
інформації. – Київ : Академперіодика, 2010. – 64 с. : кольор. іл., портр. – (Бібліогр. вчених України).        НБУВ: ВА730317 
Висвітлено етапи життя, науково-організаційної та громадської діяльності вченого у галузі оптоелектронного 
матеріалознавства, інформаційних технологій та оптичного запису інформації, доктору технічних наук (1983), професору, 
академіку НАН України (2012), заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі 
науки і техніки, організатору і директору Інституту проблем реєстрації інформації НАН України В. В. Петрову. 
Хронологічні покажчики друкованих праць, авторських свідоцтв, патентів і тез доповідей знайомлять з науковим 
доробком ученого. 

2715. В'ячеслав Карлович Стефанський : біобібліогр. покажч. / упоряд. : І. В. Васильєв, О. Г. Кушнір ; ОННБ 
ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2010. – 32 с. – (Вчені Одеси ; вип. 43). 
Присвячено В. К. Стефанському (1867–1949) — інфекціоністу, мікробіологу і епідеміологу, доктору медицини (1906), 
професору. 

2716. Галаган О. К. Володимир Іванович Чопик (з нагоди 80-річчя) / О. К. Галаган ; Кременец. обл. гуманіт.-пед. ін-т 
ім. Т. Шевченка. – Кременець : [б. в.], 2010. – 40, [18] с. : іл., фотогр. – (Curriculum vitae). – На обкл. авт. не зазнач.  
НБУВ: Р117858 
Персональний бібліографічний покажчик висвітлює творчий шлях та наукову спадщину вченого-ботаніка, фітогеографа, 
еколога, доктора біологічних наук (1973), професора, академіка АНВШ України В. І. Чопика. Видання складається зі 
вступної статті «Чопик Володимир Іванович — видатний український ботанік, еколог, фітогеограф, фітосозолог, професор 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор біологічних наук, академік Академії наук вищої школи 
України», «Список публікацій професора В. І. Чопика» [1956–2010]. Без допоміжних покажчиків. 

2717. Геннадій Григорович Півняк / уклад.: А. В. Дибріна, А. К. Горенко ; авт. вступ. ст. В. С. Стогній ; НАН України, 
Нац. гірн. ун-т. – Київ : Наук. думка, 2010. – 118, [2] с. – (Біобібліогр. вчених України). – Укр., рос., агл.      НБУВ: ВА732931 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого в галузі гірничої та 
металургійної електротехніки, доктора технічних наук (1981), професора, академіка НАН України (1997), ректора 
Національного гірничого університету Г. Г. Півняка. Розкрито його талант педагога й організатора масштабних та 
актуальних наукових досліджень у створенні загальної теорії, розробці принципів побудови та методів синтезу потужних 
систем електромагнітної передачі енергії підвищеної частоти. Наведено його фундаментальні дослідження, що дозволили 
впровадити у виробництво новітні електротехнології для гірничо-металургійної та машинобудівної промисловості, 
джерела живлення для електропривода, транспорту та споживачів з особливим характером навантаження. Надано 
покажчики його друкованих праць [1965–2010]. 
2718. Гордієнко Юрій Омелянович : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. П. Аврамова ; відп. ред. Л. М. Чижевська ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 48 с. – (Видатні науковці).  
Видання присвячено 70-річчю від дня народження завідувача кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв 
Харківського національного університету радіоелектроніки, доктора фізико-математичних наук (1985), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України (2008) Ю. О. Гордієнка. Подано стислий біографічний нарис, основні дати 
життя та діяльності вченого, бібліографію його праць (за хронологією) [1967–2010], іменний покажчик співавторів.  
2719. Григорій Семенович Кіт : біобібліогр. покажч. / ред. : Р. М. Кушнір ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і 
математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів : [б. в.], 2010. – 60 с.  НБУВ: ВА746373  
Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності вченого в галузі механіки 
деформівного твердого тіла, доктора фізико-математичних наук (1980), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1990) 
Г. С. Кіта. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій і список літературних джерел про нього. 
2720. Григорій Митрофанович Верба : біобібліогр. нарис / уклад.: О. І. Шкира, А. М. Яковенко ; голов. ред. 
В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2010. – 323 с. : фотогр. – (Наук. еліта Переяславщини).  НБУВ: ВА736186 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність краєзнавця, дослідника творчості філософа Г. Сковороди, 
автора підручника «Сковородинознавство» Г. М. Верби. Наведено матеріали його наукових досліджень і бібліографічні 
описи основних публікацій ученого. 
2721. Григорій Петрович Півторак : біобібліогр. до 75-річчя / авт. біогр. нарису й упоряд. П. О. Селігей ; НАН України, 
Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 128 с. : портр., іл. – (Біобібліогр. вчених України / 
НАН України).   НБУВ: АО268830 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність мовознавця, доктора філологічних наук (1990), професора, академіка НАН 
України (2009) Г. П. Півторака. Охарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях філології, викладено його 
концепцію походження східнослов'янських мов. Наведено бібліографічні описи його наукових праць і список 
літературних джерел про нього. 
2722. Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / бібліогр.-уклад.: О. Шкира, О. Нефедова, 
А. Яковенко ; ред. В. Коцур [та ін.] ; Нац. гірн. ун-т, НТБ. – Дніпропетровськ : [Нац. гірн. ун-т], 2010. – Вип. 2. – 195 с.  
НБУВ: В351340/Вип. 2 
Подано бібліографічні описи творів видатного українського філософа, педагога-просвітителя Г. Сковороди. Наведено 
літературу про його життя та діяльність, матеріали про увічнення пам'яті видатного філософа, а також перелік 
бібліотекознавчих і бібліографічних видань з даної теми. 
2723. Гуржій Олександр Іванович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. І. Синявська, 
О. З. Силка ; наук. ред. В. В. Масненко ; вступ. ст. : О. П. Реєнт, О. О. Драч ; Ін-т історії України НАН України, Черкас. нац. 
ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2010. – 64 с. – (Сер. «Бібліогр. вчених України» ; вип. 1).  
НБУВ: ВА723174 
Висвітлено науковий доробок і досягнення вченого-історика, історіографа і джерелознавця, доктора історичних наук 
(1999), професора О. І. Гуржія у галузі історичної науки. Наведено бібліографію наукових праць вченого. 
2724. Ґабор В. Іван Колос — поет Карпатської України : нарис життя і творчості. Бібліографія. Публікації / В. Ґабор ; 
НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, відділення «НДЦ періодики»; [відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. – Львів : [б. в.], 
2010. – 208 с.  НБУВ: ВА743104 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2718.pdf
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У виданні висвітлено життя і творчість поета Карпатської України, представника «празької школи» Івана Колоса (справж. 
Іван Васильович Кошан). Найповніше представлено його літературну й епістолярну спадщину: збірка поезій «Молоді мої 
дні» (1938), рецензія «На маргінесі поезій Зореслава: Зі серцем у руках» й літературно-критична стаття «Розмова з 
поетом», автобіографія поета та його листи. У виданні вміщено також листи О. Мишанича, І. Губаля та М. Нервлого до 
поета, бібліографічний покажчик творів Івана Колоса та рецензії, літературознавчі статті про його творчість пера 
В. Бірчака, М. Рудницького, Є. Маланюка, Олександри Чернової, О. О. Дучимінської, М. Матіїва-Мельника та ін. 
2725. Дивосвіт слова і пензля Валентини Кузьменко-Волошиної : біобібліогр. нарис / авт.-упоряд. Н. М. Філахтова ; авт. 
нарису В. Т. Поліщук ; Черкас. обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 40 с. – (Лауреати обл. літ. 
премії «Берег надії» ім. В. Симоненка ; вип. 11).  НБУВ: А703652 
Видання присвчене поетесі, художнику Валентині Федоровні Кузьменко-Волошиній інформує про книги, статті та 
мистецькі твори, автором яких вона є, а також містить матеріали про її літературну та мистецьку творчість. Видання 
анотоване.  

2726. «Для нього світлом було слово»: до 70-річчя від дня народж. Володимира Омеляновича Забаштанського : 
бібліогр. покажч. / уклад. Т. П. Кристофорова ; ред. : М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. 
культури і туризму Вінн. обл. держ. адмін., Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 47 с. – (Наші видатні 
земляки).   НБУВ: Р118683 
Бібліографічний покажчик виходить до 70-річчя від дня народження поета, перекладача і громадського діяча 
В. О. Забаштанського. У виданні представлено творчість поета: збірки поезій, окремі вірші, переклади, публіцистичні 
статті, а також публікації про життєвий і творчий шлях письменника. 

2727. Дмитрий Иванович Старченко : указ. печатных тр. / сост. Т. В. Ткаченко ; ред. Е. В. Пасынкова ; Приазов. гос. 
техн. ун-т, НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2010. – 50 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ). 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Д. І. Старченка — вченого у галузі прокатного виробництва, доктора технічних наук 
(1954), професора, заслуженого працівника вищої школи України. Подано біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць вченого (монографії, підручники, навчальні посібники, статті з 
періодичних і продовжуваних видань, тематичні збірники, видань галузевих інститутів інформації, патентні документи) 
[1932–1996]. Містить допоміжний іменний покажчик. 

2728. Дмитро Загул : біобібліогр. покажч.: до 120-річчя від дня народж. / авт.-уклад.: А. С. Лупан, Я. О. Кузик ; ред. М. М. 
Довгань ; відп. за вип. А. С. Іваницька ; Упр. культури Чернів. облдержадміністрації, Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – 
Чернівці : [б. в.], 2010. – 24 с.  
Покажчик містить інформацію про буковинського поета, перекладача, критика, публіциста, літературознавця Дмитра 
Юрійовича Загула. Структура покажчика: Від автора-укладача; Передмова Я. Кузика «Дмитро Загул»; Основні дати життя 
і діяльності (хронологічна таблиця); Бібліографічний список літератури: а) основні видання Д. Загула; б) пісні на слова 
Д. Загула; в) статті про життя і творчість Д. Загула; г) творчість Д. Загула; д) перекладацька діяльність Д. Загула; 
е) суспільно-політичні погляди Д. Загула; є) матеріали до відзначення річниць від дня народження та смерті; ж) 
пам’ятники та меморіальні дошки Д. Загулу; з) вірші, присвячені Д. Загулу; и) лауреати літературної премії ім. Д. Загула 
(1991–2009) та бібліографія. 

2729. До вершин хірургії : біобібліогр. покажч. до 65-річчя від дня народж. Годлевського Аркадія Івановича / уклад.: 
Л. В. Сухарєва, Н. М. Кравчук, С. І. Саволюк ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 51 с. : іл. – (Сер. «Вчені 
нашого ун-ту»).  
Видання присвячено доктору медичних наук (1990), професору, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу 
кафедри хірургії № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова А. І. Годлевському. Подано: 
вітання ювіляру колег та учнів, біографічний нарис, список учнів, список наукових робіт вченого [1974–2010], перелік 
патентів, авторських свідоцтв та раціоналізаторських пропозицій [1975–2005]. 

2730. Доктор економічних наук Віталій Андрійович Рульєв : бібліогр. покажч. основних публ. (1988–2009 рр.) / уклад. 
Н. М. Семенюк ; Таврій. держ. агротехнолог. ун-т, Наук. б-ка. – Мелітополь, 2010. – 28 с. – (Сер. «Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ»). 
Доктор економічних наук (2006), професор. 

2731. Драганов Борис Харлампієвич, доктор технічних наук, професор: до 90-річчя з дня народж.: наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / уклад.: Л. П. Полозенко, Л. Ю. Кучерук, Л. К. Сідько ; ред. Л. П. Полозенко ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. – К. : НУБіП України, 2010. – 52 с.         НПБУ: А700861 

2732. Євген Петрович Кушнарьов (1951–2007) : біобібліогр. покаж. / уклад.: Г. М. Єрофєєва, Л. О. Сашкова, 
Л. І. Єпішева ; Харків. ОУНБ. – Харків : ХОУНБ, 2010. – 167 с. 
Політичний діяч, колишній голова адміністрації Президента України (1996–1998) та голова Харківської обласної 
державної адміністрації (2000–2004). Містить іменний покажчик. 

2733. Єлизавета Львівна Кордюм = Elizabeth L. Kordyum / Є. Л. Кордюм ; НАН України, Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного. – Київ : Академперіодика, 2010. – 126 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. вчених України).   НБУВ: ВА730322 
Видання присвячено науковцю у галузі цитоембріології і клітинної біології, доктору біологічних наук (1968), професору, 
члену-кореспонденту НАН України (2000), заслуженому діячу науки і техніки України (1984) Є. Л. Кордюм. Видання 
складається з двох частин — біографічної, яка містить статті: «Моя коротенька біографія» та «Наукова та науково-
огранізаційна работа Є. Л. Кордюм» і бібліографічної, що складається з двох розділів: «Монографії» [1967–2007], 
«Вибрані праці» [1955–2009]. Без допоміжних покажчиків. 
2734. Живу — і серцем воскресаю: до 95-річчя від дня народж. відомого укр. поета, нашого земляка Йосипа 
Михайловича Дудки : біобібліогр. нарис / Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2010. – 18 с.  
Видання включає біографічний нарис про поета, педагога Й. М. Дудку, написаний його дочкою Надією Йосипівною 
Карпенко; інформацію про публікації віршів в різних виданнях та в різні роки (матеріал розміщено за алфавітом назв 
публікацій); інформацію про публікації, які висвітлюють життєвий і творчий шлях поета, а також спогади сучасників 
Й. М. Дудки про нього; поетичні твори Йосипа Михайловича, написані в Німеччині в «Ост» таборі. 

2735. Життя, віддане Україні. До 90-річчя від дня народж. Слави Стецько (1920–2003) : пам’ятка користувачеві / уклад. 
Л. Рудик ; ред. О. Букавіна ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. ОНБ. – Львів : [б. в.], 2010. – 10 с.         НПБУ: Т140333 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2727.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2728.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2734.pdf
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Подано біографічні дані та рекомендаційний список літератури про політичного діяча, журналіста, активної учасниці 
національно-визвольної боротьби, багатолітньої голови Антибільшовицького блоку народів, народного депутата 
Верховної Ради України трьох скликань, голови Конгресу українських націоналістів Ярославу Йосипівну Стецько. 

2736. З. М. Мнушко. Науково-педагогічна та громадська діяльність : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. Ю. Рогуля, 
І. В. Пестун, С. В. Жадько [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2010. – 151 с. : фотогр. – (Учені-фармації).  
НБУВ: ВА731650  
Подано етапи трудового шляху, напрями наукових досліджень, навчально-методичної, педагогічної та громадської 
діяльності Зої Миколаївни Мнушко — вченого у галузі управління та маркетингу у фармації, доктора фармацевтичних 
наук (1990), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (2007), завідувача кафедри менеджменту та маркетингу 
у фармації Національного фармацевтичного університету. Наведено бібліографічні описи її наукових робіт. 
2737. Заїка Петро Митрофанович : біобібліогр. покажч. до 80-річчя ХНТУСГ / уклад.: Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова, 
Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; М-во аграр. політики України, Харків. нац. техн. ун-т с. г. ім. П. Василенка, Б-ка. – Харків : 
Міськдрук, 2010. – 187 с. – (Сер. «Біобібліогр. вчених ХНТУСГ» ; вип. 1).   НПБУ: А699296 
З цього випуску наукова бібліотека ХНТУСГ розпочала серію біобібліографічних покажчиків «Біобібліографія вчених 
ХНТУСГ», присвячених науковцям та освітянам університету. Цей випуск покажчика висвітлює наукову діяльність 
доктора технічних наук (1975), професора, академіка УААН П. М. Заїки. У виданні висвітлено основні етапи життя, 
педагогічної, практичної, наукової, науково-організаційної діяльності вченого, бібліографію його праць [1969–2008], де 
розглядаються питання теорії с. г. машин і практика впровадження у виробництво засобів механізації сільського 
господарства. 
2738. З невичерпних подільських криниць: до 70-річчя від дня народж. Анатолія Подолинного : біобібліогр. покажч. / 
уклад. Г. М. Авраменко ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінн. обл. держ. адмін., 
Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 56, [4] с. : фотогр. кольор. – (Наші видатні земляки).  
НБУВ: ВА740875 
Покажчик виходить до 70-річчя науковця, критика, поета і громадського діяча, кандидата філологічних наук (1981), 
професора Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Анатолія Мусійовича 
Подолинного. Подано основні праці та художні твори автора (вибрана бібліографія) [1961–2010], публікації про його 
діяльність [1993–2008]. Матеріал подано у хронологічній послідовності. Іменний покажчик. 

2739. Заплетніков Ігор Миколайович : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня засн. ун-ту / уклад.: Т. С. Нестеренко ; 
наук. ред. Т. П. Ткаченко ; бібліогр. ред. І. П. Подгорна ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 96 с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 17).     НБУВ: ВА737216  
Висвітлено життєвий шлях, науково-організаційну та педагогічну діяльність І. М. Заплетнікова — фахівця в галузі 
харчових виробництв, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри обладнання харчових виробництв 
Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Наведено бібліографічні описи 
його наукових праць за період 1967–2010 рр. і список літературних джерел про нього. 

2740. И. Ф. Макаревич: к 50-летию науч.-пед. деятельности : биобиблиогр. указ. / сост. : В. С. Кисличенко [и др.] ; Нац. 
фармацевт. ун-т. – Харків : НФаУ, 2010. – 64 с. : портр. – (Ученые-фармации).   НБУВ: ВА728859  
Висвітлено основні етапи наукової і педагогічної діяльності вченого-хіміка, фахівця у галузі хімії природніх фізіологічно 
активних сполук, органічної хімії, конформаційного аналізу, доктора хімічних наук (1976), професора, члена-
кореспондента ІАУ (1992) Івана Фоміча Макаревича. 

2741. Игорь Владимирович Жежеленко : указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко ; Приазов. гос. техн. ун-т, НТБ. – 
Мариуполь : [б. и.], 2010. – 90 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання підготовлено до 80-річчя від дня народження вченого в галузі електропостачання промислових підприємств, 
доктора технічних наук (1991), професора І. В. Жежеленка. До покажчика включено біографічний нарис, основні дати 
життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1965–2010], перелік патентів, допоміжний 
іменний покажчик. 
2742. Іван Леонідович Андронов : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. Е. Рікун ; наук. ред. Я. С. Яцьків ; ред. 
І. С. Шелестович ; ОННБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2010. – 84 с. – (Вчені Одеси ; вип. 44). 
Покажчик присвячено І. Л. Андронову — доктору фізико-математичних наук (1995), завідуючого кафедрою Одеського 
національного морського університету, віце-президенту Української астрономічної асоціації. 
2743. Іван Олександрович Луковський : біобібліогр. / авт. вступ. ст., упоряд. і відп. ред. Д. Г. Коренівський ; НАН 
України, Ін-т математики. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2010. – 48 с. – (Біобібліогр. укр. вчених).    НБУВ: Р117116 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності І. О. Луковського — вченого в галузі математики та 
механіки, доктора фізико-математичних наук (1970), професора, академіка НАН України (2000), завідувача відділу 
динаміки та стійкості багатовимірних систем Інституту математики НАН України. Наведено бібліографічні описи його 
наукових праць і список літературних джерел про нього. 
2744. Іван Олексійович Романенко — життєвий та науковий шлях / уклад. О. О. Ніколаєнко ; Харків. нац. автомоб.-дор. 
ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 29 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)). – Назва обкл. : Іван Олексійович 
Романенко.   НБУВ: Р117977 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність науковця в дорожньо-технічній галузі, доктора технічних наук, професора 
І. О. Романенка (1893–1975). Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій з проблем техніко-економічного 
проектування мережі автомобільних доріг, проектування їх стадійного будівництва, теорії порівняння варіантів 
автомобільних доріг і дорожніх покриттів. 
2745. Іван Пулюй: життя в ім'я науки та України : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Оленич ; вебліогр. список Г. Онисько ; 
вступ. ст. О. Рокіцький ; ред. О. Раскіна ; НТБ Терноп. нац. техн. ун-ту ім. І. Пулюя, Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : [ТНТУ 
ім. І. Пулюя], 2010. – 84 с. : фотогр. – (Родом з України ; вип. 6).   НБУВ: ВА735066 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність Івана Павлвича Пулюя — вченого в галузі фізики й електротехніки, 
філософа, перекладача Святого Письма, а також видатного громадського діяча та патріота. Наведено бібліографію його 
праць і список літератури про нього [1865–2007]. 

2746. Іван Юхимович Саратов — вчений, краєзнавець : біобібліогр. покажч. / уклад. В. О. Ярошик ; наук. ред. 
М. М. Красиков ; ДЗ «ХДНБ ім. В. Г. Короленка». – Харків : [б. в.], 2010. – 63 с. : фотогр. – (Краєзнавці Слобожанщини).  
НБУВ: ВА734437 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%B3.%D1%80.1937%20--%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2741.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2745.pdf
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Література, що подана у покажчику, висвітлює здобутки інженерної, наукової та краєзнавчої діяльності І. Ю. Саратова, 
його творчий шлях і громадську діяльність. Бібліографічний покажчик акумулює різні види документів, незалежно від 
часу та місця їх видання. Матеріал розташовано за тематико-хронологічним принципом. Додатки до покажчика містять дві 
статті І. Ю. Саратова з топоніміки та геральдики Харкова і фотографії, що відображають його діяльність. Іменний 
покажчик. 
2747. Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991–2009 рр. (до 185-річчя від дня 
народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. М. Доркену, І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. Л. Д. Березовська ; наук. ред. : 
П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. І. О. Іванова ; наук. консультанти : О. В. Сухомлинська, О. Я. Чебикін ; НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Південноукр. НПУ ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2010. – 123 с. – 
(Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 5).   НБУВ: СО29640, Табачник Д.В./СО343 
Видання присвячено життю і педагогічній діяльності Костянтина Дмитровича Ушинського — найавторитетнішого 
педагога 19 ст., основоположника наукової педагогіки й народної школи, автора праць з теорії та історії педагогіки, який 
першим поставив виховання на наукове підґрунтя, поєднавши педагогіку з психологією та іншими науками про людину, 
розвинувши та вдосконаливши методику початкового навчання. У покажчику подано бібліографію праць вченого, що 
видані з 80-х років 20 ст. до 2009 р. та дослідження науковців про життя і творчу діяльність педагога-демократа, що 
вийшли на традиційних та електронних носіях в Україні та світі. 

2748. Інна Михайлівна Шоробура: бібліогр. покажч. / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Б-ка. – Хмельницький, 2010. - (Сер. 
«Бібліогр. вчених Хмельниц. гуманіт.-пед. академії» ; вип. 3).  
Видання висвітлює життя, наукову та педагогічну діяльність доктора педагогічних наук (2007), професора, ректора 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії І. М. Шоробури.  

2749. Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці: Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія / уклад.: 
О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам'янець-
Подільський : Аксіома, 2010. – 228 с. : фотогр.   НБУВ: ВА737438, ІБД 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Іона Ізраїлевича Винокура — історика, краєзнавця, педагога, доктора 
історичних наук (1978), професора. Наведено низку статей, спогадів про життя та діяльність вченого, бібліографічні описи 
його наукових та науково-популярних публікацій [1954–2006] і список літературних джерел про нього [1961–2005]. 

2750. Ірина Миколаївна Курмакова : 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.   НБУВ: Р118672 
У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць [1983–2010] кандидата хімічних наук (1986), 
доцента, завідувача кафедри хімії ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка І. М. Курмакової. 

2751. К. Д. Ушинський — основоположник вітчизняної педагогіки : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. Т. І. Тітова ; відп. ред. 
Г. Г. Макарова ; відп. за вип. Л. А. Іполітова ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 
36 с.   НПБУ: А699820 
Біобібліографічний покажчик підготовлено до 185-річчя від дня народження педагога Костянтина Дмитровича 
Ушинського. Матеріал у покажчику розміщено за такими розділами: «Архів», «Твори», «Вибрані твори», «Педагогічні 
твори», «Вибрані педагогічні твори», «Окремі твори», «Твори для дітей», «Бібліографічні покажчики», «Автореферати 
дисертацій», «Життя і діяльність», «Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського», «Вплив ідей К. Д. Ушинського на школу і 
педагогіку окремих країн і народів», «К. Д. Ушинський і Чернігівщина». Наприкінці розміщено іменний покажчик. До 
покажчика включено матеріали отримані із Державного архіву Чернігівської області, інформацію про педагогічні твори 
видатного педагога (укр., рос. мовами), книжки, статті із наукових збірників та періодичних видань. 
2752. Каленюк Ірина Сергіївна : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко, Н. В. Мороз ; Чернігів. держ. ін-т 
економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 25 с. – (Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю І. С. Каленюк — доктора економічних наук (2002), професора 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. До публікації увійшли наукові статті в періодичних 
виданнях [1984–2010]. Вміщено алфавітний покажчик співавторів. 
2753. Карби одвічних істин Олександра Жовни: (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. Макарова ; 
ред. В. Козлова ; відп. за вип. О. Гаращенко ; Упр. культури і туризму Кіровоград. обл. держ. адмін., Кіровоград. ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2010. – 79 с.  
Покажчик містить біографічну довідку, відомості про публікації творів письменника, кіносценариста, члена НСПУ і 
НСКУ, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Юрійовича Жовни. 

2754. Картунов Олексій Васильович: до 70-річчя від дня народж., 55-річчя труд. діяльності, 45-річчя наук.-пед. 
діяльності та 14-річчя роботи в Ун-ті «КРОК» / відп. ред. та уклад. О. О. Маруховська ; Ун-т економіки та права «КРОК». – 
Київ : Ун-т економіки та права «КРОК», 2010. – Кн. 1. – 136 с. : фотогр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених України»).  
НБУВ: В352208/1 
Висвітлено життєвий і трудовий шлях, основні дати життя, трудову та науково-педагогічну діяльність політолога, 
етнополітолога, історика-міжнародника, кандидата історичних наук, доктора політичних наук (1996), професора, 
академіка УАПН (1999) О. В. Картунова. 
2755. Кащеєв Борис Леонідович : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська ; відп. ред. І. П. Аврамова ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2010. – 37 с. – (Видатні науковці).  
Видання біобібліографічного покажчика присвячено пам’яті доктора технічних наук (1964), професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України Б. Л. Кащеєва (1920–2004). До складу покажчика вміщено перелік статей, навчальних посібників, 
монографій, публікацій англійською мовою, державні стандарти СРСР [1957–2004]. Література розташована за 
хронологією, що надає можливість простежити динаміку розвитку наукової творчості вченого, у межах року — за видами 
видань за алфавітом назв документів. Зміст покажчика включає передмову, основні дати життя та діяльності 
Б. Л. Кащеєва, доповіді на міжнародних конференціях, «Людина — зірка. Слово про вченого», бібліографію праць 
вченого, публікації про нього та його наукову школу. Наприкінці розміщено алфавітний покажчик співавторів. 

2756. Кирилюк Юрій Володимирович : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко, Н. В. Мороз ; Чернігів. 
держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 11 с. – (Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Ю. В. Кирилюка — кандидата економічних наук, проректора 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. До публікації увійшли наукові статті в періодичних 
виданнях [1984–2010]. Вміщено іменний покажчик співавторів. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2747.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2750.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2751.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2752.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2755.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2756.pdf
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2757. Кириченко Віктор Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975–2010 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
В. М. Ожерельєва, О. П. Анікіна ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; авт. нарису М. М. Гаврилюк ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН 
України, ДНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 2010. – 118 c. : портр.  НБУВ: ВА738859  
Відображено житєвий шлях та етапи наукової діяльності В. В. Кириченка — фахівця у галузі генетики і селекції с. г. 
культур, доктора с. г. наук (2003), професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка УААН (2007). У 
виданні вміщено хронологічний та предметно-тематичний покажчики публікацій ученого. 
2758. Кисіль Володимир Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1979–2009 рр. / уклад. Т. І. Кисіль, Н. М. Новосад, 
О. В. Шедикова ; ред. В. В. Медведєв ; УААН, Ін-т грунтозн. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського. – Харків : Міська друкарня, 
2010. – 84 с. : фотогр. – (Сер. «Біобібліогр. провідних вчених ННЦ «Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколов-
ського»»). – Назва обкл. : Академік Української академії аграрних наук Кисіль Володимир Іванович.       НБУВ: ВА726424 
Висвітлено основні етапи організаційної та науково-дослідної діяльності вченого у галузі агрохімії, ґрунтознавства й 
агроекології, дослідника екологічних проблем сільського господарства, доктора с. г. наук (2001), академіка УААН 
В. І. Кисіля. Наведено бібліографію наукових праць ученого, опублікованих за період 1979–2009 рр., відомості про його 
науковий доробок з проблем вивчення закономірностей формування оптимізованого живлення культурних рослин, 
розробки сучасних систем удобрення с. г. культур, створення нових екологобезпечних видів органічних і мінеральних 
добрив. 
2759. Коваленко Віталій Петрович — вчений генетик : (до 70-річчя від дня народж.) / уклад.: В. О. Ушкаренко, 
В. В. Морозов, Т. І. Нежлукченко [та ін.] ; М-во аграр. політики України, Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Вид-во ХДУ, 
2010. – 68 с. – (Біобібліогр. діячів с.-г. науки України ; вип. 8).   ННСГБ: 534013/К56 
Відображені основні етапи життя та наукової діяльності члена-кореспондента УААН, заслуженого діяча науки і техніки 
України, доктора с. г. наук, проректора з наукової роботи Херсонського ДАУ, завідувача кафедри генетики та розведення 
с.-г. тварин, професора В. П. Коваленка. 
2760. Ковалець Яків Феофанович : біобібліогр. покажч. / склад. Н. В. Романчук ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – 
Чернігів : [б. в.], 2010. – 77 с.  НБУВ: А706045 
Поет, журналіст. Іменний покажчик. Географічний покажчик. 

2761. Кондрат Роман Михайлович: (з нагоди 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Ковалів ; 
ред. Л. А. Жолобко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Б-ка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2010. – 93 с. 
Доктор технічних наук (1988), професор, заслужений діяч науки і техніки України (1994). 

2762. Кузьма Векірчик : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. Б. Конончук, С. В. Пида : Терноп. НПУ ім. В. Гнатюка, Хім.-біол. 
ф-т, Наук. б-ка. – Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2010. – 111, [2] с. : іл., фотогр. – (Сер. «Бібліогр. вчених Терноп. НПУ 
ім. В. Гнатюка»).   НБУВ: ВА737996 
Висвітлено основні етапи наукової, педагогічної та громадської діяльності Кузьми Миколайовича Векірчика — вченого-
фізіолога рослин і мікробіолога, професора Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 
подано бібліографію праць ученого. 

2763. Лариса Анатоліївна Янковська : біобібліогр. покажч. / Львів. ун-т бізнесу та права ; відп. ред. 
Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 71 с. : фотогр., рис., табл. – (Біобібліогр. вчених Львів. ун-ту 
бізнесу та права).   НБУВ: ВА736549 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність доктора економічних наук (2008), професора, заслуженого працівника 
освіти України (2009), ректора Львівського університету бізнесу та права Л. А. Янковської. Наведено бібліографічні описи 
її наукових праць. 

2764. Лауреат із донецьких степів. Микола Тютюнник : біобібліогр. нарис / авт.-упоряд. Н. М. Філахтова ; Упр. культури і 
туризму Черкас. облдержадмін., КЗ «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. обл. ради. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 
28 с. : іл. – (Лауреати обл. літ. премії ім. В. Симоненка ; вип. 12).  НПБУ: А703692 
Видання, присвячене письменнику Миколі Григоровичу Тютюннику, інформує про книги та твори у збірниках та 
періодичних виданнях, автором яких він є, а також містить матеріали про його творчість. Видання анотовано. 

2765. Леонід Володимирович Назаров — світоч науки / уклад. Л. А. Прилуцька ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – 
Харків : ХНАДУ, 2010. – 56 с. : іл., фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).   НБУВ: ВА737757 
Висвітлено внесок в автомобілебудування Л. В. Назарова — професора Харківського автомобільно-дорожнього інституту. 
Подано «Список наукових праць» [1981–2004] ученого. 

2766. Леся Василівна Матвєєва : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К. : [б. в.], 2010. – 64 с. : фотогр.   НБУВ: ВА734073 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність Л. В. Матвєєвої — вченого в галузі історії науки, історії сходознавства, 
історіографії та джерелознавства, доктора історичних наук (1996), професора, директора Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського. Наведено бібліографічні описи її наукових публікацій і список літературних джерел про неї. 
2767. Лицар Свободи: до 70-річчя від дня народж. Івана Сокульського (1940–1992) : біобібліогр. покажч. / упоряд. 
І. Голуб ; Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2010. – 24 с. : іл. – (Літ. Дніпропетровщина).         НБУВ: Р122918  
Висвітлено основні етапи життя, літературної, громадської діяльності поета, правозахисника, громадського діяча 
Івана Григоровича Сокульського. Наведено список творів поета та літератури про нього, зокрема монографій, статей в 
збірниках, періодичних публікацій. Іменний покажчик. 

2768. Лідія Іванівна Ткаченко — науковець, журналіст : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. М. Айвазова [та ін.] ; наук. ред. 
П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; НАПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Ін форм. системи, 
2010. – 144 с. : фотогр. – (Сер. «Ювіляри НАПН України» ; вип. 30).   НБУВ: ВА743610 
Висвітлено творчу та наукову діяльність Л. І. Ткаченко — наукового співробітника Президії НАПН України, члена 
Національної спілки журналістів України. Наведено бібліографію статей науковця у фахових періодичних виданнях, 
наукових збірниках, навчально-методичної літератури, редагування яких здійснила Л. І. Ткаченко, а також перелік джерел 
про її творчі досягнення. 
2769. Любомир Іванович Сопільник : біобібліогр. покажч.: до 50-ліття від дня народж. / відп. ред. Б. І. Стадник ; вступ. 
ст. Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 79 с. : кольор. іл. – (Бібліогр. вчених Львів. політехніки / 
Нац. ун-т «Львів. політехніка»).   НБУВ: ВА730530 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2767.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2768.pdf
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Наведено біографічні відомості про науковця в галузі безпеки дорожнього руху, заслуженого винахідника України 
Л. І. Сопільника. Подано бібліографію наукових і методичних праць ученого. 

2770. Людмила Кузьмівна Царьова : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Стефанчишена ; наук. ред. : В. О. Туликов, 
М. М. Солодухіна ; Нац. Ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2010. – 36 с., [23] : портр. – (Вчені Нац. 
ун-ту «Одес. юрид. акад.» ; вип. 15).   НБУВ: Р118870 
Покажчик присвячено юристу, кандидату юридичних наук, професору Л. К. Царьовій. Видання складається з розділів: 
«Віхи життя та науково-педагогічної діяльності Л. К. Царьової», «Хронологічний покажчик друкованих праць» [1992–
2010], «Редагування, член редакційних колегій, та наукових рад, укладач» [2006–2009], «Наукове керівництво» [2004–
2010], «Програми наукових, науково-практичних конференцій з повідомленнями автора» [1996–2009], «Література про 
викладання та наукову діяльність Л. К. Царьової» [1996–2010], «Бібліографія» [2008–2010]. Покажчик імен, покажчик 
періодичних та продовжуваних видань. 

2771. Маригодов Владимир Константинович (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. : 
Н. Л. Ржевцева, Е. Г. Уткина ; авт. вступ. ст. : Э. Ф. Бабуров, П. П. Ермолов ; ред. П. П. Ермолов ; Севастоп. нац. техн. ун-т, 
Науч. б-ка. – Севастополь : Вебер, 2010. – 99 с. – (Сер. «СевНТУ: летопись науки» ; вып. 1).     НБУВ: ВА732525 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність В. К. Маригодова — доктора технічних наук (1986), професора 
Севастопольського національного технічного университету. Подано бібліографічні описи його друкованих та 
неопублікованих наукових праць [1963–2010], а також список літературних джерел про нього. 
2772. Марко Пилипович Орзіх : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Таран ; наук. ред. С. В. Ківалов ; Нац. ун-т «Одес. 
юрид. акад.», Наук. б-ка. – 2-е вид., переробл. і допов. – Одеса : Юрид. літ., 2010. – 222 с. – (Вчені нац. ун-ту «Одес. юрид. 
акад.» ; вип. 16).   НБУВ: ВА738363 
Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність М. П. Орзіха — вченого-консти-
туціоналіста, доктора юридичних наук (1979), професора, академіка АПрН (1992) та УАПН (1994), заслуженого діяча 
науки і техніки України. Наведено бібліографічні описи його наукових праць і список літературних джерел про нього. 
2773. Мешко Катерина Яківна (1910–1976) : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Карпенко, ред. Т. А. Приходько ; Полтав. 
ОУНБ ім. І. П. Котляревського, відділ краєзнав. літ. та бібліогр. – Полтава : ПОУНБ, 2010. – 9 с.  
Подано стислу біографічну довідку та список літератури про життя та діяльність політичного діяча, однієї з керівників 
ОУН-УПА К. Я. Мешко.  

2774. Микола Григорович Жулинський : біобібліогр. до 70-річчя / авт. вступ. ст. М. Сулима ; упоряд. Н. О. Кикоть, 
М. І. Костенко, О. А. Ляшенко. – К. : Стилос, 2010. – 176 с. : фотогр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: АО268795, Онищенко О. С./АО20 
Видання знайомить з працями літературознавця, громадського, політичного, державного діяча, доктора філологічних наук 
(1981), професора, академіка АН України (1992), директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка М. Г. Жулинського 
(монографіями, науковими статтями в збірниках, періодичних виданнях, підручниках, рецензіями, редагуваннями) і 
літературою про його життя та діяльність. 

2775. Микола Григорович Чумаченко : біобібліогр. до 85-річчя / упоряд. : Н. І. Вишневська, І. А. Кузнєцова ; авт. вступ. 
ст. : О. І. Амоша, А. А. Чухно ; відп. ред. О. І. Амоша. – Київ : Наук. думка, 2010. – 259 с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).   НБУВ: АО269490 
Подано основні етапи життя, наукової, педагогічної, науково-організаційної та громадської діяльності М. Г. Чумаченка — 
вченого-економіста, кандидата економічних наук (1962), професора, академіка АН УРСР (1982). Наведено бібліографічні 
описи його наукових публікацій і список літературних джерел про нього. 
2776. Микола Якович Говорущенко — життя в науці / уклад. А. М. Домановський ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – 
Харків : ХНАДУ, 2010. – 44 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).   НБУВ: Р117966 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність ученого в галузі системотехніки та діагностики 
транспортних машин, доктора технічних наук (1965), професора Харківського національного автомобільно -дорожнього 
університету М. Я. Говорущенка. Наведено бібліографічні описи його наукових праць і список літературних джерел 
про нього. 
2777. Микола Якович Швець: до 75-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-дослід., наук.-пед. і громад. діяльності / 
упоряд. В. М. Брижко. – Київ : ПанТот, 2010. – 29 с. : іл. – (Біогр. і бібліогр. вчених Академії / НАПрН України).  
НБУВ: Р116536 
Подано основні етапи наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого в галузі економічної кібернетики, 
інформатики, інформатизації й інформаційного права, члена-кореспондента АПрН України, доктора економічних наук 
(1978), професора, заслуженого діяча науки і техніки України, директора НДЦ правової інформатики Академії — 
М. Я. Швеця. Наведено бібліографію наукових праць ученого та список літератури про нього. 
2778. Мирослав Володимирович Попович : біобібліогр. покажч. (до 80-ліття від дня народж.) / уклад. О. Є. Лукащук ; 
авт. вступ. ст. П. Ф. Йолон ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – 2-е вид. допов. – Київ : [б. в.], 
2010. – 31 с. – (Вчені НАН України).   НБУВ: Р118924, Онищенко О.С./Р2, Онищенко О.С./Р151 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність М. В. Поповича — філософа, педагога, фахівця в галузі культурології, 
логіки та методології науки, історії української культури, доктора філософських наук (1966), професора, академіка НАН 
України (2003), заслуженого діяча науки і техніки, директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. 
Наведено бібліографічні описи публікацій ученого за період 1957–2010 рр. 
2779. Михайло Андрійович Голубець : біобібліогр. покажч.: літ. за 2000–2010 рр. / уклад.: Н. І. Кошик, Н. П. 
Прокопенко ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ України ім. В. Стефаника, Ін-т екології Карпат. – Львів : [б. в.], 
2010. – 94 с.  НБУВ: ВА734307 
У покажчику подано друковані праці вченого у галузі геоботаніки, громадського і політичного діяча, доктора біологічних 
наук (1970), професора (1978), академіка УААН (1990), заслуженого діяча науки і техніки України (1992) М. А. Голубця 
(монографії, статті зі збірників, енциклопедій, періодичних видань) за 2000–2010 рр. та наукові праці, що вийшли за його 
редакцією. Окремим розділом подано список літератури про наукову та громадську діяльність ученого. 
2780. Михайло Андрусяк: літописець боротьби за волю України : метод. поради / підгот. С. Г. Фіцик ; Івано-Франків. ОУНБ 
ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2010. – 15 с. – (Літ. скарбниця України: ювіляри року ; вип. 1).        НПБУ: Т141857 
Видання розкриває життєвий і творчий шлях прозаїка, літописця історії армії ОУН-УПА, лауреата Шевченківської премії 
2010 р. Михайла Миколайовича Андрусяка. 
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2781. Михайло Іванович Волков — корифей дорожньо-будівельної галузі / уклад. Л. А. Прилуцька ; Харків. нац. автомоб.-
дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 52 с. : іл., фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).        НБУВ: ВА737753 
Висвітлено внесок М. І. Волкова — інженера-землеупорядника, спеціаліста в галузі технології будівельних матеріалів, 
кандидата технічних наук (1938), професора Харківського автомобільно-дорожнього інституту у розвиток галузі 
дорожнього будівництва і матеріалознавства. 

2782. Михайлюта Олександр Олександрович : бібліогр. покажч. / уклад.: О. П. Кривоший, Г. М. Нагорна ; авт. вступ. 
ст. О. Радочин ; Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : [б. в.], 2010.  
Бібліографічний покажчик присвячено письменнику, журналісту, кінодраматургу О. О. Михайлюті. Посібник містить 
вступну статтю, біографічну довідку, список видань творів, основні публікації в збірниках та періодичних виданнях [1973–
2009], відгуки про його роботу та діяльність, список доповідей і публікацій на конференціях, симпозіумах і семінарах. 
Матеріали розміщено за хронологією. Додається «Іменний покажчик» авторів і згаданих людей. 

2783. Мірошниченко Наталія Анатоліївна : бібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Таран ; наук. ред. : Ю. М. Оборотов, М. М. Со-
лодухіна ; Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2010. – 44 с. – (Вчені Одес. нац. юрид. акад. ; вип. 13). 
Видання знайомить з життєвим шляхом і творчим доробком кандидата юридичних наук, професора, заслуженого юриста 
України (2002) Н. А. Мірошниченко. 

2784. Мірченко Микола Васильович : біобіліогр. покажч. / уклад. Л. П. Бондар ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-
ка. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2010. – 41 с. : фотогр. кольор.   НБУВ: Р118508 
Висвітлює життєвий і творчий шлях доктора філологічних наук (2002), професора, академіка АНВО України 
М. В. Мірченка. Подано бібліографію друкованих праць ученого [1979–2009]. Бібліографічні описи документів подаються 
за хронологією, а в межах кожного року — за алфавітом прізвищ авторів чи назв документів. 
2785. Морозов Володимир Васильович — вчений гідромеліоратор : бібліогр. покажч. наук. і метод. пр. за 1977–2010 
роки / уклад. В. О. Ушкаренко, П. Н. Лазер, Н. В. Анічкіна ; наук. ред. і авт. вступ. ст. В. О. Ушкаренко ; Херсон. держ. аграр. 
ун-т. – Херсон : Вид-во Херсон. держ. ун-ту, 2010. – 74 с. : фотогр., табл. – (Біобібліогр. діячів с.-г. науки України ; вип. 7).  
НБУВ: ВА726505 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність В. В. Морозова — вченого-гідромеліоратора, кандидата с. г. наук, 
професора, проректора з науково-педагогічної роботи, завідуючого кафедрою геоінформаційних систем і технологій 
Херсонського державного аграрного університету. Наведено бібліографічні описи його наукових праць. 
2786. Моця Олександр Петрович : бібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Павленко, О. Б. Супруненко ; Ін-т археології НАН 
України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології упр. культури Полтав. облдержадмін. – К. ; Полтава : Дивосвіт, 
2010. – 36 с. – До 60-річчя з дня народж.   НБУВ: Р116899 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом археолога, медієвіста, доктора історичних наук (1991), професора, 
члена-кореспондента НАН України (2003) О. П. Моця. 

2787. «Мов щира сповідь, слово те моє...»: до 60-річчя від дня народж. Світлани Травневої — педагога, поетеси, 
журналістки : бібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Заря ; вступ. ст. В. С. Рабенчук ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; 
Упр. культури і туризму Вінн. облдержадмін., Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 
2010. – 39 с. – (Творчі імена Вінниччини).   НБУВ: Р120650 
Бібліографічний покажчик присвячується 60-річному ювілею поетеси, педагога, журналістки Світлани Травневої (справж. 
Єлисеєва Світлана Миколаївна). У виданні представлена її творчість: збірки поезій, окремі вірші, публіцистика, пісні, а 
також публікації про багатогранну діяльність ювілярки. Бібліографічний покажчик складається з таких розділів: 1. «Твори 
Світлани Травневої»; 2. «Література про творчість С. Травневої»; 3. «Лауреат премій, конкурсів»; 4. «Вебліографія». 
2788. «На березі часу...». Валерій Олександрович Шевчук: до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
Т. Буряк, Н. Гуцул, О. Круківська ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ : [б. в.], 2010. – 117 с.  
НПБУ: А694917, А708703 
Покажчик виходить у 70-ту річницю від дня народження В. О. Шевчука — письменника, перекладача, історика літератури, 
почесного професора Національного університету «Києво-Могилянська академія». У покажчику зібрано окремі видання 
повістей, романів Валерія Шевчука, у тому числі іншими мовами світу; публікації художніх творів у різних часописах, 
антологіях; історичні та літературознавчі праці; переклади з давньоукраїнської мови; окремі видання творів поетів і 
прозаїків IХ–XX ст., упорядковані та редаговані В. Шевчуком з 1990 р. 

2789. Наталія Анатоліївна Мирошниченко : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Таран ; наук. ред. : Ю. М. Оборотов, 
М. М. Солодухіна ; Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2010. – 42, [2] с. : портр. – (Вчені Одес. нац. 
юрид. акад. ; вип. 13).   НБУВ: Р118053 
Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність кандидата юридичних наук, 
професора кафедри кримінального права Одеської національної юридичної академії Н. А. Мирошниченко. Наведено 
бібліографічні описи її наукових робіт, а також список літературних джерел про неї. 
2790. Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня народж.) / уклад. С. В. Євсеєнко, 
К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т. О. Шикаленко ; Харків. держ. акад. культури, Б-ка. – Харків : ХДАК, 2010. – 165, 
[16] с. : фотогр. кольор. – (Видатні педагоги ХДАК).   НБУВ: ВА734309 
Наведено відомості про наукову та педагогічну діяльність доктора педагогічних наук (1993), професора, проректора з 
наукової роботи, завідувача кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури Н. М. 
Кушнаренко. Розкрито науковий доробок вченого у галузі бібліотекознавства, документознавства та інформаційної 
діяльності. Подано бібліографію публікацій науковця, зокрема, авторських, написаних в співавторстві та редакторських: 
монографій, статей з наукових збірників, періодичних видань, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних 
матеріалів. 
2791. Невтомний робітник на рідній ниві Василь Миколайович Доманицький : наук.-допом. біобібліогр. покажч. : (до 100-
річчя від часу смерті) / уклад.: Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе ; вступ. ст., наук. ред. В. Т. Поліщук ; Черкас. 
облдержадмін., Упр. культури і туризму, Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 
Чабаненко Ю. А., 2010. – 76 с. – (Черкащини славетні імена).   НБУВ: ВА731401 
Стисло висвітлено життєвий і творчий шлях, наукову, та громадську діяльність літературознавця, критика, перекладача, 
фольклориста, історика, археолога, бібліографа, економіста, редактора, популяризатора та історика медицини 
В. М. Доманицького. Наведено бібліографію праць діяча, що згрупована відповідно до його різнобічної діяльності, 
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матеріалів про життя та науково-творчу діяльність. Допоміжний апарат видання складається з ряду покажчиків: 
псевдонімів і криптонімів В. Доманицького, географічного та покажчика періодичних видань.  

2792. Николай Иванович Болонов : биобиблиогр. указ. к 70-летию со дня рождения / сост. : Л. Е. Клименко, 
Т. И. Макарова, Н. В. Финошин ; науч. ред. А. Б. Ступин ; Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ДонНУ. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 
63 с. : фотогр. – (Видатні вчені Донец. нац. ун-ту).   НБУВ: ВА725309 
Подано відомості про наукову діяльність ученого у галузі геофізичної гідродинаміки, доктора технічних наук (1987), 
професора М. І. Болонова. Наведено хронологічний покажчик наукових праць вченого [1964–2009], перелік авторських 
свідоцтв і патентів [1970–2009], список дисертацій, захищених під його керівництвом [1974–1990], відгуки про наукову 
діяльність М. І. Болонова, список фотоілюстрацій, іменний покажчик. 
2793. Ніна Григорівна Озерова : біобібліогр. до 70-річчя / авт. вступ. ст. і упоряд. І. А. Синиця ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 83, [10] с. : фотогр. кольор. – (Біобібліогр. вчених України 
/ НАН України).   НБУВ: АО268832 
Подано життєвий шлях і творчу діяльність мовознавця, доктора філологічних наук (1989), професора Н. Г. Озерової. 
Охарактеризовано основні її здобутки в різних галузях філології. Висвітлено роль вченого у формуванні нових підходів до 
дослідження російсько-українських мовних стосунків. Наведено бібліографічні описи її наукових праць, а також видань, 
здійснених за її безпосередньою участю. 
2794. Озар Петрович Мінцер : бібліогр. покажч. – Вид. 4-те. – К. ; Івано-Франківськ, 2010. – 167 c. : портр. – (Бібліогр. 
вчених України).  ННМБУ: Я21 / М-625 
Вчений у галузі медичної інформатики, доктор медичних наук (1973), професор, заслужений діяч науки і техніки України. 

2795. Олег Йосипович Петриченко : бібліогр. покажч. / упоряд. : Н. Гапчин, М. Козак, М. Семенюк ; авт. вступ. ст. 
В. Ковалевич ; відп. ред. М. І. Павлюк ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів : [ІГГК НАН України], 
2010. – 56 с. : фотогр.  НБУВ: АО268838 
Наведено відомості про творчість, наукову, науково-організаційну та педагогічну діяльність геолога-дослідника в галузі 
геохімії осадових товщ, доктора геолого-мінералогічних наук (1984), професора О. Й. Петриченка. Подано бібліографію 
друкованих праць ученого [1962–2006], зокрема, авторефератів дисертацій, монографій, статей та тез доповідей, наукових 
звітів. 
2796. Олег Полянський : біобібліогр. покажч. / упоряд. Р. І. Труба. – Тернопіль : Джура, 2010. – 32 с. 
Видання знайомить з життям і творчістю історика, журналіста, кандидата історичних наук, професора, члена Національної 
спілки журналістів України, лауреата Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких Олега Арсенійовича Полянського. 

2797. Олег Семенович Падалка : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; МОН 
України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 60 с. ; портр. – (Сер. 
«Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).  
Покажчик присвячено 30-річчю науково-педагогічної діяльності доктора педагогічних наук (2009), професора, 
заслуженого працівника освіти України, члена-кореспондента НАПН України (2010) О. С. Падалки. Видання містить 
основні дати життя та діяльності, нарис науково-педагогічної і громадської діяльності, бібліографічний покажчик 
друкованих праць (хронологічний покажчик та окремий перелік монографій, підручників і навчально-методичних 
посібників) [1988–2010], список літератури про нього та блок фотоілюстрацій. 
2798. Олександр Володимирович Шекун : (біобібліогр. покажч.) / склали : О. Б. Коваленко, Л. Б. Ясновська ; наук. ред. 
О. Б. Коваленко ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 22 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці 
Чернігівщини» ; вип. 14).   НПБУ: А691712 
До видання вміщено праці археолога, краєзнавця О. В. Шекуна [1977–2009] та список літератури про нього, допоміжні 
покажчики (іменний, географічний).  

2799. Олександр Костянтинович Біруля / уклад.: В. В. Гребенюк, В. О. Голеско ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – 
Харків : ХНАДУ, 2010. – 60 с. : іл., фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).   НБУВ: ВА737754 
Висвітлено діяльність О. К. Бірулі — вченого в галузі автодорожнього транспорту, педагога, професора Харківського 
автомобільно-дорожнього інституту. Включено «Основні праці О. К. Бірулі» [1928–1968] й «Літературу та джерела» 
[1986–2009]. 
2800. Олександр Микитович Бут : бібліогр. покажч. до 70 річчя з дня народж. / уклад.: М. Є. Безпалов, 
В. С. Бондаренко. – Донецьк : Юго Восток, 2010. – 141 с.   НБУВ: ВА733678  
Представлено наукову діяльність доктора історичних наук (1991), професора, академіка АЕН і члена-кореспондента 
Петровської Академії наук і мистецтв (С.-Петербург, Російська Федерація) О. М. Бута. Подано бібліографію опублікованих 
праць вченого, його викладацької, наукової та громадської діяльності, дисертацій, захищених під керівництвом О. М. Бута, а 
також перелік публікацій про академіка та його редакційну діяльність. Містить іменний покажчик. 

2801. Олександр Михайлович Батров : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
М. Л. Десенко ; ОННБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 2010. – 48 с. – (Письменники Одеси ; вип. 28).         НБУВ: Р119776 
Видання, присвячене письменнику, сценаристу О. М. Батрову, складається з розділів: «Про життя і творчий шлях», 
«Публікації творів» (у книгах, збірниках, альманахах [1926–1990], в журналах [1924–2005], в газетах [1923–1997], 
кінофільми за сценарієм О. Батрова [1957–1962], література про життя і творчість (довідкові матеріали), бібліографія 
[1972–2004], нагороди [1977–2000], річниці [1956–2000], загальна оцінка творчості [1926–2002], про окремі книги [1943–
1976], громадська діяльність [1933]. Покажчик періодичних видань, іменний. 
2802. Олексій Григорович Брик : (біобібліогр. покажч.) / склад. Н. В. Романчук ; авт. передм. С. П. Реп'ях ; відп. за вип. 
П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 10 с.  
Покажчик підготовлено з нагоди 75-річчя письменника, члена НСПУ О. Г. Брика. Публікація складається з розділів: 
окремі видання творів Олексія Брика, художні твори в збірниках, часописах та газетах, статті з питань літератури і 
культури, література про життя та творчість Олексія Брика. У посібнику дотримано хронологічний характер розміщення 
літературних джерел у прямій послідовності. Добір матеріалів завершено у квітні 2010 р. 
2803. Олексій Максимович Петриченко — науковець, педагог і людина / уклад. Н. П. Олешко ; Харків. нац. автомоб.-
дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 38 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)).         НБУВ: Р117967 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2793.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2797.pdf
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Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність ученого в галузі технології металів і матеріалознавства, 
доктора технічних наук (1964), професора, заслуженого діяча науки України О. М. Петриченка. Наведено бібліографічні 
описи його основних наукових праць. 
2804. Олена Валеріївна Булатова : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шаула ; Маріуп. держ. 
гуманітарний ун-т. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – 36 с. – (Сер. «Праці вчених МДГУ. Бібліогр. покажчики» ; вип. 3).  
Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності О. В. Булатової — кандидата економічних наук, проректора з 
наукової роботи, завідуючої кафедрою міжнародної економіки Маріупольського державного гуманітарного університету. До 
покажчика вміщено бібліографічні дані на наукові та науково-методичні праці О. В. Булатової, опубліковані з 1997 по 2009 р. 

2805. Ольга Григорівна Ярошенко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; МОН 
України ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т природничо-геогр. освіти та екології; Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. 
М. П. Драгоманова, 2010. – 114 с., портр. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова).  
Покажчик присвячено 60-річчю від дня народження і 20-річчю науково-педагогічної діяльності в НПУ 
ім. М. П. Драгоманова педагога, доктора педагогічних наук (1998), професора, члена-кореспондента АПН України (2006), 
заслуженого працівника освіти України О. Г. Ярошенко. Покажчик містить етапи життєвої і науково-педагогічної 
діяльності вченого: основні дати життя та діяльності, біографічний нарис, покажчик основних друкованих праць, перелік 
представників наукової школи професора О. Г. Ярошенко та літератури про неї. 

2806. Омелянович Лідія Олександрівна : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня засн. ун-ту / уклад. Т. П. Ткаченко [та 
ін.] ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 123, 
[19] с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 13).   НБУВ: ВА737218  
Видання знайомить із життєвим шляхом і науково-педагогічною діяльністю Л. О. Омелянович — доктора економічних 
наук (1991), професора, академіка АЕНУ, першого проректора, завідувача кафедри фінансів Донецького національного 
університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Наведено бібліографічні описи її наукових праць [1973–
2010] і список літературних джерел про неї. 

2807. Осокін Володимир Васильович : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня засн. ун-ту / уклад.: Т. П. Ткаченко, 
І. П. Подгорна, Т. Г. Гербер ; 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. – 101 с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені 
ДонНУЕТ» ; вип. 20.).   НБУВ: ВА737215  
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність В. В. Осокіна — доктора технічних наук (1992), професора, 
академіка Міжнародної академії холоду, завідувача кафедри холодильної і торговельної техніки Донецького 
національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Наведено бібліографічні описи його 
наукових робіт [1970–2010], перелік наукових відкриттів, список патентів і авторських свідоцтв та літературних джерел 
про нього. 
2808. Осягнення Слова : бібліогр. покажч. пр. Ярослава Поліщука / упоряд. та авт. передм. М. Зимомря ; Ін-т літ. 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Нац. ун-т «Остроз. акад.», Ін-т східнослов'ян. філол. Ягеллон. ун-ту. – Рівне : Волинські 
обереги, 2010. – 130 с. : фотогр. – (Сер. «Університетська еліта України»). – Назва обкл. : Ярослав Поліщук: Осягнення 
Слова.   НБУВ: ВА732142 
Наведено відомості про наукову та педагогічну діяльність краєзнавця, літературознавця, публіциста, доктора філологічних 
наук (2000), професора Ярослава Олексійовича Поліщука, бібліографію його праць, публікацій у пресі з питань 
краєзнавства та публіцистики, художніх творів, а також літератури про нього. 
2809. Петро Васильович Луцишин : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Б-ка. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 40 с. : фотогр.   НБУВ: Р116505 
Висвітлено наукову діяльність доктора географічних наук (1997), професора, академіка АНВШ України П. В. Луцишина, 
наведено бібліографію друкованих праць вченого [1977–2004]. 
2810. Петро Рихло : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. / авт.-уклад.: О. Гаврилюк, М. Довгань ; ред. 
О. Блошко ; відп. за вип. А. Іваницька ; Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : 
[б. в.], 2010. – 124 с.   НБУВ: ВА744424 
Наведено відомості про Петра Васильовича Рихла — літературознавця, перекладача, науковця-германіста, доктора 
філологічних наук (2007), професора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Висвітлено доробок 
ученого в галузі літературознавства (німецька література, зокрема німецькомовна література Буковини), порівняльного 
літературознавства, художнього перекладу, наукової та педагогічної діяльності. Подано бібліографію монографій, 
наукових статей в довідкових виданнях і наукових збірниках, періодичних виданнях, виступів на конференціях, радіо та 
телебаченні, інтерв'ю. Містить іменний покажчик. 
2811. Покликання — історія Катеринослава: до життєвого і творчого ювілею Валентини Лазебник : біобібліогр. вид. / 
упоряд. І. Голуб ; Дніпропетр. ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2010. – 
52 с. : іл. – (Дослідники рідного краю).  
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій, популяризаторській та громадській діяльності історика та краєзнавця 
Валентини Іванівни Лазебник. 35 років вона досліджує історію Катеринослава XIX – початку XX століття, відкрила багато 
невідомих доти сторінок життя міста, активно популяризує знання про край. Видання складається з біографічної статті, 
бібліографії праць і публікацій В. Лазебник [1980–2010], публікацій про неї, а також ювілейних привітань колег та 
краєзнавців із нагоди життєвого та творчого ювілею. 

2812. Посторонко Анатолій Іванович: біобібліогр. покажч.: до 75-річчя від дня народж. / уклад.: О. М. Онуфрієва, 
О. І. Єрьоміна, О. М. Рибальченко ; ред. : Н. М. Ніколаєнко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2010. – 60 с. – (Вчені 
УІПА — ювіляри).  НБУВ: ВА734905  
Наведено бібліографію наукових праць кандидата технічних наук, завідувача кафедри хімічної технології неорганічних 
речовин Української інженерно-педагогічної академії (Слов'янськ) — А. І. Посторонка, зокрема, навчальних та навчально-
методичних посібників, статей з періодичних та продовжуваних видань, авторських свідоцтв. 

2813. Прогнозує погоду, пише романи і любить свободу: до 60-річчя від дня народж. В. Лиса — укр. письменника, 
журналіста : метод.-бібліогр. матеріали / уклад.: Л. М. Назарчук, Л. І. Голотюк ; Волин. ОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк : [б. в.], 
2010. – 14 с.  НПБУ: Т141853 
Володимир Савович Лис — журналіст, письменник, драматург, відомий також як народний синоптик. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2804.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2805.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2810.pdf
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2814. Професор Анатолій Михайлович Поповський : біобібліогр. (до 75-річчя з дня народж.) / Дніпропетр. держ. ун-т 
внутр. справ. – Дніпропетровськ : [ДДУВС], 2010. – 88, [14] с. : фотогр. – (Сер. «Біобібліогр. визначних вчених» ; вип. 14). – 
Назва обкл. : Професор Поповський Анатолій Михайлович.   НБУВ: ВА735269 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність вченого-українознавця, педагога, майстра художнього слова 
та оратора — доктора філологічних наук (1991), професора А. М. Поповського. Подано бібліографію праць ученого [1966–
2010]. 

2815. Професор Василь Михайлович Бровдій : 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, 2010. – 68 с. – (Сер. «Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова»).  
Біобібліографічний покажчик присвячено 75-річчю від дня народження вченого-ентомолога, доктора біологічних наук 
(1985), професора, академіка АНВШ України, заслуженного діяча науки і техніки України В. М. Бровдія. Покажчик 
містить нарис науково-педагогічної діяльності, хроніку життя та творчості вченого, бібліографічний покажчик його 
друкованих праць [1961–2009], наукову школу, фотографії. 

2816. Професор Віктор Миколайович Синьов : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. / упоряд. Н. І. Тарасова ; 
наук. ред. Л. В. Савенкова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 
62 с. – (Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова).   НБУВ: ВА735092 
Висвітлено творчий доробок та науково-педагогічну діяльність В. М. Синьова — доктора педагогічних наук (1988), 
заслуженого професора НПУ ім. М. П. Драгоманова, академіка АПН України (1995), заслуженого юриста України. 
Наведено бібліографію наукових праць вченого, зокрема, монографій, підручників та посібників, хронологічний покажчик 
основних друкованих праць [1977–2009], а також літератури про нього. 

2817. Професор Губені Юрій Едвардович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1990–2010 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Л. А. Пинда, Н. В. Каганова ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : [Львів. нац. 
аграр. ун-т], 2010. – 92, [15] с. : фотоіл., портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 30).      НБУВ: ВА736392 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність ученого в галузі агробізнесу та підприємництва, доктора 
економічних наук (2005), професора Ю. Е. Губені. Наведено бібліографічні описи його наукових праць [1990–2010]. 
2818. Професор Колесніков Олександр Іванович (1888–1972) : біобібліогр. покажч. наук. пр. [за 1916–1974 рр.] / уклад.: 
В. А. Вергунов, О. П. Басун, Н. П. Тріпутіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ, МОН України [та ін.]. – 
Вінниця : [б. в.], 2010. – 124 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 32).   ННСГБ: 533476/П84 
Лісівник, дендролог, доктор с. г. наук, професор.  

2819. Професор Петро Макарович Чернега : біобібліогр. покажч. / упоряд. В. І. Лущай ; бібліогр. ред. Н. І. Тарасова ; 
МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 44 с. – (Сер. «Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова»).  
Покажчик присвячено 65-річчю від дня народження та 35-річчю науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук 
(2005), професора П. М. Чернеги. Видання містить нарис науково-педагогічної і громадської діяльності, бібліографічний 
покажчик друкованих праць (хронологічний покажчик [1979–2010] та окремий перелік монографій, підручників і 
навчально-методичних посібників). 

2820. Професор Петро Савелійович Макаренко : біобібліогр. покажч. пр. за 1958–2008 рр. / упоряд. : Н. Г. Дудкевич, 
О. А. Шевчук, Л. В. Кулакевич ; авт. вступ. ст. І. Ф. Підпалий ; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2010. – 156 с. : іл., фотогр. – 
(Сер. «Провідні вчені ун-ту»).  
У виданні висвітлено основні дати життя і науково-педагогічної діяльності доктора с. г. наук (1993), професора, 
заслуженого працівника с. г. України П. С. Макаренка. Наводиться перелік його публікацій за 1958–2008 рр., в яких 
розглядаються питання інтенсифікації лучного і польового кормовиробництва в різних грунтово-кліматичних зонах 
України, а також подані назви посібників, підручників та методичних розробок, необхідних для навчального процесу. 

2821. Професор Сазанов Віктор Іванович (1879–1967) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1901–1967 рр. / уклад.: 
В. А. Вергунов, В. М. Самородов, С. К. Суша, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ. – Вінниця : [б. в.], 
2010. – 100 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 33).  ННСГБ: 533473/П84 
Учений у галузі агрохімії, землеробства, селекції рослин та методики дослідництва в агрохімії, один з організаторів с. г. 
дослідної справи України, педагог, доктор с. г. наук, професор. 

2822. Професор Ступень Михайло Григорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1985–2009 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Л. А. Пинда, Н. В. Каганова, А. І. Ступень, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. П. Казьмір ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, 
ДНСГБ, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : [б. в.], 2010. – 75 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 34). 
Доктор економічних наук (2004), професор, академік УЕАН, почесний землевпорядник України. 
2823. Раїса Іванченко. На розкриллях історії і любові : біобібліогр. зб. / упоряд. І. П. Ющук ; НПБУ, НСПУ, Київ. міжнар. 
ун-т. – К. : [КиМУ], 2010. – 504, [36] с. : фотогр.   НБУВ: ВА734604 
Висвітлено основні етапи наукової діяльності та літературно-публіцистичної творчості Раїси Петрівни Іванченко —
 історика, письменниці, прозаїка, поета, публіциста, кандидата історичних наук (1967), професора, заслуженого діяча 
мистецтв України (1999), лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Розкрито її творчий доробок від 1958 
до 2010 рр. Подано літературу аналізу творчості Р. Іванченко. 
2824. Роман Бродович: до 60-річчя з Дня народж. / уклад.: В. І. Парпан, Ю. Д. Кацуляк, Р. М. Яцик, В. М. Гудима ; Держ. 
ком. ліс. госп-ва України, НАН України, Укр. НДІ гір. лісівництва ім. П. С. Пастернака. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2010. – 
24 с. : фотогр. – (Бібліогр. вчених УкрНДІгірліс ім. П. С. Пастернака).   НБУВ: Р117383 
Висвітлено життєвий шлях і науковий доробок Романа Іларіоновича Бродовича — ученого-лісівника, дослідника 
Українських Карпат, фахівця з проблем насінництва та вирощування садивного матеріалу, природного та штучного 
лісовідновлення, лісорозведення, лісознавства та лісівництва, кандидата с. г. наук (1983), члена-кореспондента Лісівничої 
академії наук України (2001). Наведено перелік його друкованих праць за 1978–2010 рр. 
2825. Ромащенко Людмила Іванівна: доктор філологічних наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Г. Голиш ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 36 с. : фотогр. – 
(Сер. «Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького» ; вип. 15).   НБУВ: Р117060 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Л. І. Ромащенко — вченого-філолога, доктора філологічних наук (2006), 
професора. Наведено бібліографічні описи її наукових публікацій, а також список літературних джерел про неї. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2815.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2816.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2819.pdf
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2826. Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов). Біобібліографія. Бібліотека. 
Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, НБУВ. – Київ : НБУВ, 2010. – 855 с.  
НБУВ: ВС51107 
Біобібліографічний довідник висвітлює наукову діяльність Є. О. Болховітінова — Київського митрополита, історика, 
основоположника російської та української біобібліографії, пам'яткознавства, сфрагістики. Увагу приділено бібліотеці 
Є. О. Болховітінова, подано каталог рідкісних видань і рукописів з його зібрання, зведений каталог опублікованих праць 
ученого, а також праць, відредагованих і перекладених (виданих окремо та вміщених у збірниках і періодиці). Подано 
покажчики листування, архівних матеріалів, а також досліджень біографії, творчості, бібліотеки Є. О. Болховітінова, 
бібліографічних джерел про нього, його іконографії, віршів. Наведено списки видань друкарні Києво-Печерської лаври за 
період управління єпархією митрополита Євгенія (1822–1837 рр.) і дисертацій студентів Київської духовної академії. 
2827. Садєков Алімжан Абдуллович : 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. – 82 с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 21).     НБУВ: ВА737908  
Висвітлено науково-педагогічну, організаційну та громадську діяльність А. А. Садєкова — доктора економічних наук, 
професора, академіка АЕНУ, заслуженого діяча науки і техніки України. Наведено бібліографію наукових праць, зокрема, 
монографій, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, статей зі збірників, періодичних видань, 
доповідей на конференціях, дисертацій, захищених під керівництвом А. А. Садєкова та видань, опублікованих під його 
редакцією. 
2828. Самокиш Николай Семенович (1860–1944) : биобиблиогр. указ. / Крым. респ. универс. науч. б-ка 
им. И. Франко. – Симф. : [б. и], 2010. – (Художники Крыма). 
Видання підготовлено до 150-річчя від дня народження художника-баталіста М. С. Самокиша. Включено альбоми 
репродукцій, праці художника з теорії малюнка і живопису, книги про життя і творчість М. Самокиша, публикації з 
періодичних видань. 

2829. Світлана Степанівна Дяченко — вчений, педагог, людина / уклад. В. В. Гребенюк ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-
т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 45 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ(ХАДІ)).  НБУВ: Р117971 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність вченого в галузі технології металів і матеріалознавства, 
доктора технічних наук, професора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету С. С. Дяченко. 
Наведено бібліографічні описи її наукових праць. 
2830. Семен Дмитрович Абрамович. Науковець. Митець. Особистість (до 65-річчя від дня народж.) : біобібліогр. зб. / 
уклад. О. І. Пшетаковська ; 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 : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 59 с. : іл. – (Сер. 
«Постаті в освіті та науці» ; вип. 14).   НБУВ: СО29805 
Висвітлено життєвий і творчий шлях літературознавця, культуролога, релігієзнавця, доктора філологічних наук (1992), 
професора С. Д. Абрамовича. 

2831. Сергей Сильванский — от Херсона до Москвы : биобиблиогр. очерк и науч.-вспом. указ. лит. / сост. : 
О. В. Лянсберг, В. А. Черников ; отв. ред. Л. И. Зеленая ; Херсон. ОУНБ им. О. Гончара. – Херсон : [ХОУНБ им. О. Гончара], 
2010. – 76, [4] с. : ил.   НБУВ: ВА735712 
Сільванський Сергій Олександрович [1893–1937] — відомий діяч культури Херсона 20-30-х рр. ХХ ст., поет, журналіст, 
краєзнавець, колекціонер, який зібрав одну з найбільших в Росії колекцій книжкових знаків, автор статей та книг про 
екслібриси, складач бібліофільської бібліографії. 

2832. Сергій Борисович Кримський : біобібліогр. покажч.: (до 80-ліття від дня народж.) / уклад.: О. Є. Лукащук, 
Л. В. Мелішкевич ; авт. вступ. ст. П. Ф. Йолон ; НАН України, Ін-т філософіі ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – 2-ге вид., 
допов. – Київ : [б. в.], 2010. – 35 с. – (Вчені НАН України).   НБУВ: Р118925 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність С. Б. Кримського — вченого-філософа, педагога, доктора філософських 
наук (1976), професора, заслуженого діяча науки і техніки, академіка Нью-Йоркської академії наук, фахівця в галузі 
культурології, логіки та методології науки, історії української культури, головного наукового співробітника відділу логіки 
та методології науки Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Наведено бібліографічні описи його наукових 
публікацій [1958–2010] і список літературних джерел про нього [2006–2009]. 
2833. Сергій Кулешов: учений-документознавець : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. В. Андрієвська [та ін.] ; голов. ред. 
І. М. Мага ; Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ : [б. в.], 2010. – 123 с. : фотогр. 
кольор. – (Сер. «Історія арх. справи: спогади, дослідження, джерела» ; вип. 9).   НБУВ: ВА730592 
Подано інформацію про життєвий і творчий шлях ученого-документознавця, книгознавця, доктора історичних наук (1997), 
професора Сергія Георгійовича Кулешова. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, аналіз 
документознавчих досліджень С. Г. Кулешова, спогади колег про ювіляра, бібліографію наукових праць С. Г. Кулешова 
[1975–2009], С. Г. Кулешов у складі редакційних колегій наукових видань, інформацію про дисертаційні дослідження, 
захищенні під науковим керівництвом С. Г. Кулешова, список публікацій про нього. Видання забезпечено допоміжними 
покажчиками (алфавітний покажчик назв праць, іменний покажчик). 

2834. Сігарьова Діна Дмитрівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2009 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, В. П. Федоренко [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Ін-т захисту 
рослин. – Київ : Аграр. наука, 2010. – 108 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. НААН України»).      НБУВ: ВА738858  
Видання присвячено 70-річчю від дня народження та 45-річчю наукової діяльності в галузі с. г. нематології, доктора 
біологічних наук, професора, члена-кореспондента УААН (1995) Д. Д. Сігарьової. Висвітлено основні етапи життя, 
науково-дослідницької, науково-організаційної та громадської діяльності. Наведено перелік наукових праць (монографії, 
рекомендації, наукові статті, авторські свідоцтва на сорти рослин). Довідковий апарат видання складається з предметно-
тематичного та іменного покажчиків. 
2835. Сіяч духовної ниви: до 80-річчя від дня народж. А. В. Сваричевського : біобібліогр. покажч. / уклад. 
В. М. Миколайчук ; відп. за вип. Н. М. Синиця ; Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц. 
ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 2010. – 71 с.   НПБУ: А696088 
Збірник присвячено 80-річчю від дня народження краєзнавця, педагога, публіциста Анатолія Володимировича 
Сваричевського. Видання знайомить читачів з бібліографією праць ювіляра [1962–2009] та список літератури про нього. 
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2836. Слово про вченого: Баханов Костянтин Олексійович (до 50-річчя з дня народж.) / упоряд. : Н. О. Щукіна, 
К. А. Назімова, В. Ю. Пінчук ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 51, 8 с. : фотогр.       НБУВ: ВА724101 
Висвітлено наукову діяльність доктора педагогічних наук (2007), професора Бердянського державного педагогічного 
університету К. О. Баханова, наведено бібліографію його наукових праць. 
2837. Созінов Олексій Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954–2009 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; НААН України, ДНСГБ. – 2-
ге вид., допов. – Київ : Аграр. наука, 2010. – 180, [16] с. : фотогр. – (Сер. «Академіки НААН України»).       НБУВ: ВА730151 
Відображено наукову, організаційну, педагогічну, громадську діяльність О. О. Созінова — вченого-генетика, 
селекціонера, біотехнолога, агроеколога, організатора генетико-селекційної й аграрної науки, аграрної освіти й аграрної 
політики в Україні, доктора с. г. наук (1970), академіка АН УРСР (1978), УААН (1990) та ряду іноземних академій. 
Відзначено, що вчений розробив і сприяв розвитку нових наукових напрямів сучасної загальної та молекулярної генетики, 
селекції й еволюції рослин і тварин. Вперше О. О. Созінов запропонував принцип використання алельних варіантів 
кластерів генів, як генетичних маркерів. 
2838. Софія Богданівна Шоломова: (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. О. Ярошик ; наук. 
ред. І. Я. Лосієвський ; ДЗ «ХДНБ ім. В. Г. Короленка». – Харків : [ХДНБ ім. В. Г. Короленка], 2010. – 99 с. : фотогр. – 
(Краєзнавці Слобожанщини).   НБУВ: ВА734510 
Наведено бібліографію праць дослідниці у галузі книгознавства, літературознавства, краєзнавства, релігієзнавства — 
С. Б. Шоломової. Висвітлено її творчий доробок та інформацію про наукову діяльність. Містить іменний покажчик. 
2839. Софія Русова — педагог, державний діяч, просвітитель: до 155-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / 
упоряд. : А. М. Доркену, Т. В. Лога ; наук. ред. : П. І. Рогова, А. М. Доркену ; наук. консультант, авт. вступ. ст. 
Є. І. Коваленко ; НАПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. – Київ : [б. в.], 2010. – 
175 с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 6).   НБУВ: ВС51245 
Покажчик присвячено життю і діяльності Софії Федорівни Русової (1856–1940) — педагога в галузі дошкільного 
виховання, громадсько-освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, мистецтвознавця, літературного критика. 
Подано бібліографію праць С. Ф. Русової, що видані з початку 80-х років ХІХ ст. до 2010 р. в Україні та світі, а також 
дослідження вчених, присвячені життю і творчій діяльності педагога, її поглядам на зміст виховання й навчання, що 
вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж вище зазначеного періоду. 
2840. Станіслав Миколайович Пазиніч: до 70-річчя з дня народж.: бібліогр. покажч. / уклад. та наук. ред. 
Л. П. Семененко ; Харків. політехн. ін-т, Нац. техн. ун-т, НТБ. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 432 с.      НБУВ: ВА727428  
Наведено відомості про життя та діяльність С. М. Пазиніча — педагога, доктора філософії, професора, члена-
кореспондента АПН України, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківської державної академії 
дизайну та мистецтв. Висвітлено педагогічну діяльність та наведено бібліографічні описи наукових праць С. М. Пазиніча. 
Розкрито погляди ученого щодо перспектив розвитку сучасної філософії інженерної освіти та ролі інновацій і науково-
технічної еліти у консолідації нації. 
2841. Стойко С. М. Життєвий шлях і бібліографія = The life path and bibliography / С. М. Стойко ; ред. О. О. Кагал; Ін-т 
екології Карпат НАН України. – Львів : Меркатор, 2010. – 160 с. : фотогр. – Текст укр., англ.   НБУВ: ВС51896 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність С. М. Стойка — доктора біологічних наук, 
професора. Наведено відомості про вчителів та його друзів-природоохоронців. Увагу приділено історичним подіям в житті 
С. М. Стойка, подано бібліографію його праць за 1953–2010 рр. 
2842. Сукманов Валерій Олександрович : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня засн. ун-ту / уклад.: Т. П. Ткаченко, 
Н. П. Кукла ; бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 
Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 92 с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 23).  НБУВ: ВА739400  
Покажчик знайомить з науковою і педагогічною діяльністю В. О. Сукманова — доктора технічних наук (1996), професора, 
академіка Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності, директора Інституту харчових виробництв. Подано 
описи наукових праць (монографії, підручники, навчальні посібники, статті з наукових збірок і періодичних видань, 
доповіді на конференціях, наукові видання під редакцією В. О. Сукманова, дисертації, захищені під його науковим 
керівництвом, патенти) [1979–2010]. Із допоміжних покажчиків вміщено алфавітний покажчик праць та іменний 
покажчик. 

2843. Сурова Тіна Іванівна (до 45-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Сологуб ; 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 : «Медобори-2006», 2010. – 80 с. : іл. – (Сер. «Постаті в освіті і науці» ; вип. 13).  
У виданні вміщено нарис про життя та науково-педагогічну працю кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 
педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти педагогічного факультету Кам'янець-Подільського національного 
університету ім. І. Огієнка Т. І. Сурової та покажчик її наукових, навчальних та методичних праць [1975–2009], рецензії на 
її посібники, публікації про неї, спогади друзів і колег. 
2844. Т. Г. Ярных. 25 лет научной, педагогической и общественной деятельности : биобиблиогр. указ. / сост. 
А. И. Тихонов, А. М. Котенко, М. В. Буряк, О. А. Гаркавцева ; МЗО Украины, Нац. фармац. ун-т. – Харьков : НФаУ, 2010. – 
135 с. : ил., [1] л. портр. – (Ученые-фармации).   НБУВ: ВА728862  
Висвітлено життєвий шлях, наукову і педагогічну діяльність доктора фармацевтичних наук (1992), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України Тетяни Григорівни Ярних. Наведено бібліографічні описи її наукових праць. 
2845. Таїна слова Григорія Діхтяренка : [перс. бібліогр. список] / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; Черкас. обл. б-ка для 
юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси : [б. в, 2010]. – Буклет: 1 л. склад. в 6 с. – (Постаті у дзеркалі бібліогр.). 
Персональний бібліографічний список із серії «Постаті у дзеркалі бібліографії» запрошує до знайомства з літературним 
надбанням члена НСПУ, черкаського письменника Григорія Юхимовича Діхтяренка. 
2846. Тамара Павлівна Демченко : (біобібліогр. покажч.) / склали : Л. В. Студьонова, Л. Б. Ясновська ; авт. вступ. ст., 
наук. ред. О. Б. Коваленко ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 39 с. – (Сер. «Історики та 
краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 16).   НПБУ: А706044 
Видання присвячено дослідниці українських визвольних змагань кін. XIX – поч. XX ст. та історії Чернігівщини, кандидату 
історичних наук (1984), доценту Т. П. Демченко. Покажчик складається з розділів: праці Т. П. Демченко, література про 
Т. П. Демченко. У середині рубрик матеріал розташовано за хронологією, у межах років — окремі праці, статті із наукових 
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збірників та наукових журналів, рецензії, видання, які були укладені або відредаговані науковцем. Публікації про 
Т. П. Демченко — у прямій хронології. Добір літературних джерел завершено 1 жовтня 2010 р. Посібник супроводжується 
допоміжним довідковим апаратом, що складається з іменного та географічного покажчиків. 
2847. Тамара Серапіонівна Куратова : бібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; Черніг. НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 16 с.  
У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць [1960–2009] кандидата хімічних наук (1964), 
доцента кафедри хімії Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г Шевченка Т. С. Куратової. 
Видання складається з таких розділів: «Т. С. Куратова — педагог і вчений-методист», «Хронологічний покажчик праць 
Тамари Серапіонівни Куратової», «Іменний покажчик співавторів». У покажчику дотримано хронологічний характер 
розміщення опублікованих праць. 

2848. Тамара Станіславівна Оленич : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – 30 с. – (Сер. 
«Праці вчених МДГУ. Бібліогр. покажчики»).  
Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності Т. С. Оленич — доктора філософських наук (2005), професора, 
завідуючої кафедрою філософії та соціології. В покажчик вміщено бібліографічні дані на наукові та науково-методичні 
праці Т. С. Оленич, опубліковані з 1996 по березень 2010 р. 

2849. Творець архітектурної історії Вінниці початку ХХ століття [Текст + Електронний ресурс]: до 150-річчя від дня 
народж. Г. Г. Артинова (1860–1919) : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Авраменко ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – 
Вінниця : [б. в.], 2010. – 31 с. : фото + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Наші видатні земляки). НБУВ: Р120222 з дод. CDR1414 
Видання підготовлено до 150-річчя від дня народження архітектора Григорія Григоровича Артинова. Містить вступну 
статтю «Григорій Артинов — видатний зодчий Поділля» та розділи «Життя і творчість Г. Г. Артинова» [1910–2010], 
«Споруди Григорія Артинова — архітектурна окраса Вінниці» [1930–2010], «Вшанування пам’яті Г. Г. Артинова» [2000–
2007]. У Додатку подано «Перелік основних архітектурних творів Г. Г. Артинова» (Луцьк, Вінниця). Без допоміжних 
покажчиків. На диску — відомості про документи з фондів Державного архіву Вінницької області. 

2850. Творець української державності : метод.-бібліогр. матеріали / уклад. Н. Гуцул ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява ; ДЗ 
«Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ : [б. в.], 2010. – 85 с.  
До видання увійшли цікаві відомості про Богдана Хмельницького — гетьмана, державного та військового діяча. Видання 
складається з трьох розділів: у першому — міститься загальна інформація про життєвий шлях Б. Хмельницького та його 
діяльність у військово-політичній сфері; другий присвячено літературним та мистецьким творам про Богдана 
Хмельницького; третій розділ містить перелік електронних ресурсів, з яких можна довідатись про життя та діяльність 
гетьмана. 

2851. Творчість в науці та практиці: Юрій Козін — вчений-медик : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Сосновська ; наук. 
ред. В. В. Бойко ; ДЗ «ХДНБ ім. В. Г. Короленка». – Харків : [б. в.], 2010. – 103 с. : фотоіл.  НБУВ: ВА735155 
Видання підготовлено до 65-річного ювілею лікаря-уролога, андролога, доктора медичних наук (1991), професора, 
засновника методу озонотерапії в Україні Юрію Івановичу Козіну. У посібнику широко представлено здобутки наукової, 
винахідницької діяльності і медичної практики Ю. Козіна, матеріали про життєвий шлях вченого, оцінки його діяльності. 
Зібрані відомості про його праці, що вийшли друком окремими виданнями, опубліковані у періодиці чи у збірках, 
авторські свідоцтва і патенти. Хронологічні межі видання охоплюють 1973–2009 рр. 
2852. Тетяна Біленко : бібліогр. покажч. / уклад. С. Фартушок ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Б-ка. – 
Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2010. – 39 с.  НПБУ: А695847 
У покажчику подається бібліографія наукових публікацій вченого-філософа, доктора філософських наук, професора 
Тетяни Іванівни Біленко. 
2853. Трохим Миколайович Романченко (1880–1930): до 130-річчя з дня народж. укр. письменника, фольклориста, 
культ.-освіт. діяча : біобібліогр. покажч. / авт. Н. Василенко ; упоряд. І. Голуб ; Дніпропетр. ОУНБ. – Дніпропетровськ : [б. в.], 
2010. – 28 с. – (Сер. «Літ. Дніпропетровщина»).  
Покажчик присвячено життю та творчій діяльності поета Т. М. Романченка. До видання увійшли стаття «Трохим 
Романченко і літературно-мистецька палітра Катеринослава початку ХХ ст.» і бібліографія публікацій поета [1905–2005] 
та матеріалів про нього. Бібліографія публікацій Т. Романченка упорядкована за хронологією, а публікацій про нього — за 
алфавітом авторів та назв. 

2854. У пошуках «слова та правди і волі...»: (до 170-річчя від дня народж. М. П. Старицького) : наук.-допом. біобібліогр. 
покажч. / уклад.: Н. В. Адешелідзе, Л. Т. Демченко ; вступ. ст., наук. ред. В. Т Поліщук ; ред. Г. С. Круглякова ; відп. за вип. 
Л. П. Капкаєва ; Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 76 с. – (Черкащини славетні імена).  
НБУВ: ВА728853 
Покажчик присвячено Михайлу Петровичу Старицькому — прозаїку, поету, драматургу, перекладачу, актору і режисеру, 
організатору реалістичного професійного театру, культурно-громадському діячу. Відкривають видання цитати відомих 
письменників та літературознавців про творчість М. Старицького. Подається стаття доктора філології, професора, члена 
НСПУ Володимира Поліщука «Відома – невідома проза Михайла Старицького». Бібліографічна частина складається з 5 
розділів. Перший розділ включає видання творів М. Старицького [1988–2010], які розміщено за хронологією. Другий — 
подає список літератури про життя і творчу діяльність М. Старицького, яка групується за відповідними підрозділами. 
Третій розділ знайомить з літературою про вшанування пам’яті письменника українським народом і, зокрема, його 
земляками с. Кліщинці Чорнобаївського району. Четвертий розділ «На допомогу вчителеві» включає методичні матеріали 
для проведення уроків в школі. П’ятий розділ містить допоміжні покажчики: іменний, псевдонімів М. Старицького, 
переглянутих періодичних видань, географічний. 

2855. Український письменник Олекса Слісаренко (1891–1937) : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Л. Манова ; наук. ред. 
Р. В. Мельників ; ДЗ «ХДНБ ім. В. Г. Короленка». – Харків : [б. в.], 2010. – 61 с. – (Повернені імена).        НБУВ: ВА737412 
Наведено бібліографічні відомості про художні (вибрані та прозові твори, поезію, твори для дітей, фейлетони) й інші 
твори [1917–2008] Олекси Андрійовича Слісаренка, матеріали про творчість письменника (укр. та рос. мовами). Посібник 
має іменний покажчик із застосуванням системи посилань. 
2856. Ушкаренко Віктор Олександрович: 30 років на посаді ректора Херсон. держ. аграр. ун-ту : біобібліогр. покажч. 
наук. пр. за 1965–2010 рр. / уклад. В. В. Морозов [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – 100 с. : 
фотогр., табл. – (Сер. «Біобібліогр. діячів с.-г. науки України» ; вип. 9).   НБУВ: ВА731420 
Висвітлено основні етапи життя, науково-педагогічної та творчої діяльності вченого в галузі зрошуваного землеробства, 
педагога та громадського діяча, доктора с. г. наук (1977), професора, академіка УААН (1995), ректора Херсонського 
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державного аграрного університету В. О. Ушкаренка. Подано хронологічний покажчик публікацій вченого, перелік 
авторських свідоцтв і патентів, праць, опублікованих за науковою редакцією вченого, список дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора та кандидата с. г. наук, підготовлених під науковим керівництвом В. О. Ушкаренка, а також 
перелік літератури про життя та діяльність науковця. 
2857. Федір Васильович Зузук: науковець і викладач : біобібліогр. покажч. / уклад.: З. К. Карпюк, О. Л. Димшиць, 
Л. П. Бондар, О. В. Антипюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 65 с.  
Видання підготовлено до 70-річчя від дня народження доктора геологічних наук (2005), професора Ф. В. Зузука. Подано 
основні етапи життя, наукової та громадської діяльності вченого, перелік його наукових праць [1964–2009]. 

2858. Федір Потушняк: до 100-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Б. Бадида, О. А. Канюка ; ред. 
Л. О. Ільченко ; Упр. культури Закарпат. обл. держ. адмін., Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 99 с. : 
фотогр. – (Корифеї Закарпатття: бібліогр.).   НБУВ: ВА733922 
Наведено бібліографію про літературну та наукову творчість письменника, вченого, культурно-освітнього діяча 
Закарпаття Федора Михайловича Потушняка [1910–1960] та список літератури про його творчість [1934–2010]. Вміщено 
іменний покажчик. 

2859. Федоренко Віталій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–2010 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, Г. І. Сенкевич, О. П. Литвин, І. Ю. Маліш ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; авт. нарису Г. І. Сенкевич ; наук. 
ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ, Ін-т захисту рослин. – Київ : Колобіг, 2010. – 126, [96] с. : фотогр. – (Академіки 
НААН України). – Текст частково англ., рос., угор.   НБУВ: ВА737448 
Висвітлено наукову, організаційну, педагогічну та громадську діяльність В. П. Федоренка — вченого у галузі с. г. 
ентомології та захисту с. г. рослин, доктора біологічних наук (1993), професора, академіка УААН (2007), заслуженого 
діяча науки і техніки України, президента Українського ентомологічного товариства, директора Інституту захисту рослин. 
Наведено бібліографію наукових праць ученого та праць, опублікованих за його наукової редакції, авторських свідоцтв, а 
також літератури про діяльність вченого. 
2860. Феодосій Стеблій (1994–2009) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Галевич ; редкол. В. Кметь (голова) [та ін.] ; ЛНУ 
ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 227, [24] с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 28). – 
Парал. тит. арк. англ.   НБУВ: ВА747352 
Вміщено інформацію про життєвий шлях і науковий доробок історика, кандидата історичних наук (1961), дійсного члена 
НТШ, завідувача відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Феодосія 
Івановича Стеблія. Біобібліографічний покажчик є продовженням видання «Феодосій Іванович Стеблій», який побачив 
світ у 1995 р. та охоплював матеріал від 1957 р. до 1993 р. Видання містить публікації Ф. І. Стеблія, список літератури про 
вченого з 1994 р., а також матеріали, які не ввійшли до попереднього покажчика. 
2861. Фрайт В. М. Михайло Степанович Регеда — вчений, лікар, педагог: до ювілею / В. М. Фрайт. — Львів : Глобус, 
2010. – 116 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.  НБУВ: ВС49865 
Наведено відомості про вченого у галузі патологічної фізіології дихальної системи, організатора медичної освіти і науки, 
доктора медичних наук (1996), професора (2006), заслуженого працівника освіти України (2003) М. С. Регеду, його 
біографію та бібліографію видань, наукових і навчально-методичних праць та публікації про діяльність професора. 

2862. Фундатор Сумського художнього музею: біобібліогр. дайджест / матер. підготували : І. О. Хомайко, Л. А. Музи-
ченко ; Центр. міська б-ка. – Суми : [б. в.], 2010. – 11 с.  
Видання підготовлено до 135-річчя від дня народження художника, живописця, мистецтвознавця, археолога, громадського 
діяча Никанора Харитоновича Онацького. Публікація включає стислий біографічний нарис, інформацію про Сумський 
обласний художній музей ім. Н. Онацького, список літератури про художника [1990–2009] та перелік інтернет-ресурсів. 

2863. Холуп'як Костянтин Леонтійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1937–1979 рр. / уклад. Т. І. Кисіль [та ін.] ; 
наук. ред. В. В. Медведєв ; УААН, ННЦ «Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Харків : [Міська 
друкарня], 2010. – 72 с. : фотогр. – (Біобібліогр. провідних вчених ННЦ «Ін-т грунтознавства та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського»). – Назва обкл. : Доктор сільськогосподарських наук, професор Холуп'як Костянтин Леонтійович.  
НБУВ: ВА735625 
Висвітлено основні етапи творчої, організаційної та науково-дослідної діяльності К. Л. Холуп'яка — вченого у галузі 
лісомеліорації й агрогрунтознавства, доктора с. г. наук, професора. Наведено бібліографію наукових праць ученого, 
опублікованих протягом 1937–1979 рр., відомості про його науковий доробок з проблем боротьби з ерозією й охорони 
грунтів, а також список літератури про нього. 

2864. Черновол Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974–2010 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
І. Ф. Василенко, Є. К. Солових [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ, Кіровогр. 
нац. техн. ун-т. – Кіровоград : Код, 2010. – 152 с. : фотогр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. НААН України»).  НБУВ: ВА734298 
Охарактеризовано постать М. І. Чорновола — вченого у галузі механізації с. г., підвищення надійності с. г. техніки, 
організатора науки й освіти України, доктора технічних наук (1992), члена-кореспондента УААН (2007), професора, 
ректора Кіровоградського національного технічного університету. Наведено покажчики його публікацій, патентів, 
авторських свідоцтв і звіти науково-дослідної роботи. 

2865. Член-кореспондент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна Почерняєв Федір Кузьмич 
(1929–1987) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–1988 рр.: до 80-річчя від дня народж. / уклад.: В. А. Вергунов, В. М. 
Самородов, Г. М. Почерняєва, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 2010. – 
81, [16] с. : фотогр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 31).   НБУВ: ВА738861 
Висвітлено основні віхи виробничої, наукової, практично-організаційної та громадської діяльності вченого в галузі 
селекції, розведення та технології відтворення свиней, доктора с. г. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, 
заслуженого діяча науки УРСР Ф. К. Почерняєва (1929–1987). Наведено перелік праць ученого, а також список літератури 
про його життя та діяльність. Довідковий апарат складається з предметно-тематичного та іменного покажчиків. 
2866. Член-корреспондент НАН Украины Анатолий Николаевич Довбня: к 70-летию со дня рождения / редкол. 
Н. И. Айзацкий [и др.] ; Науч.-исслед. комплекс «Ускоритель» ННЦ ХФТИ, Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики 
ННЦ ХФТИ. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2010. – 44 с.   НБУВ: Р116307 
Висвітлено життєвий шлях і наукова діяльність доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН 
України А. М. Довбні. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій. 
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2867. Член-корреспондент НАН Украины Виталий Валентинович Слѐзов: к 80-летию со дня рождения / НАН Украины, 
ННЦ ХФТИ, Ин-т теорет. физики им. А. И. Ахиезера ; отв. ред. Н. Ф. Шульга. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2010. – 50 с.  
НБУВ: ВА724675 
Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідну і педагогічну діяльність фізика-теоретика, доктора фізико-математичних 
наук, професора, члена-кореспондента НАН України В. В. Слезова. Наведено покажчик наукових праць ученого за період 
1957–2010 рр. з питань дифузійних і електронних процесів у твердих тілах. 

2868. Юлия Александровна Мамалуй: биобиблиогр. указ. к 75-летию со дня рожд. / сост. Ю. А. Сирюк ; ред. : 
Л. Е. Клименко, В. А. Кротова, Т. И. Макарова ; отв. за вып. : В. А. Кротова ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка 
ДонНУ. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 92 с. : фот. – (Видатні вчені Донец. нац. ун-ту).  НБУВ: ВА733668 
Покажчик знайомить з життям і діяльністю доктора фізико-математичних наук (1976), професора Ю. О. Мамалуй. До 
покажчика включено нарис про життєвий шлях вченої, хронологічний покажчик її друкованих праць [1960–2010], перелік 
авторських свідоцтв, список дисертацій, захищених під керівництвом Ю. О. Мамалуй; звіти про НДР, під її керівництвом, 
публікації про наукову діяльність та спогади про вчену. До видання також включено фотоілюстрації та іменний покажчик. 

2869. Юрій Андрухович: відчути на дотик епоху : кат. кн. виставки: до 50-ліття від дня народж. укр. письменника / 
уклад.: Н. В. Джус, О. В. Князюк, Н. С. Кожак ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2010. – 27 с.  
НПБУ: Т137270 
Видання охоплює документальні джерела з фондів Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка та інтернет-ресурси про митця. 
Вміщено коротку біографічну довідку, бібліографічна частина складається з розділів: «Видання творів Юрія 
Андруховича» та «Література про життя і творчість письменника». Документи в межах розділів розміщено за алфавітом 
прізвищ авторів та назв творів чи публікацій. 

2870. Юрій Володимирович Калязін : біобібліогр. покажч. / Полтав. НПУ ім. В. Г. Короленка ; заг. ред. М. І. Степа-
ненко. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 48 с.  
Подано віхи життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності, а також хронологічний перелік друкованих наукових 
праць [1975–2010] кандидата технічних наук (1981) Ю. В. Калязіна. 

2871. Юрій Сергій Ілліч : бібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Струтинська ; відп. за вип. та автор вступ. ст. К. З. Вольний ; Б-
ка Терноп. нац. екон. ун-ту. – Київ : Знання ; Т. : ТНЕУ, 2010. – 103 с. – (Вчені Терноп. нац. економ. ун-ту).  
Подано науковий доробок доктора економічних наук (1996), професора, академіка АЕНУ, заслуженного діяча науки і 
техніки України (2004), ректора Тернопільського національного економічного університету С. І. Юрія. До видання 
включено бібліографію друкованих праць ученого за період 1976–2010 рр. 
2872. Юрій Степанович Виноградський : (біобібліогр. покажч.) / упоряд. : В. М. Пироговський, П. В. Грищенко ; наук. 
ред. О. Б. Коваленко ; ред. І. Я. Каганова ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. 
Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 39 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 15).  
НПБУ: А706038 
Бібліографію праць краєзнавця, енциклопедиста Ю. С. Виноградського і літератури про нього укладено за хронологічним 
принципом з наданням порядкового номера кожній позиції. Добір праць і літературних джерел завершено у грудні 2009 р. 
Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з «Алфавітного покажчика праць 
Ю. С. Виноградського», «Іменного покажчика» та «Географічного покажчика». 
2873. Юхим Гусар : до 65-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад.: О. О. Гаврилюк, А. С. Лупан ; 
ред. М. М. Довгань ; відп. за вип. А. С. Іваницька ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2010. – 40 с.  
Покажчик містить біографічну інформацію та бібліографію праць й літератури про життя та діяльність журналіста, 
літератора, громадського діяча Юхима Семеновича Гусара. 
2874. Яків Абрамович Калужський — видатний науковець і людина зі щирою душею / уклад. Н. П. Олешко ; Харків. нац. 
автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2010. – 38 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. вчених ХНАДУ (ХАДІ)). НБУВ: Р117965 
Висвітлено життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність вченого-автодорожника, професора Харківського 
автомобільно-дорожнього інституту Я. А. Калужського. Наведено бібліографічні описи його основних наукових праць. 
2875. Ярослав Степанович Яцків: учений, громадянин : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. П. Крячко ; авт. вступ. ст. та 
відп. ред. Р. І. Костик ; НАН України, ГАО НАН України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : ВАІТЕ, 2010. – 120 с. : портр. – 
(Біобібліогр. вчених ГАО НАН України).   НБУВ: ВА733125, Табачник Д. В./ВА1577 
Висвітлено основні етапи наукової, науково-організаційної та громадської діяльності Я. С. Яцківа — вченого в галузі 
астрономії та космічної геодинаміки, доктора фізико-математичних наук (1976), академіка АН УРСР (1985), державного та 
громадського діяча. Наведено бібліографічні описи його наукових робіт і список літературних джерел про нього. 
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2876. Алевтина Олександрівна Молчанова : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. Пономаренко, Л. М. Айвазова ; наук. 
ред. П. І. Рогова ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Арт Економі, 2011. – 88 с. : фотогр. – 
(Сер. «Ювіляри НАПН України» ; вип. 29).  НБУВ: ВА752021 
Покажчик присвячено життю та діяльності А. О. Молчанової, кандидата педагогічних наук, наукового співробітника 
відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України. У виданні подано 
бібліографію її наукових праць, а також публікації про її життєвий шлях і творчі досягнення. 
2877. Анатолій Григорович Загородній : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. Б. Ніколюк, О. В. Шишка ; Нац. ун-т «Львів. 
політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 122, [12] с. : фотогр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; 
вип. 48).   НБУВ: ВА746663 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, науково-організаційну та педагогічну діяльність кандидата економічних наук (1987), 
професора, академіка АЕНУ А. Г. Загороднього. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій і список 
літературних джерел про нього. 
2878. Анатолій Іванович Гончар : біобібліогр. / ред. С.І. Невєрова, Л.І. Шличек ; НТЦ панорамних акустичних систем 
НАН України. – Запоріжжя : [б. в.], 2011. – 170 с. 
У книзі висвітлюються основні етапи життя, науково-дослідна, науково-організаційна та громадська діяльність ученого в 
галузі океанографії, гідроакустики, геоакустики, доктора технічних наук (1988), члена-кореспондента НАН України 
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