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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. 

2011 

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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(2006), заслуженого діяча науки і техніки України (2002) А.І. Гончара. Покажчик літератури знайомить читача з 
науковими працями вченого. 
2879. Андрей Медведенко: «В добро и честность верой буду жить»: (к 60-летию со дня рождения Медведенко Андрея 
Ефимовича) : метод.-библиогр. материалы / сост. Е. В. Манятина ; ред. Е. С. Ильина ; библиогр. ред. С. Н. Соколова ; отв. 
за вып. О. В. Соцков ; Луган. ОУНБ им. А. М. Горького, Отд. краевед. инф. – Луганск : [б. и.], 2011. – 65 c.  
Висвітлено твори письменника А. Є. Медведенко і літературу про нього і його творчість, що знаходяться в фондах 
обласної бібліотеки. Основними джерелами видання були бази даних і каталоги Обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. О. М. Горького, а також Літописи журнальних і газетних статей за 2001–2009 рр. Відкриває видання 
літературознавчі статті, котрі розкривають творчу біографію письменника. Бібліографічна частина складається з таких 
розділів: «Основные издания произведений А. Медведенко»; «Произведения А. Медведенко на страницах периодических 
изданий»; «Литература о жизни и творчестве А. Медведенко»; «Рецензии на произведения Андрея Медведенко»; «Песни 
на стихи А. Медведенко». Матеріал розміщено за хронологією. 
2880. Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Клоченок ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. 
б-ка. – Київ : НаУКМА, 2011. – 56 с. : фотогр. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).   НБУВ: ВА749201 
Видання підготовлено з нагоди 60–річного ювілею науковця та педагога, кандидата філософських наук (1982), професора 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» А. М. Гірника. Висвітлено основні віхи життєвого та творчого 
шляху вченого, подано хронологічний перелік його друкованих праць [1973–2010], список літератури про його діяльність 
з виокремленням електронних ресурсів інтернету. 

2881. Апостол раціонального рільництва С. Ф. Третьяков / уклад.: В. А. Вергунов, В. М. Самородов, Н. М. Опара ; наук. 
ред. В. А. Вергунов ; Полтав. держ. аграр. акад., ДНСГБ НААН. – Полтава : [б. в.], 2011. – 199 с. : іл. – (Іст.-бібліогр. сер. 
«Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, док., бібліогр.» ; кн. 10).   НБУВ: ВА745614 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність Сергія Федоровича Третьякова — організатора с. г. 
дослідної справи, фахівця в галузі агрохімії, грунтознавства, землеробства, рослинництва та методики дослідної справи, 
кандидата природничих наук, засновника Полтавської наукової школи з агрономії. Наведено бібліографічні описи його 
наукових і науково-популярних публікацій, а також список літературних джерел про нього. 
2882. Березовський Микола Давидович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2011 рр.: до 75-річчя від дня народж. / 
уклад.: В. А. Вергунов, А. І. Березовська, О. Ф. Сагло [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. Д. Безуглий ; наук. ред. В. А. Вергунов ; 
НААН, ДНСГБ, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. – Київ : [б. в.], 2011. – 104 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. 
НААН України»).  ННСГБ: 537057/Б 48 
Вчений-селекціонер, доктор с. г. наук (1990), член-кореспондент УААН (1995). 

2883. Бібліотечний світ Любові Хавкіної (до 140-річчя від дня народж. (1871 – 1949)): реком. список / уклад. Н. І. Гуцул; 
ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ : [б. в.], 2011. – 5 с. 
Видання присвячено Любові Борисівні Хавкіній — бібліотекознавцю, бібліографу, бібліотекарю, доктору педагогічних наук. 

2884. Богдан Жеплинський : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. З. Литвин, І. В. Морозова ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН 
України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2011. – 216 с., 8 с. іл.  НБУВ: ВА744422 
Покажчик складається з двох розділів: спогадів Б. Жеплинського «Із пережитого» та біобібліографічного покажчика, в 
якому відображено праці Богдана Михайловича Жеплинського — науковця, публіциста, політв’язня, бандуриста, 
кобзарознавця, голови Львівського відділення Національної спілки кобзарів України, заслуженого працівника культури 
України, громадського діяча, інженера хіміка-технолога. У покажчику зібрано науково-дослідні, мистецтвознавчі праці та 
публіцистику Б. М. Жеплинського, а також літературу про нього. Допоміжний апарат видання складається з іменного 
покажчика. 
2885. Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і діяльності : біобібліогр. покажч. / упоряд. та авт. тексту : 
А. М. Силюк, С. В. Яцечко ; ред. Л. П. Бондар ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. археол., давньої та середньовічної 
історії України, Від-ня Ін-ту дослідів Волині у Вінніпезі при Волин. нац. ун-ті ім. Лесі Українки, Волин. обл. орг. Нац. спілки 
краєзнавців України. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 149 с. : фотогр. кольор.   НБУВ: ВА745264 
Висвітлено сторінки життя та творчості історика, краєзнавця та педагога Г. В. Бондаренка. Наведено список його 
публікацій (монографій, посібників, статей), розглянуто його роботу з рецензування, редагування та підготовки історико-
краєзнавчої літератури та великої кількості наукових збірників конференцій [1977–2010]. Наведено іменний та алфавітний 
покажчики його праць. 
2886. Борис Володимирович Яковенко : 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.], 2011. – 24 с.   НБУВ: Р119778 
У покажчику вміщено матеріал про життєвий і творчий шлях, а також список опублікованих праць доктора біологічних 
наук (1993), професора кафедри хімії ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка Б. В. Яковенка. Складається з таких розділів: «За покликом 
серця» (наукова біографія); «Хронологічний покажчик праць Бориса Володимировича Яковенка» [1974–2011]; «Іменний 
покажчик співавторів».  
2887. Борис Омелянович Вовченко — учений зоотехнік : (до 75-річчя від дня народж.) / уклад.: В. В. Базалій, 
Т. І. Нежлукченко, Н. В. Анічкіна ; Херсон. держ. аграр. ун-т, [Наук. б-ка]. – Херсон : [б. в.], 2011. – 46 с. : табл., фотогр. – 
(Сер. «Біобібліогр. діячів с.-г. науки України» ; вип. 10).    НБУВ: Р118377 
Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях і наукову діяльність Б. О. Вовченка — доктора с. г. наук, 
професора, заслуженого працівника с. г. України, завідувача кафедри годівлі тварин Херсонського державного аграрного 
університету. Наведено бібліографічні описи його наукових праць [1967–2010] з питань розведення та селекції с. г. тварин, 
зокрема, з проблем вівчарства. 
2888. Ботанік — у природі, еколог — у житті : (до 30-річчя наук. та наук.-пед. діяльності Людмили Григорівни 
Любінської) : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. С. Прокопчук, А. Б. Драбанич ; редкол. О. М. Завальнюк (голова) [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, 
2011. – 48 с. : іл. – (Сер. «Постаті в освіті та науці» ; вип. 17).  
У виданні вміщено нарис про життя та науково-педагогічну працю кандидата біологічних наук, професора 
Л. Г. Люблінської, покажчик її наукових праць. Окремим розділом відображено наукові праці Л. Г. Люблінської, до яких 
включено окремі видання, статті в наукових збірниках та журналах, науково-популярні статті та публікації про автора. 

2889. «Буття прочинилося навстіж…» Емма Андієвська: до 80-ліття з дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. 
О. Круківська ; ред. С. Чачко ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ : [б. в.], 2011. – 52 с.  
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У покажчику зібрано твори, видані як окремо, так і в різних антологіях, хрестоматіях та часописах, у тому числі іншими 
мовами світу; каталоги виставок малярських робіт письменниці, поетеси та художниці Емми Іванівни Андієвської з 2007 р. 
Матеріали розміщено за алфавітом у межах тематичних розділів. 

2890. В. І. Сазанов: портрет розбудовника сільськогосподарської дослідної справи та громадянина / уклад.: 
В. А. Вергунов, В. М. Самородов ; наук. ред. В. А. Вергунов ; Полтав. держ. аграр. акад., ДНСГБ НААН. – Полтава : [б. в.], 
2011. – 173 с. : іл., фотогр. – (Іст.-бібліогр. сер. «Постаті аграр. та біолог. науки Полтавщини: факти, док., бібліогр.» / 
Полтав. держ. аграр. акад. ; кн. 9).   НБУВ: ВА741370 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність вченого в галузі агрохімії, землеробства та селекції рослин, селекціонера, 
педагога, доктора с. г. наук, професора Віктора Івановича Сазанова. Наведено бібліографічні описи його наукових праць і 
список літературних джерел про нього. 
2891. В. М. Ковальов: до 70-річчя з дня народж. і 42-річчя наук.-пед. діяльності : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
А. М. Ковальова, О. О. Іосипенко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2011. – 136 с. : фотогр. – (Сер. «Вчені фармації»).  
НБУВ: ВА746465 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність ученого в галузі фармакогнозії, організатора 
школи фармакогностів, доктора фармацевтичних наук (1985), професора Володимира Миколайовича Ковальова. Наведено 
бібліографічні описи його наукових публікацій. 
2892. Валерій Анатолійович Бушаков = Valeriy Anatoliyovych Bushakov : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх ; текст 
англ. мовою у пер. В. А. Бушакова ; відп. за вип. А. П. Шаула ; Маріуп. держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь : МДУ, 2011. – 
87 с. – (Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліогр. покажчики»; вип. 5).  
Покажчик присвячено науковій діяльності В. А. Бушакова — доктора філологічних наук (2005), професора, завідуючого 
кафедрою грецької філології МДУ. Покажчик містить бібліографію наукових праць та журнальних і газетних статей 
В. А. Бушакова за 1980–2011 роки. 
2893. Василь Парпан: до 40-річчя наук., пед. та громад. діяльності / уклад. Р. І. Бродович [та ін.] ; Держ. ком. ліс. госп-
ва України [та ін.]. – Івано-Франківськ : [Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника], 2011. – 43 с. : портр. – (Бібліогр. 
вчених УкрНДІгірліс ім. П. С. Пастернака і Прикарпат. нац. ун-ту).   НБУВ: Р118079 
У бібліографічному покажчику висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність ученого в галузі 
лісознавства, лісівництва, лісової екології, ботаніки, дендрології, фіто- та біогеоценології, геоботаніки, грунтознавства, 
природокористування, охорони та раціонального використання природних ресурсів і рекреації, доктора біологічних наук 
(1994), професора, академіка Української екологічної та Лісівничої академій наук України, заслуженого лісівника України, 
керівника Західного відділення Лісівничої академії наук України, директора Українського НДІ гірського лісівництва 
ім. П. С. Пастернака Василя Івановича Парпана. Наведено бібліографічні описи його наукових праць за 1970–2010 рр. 
2894. Велич Михайла Драгоманова: життєвий і творчий шлях видатного українського мислителя : бібліогр. покажч. / 
уклад.: О. В. Левчук, Е. А.Черкасова ; відп. за вип. В. О. Герасимова ; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : [б. в.], 
2011. – 12 с.  
Видання присвячено Михайлу Петровичу Драгоманову — публіцисту, історику, філософу, економісту, літературознавцю, 
фольклористу, громадському діячу. Покажчик складається з двох розділів «М. Драгоманов: матеріали до біографії» та 
«Праці М. Драгоманова у фондах наукової бібліотеки Запорізького національного університету». 

2895. Видатний хірург Милостанов Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. літ-ри до 120-річчя від дня народж. / 
підгот. Р. А. Лисенко ; Сум. обл. наук. мед. б-ка. – Суми : [б. в.], 2011. – 8 c.  ННМБУ: Я19:617/В-42 
Хірург, фахівець з воєнно-польової та невідкладної хірургії, доктор медичних наук (1934), професор М. М. Милостанов.  

2896. Витязь невмирущого слова. Василь Симоненко : біобібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Н. М. Філахтова ; авт. нарису 
В. М. Коваленко ; Комун. заклад «ОБЮ ім. В. Симоненка» Черкас. обл. ради. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 104 с. : іл.  
НПБУ: А714635 
Покажчик присвячено письменнику-шістдесятнику, лауреату Шевченківської премії Василю Андрійовичу Симоненку і 
має рекомендаційний характер. Це хронологічне продовження покажчика «Тиша і грім Василя Симоненка» (2005). 
Бібліографія містить твори В. Симоненка, видання, публікації та інтернет-ресурси про його життєвий і творчий шлях за 
2003–2011 рр. 
2897. Віктор Анатолійович Савченко : бібліогр. покажч. : (до 50-ти річчя з дня народж., 25-ти річчя виклад., наук. та 
журналіст. діяльності) / упоряд. та відп. ред. С. А. Цвілюк ; Одес. держ. ун-т внутр. справ, Асоц. європ. культури. – Одеса : 
ОДУВС, 2011. – 49 с.   НБУВ: ВА746818 
Висвітлено біографію та бібліографічні дані книг і публікацій історика, письменника та краєзнавця В. А. Савченка, 
напрямком наукових досліджень якого є історія анархізму та махновського руху в Україні, історія України 1917–1930 рр., 
історія боротьби проти бандитизму та тероризму, історія масонства, історія Одеси. Наведено перелік газетних та 
інтернетних відгуків на його книги. Вміщено список авторів та їх статей в історико-краєзнавчому науковому альманасі 
«Юго-Западная Одессика» за 2006–2011 рр., в якому В. А. Савченко виконує обов'язки головного редактора. 
2898. Віктор Іванович Лагно : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Г. О. Лагно, О. А. Губачова ; Полтав. НПУ 
ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 122 с. : 8 іл. – (Сер. «Науковці ун-ту»).  
Покажчик присвячено життю та науковій діяльності доктора фізико-математичних наук (2003), професора, проректора з 
наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка В. І. Лагна. Видання 
продовжує серію «Науковці університету». У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності 
вченого, подано покажчик друкованих праць та публікацій у світовій періодиці [1985–2011]. 
2899. Віктор Якович Жарков : бібліогр. покажч. основ. публ. з 1976 р.: до 65-річчя з дня народж. / уклад. 
В. І. Мартинов ; Таврій. держ. агротехнол. ун-т, Наук. б-ка. – Мелітополь : [б. в.], 2011. – 52 с. – (Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ).  
Винахідник, педагог, кандидат технічних наук (1980). 

2900. Віль Савбанович Багіров — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. 
покажч. / уклад. С. Б. Глибицька ; авт. вступ. ст. І. І. Залюбовський ; наук. ред. проф. Л. Г. Сокурянська ; бібліогр. ред. 
С. Р. Марченко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 76 с.  
Покажчик присвячено доктору соціологічних наук (1991), професору, члену-кореспонденту АПН України (2006), члену-
кореспонденту НАН України (2009), ректору ХНУ ім. В. Н. Каразіна В. С. Багірову. Подано нарис життєвого і творчого 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2894.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2896.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2898.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2899.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2900.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2011) 

306 

 

шляху вченого, основні дати його життя і діяльності, бібліографію праць [1974–2001], список літератури про нього [1990–
2001], список фото [1987–2001], іменний покажчик. 

2901. Владимир Константинович Губенко : указ. печатных тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, В. Ф. Ганжеева ; ГВНЗ 
«Приазов. гос. техн. ун-т», НТБ. – Мариуполь : [б. и.], 2011. – 30 с. 
Видання підготовлено до 75-річчя від дня народження доктора технічних наук (1991), професора В. К. Губенка. До 
покажчика включено біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць 
ученого [1973–2011], перелік патентів, допоміжний іменний покажчик. 

2902. Владислав Володимирович Гончарук / уклад. М. Д. Скільська ; авт. вступ. ст. : В. Г. Сафронова, А. О. Кавіцька ; 
НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ : Академперіодика, 2011. – 164, [48] с. : фотогр. – 
(Біобібліогр. вчених України / НАН України). – Вступ. ст. парал. укр., англ.   НБУВ: ВА745540 
Висвітлено основні етапи наукової та науково-організаційної діяльності вченого в галузі хімії і технології води, фізичної 
хімії, хімічної кінетики та каталізу, колоїдної хімії, фотохімії та екології, доктора хімічних наук (1986), професора, 
академіка НАН України (1997), заслуженого діяча науки і техніки України (1998), директора Інституту колоїдної хімії та 
хімії води ім. А. В. Думанського НАН України В. В. Гончарука. У виданні подано його науковий доробок. 
2903. Влізло Василь Васильович : біобіблоігр. покажч. наук. пр. за 1985–2010 роки / уклад.: В. А. Вергунов, 
Р. С. Федорук, Р. Я. Іскра [та ін] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ, Ін-т біології тварин. – Київ : Аграр. 
наука, 2011. – 112 с. : портр. – (Академіки НААН України).   НБУВ: ВА738857 
Висвітлено основні віхи життя, наукову, педагогічну, практично-організаційну та громадську діяльність доктора 
ветеринарних наук (1988), професора, академіка УААН (2007), директора Інституту біології тварин В. В. Влізло. Наведено 
хронологічний покажчик праць ученого, що містить понад 330 публікацій, а також предметно-тематичний та іменний 
покажчики. 
2904. Володимир Андрійович Павлиш : біобібліогр. покажч.: до 60-ліття від дня народж. / уклад.: М. В. Сергєєва, 
О. В. Шишка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 47 с. : фотогр. – (Біобібліогр. 
вчених Львів. політехніки ; вип. 46).   НБУВ: Р118880 
Біобібліографічний покажчик відображає основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність 
ученого у галузі електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій, кандидата технічних наук, професора, 
завідувача кафедри електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій Львівської політехніки. Видання містить 
інформацію про науковий доробок вченого з 1973 до 2011 року. 
2905. Володимир Васильович Овчаров: бібліогр. покажч. осн. публ. з 1970 р. / уклад. С. В. Вовченко ; Таврій. держ. 
агротехнолог. ун-т, Наук. б-ка. – Мелітополь : [б. в.], 2011. – 23 с. – («Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ»).  
Видання присвячено доктору технічних наук (1991), професору В. В. Овчарову. Подано стислі біографічні дані вченого, 
список його наукових праць [1970–2010] та авторських свідоцтв. 

2906. Володимир Володимирович Пасічник : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. О. Войтович, І. В. Гамола, Н. Е. Куна-
нець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 63, [4] с. : фотогр. – (Біобібліогр. 
вчених Львів. політехніки ; вип. 45).   НБУВ: ВА739916 
Відображено наукову та педагогічну діяльність ученого у галузі комп’ютерних технологій, доктора технічних наук (1994), 
професора, лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки, відмінника освіти України В. В. Пасічника. 
Наведено перелік наукових праць та публікацій ученого. 
2907. Володимир Іванович Бондар : біобібліогр. покажч.: до 75-річчя від дня народж. / уклад. О. В. Матвієнко ; ред. : 
Л. В. Савенкова, Л. Л. Макаренко ; за наук. ред. В. І. Бондаря ; НАПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т педагогіки та 
психології, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 219 с., портр. – (Сер. «Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова).  
У книзі, присвяченій ювіляру, доктору педагогічних наук (1987), професору, академіку АПН України (1999) В. І. Бондарю, 
його 55-річній науково-педагогічній діяльності, подано основні віхи його життєдіяльності, особистий доробок і внесок 
його дисертантів у розвиток педагогіки, її галузей — дидактики середньої і вищої освіти, управління освітою, 
післядипломної педагогічної освіти, теорії та методики професійної освіти. 

2908. Володимир Михайлович Литвин : біобібліогр. покажч. / кол. уклад. М. І. Сенченко (кер.) [та ін.] ; відп. ред. 
В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, Кн. палата України ім. І. Федорова. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : 
КММ, 2011. – 294, [12] с. : фотогр.  НБУВ: ВА739970, Онищенко О. С. / ВА658 
Бібліографічний покажчик підготовлено до 55-річчя від дня народження та 30-річчя початку наукової діяльності політика, 
вченого-історика, доктора історичних наук (1995), академіка НАН України (2003), академіка АПрН, заслуженого діяча 
науки і техніки України В. М. Литвина. До покажчика включено бібліографічні описи матеріалів про життя, наукову та 
політичну діяльність В. М. Литвина; друкованих праць ученого; видань, укладачем яких він є; робіт під редакцією 
вченого. 

2909. Володимир Михайлович Птушкін / авт.-упоряд. : О. С. Садовнікова, Л. С. Соколова ; Харків. нац. ун-т мистецтв 
ім. І. П. Котляревського. – Харків : С. А. М., 2011. – 47 с. : фотогр. – (Біогр. та бібліогр. видатних музикантів).  
НБУВ: Р119182 
Висвітлено основні етапи творчої діяльності В. М. Птушкіна — музичного і громадського діяча, композитора, піаніста, 
народного артиста України, професора Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. Увагу 
приділено композиторській творчості В. М. Птушкіна, зокрема, фортепіанній та вокальній музиці, вокально-хоровим та 
камерно-інструментальним творам, концертному жанру, симфонічній та театральній музиці. Наведено бібліографію 
публікацій про творчість композитора з наукових та періодичних видань. 
2910. Володимир Павлович Бех, доктор філософських наук, кандидат соціологічних наук, професор, академік 
Української Академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України / уклад. бібліогр. пок. : Л. В. Савенкова, 
Н. І. Тарасова ; голов. ред. Г. І. Волинка ; відп. ред. : А. А. Кравченко, Л. Л. Макаренко ; МОН України, НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 174 с. – (Сер. «Вчені НПУ 
ім. М. П. Драгоманова»).   НБУВ: ВА737994 
Висвітлено творчий та науковий доробок В. П. Беха — кандидата соціологічних наук, доктора філософських наук (1999), 
професора, академіка УАПН (2001), заслуженого діяча науки і техніки України. Подано бібліографію наукових праць 
вченого, дисертаційних робіт, монографій, науково-дослідних робіт, наукових рецензій, навчально-методичних 
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посібників. Проведено філософсько-методологічний аналіз інфраструктури соціальної роботи та соціально-філософський 
аналіз менеджменту як соціально-культурного явища, внутрішньофірмової ідеології та системи цінностей. 

2911. Володимир Трохимович Надикто: бібліогр. покажч. основ. публ. з 1982 р.: до 55-річчя з дня народж. / уклад.: 
Г. Д. Попазова, Н. М. Семенюк, С. В. Вовченко ; Таврій. держ. агротехнол. ун-т, Наук. б-ка. – Мелітополь : [б. в.], 2011. – 
28 с. – (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ). 
Доктор технічних наук (2001), професор, член-кореспондент УААН (2010). 
2912. Вольф Мойсей Михайлович (1882–1933) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1910–1933 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Р. Грищенко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ. – Київ : [б. в.], 2011. – 150 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-
аграріїв України» ; кн. 43).  ННСГБУ: 535061/В 72 
Видання присвячено М. М. Вольфу — державному діячу, одному з організаторів с. г. дослідної справи в Україні. 
Покажчик складається з 5 основних розділів: І) «Життя та творча діяльність М. М. Вольфа»; ІІ) «Хронологічний покажчик 
наукових праць вченого (1910–1930)»; ІІІ) «Література про життя та діяльність М. М. Вольфа»; ІV) «Архівні джерела»; 
V) «З наукової спадщини М. М. Вольфа». Також включено «Основні дати життя та діяльності Мойсея Михайловича 
Вольфа», науково-допоміжні покажчики: іменний покажчик авторів, які писали про життя та діяльність вченого, і 
предметно-тематичний покажчик наукових праць М. М. Вольфа. 

2913. Вячеслав Григорович Кошечко / уклад. Я. І. Курись ; авт. вступ. ст. Л. А. Кіпріанова ; НАН України, Ін-т фіз. хімії 
ім. Л. В. Писаржевського. – Київ : Академперіодика, 2011. – 114 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). – 
Окр. ст. англ.  НБУВ: ВА741712 
Висвітлено основні етапи наукової, науково-організаційної та громадської діяльності В. Г. Кошечка — вченого в галузі 
фізичної та органічної хімії, доктора хімічних наук (1987), академіка НАН України (2006), заслуженого діяча науки і 
техніки України (1997). 

2914. Геннадій Петров : бібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / уклад. О. К. Линник, Л. С. Гончаренко ; ред. : 
О. Б. Абакарова, С. І. Оленко ; Сум. ОУНБ. – 2-ге вид., допов. – Суми : [б. в.], 2011. – 74 с.  НПБУ: А723055 
Присвячено творчому доробку краєзнавця України, журналіста-дослідника Геннадія Терентійовича Петрова. Включено 
статті письменника Ю. М. Царика «Дослухаючись до голосу серця…» і журналістки, редактора газети «Вперед» Наталії 
Сенько «Школа Петрова». Покажчик містить публікації Г. Петрова за період 1963–2007 рр., а також список літератури про 
нього. Бібліографія подана з максимальною повнотою. Матеріал систематизовано за типами видань (окремі видання, 
публікації в книгах, періодиці), а в середині – за хронологією. Є допоміжні іменний і географічний покажчики. 

2915. Георгий Иванович Шкляревский — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: (к 
90-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. О. С. Журавлева ; вступ. ст. Л. А. Кравцова ; библиогр. ред. 
Ю. Ю. Полякова ; ХНУ им. В. Н. Каразина, Филол. фак., ЦНБ. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 25 с.  
НБУВ: Р120641 
Покажчик містить вступну статтю, основні дати життя і діяльності, список праць кандидата філологічних наук (1961), 
професора Г. І. Шкляревського [1952–2010].  
2916. Герман В’ячеслав Валентинович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2009 рр.: до 75-річчя від дня народж. / 
уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, В. О. Ушкалов [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; пер. 
Л. В. Ташута ; НААН, ДНСГБ, Держ. ком. вет. медицини України, Держ. наук.-контр. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів. – 
К. : Аграр. наука, 2011. – 98 с. : іл., портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. НААН України»).   НБУВ: ВА739379 
Доктор ветеринарних наук (1988), професор, член-кореспондент УААН (1995). 

2917. Головко Анатолій Миколайович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1986–2011 рр.: до 50-річчя від дня народж. / 
уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, В. О. Ушкалов [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. В. Присяжнюк ; наук. ред. В. А. Вергунов ; 
НААН, ДНСГБ, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів. – Київ : Аграр. наука, 2011. – 128 с., [30 с.] : 
портр. – (Академіки НААН України).  НБУВ: ВА767598  
Видання, присвячене доктору ветеринарних наук (1996), академіку УААН (1996) А. М. Головку, складається з двох 
частин. Перша містить біографічні матеріали, статті вченого та складається з передмови «Новатор у галузі ветеринарної 
біотехнології та творець наукових звершень в Україні», «Основні дати життя вченого та його шлях», «Особистий внесок 
А. М. Головка у розвиток науки та ветеринарної наукової медицини в Україні», «Спомини і думка про реальність та 
майбутнє», «Концептуальні підходи до збереження біологічної безпеки в галузі ветеринарної медицини», «Шляхи 
розвитку аграрної науки». Друга частина — бібліографічна, містить: «Хронологічний покажчик публікацій» [1986–2011], 
«Авторські свідоцтва та патенти» [1989–2011], «Технічні умови» [2002–2008], «Праці, опубліковані за науковою 
редакцією А. М. Головка» [2001–2008], «ДСТУ 07–09», «Наукова школа» [2002–2010], «Література про життя і діяльність 
А. М. Головка» [2001–2011], предметно-тематичний та іменний покажчики. 
2918. Григір Тютюнник: «З любові й муки народжується письменник...» : біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарна-
шинська ; бібліогр.-упоряд. Г. І. Гамалій ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури і туризму України, ДЗ «НПБУ». – Київ : 
[б. в.], 2011. – 136 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 12).   НБУВ: ВА738762 
Видання присвячено прозаїку, лауреату Шевченківської премії Григору Михайловичу Тютюннику. Посібник містить 
літературний нарис, що висвітлює творчу біографію письменника та художні особливості його прози; подає основні дати 
життя і творчості, бібліографічний покажчик творів Григора Тютюнника [1963–2009] і літератури про нього [1965–2009]. 
2919. Губенко Владимир Константинович : указ. печ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко ; Приазов. гос. техн. ун–т. – 
Мариуполь : [б. и.], 2011. – 32 с.  
Видання підготовлено до 75 річниці з дня народження доктора технічних наук (1991), професора В. К. Губенка. Подано 
біографічну довідку, основні дати життя і діяльності, перелік праць вченого [1973–2011]. 

2920. Данило Галицький — князь Галицько-Волинський, великий князь Київський, перший король Русі-України: до 810-
річчя від дня народж. : бібліогр. список / уклад. Н. М. Чала ; відп. за вип. В. О. Герасимова ; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» 
МОНмолодьспорт. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 15 с.  
Бібліографічний список публікацій з фонду наукової бібліотеки Запорізького національного університету, присвячено 
життю та діяльності державного діяча, першого короля Русі-України Данила Галицького, до якого ввійшли статті з 
періодичних видань, наукових збірників, розділів підручників для ВНЗ, автореферати дисертацій, книги. Окремий розділ 
склали електронні ресурси інтернет-сайтів, де розміщено цікаві публікації, дослідження, віртуальні виставки та фільми. 
Список створено на базі електронного каталогу бібліотеки за період 2001–2011 рр. станом на 01.12.2011. 
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2921. Джовані Діонісій Олександрович (1886–1971) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1912–1939 рр. / уклад.: 
В. А. Вергунов, Ю. О. Довгорук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 128 с. : портр. – (Сер. 
«Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 42).  ННСГБУ: 535072/В 72 
У виданні представлено життя і творчу спадщину вченого, педагога, професора, організатора агромеліоративної справи в 
Україні у 20–30-х роках 19 ст. Д. О. Джовані (Джиоані, Джованні).  
2922. Дмитро Іванович Мазоренко : біобібліогр. покажч. пр. за 1969–2011 рр. / уклад.: Л. О. Кучерявенко, 
Т. В. Новікова, Л. І. Попова, Т. Б. Богданова ; Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків : Міськдрук, 2011. – 100 с. – (Біобібліогр. сер. 
«Біобібліогр. вчених ХНТУСГ» ; вип. 2).  
У виданні відображено наукову й освітянську діяльність Д. І. Мазоренка — вченого в галузі механізації с. г., кандидата 
технічних наук, професора, члена-кореспондента УААН (2002), ректора Харківського національного технічного 
університету с. г. ім. П. Василенка. 
2923. «Душа моя сонця намріяла...»: (до 70-річчя від дня народж. Світлани Барабаш). Славетні люди краю : біобібліогр. 
покажч. / уклад. Т. П. Макарова ; ред. В. А. Козлова ; Упр. культури і туризму Кіровогр. обл. держ. адмін., Кіровогр. ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. – 60 с.   НБУВ: ВА744963 
Покажчик є першою спробою об’єднати інформацію про джерела, що висвітлюють життя і творчість Світлани Георгіївни 
Барабаш. Видання приурочене до 70-річчя від дня народження літературознавця, педагога, поета, журналіста, 
громадського діяча. 

2924. Евгений Александрович Казачков : указ. тр. / сост. : Т. В. Ткаченко, В. Ф. Ганжеева ; ГВНЗ «Приазов. гос. техн. 
ун-т», НТБ. – Изд. 3-е, перераб. и допов. – Маріуполь : [б. и.], 2011. – 86 с. – (Биобиблиогр. ученых ПГТУ).  
Видання підготовлено до 85-річчя від дня народження вченого в галузі металургії, доктора технічних наук (1973), 
професора Є. О. Казачкова. До покажчика включено біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний 
покажчик друкованих праць ученого [1951–2011], перелік патентів, допоміжний іменний покажчик. 
2925. Євген Васильович Додін : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Таран ; наук. ред. : В. М. Дрьомін, М. М. Солодухіна ; 
Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-ка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Одеса : Юрид. літ., 2011. – 119 с. – (Сер. «Вчені 
Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.»» ; вип. 17).   НБУВ: ВА738055 
Висвітлено науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність Є. В. Додіна — правознавця, доктора юридичних 
наук (1973), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1997). Наведено бібліографію наукових праць ученого, 
зокрема, окремих видань, навчально-методичних посібників, публікацій в книгах та збірниках наукових праць, журналах, 
газетах, а також літератури про його наукову та громадську діяльність. 
2926. Євген Михайлович Баран : бібліогр. покажч. (до 50-річчя від дня народж.) / авт. передм. Л. Т. Табачин ; упоряд. 
О. Б. Гуцуляк ; ПНУ ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. – 130 с. – (Вчені 
Прикарпат. нац. ун-ту).   НБУВ: ВА747351 
Літературний критик, літературознавець, кандидат філологічних наук, доцент. 

2927. Життя заради життя: (до 65-річчя з дня народж. академіка І. М. Азарського) : довід.-інформ. вид. / уклад.: 
О. М. Шеін, О. О. Грицишина ; ред. О. В. Синиця ; відп. за вип. Н. М. Синиця ; Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. 
облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 2011. – 36 с.   НБУВ: ВА698789 
У виданні подано біографічну довідку життя та діяльності хірурга вищої категорії, доктора медичних наук (1992), 
професора, заслуженого раціоналізатора України Івана Миколайовича Азарського, а також бібліографію його праць та 
статей про нього. Відбір матеріалів завершено у лютому 2011 р. 

2928. Життя у сяйві пекторалі: Борис Мозолевський у спогадах: до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. вид. / упоряд. 
І. Голуб ; Дніпропетр. ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2011. – 71 с. – 
(Сер. «Дослідники рідного краю»).   НПБУ: А707795 
Видання присвячено 75-річчю від дня народження археолога, кандидата історичних наук (1981), поета Бориса 
Миколайовича Мозолевського. До збірника увійшли матеріали, що раніше не публікувалися — спогади людей, які 
співпрацювали та дружили з археологом, а також бібліографія його публікацій та літератури про нього. Іменний покажчик 
авторів публікацій. 

2929. «З Шевченком у серці» : біобібліогр. пам’ятка до 90-річчя від дня народж. І. С. Литовченка / уклад. 
Г. В. Макаренко ; ред. С. І. Оленко ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2011. – 18 с.   НПБУ: А710286 
Матеріал присвячено життю та творчості художника, уродженця Сумщини Івану Семеновичу Литовченку (1921–1996). До 
бібліографічного списку включено публікації, що зберігаються у фондах відділу літератури з мистецтва Сумської обласної 
наукової бібліотеки. 

2930. Завальнюк О. М. Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук.-пед. праці) : біобібліогр. 
нарис / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам'янець-Поділ. : Абетка-
Світ, 2011. – 160 с. : фотогр. кольор.   НБУВ: ВА745629 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність І. М. Конета — доктора фізико-математичних наук, професора кафедри 
диференціальних рівнянь і прикладної математики Кам'янець-Подільського університету ім. І. Огієнка. Наведено 
бібліографічні описи його наукових публікацій і список літературних джерел про нього. 
2931. Завальнюк О. М. Лідер наукової школи (до 65-річчя від дня народж. і 40-річчя наук.-пед. праці проф. 
Л. В. Баженова) / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 
2011. – 179 с. : фотогр. кольор. – (Сер. «Видатні випускники Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка»).    НБУВ: ІБД 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Льва Васильовича Баженова — історика, краєзнавця, доктора історичних 
наук (1996), професора. Наведено низку статей про життя та діяльність ученого, бібліографічні описи його наукових 
публікацій [1966–2010] і список літературних джерел про нього [1968–2010], основні етапи життя та діяльності 
Л. В. Баженова. 

2932. Завірюха Петро Данилович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1970–2010 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, Л. А. Пинда, 
Н. В. Каганова ; авт. вступ. ст. В. В. Снітинський ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Львів. нац. аграр. ун-т. – 
Л. [б. в.], 2011. – 65 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 39). 
Вчений агроном, кандидат с. г. наук. 

2933. Збирач втрачених скарбів: Борису Возницькому — 85 / упоряд. Н. Письменна ; Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в], 
2011. – 14 с. – (Славетні галичани ; вип. 1).  НПБУ: А707787 
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Рекомендаційний список літератури підготовлено з нагоди 85-річчя від дня народження мистецтвознавця і музейного 
діяча, академіка УАМ, Героя України (2005) Бориса Григоровича Возницького. 

2934. Злобін Юліан Андрійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1958–2010 рр. / уклад. Л. Д. Петрова ; Сум. нац. 
аграрний ун-т, Б-ка. – Суми, 2011. – 63 с. – (Сер. «Біобібліогр. вчених Сум. нац. аграр. унту»).  
Висвітлюються основні етапи життя, наукова і педагогічна діяльність доктора біологічних наук (1977), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України (1997) Ю. А. Злобіна. Подано стислий біографічний нарис, інформацію про 
наукову школу (дисертації, підготовлені під науковим керівництвом Ю. А. Злобіна [1986–2009]), спогади колег та учнів, 
комплект фотоілюстрацій, хронологічний покажчик наукових праць ученого [1958–2010]. 
2935. И. А. Зупанец: 30 лет врачебной, научной и педагогической деятельности : биобиблиогр. указ. / сост. : 
С. Б. Попов, В. В. Прописнова, Е. А. Андреева, Е. В. Ветрова ; Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Золотые страницы, 
2011. – 152 с. : табл., фото, цв. ил. – (Сер. «Ученые медицины и фармации»).   НБУВ: ВА750874 
Висвітлено життєвий шлях, наукова, педагогічна, професійна і громадська діяльність Ігоря Альбертовича Зупанця — 
вченого в галузі фармакології і фармації, одного з засновників концепції клінічної фармації в Україні, доктора медичних 
наук (1993), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1996). Подано бібліографічну інформацію про його 
наукові публікації, авторські свідоцтва, патенти, а також лікарські препарати. 

2936. Иванов Виктор Георгиевич : биобиблиогр. указ. : к 80-летию со дня рождения / сост. Е. И. Еремина, 
С. В. Карпенко, А. С. Кипоренко ; Е. Н. Рыбальченко ; науч. ред. Н. Н. Николаенко ; Укр. инж.-пед. акад., Науч. б-ка. – 
Харьков : УИПА, 2011. – 47, [1] с. : фотогр. – (Ученые УИПА — юбиляры).  НБУВ: Р119437 
У покажчику висвітлено короткий нарис життя та наукової діяльності кандидата технічних наук, професора Віктора 
Георгійовича Іванова. Подано бібліографію наукових праць, систематизованих за видами видань в хронологічному 
порядку: монографії, підручники, довідкові видання; навчальні посібники; навчально-методичні посібники; статті з 
періодичних і продовжуваних видань; звіти про НДР; авторські свідоцтва. 
2937. Ирина Ивановна Московкина — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : 
биобиблиогр. указ. / сост. Ю. Ю. Полякова ; науч. ред. А. И. Лагунов ; вступ. ст. Н. П. Евстафьевой ; библиогр. ред. 
С. Б. Глибицкая. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 19 с.  
Висвітлено основні етапи творчого шляху і наукові праці педагога, доктора філологічних наук (1994), професора ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна І. І. Московкіної. Подано стислий біографічний нарис, наукові праці вченої [1979–2011], перелік 
кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом І. І. Московкіної [1991–2010], список літератури про неї [1992–2011].  

2938. Іван Вагилевич — поет, просвітитель, фольклорист : до 200-ліття від дня народж. (1811–1866) : пам'ятка 
користувачу / уклад. О. Качорак ; відп. за вип. Л. Бабій ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 
2011. – 16 с.  
Публікацію присвячено поету, філологу, етнографу та громадському діячу Івану Миколайовичу Вагилевичу. Тут зібрано 
книги, публікації, передруки в періодичних виданнях творів І. Вагилевича, літературу про нього та інтернет-ресурси. В ній 
представлені видання, що знаходяться у фондах Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка. 

2939. Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; авт. 
нарису Л. Б. Тарнашинська ; ДЗ «НПБУ». – Київ : Основа, 2011. – 516, [16] с. : іл. – (Шістдесятництво: профілі на тлі 
покоління ; вип. 14).   НБУВ: ВА747739 
Посібник присвячено поету, перекладачеві, кіносценаристу, драматургу, громадському діячеві, Герою України Івану 
Федоровичу Драчу. Покажчик містить літературознавчий нарис, присвячений творчій біографії митця, статтю 
С. В. Тримбача, яка розкриває діяльність І. Ф. Драча на ниві кінематографії, статтю В. Г. Ковтуна, в якій І. Ф. Драч 
представлений як політик, основні дати життя й діяльності, а також бібліографію творів І. Ф. Драча (за хронологією) 
[1959–2010] і літератури про нього [1961–2010]. 
2940. Іван Іванович Заєць. Історик. Археолог. Педагог : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня народж. / уклад.: Т. А. 
Кузнєцова, Т. В. Мірохіна ; відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Б-ка. – Вінниця : ВДПУ, 
2011. – 26 с. : іл. – (Сер. «Педагоги Вінничини»).  ДНПБУ: 016/З 16 
Покажчик присвячено І. І. Зайцю, кандидату історичних наук, професору, досліднику Трипільської культури. Подано 
бібліографію наукових праць ученого, що видані з 70-х років XX ст. та список літератури про його життя і діяльність. 
2941. Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад. А. С. Лупан ; наук. консульт. Л. І. Брюховецька ; наук. ред. 
Б. І. Мельничук ; ред. : М. М. Довгань, О. О. Гаврилюк ; Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – 
Чернівці : [б. в.], 2011. – 104, [12] с. : фотогр.   НБУВ: ВА742524 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність кіноактора, сценариста і режисера Івана Васильовича Миколайчука. Подано 
бібліографічну інформацію про його акторські, режисерські роботи та сценарії, а також список літературних джерел про 
нього. Іменний покажчик. 

2942. Іван Монолатій : бібліогр. покажч. друк. пр. за 1991-2011 рр.: до 20-річчя краєзн., наук. та громад. праці / упоряд. : 
З. Жеребецький, М. Косило, В. Мойсишин Іст.-краєзн. об-ня «Моє місто», Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців 
України, Івано-Франків. від-ня НТШ. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. – 50 с.  НБУВ: ВА776404 
Іван Сергійович Монолатій — краєзнавець, доктор політичних наук, професор, академік АНВШ України (2012), член НТШ. 

2943. Іван Федорович Миронюк : бібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / упоряд. О. Б. Гуцуляк ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2011. – 34 с. : іл., портр. – (Сер. «Вчені Прикарпат. ун-ту»).  
НБУВ: Р118263 
До покажчика включено інформацію про наукові студії, статті та посібники доктора хімічних наук (2001), професора, 
проректора з наукової роботи Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника І. Ф. Миронюка. 

2944. Іванова Ізабелла Шакирівна : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. В. Киричок ; Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – 
Харків : ВКПП «ОМА-ПАК», 2011. – 28 с. – (Корифеї бібл. справи).  
Видання знайомить з життям та діяльністю директора наукової бібліотеки Харківського національного медичного 
університету І. Ш. Іванової. Подано біографічний нарис, перелік її праць, список літератури про неї, підбірку 
фотоілюстрацій.  

2945. Ігор Володимирович Козлик : бібліогр. покажч.: (до 50-річчя від дня народж.) / упоряд. О. Б. Гуцуляк ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. – 57, [4] с. : кольор. іл., 
фотогр. – (Сер. «Вчені Прикарпат. нац. ун-ту»).  НБУВ: ВА748804 
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Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність І. В. Козлика — літературознавця, доктора філологічних наук, професора. 
Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій і список літературних джерел про нього. 
2946. Ієрарх церкви, з руїн і згарищ піднятої : реком. список літ. / упоряд. : І. Лешнівська, Г. Москович ; Львів. ОУНБ. – 
Львів : Ліга-Прес, 2011. – 11 с. : іл. – (Галицькі митрополити).  НПБУ: А707792 
Мирослав-Іван Любачівський — церковний діяч, Верховний архієпископ Львівський Греко-Католицької Церкви, кардинал 
Римо-Католицької Церкви. 

2947. Історіограф Дмитро Данилюк : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 
198 с. : фотогр.  НБУВ: ВА754226 
Покажчик фіксує здобутки наукової, викладацької, методичної, громадської діяльності доктора історичних наук, 
професора (1994) Дмитра Івановича Данилюка. Видається з нагоди 70-річчя від дня народження вченого. Бібліографічні 
описи охоплюють праці історика за період з 1964 до 2011 р. та публікації про його життєвий та творчий шлях. 
2948. Йозеф Алоїз Шумпетер : пр. вченого та літ. про нього з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича : 
бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. та авт. вступ. ст. : П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. – 
Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 136 с.  НБУВ: ВА746857 
Покажчик містить матеріали про життєвий шлях, творчу діяльність австрійського і американського економіста, соціолога, 
а в 1909–1911 рр. професора Чернівецького університету Йозефа Алоїза Шумпетера. Складається з трьох розділів: 1) 
«Праці Йозефа Алоїза Шумпетера»; 2) «Література про життя і діяльність Йозефа Алоїза Шумпетера»; 3) «Посилання на 
твори Йозефа Алоїза Шумпетера у наукових працях його сучасників» та додатка «Матеріали з фондів Наукової бібліотеки 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». 

2949. Караваєв Володимир Опанасович : до 200-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Є. Корнілова, 
Н. І. Мамедова ; наук. ред. Р. І. Павленко ; ННМБУ, Укр. бібл. асоц., Асоц. б-к України. – Київ : [б. в.], 2011. – 40 с. : рис. – 
(Сер. «Т-во київ. лікарів в особах»).  НБУВ: Р118906 
Видання присвячено лікарю, хірургу, засновнику вітчизняної хірургії В. О. Караваєву. Подано основні дати життя та 
діяльності В. О. Караваєва, короткий перелік відкриттів лікаря, хронологічний покажчик його праць [1838–1886], список 
літератури про нього (за алфавітом), матеріали до біографії видатного лікаря. 

2950. Китова Світлана Андріївна, доктор культурології, професор : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Г. Голиш ; наук. ред. 
А. І. Кузмінський ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 
22 с. : портр. – (Сер. «Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького» ; вип. 16).  НБУВ: Р119619 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність вченого-культуролога, доктора культурології (2000), професора кафедри 
української літератури та компаративістики С. А. Китової. Наведено бібліографічні описи її наукових публікацій і список 
літературних джерел про неї. 

2951. Коваль Микола Мефодійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1951–2005 рр. / ред. Н. А. Мулюкіна ; уклад.: 
В. В. Власов, В. М. Суховілова ; НААН України, ННЦ «Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова». – Одеса : [б. в.], 
2011. – 43 с. : фотогр., портр.   НБУВ: Р119631  
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність М. М. Коваля — вченого з питань агротехніки та фізіології 
виноградарства. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій за період 1951–2005 рр. Видання підготовлено 
до 90-річчя від дня народження вченого-виноградаря. 

2952. Константин Константинович Васильев : биобиблиогр. указ. / сост. О. Г. Кушнир ; науч. ред. К. Г. Васильев ; ред. 
И. С. Шелестович ; ОННБ им. М. Горького. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 117, [2] с. – (Ученые Одессы ; 
вып. 45).  НБУВ: ВА748673  
Видання, присвячене доктору медичних наук (1994), професору К. К. Васильєву, доповнює біобібліографічні дані 
представлені у покажчику «Константин Константинович Васильев» (О., 2001) серії «Ученые Одессы» (вып. 29) та охоплює 
публікації К. К. Васильєва за останнє десятиліття [2001–2011] (хронологічний, алфавітний список праць). До покажчика 
також включено біографічну довідку, перелік літератури про вченого, допоміжні покажчики імен, співавторів і 
періодичних видань. 
2953. Корнійчук Людмила Яківна : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, 
Н. О. Туртова ; вступ. ст. В. М. Фещенко ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; МОНмолодьспорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. 
ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 42 с. : портр. – (Сер. «Портрети вчених Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана»).  
НБУВ: Р119705 
Висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук (1972), професора Л. Я. Корнійчук та містить 
інформацію про її друковані праці з 1953–2011 рр. До покажчика увійшли монографії, підручники, навчально-методичні 
посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, доповіді та тези наукових конференцій, дисертації, захищені 
під її керівництвом та список літератури про її життя та діяльність. 

2954. Костянтин Васильович Задирака : біобібліогр. / авт. вступ. ст., упоряд. і відп. ред. А. М. Самойленко ; НАН 
України, Ін-т математики. – Київ : [б. в.], 2011. – 19 с. : фотогр. – (Біобібліогр. укр. вчених).   НБУВ: Р118389 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність К. В. Задираки — доктора фізико-математичних наук, 
старшого наукового співробітника Інституту математики НАН України. Наведено бібліографічні описи його друкованих 
праць і список літературних джерел про нього. 

2955. Кропівний В. М. Кондратець Василь Олександрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2010 рр. / В. М. 
Кропівний, Л. Г. Віхрова, А. М. Мацуй ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : Код, 2011. – 163 с. : фотогр. – (Вчені 
Кіровоград. нац. техн. ун-ту).   НБУВ: ВА739313 
Висвітлено наукову й освітянську діяльність В. О. Кондратця — вченого в галузі автоматизації виробничих процесів, 
кандидата технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1992), ректора Кіровоградського 
інституту с. г. машинобудування (1987–1995). Розкрито внесок В. О. Кондратця у розвиток науки про автоматизацію 
виробничих процесів, зокрема, у збагаченні руд і в с. г. виробництві. Наведено бібліографію публікацій вченого, патентів 
та авторських свідоцтв, звітів про науково-дослідну роботу, праць, опублікованих за його науковою редакцією, а також 
літератури про нього. 
2956. Кропівний В. М. Фільштейн Леонід Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1962–2010 рр. / В. М. Кропівний, 
Т. В. Вербицька ; авт. вступ. ст. М. І. Черновол ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. – 104 с. : 
фотогр. кольор. – (Вчені Кіровоград. нац. техн. ун-ту).   НБУВ: ВА744969 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2948.pdf
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Висвітлено наукову й освітянську діяльність Л. М. Фільштейна — вченого в галузі фінансів, кредиту, грошей, економіки 
праці, доктора економічних наук (1989), професора, академіка АЕНУ, заслуженого працівника народної освіти України. 
2957. «…Круг себе я галактики відкрила». Марина Павленко / авт.-уклад. Н. Філахтова ; Упр. культури і туризму Черкас. 
облдержадмін., Комун. заклад «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : КЗ «Обл. б-ка для 
юнацтва ім. В. Симоненка», 2011. – 8 с. – (Черкаські письменники — лауреати премій). – Без тит. арк.        НПБУ: А714627 
Біобібліографічна довідка представляє лауреата літературних конкурсів та премій, письменницю з Умані Марину 
Степанівну Павленко.  

2958. Кульчицька Т. Мирон Кордуба (1876–1947) : біобібліогр. дослідження / Т. Кульчицька ; відп. ред. М. М. Романюк ; 
НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2011. – 210 с. 
Видання містить ґрунтовне дослідження низки наукових і публіцистичних видань історика, письменника, публіциста 
Мирона Михайловича Кордуби, його публікацій в українській та іншомовній періодиці. У бібліографічній частині подані 
друковані праці Мирона Кордуби та література про нього за 1895–2012 рр. Доповнюють видання іменний покажчик, 
покажчик періодичних видань, у яких публікувалися праці М. Кордуби, та ілюстративний додаток. 
2959. Лазер Петро Нарцисович — вчений агроном : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад. В. В. Базалій [та ін.] ; Херсон. 
держ. аграр. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2011. – 63 с. : фотогр. – (Сер. «Біобібліогр. діячів с. г. науки України» ; вип. 12).  
НБУВ: ВА742623 
Висвітлено основні етапи життя та професійної діяльності кандидата с. г. наук, професора, проректора з наукової роботи, 
відмінника аграрної освіти та науки П. Н. Лазера. Зазначено, що основний напрям діяльності вченого — раціональне 
використання природничих і виробничих ресурсів та розробка ресурсозберігальних технологій вирощування с. г. культур, 
насіннєзнавство та насінництво польових культур. Наведено хронологічний покажчик публікацій П. Н. Лазера, перелік 
авторських свідоцтв і патентів, а також дисертаційних робіт, виконаних під науковим керівництвом професора. 

2960. Леонід Павлович Клименко : біобібліогр. покажч. – Миколаїв : [б. в.], 2011. – 106 с. – (Вчені ЧДУ ім. П. Могили). 
У покажчику представлено основні етапи життя, організаційну, громадську, педагогічну і виховну діяльність та наукові 
здобутки доктора технічних наук (2002), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (2006), ректора 
Чорноморського державного університету ім. П. Могили Л. П. Клименка. 

2961. Леонід Пастушенко — прозаїк, публіцист, журналіст: до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. 
Г. А. Біловус ; ред. О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінн. облдержадмін., Вінн. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2011. – 75 с. – (Наші видатні земляки).  НБУВ: ВА752150 
Біобібліографічний покажчик присвячено письменнику, журналісту, публіцисту Леоніду Трохимовичу Пастушенку. 
Покажчик складається з текстової і бібліографічної частин. Його відкриває вступне слово відомого поета, критика, 
літературознавця М. П. Стрельбицького «Літератор аналітичного покликання». Бібліографічна частина покажчика 
складається з розділів: «Твори Л. Т. Пастушенка» (окремі видання; твори, опубліковані у збірниках, альманахах, періодичних 
виданнях); «Проза»; «Вірші»; «Публіцистика, фейлетони, інтерв’ю»; «Переклади Л. Т. Пастушенка»; «Література про 
Л. Т. Пастушенка»; «Життя і творчість письменника»; «Нагороди, премії»; «Довідкові матеріали». Матеріали у першому 
розділі розміщено за хронологією їх публікацій. Документи про життєвий і творчий шлях письменника подано за алфавітом 
прізвищ авторів та назв творів. Дане видання супроводжує допоміжний «Іменний покажчик». 

2962. Леонід Романович Калапуша : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Бондар ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-
ка. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 52 с.   НБУВ: ВА741357 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність фізика-методиста, професора, кандидата 
педагогічних наук (1966), заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри загальної фізики та методики 
викладання фізики Волинського національного університету ім. Лесі Українки Л. Р. Калапуші. Подано основні віхи життя 
і діяльності вченого, наукові публікації Л. Р. Калапуші [1964–2010], доповіді на конференціях, семінарах [1966–2006], 
навчально методичні видання [1969–2010], статті, інтерв’ю [1956–2010]. 

2963. Леся Українка (1871–1913) — українська письменниця, поетеса, драматург, публіцист, перекладач, громадський діяч : 
бібліогр. покажч. до 140-річчя з дня народж. / уклад. О. М. Сергієнко ; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : [б. в.], 2011.  
У покажчику відображено твори письменниці, публікації про її життя та творчість, розділ «Наукові праці викладачів ЗНУ 
про Л. Українку». Матеріал розташовано за алфавітом назв творів та прізвищ авторів. Без допоміжних покажчиків. 

2964. Лідія Повх (Ходанич) — письменник, педагог, науковець : біобібліогр. покажч. / уклад. К. Ю. Турок ; Упр. освіти 
Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Ужгород : Інформ.-видавн. центр ЗІППО, 2011. – 62, [1] с. : іл. 
Видання присвячено Ходанич Лідії Петрівні (літературне ім’я — Лідія Повх) — лауреату літературних премій 
(міжнародної ім. Зореслава, всеукраїнської «Благовіст», обласної ім. Ф. Потушняка), кандидату педагогічних наук, 
доценту, поетесі, члену НСПУ.  

2965. Лікарська совість м. Києва початку ХХ ст. : до 150-річчя від дня народж. Теофіла Гавриловича Яновського : 
біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Є. Корнілова, Н. І. Мамедова, М. І. Гулівець ; ННМБ України, Нац. музей медицини 
України. – Київ : ННМБУ, 2011. – 55 с. : іл. – (Т-во київ. лікарів в особах).   НБУВ: ВА740389 
Наведено основні дати життя та діяльності Т. Г. Яновського — академіка ВУАН (1927), видатного терапевта та фтизіатра, 
одного із засновників Київської школи терапевтів, Голови Товариства київських лікарів. Подано описи друкованих праць 
ученого періоду 1886–1981 рр.: монографії, статті, лекції та матеріали про його життя та діяльність. Вміщено також 
спогади колег та учнів лікаря. 

2966. Лобкова Любовь Михайловна : биобиблиогр. указ. / сост. : Е. Г. Уткина, Т. В. Пархомчук ; авт. вступ. ст. : Ю. Б. Гим-
пилевич, В. В. Головин ; ред. Ю. Б. Гимпилевич ; МОН Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т, Науч. б-ка. – Севастополь : 
СевНТУ, 2011. – 84 с. – (СевНТУ: летопись науки ; вып. 3). – На тит. л.: К 60-летию СевНТУ.       НБУВ: ВА739323 
Висвітлено наукову, педагогічну і громадську діяльність Л. М. Лобкової — доктора технічних наук (1970), професора 
Севастопольського національного технічного університету. Наведено бібліографічні описи опублікованих і 
неопублікованих праць [1956–2007], патентів і авторських свідоцтв, авторефератів дисертацій Л. М. Лобкової та 
підготовлених під її керівництвом, а також список літератури про неї. 

2967. Людмила Краснова : бібліогр. покажч. / уклад. О. Бистрота ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Б-ка. – 
Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 42 с.  НБУВ: Р119538 
У виданні подано короткий біографічний нарис доктора філологічних наук, професора, академіка АНВШ України 
Людмили Володимирівни Краснової, хронологічний і алфавітний покажчики її праць, індекс персоналій. 
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2968. М. О. Валяшко. До 140-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. П. Черних, К. А. Іванова, 
В. А. Георгіянц [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФАУ, 2011. – 47 с. : портр. – (Вчені фармації).          НБУВ: Р118130 
Видання присвячено вченому у галузі хімії та фармації, доктору хімії (1919), професору, одному з фундаторів 
фармацевтичної освіти України Миколі Овксентійовичу Валяшці. 

2969. Мазоренко Дмитро Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2011 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
О. П. Анікіна, Л. М. Тіщенко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М. Д. Безуглий ; НААН, ДНСГБ, Харків. нац. 
техн. ун-т с. г. ім. П. Василенка. – Харків : Міськдрук, 2011. – 120 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Члени-кор. НААН України»).  
ННСГБ: 536126 / М 13 
Відображено наукову й освітянську діяльність Д. І. Мазоренка — вченого в галузі механізації с. г., кандидата технічних 
наук (1971), професора, ректора Харківського національного технічного університету с. г. ім. П. Василенка, члена-
кореспондента УААН (2002). Подано коротку біографічну довідку, основні віхи його життєвого шляху та діяльності (укр. 
та англ. мовами), статті присвячені життю і творчості Д. І. Мазоренка, хронологічний покажчик публікацій [1969–2011], 
перелік авторських свідоцтв та патентів [1967–2003], список праць опублікованих за науковою редакцією Д. І. Мазоренка. 
Видання підготовлено до 70-річчя з дня народження вченого. 
2970. Майстер слова з Буковини. Василь Місевич : біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; Упр. культури і 
туризму Черкас. облдержадмін., Комунал. заклад «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : 
КЗ «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка», 2011. – 31 с. : іл. – (Лауреати обл. літ. премії ім. В. Симоненка ; вип. 13).  
НПБУ: А714626 
Видання знайомить із життєвим і творчим шляхом поета Василя Хризонтовича Місевича. Бібліографічна частина 
посібника носить рекомендаційний характер і складається з 3 розділів: «Твори Василя Місевича», «Вибрана література про 
В. Х. Місевича», «Інтернет-посилання». Хронологічні межі — 1974–2011 рр. 
2971. Майя Антонівна Печенюк: муз.-пед. та наук. діяльн. : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. Я. Скоропад, 
Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. – 80 с. : іл. – (Сер. : «Постаті в освіті і 
науці» ; вип. 16).   НБУВ: ВА750263 
Видання, підготовлене до 64-річчя від дня народження та 45-річчя творчої діяльності співачки, педагога, музикознавця, 
краєзнавця, кандидата педагогічних наук (1989), професора, відмінника освіти України М. А. Печенюк. Наведено перелік 
її наукових праць, список переможців мистецьких конкурсів, підготовлених у класі вокалу та у проблемній групі 
професора М. А. Печенюк (1991–2010 рр.), а також вибрані твори з її репертуару. 

2972. Марина Вікторівна Гриньова : біобібліогр. покажч. / упоряд. : С. В. Спірякова, Ю. П. Кращенко, І. М. Лесунова, 
Г. Ю. Сорокіна. – Полтава : Р. В. Шевченко, 2011. – 132 с., іл.   ДНПБУ: 016/Г85 
Висвітлює життя та діяльність доктора педагогічних наук (1997), професора, заслуженого працівника освіти України, декана 
природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка М. В. Гринькової. 
Подано науковий доробок ученого впродовж 30 років науково-педагогічної діяльності (1981–2011 рр.) — монографії, 
навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових 
конференцій та публікації в періодичній пресі з проблем педагогіки середньої та вищої школи. 

2973. Марія Чепіль : бібліогр. покажч. / уклад. О. Чепіль ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Б-ка. – Дрогобич : РВВ 
Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – 41 с.   НБУВ: Р119545 
Покажчик містить коротку інформацію про життєвий і творчий шлях ученого-педагога, доктора педагогічних наук (2001), 
професора Марію Миронівну Чепіль, бібліографію наукових публікацій, перелік авторефератів кандидатських дисертацій, 
захищених під її керівництвом, іменний та предметний покажчики. Матеріали розташовано за видами видань за хронологією. 

2974. Мармуль Лариса Олександрівна — учений-економіст : [біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1986–2011 рр.] / уклад. 
В. В. Базалій [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : [б. в.], 2011. – 79 с. : рис., табл. – (Сер. «Біобібліогр. діячів с. г. 
науки України» ; вип. 11). – Назва обкл. : Лариса Олександрівна Мармуль — учений-економіст.       НБУВ: ВА740478 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність Л. О. Мармуль — доктора економічних наук (1994), професора, 
відмінника освіти України, заслуженого працівника освіти України. Наведено бібліографічні описи її наукових публікацій, 
зокрема, з питань дослідження регіональних проблем розвитку та розміщення агропромислового комплексу, 
організаційно-економічного механізму підвищення їх ефективності та стратегії управління. 

2975. Мельников Сергій Володимирович: (до 60-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: 
Т. А. Сіденко, Н. В. Мороз ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 13 с. – (Сер. 
покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю С. В. Мельникова — кандидата педагогічних наук (1997), 
доцента Чернігівського державного інституту економіки і управління. До покажчика увійшли дані біографічного 
характеру, бібліографічні відомості про наукові праці [1986–2011], містить довідковий апарат — алфавітний покажчик 
співавторів. 

2976. Микола Іванович Пирогов — видатний хірург, педагог і громадський діяч : (до 200-річчя від дня народж.) : 
біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. Пєєва ; наук. консультант і авт. вступ. ст. 
Л. С. Бондар ; наук. ред. П. І. Рогова ; НАПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Пед. думка, 2011. – 124 с. – 
(Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 7).   НБУВ: СО30752 
Персональний покажчик присвячено науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльності Миколи Івановича 
Пирогова — хірурга, патологоанатома, педагога, просвітителя-демократа, громадського діяча, основоположника воєнно-
польової хірургії та хірургічної анатомії, професора й керівника Інституту практичної анатомії Петербурзької медико-
хірургічної академії, діяча народної освіти в Російській імперії, зокрема на українських землях, одного з реформаторів 
системи освіти. У покажчику подано бібліографію праць М. І. Пирогова, які були опубліковані впродовж 1856–2010 рр., а 
також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 
зазначеного періоду. 

2977. Микола Корнійович Бойко : (біобібліогр. покажч.) / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; Черніг. 
НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. – Чернігів [б. в.], 2011. – 24 c.   НБУВ: Р119779 
У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць доктора історичних наук (1990), професора 
кафедри історії Центрально-Східної Європи Інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського, 
Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шевченка М. К. Бойка. Складається з таких розділів: «До мрії за покликом серця…» (до 75-
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річчя М. К. Бойка); «Хронологічний покажчик праць Миколи Корнійовича Бойка» [1965–2010]; «Публікації про 
М. К. Бойка» [1997–2005]; «Іменний покажчик співавторів». 
2978. Микола Миколайович Єременко — літописець Чернігівського краю : реком. бібліогр. покажч. / склад. К. Череп ; 
Черніг. центр. район. б-ка [Запоріз. обл.]. – Чернігівка : [б. в.], 2011. – 15 с. : фотогр. – (Дослідники рідного краю ; вип. 1). 
НБУВ: Р117751 
Видання укладено до 55-річчя від дня народження історика-краєзнавця М. М. Єременка, вміщує коротку біографічну 
довідку про нього та його бібліографію, зокрема, окремих видань [2008–2009], публікацій в періодичній пресі [1982–2009], 
літератури про життя і діяльність [2001–2010]. Без допоміжних покажчиків. 

2979. Микола Миколайович Шульга : біобібліогр. покажч. / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред. : В. М. Дрьомін, 
М. М. Солодухіна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2011. – 47 с. : портр. – (Вчені Нац. ун-ту 
«Одес. юрид. акад.» ; вип. 19).   НБУВ: Р120185 
Видання підготовлено до 85-річчя від дня народження юриста, заслуженого працівника МВС М. М. Шульги. Складається 
зі вступної статті «До 85-річчя М. М. Шульги», «Автобиографического очерка» та бібліографії, яку подано у розділах: 
«Хронологічний покажчик друкованих праць» [1966–2011], «Науково-методичні праці» [1969–2004], «Матеріали про 
експертну, викладацьку і наукову роботу» [1970–2010], «Бібліографія» [1969–2010]. Містить алфавітний покажчик 
друкованих праць, іменний та покажчик періодичних видань. 
2980. Микола Самійлович Вашуленко — мовознавець, учений, методист : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. М. Айвазова, 
С. П. Пєєва, Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах ; наук. ред. : П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко ; бібліогр. ред. Л. О. 
Пономаренко ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. НПУ 
ім. О. Довженка. – Київ : [б. в.], 2011. – 138 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 19).   НБУВ: ВА754956  
Видання присвячено життю та науково-педагогічній діяльності М. С. Вашуленка — доктора педагогічних наук (1992), 
професора, академіка АПН України (1995), заслуженого діяча науки і техніки України (1998). У покажчику представлено 
бібліографію праць ученого за 40 років його наукової діяльності [1972–2011] (концепції, підручники, програми та 
навчальні посібники, зокрема «Буквар», який витримав 30 перевидань, методичні посібники, довідники, автореферати 
дисертацій, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються), наукова школа 
вченого, а також публікації про життєвий шлях і творчі досягнення науковця. 

2981. Микола Сергійович Кулик : біобібліогр. покажч. / упоряд. бібліогр. М. Ф. Семенова ; наук. ред. : Л. Г. Скуратівсь-
ка, В. Ю. Вахнован ; Нац. авіац. ун-т, НТБ. – Київ : НАУ, 2011. – 56 с. – (Бібліогр. науковців НАУ).       НБУВ: ВА750363 
До покажчика ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, організаторську, громадську діяльність та перелік основних 
праць з наукового доробку доктора технічних наук (1993), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (2003), 
лауреата Державної премії України (2005) М. С. Кулика. Подано біографічний нарис, основні дати життя та діяльності, 
хронологічний покажчик друкованих праць [1979–2011]. 
2982. Мирослав Іванович Жалдак : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. С. Антонечко ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; 
бібліогр. ред. Н. І. Тарасова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т інф-ки, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2011. – 99 с. : іл. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).   НБУВ: ВА754138 
Покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності доктора педагогічних наук (1990), професора, академіка АПН 
України (1995), заслуженого діяча науки і техніки, директора Інституту інформатики М. І. Жалдака. Видання містить 
нарис науково-педагогічної і громадської діяльності вченого, основні дати його життя та діяльності, хронологічний 
покажчик друкованих праць, інформацію про наукову школу М. І. Жалдака, список літератури про нього. Допоміжний 
апарат біобібліографічного посібника включає іменний покажчик. 

2983. Мирось Віталій Васильович: [до 70-річчя від Дня народж.] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2011 рр. / 
упоряд. : С. О. Довгалюк, В. О. Ульянова ; відп. ред. В. О. Ульянова. – Харків : ХНАУ, 2011. – 44 с. – (Учені ХНАУ 
ім. В. В. Докучаєва).  
Видання знайомить з життєвим шляхом та науковою, науково-методичною, науково-педагогічною діяльністю вченого у 
галузі розведення та селекції с. г. тварин, доктора с. г. наук (1985), професора, академіка АНВШ України (1999) 
В. В. Мирося. Подано дві стислі статті про життя та діяльність ученого, хронологічний покажчик його публікацій [1966–
2010], перелік авторських свідоцтв та патентів [1987–1997], список літератури про нього та ін. матеріали.  

2984. Михайло Галактіонович Новожилов : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. Н. Нефедова, Т. О. Недайвода, 
В. Г. Римар ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т», НТБ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 50 с. – (Біобібліогр. вчених). 
Біобібліографічний покажчик підготовлено до 100-річчя від дня народження гірничого інженера, доктора технічних наук 
(1955), професора, почесного академіка Академії гірничих наук України М. Г. Новожилова. У покажчику подано 
опубліковані наукові праці, наукові доповіді, навчальні видання [1941–1998], які відображають напрями наукових 
досліджень і педагогічної діяльності вченого. Матеріал розташовано за хронологією. Підготовка видання проводилася за 
фондами науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «Національний гірничий університет». Допоміжний апарат складається з 
алфавітного покажчика назв наукових праць і покажчика співавторів. 
2985. Михайло Драгоманов : бібліогр. (1861–2011) / упоряд. В. А. Короткий (кер. авт. кол.) [та ін.] ; редкол. І. С. Гри-
ценко (голова) [та ін.] ; КНУ ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с. : портр.  
НБУВ: ВС51946 
Висвітлено творчий шлях видатного українського вченого, громадського діяча, педагога М. П. Драгоманова. Наведено 
найповнішу в галузі драгоманознавства бібліографію, яка охоплює на лише опубліковану спадщину М. Драгоманова, а й 
найширший спектр літератури, присвяченої видатному мислителю за період 1861–2011 рр. 

2986. Михайло Максимович Мурач : 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.], 2011. – 24 с.   НБУВ: Р120467 
У покажчику вміщено матеріал про життєвий і творчий шлях, а також список опублікованих праць кандидата фізико-
математичних наук (1975), доцента кафедри вищої та прикладної математики ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка М. М. Мурача. 
Видання складається з таких розділів: «Автобіографія», «Хронологічний покажчик праць Михайла Максимовича Мурача», 
«Іменний покажчик співавторів». 

2987. Невлюдов Ігор Шакірович : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська ; відп. ред. І. П. Аврамова ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2011. – 65 с. – (Видатні науковці).  
Покажчик відображає життєвий шлях та праці І. Ш. Невлюдова — доктора технічних наук (1985), професора. Подано 
стислий біографічний нарис, основні дати життя та діяльності вченого, хронологічний покажчик праць І. Ш. Невлюдова 
[1972–2010], інформацію про його наукову школу, іменний покажчик співавторів. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2979.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2980.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2981.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2982.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2983.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2985.pdf
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2988. Невтомний вчений-педагог, шанована людина. Доктор економічних наук, професор Березівський Петро 
Степанович : біобібліогр. покажч. наук.-метод. пр. за 1977–2010 рр. / уклад.: Л. А. Пинда, Л. Б. Гнатишин, Н. П. Особа ; Львів. 
нац. аграр. ун-т. – Львів : [б. в.], 2011. – 160 с. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 40).     ННСГБ: 536356/Н 40 
Доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Львівського національного аграрного університету. 

2989. Нелля Григорівна Ничкало — академік НАПН України : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. Н. Штома ; НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – 2-ге вид., допов. – Київ : ДНПБ 
України, 2011. – 211 с. : портр.  НБУВ: ВА754951 
До покажчика вміщено бібліографію, в якій висвітлено життя та діяльність Н. Г. Ничкало — доктора педагогічних наук, 
професора, академіка АПН України (1995), заслуженого діяча науки і техніки України. Подано науковий доробок вченого 
за 40 років її наукової діяльності [1969–2010]. 

2990. Ні! Я жива, я буду вічно жити…: до 140-річчя від дня народж. Лесі Українки : бібліогр. покажч. / упоряд. : 
Н. М. Вахненко, М. О. Залепа ; відп. за вип. Л. І. Ковальчук. – Київ : [б. в.], 2011. – 143 с.  
Покажчик містить матеріали про різні грані літературної, публіцистичної й наукової діяльності поетеси, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладачки, письменниці, літературного критика, фольклориста, громадської і культурної 
діячки Лесі Українки: про видання творів, критичну літературу, наукові дослідження творчості, вшанування пам’яті, 
художні твори, присвячені Лесі Українці, дотеперішні бібліографічні покажчики. Добір матеріалів було завершено у 
грудні 2010 р. Окрему частину становлять відеодокументи з мережі Інтернет, що представляють музичні композиції на 
слова поетеси. В кожному підрозділі матеріали подаються за алфавітом авторів або назв. До допоміжного апарату 
покажчика включено алфавітний покажчик імен авторів, перекладачів, редакторів, художників-ілюстраторів книг, а також 
перелік використаних інтернет-ресурсів. 
2991. Носов Григорій Романович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–1997 рр. / В. М. Кропівний [та ін.] ; авт. вступ. 
ст. М. І. Черновол ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. – 172 с. : фотогр. – (Вчені Кіровоград. 
нац. техн. ун-ту).   НБУВ: ВА744972 
Висвітлено наукову й освітянську діяльність Г. Р. Носова — вченого в галузі автоматизації технологічних процесів, 
доктора технічних наук (1972), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1992), ректора Кіровоградського 
інституту с. г. машинобудування (1969–1979). Розкрито внесок ученого у розвиток науки про автоматизацію виробничих 
процесів, зокрема у високочастотний контроль під час вуглевидобування та с. г. виробництва. 
2992. Огородник Сава Якович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, 
Н. О. Туртова; вступ. ст. В. М. Федосов ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; МОНмолодьспорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-
т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 48 с. : портр. – (Сер. «Портрети вчених Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана»).  
НБУВ: Р119704 
Висвітлює основні етапи життя і діяльності доктора економічних наук (1967), професора C. Я. Огородника та містить 
інформацію про друковані праці з 1952–2011 рр. До покажчика увійшли монографії, підручники, навчально-методичні 
посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про його життя та діяльність. 

2993. Олег Борисович Гуцуляк : біобібліогр. покажч. / уклад.: Є. М. Баран, У. І. Мах ; наук. ред. М. В. Бігусяк ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка.— Івано-Франківськ : [Вид-во Наук. б-ки Прикарпат. нац. ун-ту 
ім. В. Стефаника], 2011. – 46 с. : іл., портр. — (Сер. «Вчені Прикарпат. нац. ун-ту»).  
До покажчика увійшли наукові студії та інші праці кандидата філософських наук, викладача кафедри філософії 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника О. Б. Гуцуляка. 

2994. Олекса Ошуркевич: до народних джерел : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Бабій ; Упр. культури і туризму Волин. 
ОДА, Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки. – 2-е вид., допов. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 128 с.  НПБУ: А715392 
Покажчик знайомить з життям та діяльністю фольклориста, етнографа, краєзнавця, заслуженого працівника культури 
України, лауреата Всеукраїнської премії ім. П. Чубинського Олекси Федоровича Ошуркевича. В ньому зібрано відомості 
про творчий доробок дослідника за 1956–2010 рр., а також матеріали про його життя та діяльність. 

2995. Олександр Васильович Киричук — академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти 
України : біобібліогр. покажч. / упоряд. : С. П. Пєєва, Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. 
ред. Л. О. Пономаренко ; НАПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2011. – 82 с. – (Сер. «Академіки 
НАПН України» ; вип. 18).   НБУВ: ВА744244 
Покажчик присвячено життю та діяльності О. В. Киричука — доктора педагогічних наук (1974), професора, академіка 
АПН України, заслуженого працівника освіти України (2004), одного з засновників у 1992 р. Академії педагогічних наук 
України. У покажчику подано науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності [1963–2010]: монографії, 
автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема «Основи психології», який витримав шість 
перевидань, концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та 
виданнях, що продовжуються (укр., рос., ісп. Мовами) та інформацію про наукову школу вченого. 

2996. Олександр Васильович Шестопалюк. Ректор. Учений. Педагог : біобібліогр. покажч. / Вінн. держ. пед. ун-т 
ім. М. Коцюбинського. Б-ка. – [Вінниця : Вінн. газета, 2011]. – 92 с. : іл. – (Сер. «Педагоги Вінниччини»). 
НБУВ: ВА738361 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність О. В. Шестопалюка — доктора педагогічних наук (2010), професора, 
заслуженого працівника освіти України, ректора Вінницького державного педагогічного університету 
ім. М. Коцюбинського. Наведено бібліографічні описи його наукових праць і список літературних джерел про нього. 
2997. Олександр Олександрович Ренгевич : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. Н. Нефедова, Т. О. Недайвода, 
В. Г. Римар, О. Б. Зайка ; Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т», НТБ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 38 с. – (Біобібліогр. 
вчених).  
Покажчик підготовлено до 95-річчя від дня народження гірничого інженера-електромеханіка, доктора технічних наук 
(1962), професора, заслуженого працівника народної освіти України (1997) О. О. Ренгевича. У покажчику подано 
опубліковані наукові праці, наукові доповіді, навчальні видання, які відображають напрями наукових досліджень і 
педагогічної діяльності вченого [1939–2007]. Матеріал розташовано за хронологією. Підготовка видання проводилася за 
фондами науково-технічної бібліотеки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». Допоміжний апарат 
складається з алфавітного покажчика назв наукових праць і покажчика співавторів. 
2998. Олександр Юхимович Карпенко: біобібліогр. покажч. (до 90-річчя від дня народж.) / упоряд. : О. Б. Гуцуляк, 
Г. Ю. Пославська ; відп. ред. М. В. Бігусяк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка, НДЦ історії укр. нац.-визвол. 
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2999. руху Ін-ту історії і політол. Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника та Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса 
НАН України. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – 26 с. : фотогр. – (Сер. «Вчені 
Прикарпат. ун-ту»).   НБУВ: Р119742 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність О. Ю. Карпенка — доктора історичних наук (1968), професора 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій 
та список літературних джерел про нього. 
3000. Олексій Аркадійович Івакін : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. М. Стефанчишена, І. В. Шамша ; наук. ред. : 
В. М. Дрьомін, М. М. Солодухіна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2011. – 41 с. : портр. – 
(Вчені Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.» ; вип. 18).   НБУВ: Р119692 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність О. А. Івакіна — доктора філософських наук, професора, 
завідувача кафедри філософії Національного університету «Одеська юридична академія». Наведено бібліографічні описи 
його наукових праць і список літературних джерел про нього. 
3001. Основоположник української національної педагогіки : до дня народж. Г. Ващенка (1878–1967), укр. педагога та 
психолога : каталог вист. / уклад. О. М. Туркало ; ред. Н. С. Помфюк ; Комун. закл. Львів. обл. наук.-пед. б-ка, Від. інформ. і 
довід.-бібліогр. послуг. – Львів : [б. в.], 2011. – [8] с. – (Сер. «Видатні педагоги України» ; вип. 2).      ДНПБУ: 016/О-75 
Подано бібліографію творів та критичних матеріалів про діяльність педагога Григорія Григорійовича Ващенка. 
3002. Осонцений світ Валерія Федоренка / упоряд., заг. ред. К. Рибалко. – Київ : Задруга, 2011. – 235, [4] с. : портр., іл. 
ДНПБУ: 37/О-75 
Пропоноване видання присвячено Валерієві Леонідовичу Федоренку — освітянину, методистові, редакторові, філологу, 
поету. Книжка містить спогади колег, друзів, учнів про нього, статті на вшанування пам'яті, а також добірку з творчої 
спадщини В. Федоренка та бібліографічний покажчик його праць. 

3003. Петро Миколайович Гусак : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. П. Сидорук, О. В. Бєлкіна-Ковальчук ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 82 с.   НБУВ: ВА744652 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора педагогічних наук (2000), професора П. М. Гусака. Матеріал покажчика 
згруповано у три розділи: «Основні дати життя й діяльності вченого», «Хронологічний покажчик наукових праць» [1989–
2011], «Нариси, спогади, відгуки». 

3004. Погребняк Володимир Григорович : біобібліогр. покажч.: до 90-річчя від дня заснування ун-ту / уклад. 
Т. П. Ткаченко, Т. О. Ручкіна ; бібліогр. ред. І. П. Подгорна ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського. – Донецьк : Ноулідж, 2011. – 82 с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 24).        НБУВ: ВА750086 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність доктора технічних наук (1990), професора, академіка 
АНВШ України, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Донецького національного 
університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського В. Г. Погребняка. Наведено бібліографічні описи його 
наукових публікацій за період 1974–2010 рр. і список літературних джерел про нього. 
3005. Подільський сміхотворець: до 75-річчя від дня народж. Анатолія Панасовича Гарматюка : біобібліогр. покажч. / 
уклад. Г. А. Біловус ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 62 с. : фотогр. – (Наші видатні земляки). 
НБУВ: ВА752149 
Покажчик підготовлено до 75-річчя від дня народження поета-гумориста А. Гарматюка. У покажчику представлено збірки 
автора, рецензії на них, літературознавчі праці, публіцистика, а також матеріали про життя і творчість корифея гумору та 
сатири. Іменний покажчик. 

3006. «Посміхнися, брате мій, — світає…»: Павло Гірник та його літературна доля : довід.-інформ. вид. / уклад. 
О. М. Шеін ; ред. О. В. Синиця ; відп. за вип. Н. М. Синиця ; Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін., 
Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 2011. – 28 с. – (Сер. «Видатні особистості Хмельниччини»).  
Видання підготовлено до 55-річчя від дня народження поета-«вісімдесятника» Павла Миколайовича Гірника. Складається 
з двох частин: довідкової та бібліографічної. У першій — подано характеристику творчості поета (автор — 
М. Слабошпицький), частково його вірші та біографічні дані. У другій — зібрана бібліографія поета: його видання, твори у 
пресі та література про нього. 

3007. Професор І. В. Рибак : біобібліогр. покажч. / уклад. і автор вступ. ст. В. С. Прокопчук ; редкол.: О. М. Завальнюк 
(голова), Т. М. Опря, В. М. Пархоменко [та ін.] ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-
Подільський : Сисин О. В., 2011. – 56 с. – (Сер. «Постаті в освіті та науці» ; вип. 15).  НБУВ: ВА738706 
Висвітлено основні віхи життя та науково-педагогічної діяльності Івана Васильовича Рибака — історика, краєзнавця, 
кандидата історичних наук, професора. Подано перелік наукових праць, статей, виступів на наукових конференціях, 
навчальних посібників, методичних рекомендацій, підготовлених І. Рибаком. 
3008. Професор Костенко Наталія Василівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2010 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Г. П. Нелипа, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ. – Київ : [б. в.], 2011. – 52 с. : портр. – (Сер. «Відомі 
вчені-природознавці та освітяни України» ; кн. 4).   НБУВ: ВА736835  
Висвітлено основні етапи наукової та педагогічної діяльності Н. В. Костенко — літературознавця, віршознавця, доктора 
філологічних наук (1984), професора Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка. Розкрито науковий доробок професора — 
близько 200 наукових праць, зокрема, 7 монографій. 

3009. Професор Крилова Ганна Іванівна : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1957–2004 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
В. І. Лопушняк, Л. А. Пинда ; авт. вступ. ст. В. В. Снітинський ; наук. ред. В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Львів. нац. аграр. 
ун-т. – Львів : [б. в.], 2011. – 38 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 41). 
Вчений-агрохімік, доктор с. г. наук, професор. 

3010. Професор Кулжинський Сергій Пантелеймонович (1880–1947) : біобібліогр. покажч. наук. і наук.-попул. пр. за 
1906–1948 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, С. С. Кулжинський, А. С. Білоцерківська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, 
ДНСГБ, Ін-т с.-г. мікробіології та АПВ, Носівська селекційно-дослід. ст. – Київ : [б. в.], 2011. – 116 с. – (Сер. «Біобібліогр. 
вчених-аграріїв України» ; кн. 45).  ННСГБ: 536244/П 84 
Видання присвячене вченому-агроному, доктору с. г. наук (1935), професору С. П. Кулжинському.  

3011. Професор Микола Олександрович Мазуренко : біобібліогр. покажч. пр. за 1964–2011 рр. / упоряд. : 
Н. Г. Дудкевич, О. А. Шевчук, В. С. Гадомський ; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2011. – 96 с. : іл., фотогр. – (Сер. 
«Провідні вчені ун-ту»).  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3000.pdf
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У виданні висвітлено основні дати життя і науково-педагогічної діяльності доктора с. г. наук (1992), професора 
М. О. Мазуренка, наводиться перелік його публікацій за 1964–2011 рр., в яких розглядаються питання вивчення використання 
різних кормових добавок для с. г. тварин, а також подано назви посібників, підручників та методичних розробок. 

3012. Професор Ніна Тарасевич: до 75-ліття від дня народж. : біобібліогр. покажч. / упоряд. Г. О. Кудряшов ; Полтав. НПУ 
ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 140 с. : іл. – (Сер. «Науковці ун-ту»).         НБУВ: ВА739398 
Подано персональну бібліографію кандидата педагогічних наук (1969), професора Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Ніни Миколаївни Тарасевич. Покажчик містить відомості про життя, 
педагогічну та творчу діяльність, спогади та вітальні слова колег, учнів і друзів ювілярки, хронологічний та алфавітний 
покажчики наукового доробку Н. М. Тарасевич [1963–2010]. 

3013. Професор Петро Брицький — педагог, учений, громадянин : наук.-док. та бібліогр. вид. / уклад. і автор вступ. 
статті В. С. Прокопчук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 
2011. – 120 с. : іл. – (Сер. «Постаті в освіті і науці» ; вип. 14).    НБУВ: ВА738711 
Висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність доктора історичних наук, професора Петра 
Павловича Брицького. Вміщено спогади, документи та матеріали про вченого. Бібліографічний матеріал згруповано у 
розділах: «Науково-педагогічна та громадська діяльність професора П. П. Брицького», «Наукові праці П. П. Брицького» 
(монографії [1980–2011], брошури [1975–2010], методичні праці [1991], наукові статті у журналах і збірниках [1975–2010], 
статті в газетах [1980–2009], рецензії [1981–2010], рецензування монографій, навчальних посібників і інших книг [2004–
2009], участь у редколегіях наукових збірників [1997–2009], участь в міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових 
конференціях та симпозіумах [1982–2010], участь в підготовці науковців-істориків). Без допоміжних покажчиків. 
3014. Професор Сірацький Йосип Зенонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2010 рр. / уклад.: В. І. Фасоля, І. В. Ря-
сенко ; наук. ред. М. І. Бащенко ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин, ДНСГБ. – 2-е вид., переробл. і допов. – 
Київ : ПП «Люксар», 2011. – 109 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 38).         НБУВ: ВА743302 
Видання знайомить із життєвим шляхом, науковою, дослідницькою й організаційною діяльністю Й. З. Сірацького — 
вченого в галузі селекції, розведення та відтворення с. г. тварин, доктора с. г. наук, професора, академіка АНВШ України, 
заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача лабораторії відтворення с. г. тварин Інституту розведення і генетики 
тварин НААН України. Наведено бібліографічні описи його наукових робіт і список літературних джерел про нього. 

3015. Професор Шелепов Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2010 рр.: до 75-річчя від дня 
народж. / уклад.: В. А. Вергунов, О. В. Бачкала, В. С. Кочмарський ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ, 
Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла. – Київ : [б. в.], 2011. – 72 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; 
кн. 37).   ННСГБ: 534621/П84 
Доктор с. г. наук (1992), професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997). 
3016. Профессор Александр Григорьевич Гребеников: к 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. : 
И. В. Олейник, А. М. Гуменный, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. Т. П. Цепляевой ; Нац. 
аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т». – Харьков : [ХАИ], 2011. – 128 с.  
До покажчика включено біографічну інформацію, бібліографію друкованих праць (монографії, підручники, навчально-
методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах, статті в періодичних і 
продовжуваних виданнях, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва і патенти) [1969–2010] доктора технічних наук 
(2004), професора, заслуженого працівника освіти України О. Г. Гребеникова. Без допоміжних покажчиків. 

3017. Профессор Александр Иванович Яковлев: к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. : И. В. Олейник, 
В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 
НТБ. – Харьков : ХАИ, 2011. – 111 с. : фотоил.   НБУВ: ВА744481 
Подано відомості про наукову діяльність О. І. Яковлева — доктора технічних наук (1981), професора, заслуженого 
винахідника України (1979). Наведено бібліографію наукових праць ученого (монографій, підручників, навчально-
методичних посібників, тез доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, статей у періодичних та 
продовжуваних виданнях, авторських свідоцтв і патентів) [1961–2011]. 
3018. Профессор Владимир Ильич Холявко: к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. : И. В. Олейник, 
В. Н. Журавлев, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. Н. Журавлева ; Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т». – Харьков : ХАИ, 2011. – 44 с. : фотогр.   НБУВ: Р119166 
До покажчика включено біографічну інформацію, бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-методичні 
посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах, статті в періодичних і продовжуваних виданнях, 
авторські свідоцтва доктора технічних наук (1982), професора В. І. Холявко за період з 1959 по 2001 рр. 

3019. Рідний край у творах Миколи Магери : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук ; Дунаєвец. 
район. б-ка ; Наук. б-ка Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Дунаївці ; Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 
2011. – 56 с. : 8 фотогр.   НБУВ: ВА745634 
Видання, присвячене письменнику Миколі Никаноровичу Магері, складається зі вступної статті «З любов’ю до рідного 
краю» та бібліографії, яку подано у розділах: «Твори М. Н. Магери» (анотовано) [1971–2006], «Публікації про життя і 
творчість М. Н. Магери» [1984–2010] та уривків з його окремих творів. Без допоміжних покажчиків. 
3020. Родом з України — землі козаків: до 75-річчя від дня народж. письменника Миколи Рябого : біобібліогр. покажч. / уклад. 
Г. М. Авраменко ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінн. облдержадмін., Вінн. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2011. – 75 с. – (Письменники Вінниччини).            НБУВ: ВА752146 
Покажчик виходить до 75-річчя від дня народження письменника, журналіста, автора багатьох історичних романів, 
повістей Миколи Олександровича Рябого. У покажчику представлено його основні книги, художні твори, опубліковані у 
збірниках, альманахах, періодичних виданнях, літературознавчі праці, публіцистика, а також матеріали про творчість 
письменника. Систематизований за розділами матеріал подано у хронологічній послідовності. В останньому розділі — за 
алфавітом авторів чи назв. 
3021. Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. 2004–2011 / уклад.: Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; авт. 
передм. А. Содомора ; редкол.: В. Кметь (голова) [та ін.] ; наук. ред. О. Чередниченко ; ред. : Н. Бічуя, Г. Чопик ; 
МОНмолодьспорту України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : [б. в.] 2011. – 368 с. : іл., портр. – (Укр. біобібліогр. Нова 
сер. ; ч. 30).   НПБУ: А716200 
Покажчик є продовженням видання «Роксолана Зорівчак» (Л., 2004). Містить інформацію про науково-методичний 
доробок Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологічних наук (1988), професора, академіка АНВШ України (1993), 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3012.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3015.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3017.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3018.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3021.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2011) 

317 

 

члена НСПУ, дійсного члена НТШ. Покажчик подає літературу про життєвий і творчий шлях науковця. Зібрані матеріали 
відображають багатогранну діяльність Р. П. Зорівчак як дослідника, педагога та громадського діяча в контексті соціально-
культурного та наукового життя України початку ХХІ ст. 

3022. Роман Антонович Арцишевський : бібліогр. покажч. / упоряд. і авт. вступ. сл. І. Я. Коцан ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр свтоглядної освіти молоді. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 60 с. : 
ілюстр.   НБУВ: ВА744376 
Видання підготовлено з нагоди 65-річчя від дня народження, 50-річчя трудової і 40-річчя науково-педагогічної діяльності 
доктора філософських наук (1988), професора, члена-кореспондента АПН України (1994) Р. А. Арцишевського. 
Висвітлено основні етапи життя і творчості, наукового та педагогічного пошуку вченого. Наведено бібліографічні описи 
його літературних, журналістських і редакторських робіт [1973–2011], а також список літературних джерел про нього. 
3023. Руслан Якович Пиріг : біобібліогр. довідник / упоряд. та авт. вступ. сл. : Г. В. Боряк, І. Б. Матяш ; НАН України, Ін-
т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2011. – 86 с. : фотогр. кольор. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: ВА744664 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної, державної та громадської діяльності історика, архівіста, 
джерелознавця, дослідника проблем новітньої історії України, доктора історичних наук (1994), професора, академіка 
УАІН, заслуженого діяча науки і техніки України (2001) Р. Я. Пирога. Наведено бібліографічні описи його наукових праць 
і список літературних джерел про нього. 

3024. Саблук Петро Трохимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2011 рр.: до 70-річчя від дня народж. / уклад.: 
В. А. Пулім, І. А. Микитенко, І. С. Стасевич ; ред. : В. Я. Месель-Веселяк, В. А. Вергунов, М. М. Федоров ; НААН України, 
ДНСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. Економіки». – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 380 с. : фотогр., портр. – 
(Академіки НААН України).   НБУВ: ВА742279 
Висвітлено основні дати життя, практичної, наукової та громадсько-політичної діяльності вченого економіста-аграрника, 
доктора економічних наук (1990), професора, академіка УААН (1993) П. Т. Саблука, яким проведено фундаментальні 
дослідження з питань аграрної політики, реформування аграрних відносин, трансформації сільського господарства 
України до ринкової економіки. Наведено хронологічний покажчик його праць.  
3025. Саламатин Виктор Васильевич: (к 75-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. : Н. Л. Ржевцева, Е. Г. Ут-
кина ; авт. вступ. ст. : Ю. Б. Гимпилевич, И. Л. Афонин ; ред. И. Л. Афонин ; МОН молодежи и спорта Украины, Севастоп. 
нац. техн. ун-т, Науч. б-ка. — Севастополь : Вебер, 2011. – 61 с. – (СевНТУ : летопись науки ; вып. 4).     НБУВ: ВА751380 
Покажчик присвячено вченому в галузі електродинаміки, кандидату технічних наук (1970) В. В. Саламатіну, включає 
описи опублікованих і неопублікованих праць, патентів і авторських свідоцтв, авторефератів дисертацій, а також список 
літератури про ювіляра. До покажчика не включено описи документів, що мають статус «для службового користування». 
Всередині розділів матеріал розташовано за алфавітом або за алфавітно-хронологічним порядком. 
3026. «Себе шукаю я не в спокої — в роботі» : метод.-бібліогр. матеріали до 70-річчя від дня народж. Богдана Ступки / 
упоряд. Н. Письменна ; Львів. ОУНБ. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 16 с.  НПБУ: А707772 
Методико-бібліографічні матеріали підготовлено з нагоди 70-річчя від дня народження Богдана Сильвестровича 
Ступки — актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1980), народного артиста СРСР (1991), лауреата Національної 
премії України ім. Т. Шевченка (1993), Героя України (2011). 

3027. Сенс оптимізму в мікробіології : бібліогр. покажч.: до 75-річчя від дня народж. Палія Гордія Кіндратовича / уклад.: 
Л. В. Сухарєва, Н. М. Кравчук, Н. М. Шевчук ; Вінн. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова . – Вінниця : [б. и.], 2011. – 75 с. : 
фотогр. – (Вчені нашого ун-ту).   НБУВ: ВА768714 
Зібраний у покажчику матеріал інформує про здобутки у науково-дослідній, науково-педагогічній діяльності, про досягнення 
і відкриття у галузі мікробіології, вірусології та імунології доктора медичних наук (1973), професора, заслуженого діяча науки 
і техніки України (1991), академіка АНВШ України Г. К. Палія. Покажчик структурно складається із 6 розділів: вступна 
стаття «Слово про вчителя та колегу», біографічний нарис «Кроки поступу і наукових здобутків», «Основні дати життя і 
діяльності», «Список учнів», «Список наукових робіт» (підручники, посібники, методичні рекомендації; наукові праці та 
статті; дисертації, нововведення, патенти) [1956–2011], «Публікації про Г. К. Палія». Видання супроводжують фотографії із 
особистого архіву ювіляра. Покажчик на вичерпну повноту не претендує. 
3028. Сергій Михайлович Куделко — вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець : біобібліогр. покажч. / уклад. 
Н. І. Полянська ; наук. ред. О. В. Козак ; ДЗ «ХДНБ ім. В. Г. Короленка». – Харків : [б. в.], 2011. – 99 с. – (Краєзнавці 
Слобожанщини).   НБУВ: ВА769619  
Покажчик містить матеріали про наукову, педагогічну, музеєзнавчу та краєзнавчу діяльність історика, музеєзнавця, 
краєзнавця, кандидата історичних наук, професора С. М. Куделка. Подано основні дати життя та діяльності, псевдоніми 
С. М. Куделка, його наукові праці [1985–2011], список літератури про життя та діяльність вченого, іменний покажчик.  
3029. Сергій Михайлович Куделко — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : 
біобібліогр. покажч. / уклад. Г. В. Штан ; МОНмолодьспорту України, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ. – Харків : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 63 с.  НБУВ: ВА769619 
Наведено біографічні дані, вміщено список наукових праць професора кафедри історіографії, джерелознавства та 
археології, директора Центру краєзнавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна С. М. Куделка та 
літературу про нього. 
3030. Серце, віддане музиці: до ювілею комп. Н. І. Боєвої : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Савкіна ; Комун. закл. 
«Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького» Запоріз. облради. – Запоріжжя : Тандем, 2011. – 31 с. : фотогр. – (Митці Запоріз. краю).  
НБУВ: Р118872 
Покажчик присвячено 60-річному ювілею композитора, заслуженого діяча мистецтв України, члена НСКУ Наталії 
Іванівни Боєвої. Видання містить біографічну довідку, автобіографічний нарис Н. І. Боєвої, статтю про творчу діяльність 
композитора, а також описи статей про творчість мисткині [1988–2011], перелік її головних творів [1981–2010]. Посібник 
має рекомендаційний характер і за своєю повнотою не є вичерпним. 

3031. «Серце мовить… і болить…» : метод.-бібліогр. матеріали до 140-річчя від дня народж. укр. письменника 
Сильвестра Гнатовича Кричевського / підгот. О. Голова ; ред. О. Блошко ; відп. за вип. М. Довгань. – Чернівці : ЧОУНБ 
ім. М. Івасюка, 2011. – 20 с.  
Видання присвячено письменнику, прозаїку, поету, педагогу С. Г. Кричевському. Окрім методичних матеріалів подано 
його основні дати життя і творчості, бібліографію його творів [1977–2009] і список літератури про нього [1971–2010]. 
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3032. Смолюк Іван Олександрович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Бондар ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 28 с.   НБУВ: Р120110 
Висвітлено основні етапи життєвого шляху, наукової та педагогічної діяльності доктора педагогічних наук (1999), 
професора І. О. Смолюка. Матеріал покажчика згруповано у двох розділах: «Основні дати життя та діяльності», 
«Хронологічний покажчик наукових праць» [1976–2011]. Наприкінці подано допоміжні покажчики (алфавітний покажчик 
назв праць І. О. Смолюка, іменний покажчик) та комплект фотоілюстрацій. 
3033. Стегній Борис Тимофійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1980–2011 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
О. П. Анікіна, Д. В. Вовк [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. Д. Безуглий ; пер. О. Є. Пазущак ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, 
ДНСГБ, Ін-т експерим. і клітин. вет. медицини, ННЦ «Ін-т експерим і клініч. вет. медицини», Т-во НДП «Вет. медицина». – 
Київ : Аграр. наука, 2011. – 264 с. : портр.  НБУВ: ВА755215 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, організаційну, педагогічну та громадську діяльність вченого в галузі 
ветеринарної біотехнології й аграрної освіти, академіка УААН (2007) України Б. Т. Стегнія. Вміщено хронологічний 
покажчик його публікацій за 1980–2011 рр., відомості про автоські свідоцтва та патенти. Досліджено внесок ученого у 
розвиток наукової школи зі створення вітчизняних засобів захисту с. г. тварин і птиці на основі оздоровлення птахівничих 
господарств проти інфекційних захворювань. Розглянуто його фундаментальні дослідження з вивчення біологічних 
властивостей і генетичної мінливості мікроорганізмів-збудників вірусних хвороб худоби та птиці. 

3034. Степан Васильович Віднянський : біобібліогр.: до 60-ліття від дня народж. і 35-ліття наук.-пед. діяльності / 
уклад.: Н. В. Кривець, Н. А. Ярко ; відп. ред. А. Ю. Мартинов ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : [б. в.], 2011. – 88 с. : 
фотогр. – (Біобібліогр. вчених України).   НБУВ: ВА744661 
Висвітлено автобіографічний нарис та основні дати життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора 
історичних наук (1997), професора, заслуженого діяча науки і техніки України (2001) С. В. Віднянського. Наведено 
хронологічний покажчик його друкованих праць і список літературних джерел про нього. 

3035. Степан Львович Посацький. 1911–1985 : біобібліогр. покажч.: до 100-ої річниці від дня народж. / уклад. 
Б. С. Посацький ; ред. рада : О. В. Шишка (голова), І. О. Бєлоус, Т. П. Кривошия ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – 
Львів : [б. в.], 2011. – 69 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 44).   ЛННБУ: 2109511 
Видання містить основні етапи життя, інформацію про наукову, науково-організаційну та педагогічну діяльність ученого в 
галузі опору металів, кандидата технічних наук (1955), професора С. Л. Посацького. Вміщено інформацію про науковий 
доробок ученого. 

3036. Струни творчості Сергія Носаня : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Савчук ; авт. тексту В. І. Захарченко ; Упр. 
культури і туризму Черкас. облдержадмін., Черкас. ОУНБ ім. Т. Шевченка. – [2-ге вид., допов.]. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 
107 с. – (Сер. «Черкащини славетні імена»).  НБУВ: ВА720549 
Перший розділ бібліографічного посібника містить список літератури про життя і діяльність письменника Сергія Лукича 
Носаня. Другий розділ складають твори С. Носаня, які для зручності, виділені за жанрами. Матеріали подаються за 
хронологією публікацій, а в межах року — за алфавітом авторів або назв творів. 
3037. Суторміна Валентина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, 
Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. В. М. Федосов ; МОНмолодьспорту України, ДВНЗ 
«Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 36 с. : портр. – (Сер. «Портрети вчених Київ. нац. екон. ун-ту 
ім. В. Гетьмана»).   НБУВ: Р119706 
Висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук (1986), професора В. М. Суторміної та містить 
інформацію про її друковані праці [1954–2011]. До покажчика увійшли: монографії, підручники, навчально-методичні 
посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, дисертації, захищені під її керівництвом, та література про 
життя та діяльність В. М. Суторміної. 

3038. «Творча спадщина О. Романця у літературному літописі Буковини» : метод.-бібліогр. матеріали до 90-річчя від дня 
народж. науковця, краєзнавця і журналіста Олекси Романця / Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2011. – 16 с.  
Видання присвячено Олексі Стратоновичу Романцю — літературознавцю, фольклористу, критику, педагогу, кандидату 
філологічних наук. Окрім методичних матеріалів подано основні дати життя та діяльності О. С. Романця та список 
літератури про нього.  

3039. Творчий вимір Миколи Теліженка : бібліогр. нарис / авт.-уклад. М. М. Чеперис ; Комунал. заклад «Обл. б-ка для 
юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 10 с. : іл. – (Постаті у дзеркалі бібліогр.). – Без тит. 
арк.   НПБУ: А712277 
Видання присвячено заслуженому художнику України Миколі Матвійовичу Теліженку.  

3040. Третьяков Сергій Федорович (1872–1918) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1895–1921 рр. / уклад.: 
В. А. Вергунов, В. М. Самородов, Н. М. Опара ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ, Полтав. держ. аграр. 
акад. – Полтава : [б. в.], 2011. – 135 с. : іл. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 44).        НБУВ: ВА741371 
Видання присвячено вченому в галузі агрохімії, ґрунтознавства, землеробства та методики дослідної справи, засновнику 
Полтавської аграрної школи з агрономії, організатору с. г. дослідної справи С. Ф. Третьякову. Містить розділи: «Основні 
дати життя і діяльності Сергія Федоровича Третьякова», «С. Ф. Третьяков (1872–1918): життя та твори для генезису 
класичної агрономії», «Хронологічний покажчик публікацій С. Ф. Третьякова» [1895–1921], «Література про життя та 
діяльність С. Ф. Третьякова» [1899–2010], «З наукової спадщини та архівних джерел стосовно С. Ф. Третьякова». Іменний 
покажчик співавторів та персон, згаданих в наукових працях ученого, іменний покажчик авторів, що писали про нього. 

3041. Український письменник Валер’ян Підмогильний (1901–1937) : бібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Гологорська ; наук. 
ред. Р. В. Мельників ; ДЗ «ХДНБ ім. В. Г. Короленка». – Харків : [б. в.], 2011. – 78 с. – (Повернені імена).     НПБУ: А719162 
Видання підготовлено до 110-річчя від дня народження письменника Валер’яна Петровича Підмогильного. Покажчик містить 
відомості про життя і творчість В. Підмогильного, про його твори, що видавалися у 1919–2010 рр. (укр., рос. та ін. мовами). 
Матеріали подано за хронологією їх видання, література про окремі твори та рецензії на твори В. Підмогильного — за 
алфавітом назв, переклади, спогади про В. Підмогильного та художні твори про нього — за алфавітом авторів. Довідковий 
апарат складається зі статті про творчий шлях В. Підмогильного, алфавітного та іменного покажчиків. 

3042. Фатєєв Анатолій Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974–2010 рр. / уклад. Т. І. Кисіль [та ін.] ; НААН, 
ННЦ «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім О. Н. Соколовського». – Харків : Міська друк., 2011. – 73 с. : іл., портр. – (Сер. 
«Біобібліогр. провідних вчених ННЦ «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського»).      НБУВ: ВА750528  
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Висвітлено життєвий шлях, науково-дослідну й організаційну діяльність А. І. Фадєєва — вченого-агрохіміка, доктора с. г. 
наук (1996), професора, завідувача лабораторії охорони ґрунтів від техногенного забруднення ННЦ «Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». Наведено бібліографію його наукових публікацій за період 1974–2010 рр. 

3043. Федоткін Ігор Михайлович : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – 7 с. – 
(Серія «Видатні вчені НУХТ»).  
Видання підготовлено до 90-річчя від дня народження доктора технічних наук (1970), професора, заслуженого діяча науки 
і техніки України Ігоря Михайловича Федоткіна. 

3044. Шамрай Микола Григорович: доктор історичних наук, професор : вибрані тв. : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
О. З. Силка, Л. І. Синівська ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії, Каф. історії та 
етнології України. – Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 215 с. : портр.   НБУВ: ВА737256 
Видання присвячено 80-річчю від дня народження та 55-річчя наукової діяльності доктора історичних наук (1990), 
професора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького М. Г. Шамрая. Висвітлено наукову діяльність 
М. Г. Шамрая, наведено бібліографію наукових праць вченого, зокрема, публікацій та авторефератів дисертацій та 
дисертацій, захищених за його рецензування, співкерівництва й опонування, а також друкованих видань за його членства в 
редколегії та рецензування. Увагу приділено літературній спадщині М. Г. Шамрая — віршам, поемі «Князь і жрець» та 
п'єсі «Доля Богдана». 

3045. Шпіг Олександр Андрійович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. П. Ткаченко, І. П. Подгорна, Л. В. Алейнікова ; 
бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова ; МОНмолодьспорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 
Наук. б-ка. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 55, [14] с. : фотогр. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 25).  
НБУВ: ВА750099 
Покажчик присвячено вченому-економісту О. А. Шпігу — засновнику школи дослідження теоретико-методологічних 
проблем контролю в торгівлі, доктору економічних наук (1983), професору. Висвітлюються основні етапи життя, наукова, 
педагогічна і науково-організаційна діяльність ученого, відомості про життя та творчу діяльність О. А. Шпіга отримані з 
архіву університету. Подано бібліографічні описи наукових праць: монографії, підручники, навчальні посібники, статті з 
наукових збірок і періодичних видань, доповіді на конференціях, наукові видання під редакцією О. А. Шпіга, дисертації, 
захищені під його науковим керівництвом за період 1963–1994 рр. і список літературних джерел про нього. 
3046. Ювілейний доробок : зб. на пошану д-ра юрид. наук, проф. Степана Степановича Сливки: до 60-ліття від дня 
народж. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 47 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. 
політехніки).   НБУВ: Р118192 
Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність доктора юридичних наук (2002), професора, заслуженого юриста України 
С. С. Сливки. Наведено бібліографічні описи його наукових праць з проблем історії, теорії та філософії юриспруденції. 

3047. Юлія Миколаївна Косенко : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шакула ; Маріуп. держ. ун-т, 
Б-ка. – Маріуполь : МДУ, 2011. – 39 с. : фотогр. – (Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліогр. покажчики» ; вип. 6).  
Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності Ю. М. Косенко, кандидата педагогічних наук, професора 
кафедри дошкільної освіти. Подано бібліографічні дані на наукові та науково-методичні праці Ю. М. Косенко, 
опубліковані з 1986 по 2011 р. 
3048. Юрій Анатолійович Хоптяр (до 50-річчя від дня народж. і 30-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / 
упоряд. : В. С. Прокопчук, Ю. А. Хоптяр ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : ПП 
«Медобори-2006», 2011. – 28 с. – (Сер. «Постаті в освіті і науці»; вип. 18).  
Видання знайомить з життєвим шляхом та науковою діяльністю кандидата історичних наук, професора кафедри історії 
народів Росії та спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського державного університету Ю. А. Хоптяра.  

3049. Юрій Керекеш : бібліогр. покажч. до 90-річчя від дня народж. / уклад.: М. Б. Бадида, О. А. Канюка ; ред. 
Л. О. Ільченко ; Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : [б. в.], 2011. – 76 с. : фотогр. – (Корифеї 
Закарпаття : бібліогр.).  НБУВ: ВА749323 
Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність письменника, прозаїка, драматурга, перекладача, літературознавця, 
громадського діяча Юрія Юрійовича Керекеша. Наведено бібліографічні описи його літературних творів, перекладів, 
публіцистичних і літературознавчих публікацій, а також список літературних джерел про нього.  
3050. Юрій Миколайович Бажал : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. Ю. М. Бажал ; Нац. ун-т 
«Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : НБ НаУКМА, 2011. – 64 с. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).  
Покажчик присвячено 60-річчю доктора економічних наук (1991), професора, академіка АНВШ України (2010), члена-
кореспондента Академії технологічних наук України Ю. М. Бажала. У вступній статті «Автобіографія творчого шляху» 
зосереджено увагу на подіях, що вплинули на формування вченого та викладача. «Основні дати життя і діяльності» 
містять відомості (розташовані за хронологією) про освітню підготовку, досвід професійної діяльності, гранти 
міжнародних освітніх та дослідницьких програм. Бібліографічна частина покажчика структурово складається з 2 розділів. 
У розділі «Матеріали про вченого» зібрано та подано матеріали, в яких висвітлюються різні аспекти наукової та 
педагогічної діяльності науковця. Бібліографічні описи друкованих джерел анотовано. Другий розділ «Бібліографія 
друкованих праць» містить бібліографічні описи праць за період 1969–2010 рр. 

3051. Юрій Михайлович Грошевий: (до 80-річчя від дня народж. та 55-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) / упоряд. 
О. В. Капліна [та ін.] ; НАПрН України. – Харків : Право, 2011. – 76 с. : фотогр. кольор. – (Біогр. і бібліогр. вчених-
правознавців).   НБУВ: АО269780 
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність Ю. М. Грошевого — вченого в галузі 
кримінального процесу, доктора юридичних наук (1976), професора, академіка АПрН України, заслуженого діяча науки і 
техніки України (1992), заслуженого професора Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого». Наведено бібліографічні описи наукових публікацій вченого та список літературних джерел про нього. 

3052. Юрій Ступак (1911–1979): до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. О. К. Линник ; відп. за вип. 
Т. І. Фролова ; ред. О. Б. Абакарова ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2011. – 36 с. – (Краєзнавці Сумщини).      НПБУ: А710284 
Покажчик присвячено творчому і науковому доробку краєзнавця, мистецтвознавця, фольклориста, кандидата філологічних 
наук (1953), професора Юрія Петровича Ступака. Включено статті, присвячені науковому і творчому доробку науковця, 
бібліографію публікацій Ю. П. Ступака (окремі видання, статті в книгах, журналах, газетах), рецензії, переклади, видання 
під редакцією науковця, а також список літератури про нього та його творчу діяльність. Матеріал систематизований за 
типами видань, а в середині розділів за хронологією. Хронологічні межі включеної інформації — 1932–1981 рр. Є перелік 
періодичних видань, в яких публікувався Ю. П. Ступак, допоміжні іменний і географічний покажчики. 
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3053. Ярослав Михайлович Гумницький : біобібліогр. покажч. / уклад. В. М. Атаманюк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», 
Ін-т хімії та хім. технологій. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 120 с. : фотогр. – (Біобібліогр. вчених Львів. 
політехніки ; вип. 47).   НБУВ: ВА744289 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність ученого в галузі хімічної інженерії й охорони 
навколишнього середовища, громадського діяча, доктора технічних наук (1986), професора Я. М. Гумницького. Наведено 
бібліографію основних наукових праць. Подано короткий життєпис і список науковців, що захистили дисертації за його 
керівництвом. 

3054. Яруцький Лев Давидович (1931–2002): (до 80-річчя від дня народж. Маріуполь. краєзнавця) : біобібліогр. покажик / 
уклад. О. В. Кучерява ; авт. вступ. ст. Р. П. Божко ; Донец. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Донец. ОУНБ 
ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2011. – 91 с. – (Сер. «Краєзнавці Донеччини»).  
Біобібліографічний покажчик присвячено маріупольському краєзнавцю, журналісту Л. Д. Яруцькому. Подано творчу 
біографію краєзнавця, список літератури про життя і творчість [1985–2011], праці Л. Д. Яруцького [1961–2010]. Матеріали 
подано за хронологією публікацій, а в межах року — за алфавітом авторів або назв творів, описаних під назвою. Іменний 
покажчик. Покажчик періодичних видань. 

2012 

3055. Абакуменко Ольга Вікторівна: (до 35-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: 
О. Д. Кудрявцева, Т. А. Сіденко ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 27 с. – 
(Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Видання знайомить з біографією та науковою діяльністю О. В. Абакуменко — кандидата економічних наук (2004), 
доцента Чернігівського державного інституту економіки і управління. Охоплює наукові статті в періодичних виданнях 
[2001–2011]. Покажчик містить довідковий аппарат: іменний покажчик співавторів та алфавітний покажчик назв праць. 
3056. Академік АН УРСР Гродзинський Андрій Михайлович (1926–1988): біобібліогр. покажч.: до 85-річчя від дня 
народж. / уклад.: М. М. Давиденко, Г. А. Бугаєнко, Г. А. Гродзинська, В. П. Грахов ; наук. ред. В. А. Вергунов ; Асоц. б-к 
України, ДНСГБ НААН. – Київ : [б. в.], 2012. – 204 с. : портр. – (Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни України» ; 
кн. 5).  НБУВ: ВА763383 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, організаційну, громадську діяльність вченого-біолога, засновника сучасної 
алелопатії (науки про хімічну взаємодію рослин) та теоретичних основ фітодизайну, доктора біологічних наук (1965), 
професора, академіка АН УРСР (1979) А. М. Гродзинського. Подано перелік його наукових і науково-публіцистичних 
праць, монографій. 
3057. Академік міжнародної академії інформатизації та Лісівничої академії наук України Швиденко Анатолій 
Зіновійович : основні біогр. дані та бібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: П. І. Лакида, Р. Д. Василишин ; наук. ред. 
П. І. Лакида ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С., 2012. – 
167 с. : кольор. іл., фото.  НБУВ: ВА780087 
Видання підготовлено до 75-річчя від дня народження доктора с. г. наук (1983), професора. 

3058. Академік НАН України Олег Федорович Німець / уклад.: О. К. Горпинич, О. Д. Григоренко, Ю. М. Павленко ; авт. 
біогр. нарису : І. М. Вишневський, Ю. М. Павленко ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. – К. : Ін-т ядер. дослідж., 2012. – 
102 с. : фотогр.   НБУВ: ВА749572 
У книзі коротко висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності вченого в галузі 
експериментальної ядерної фізики, засновника школи з ядерних реакцій із зарядженими частинками, доктора фізико-
математичних наук (1961), професора, академіка АН УРСР (1978), заслуженого діяча науки і техніки України Олега 
Федоровича Німця. Видання підготовлено до 90-річчя від дня народження вченого. 

3059. Академік Рожественський Борис Миколайович (1874–1943) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1901–1958 рр. / 
уклад.: В. А. Вергунов, В. П. Петренкова, І. В. Гребенюк ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ, Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юрьєва. – Харків : [б. в.], 2012. – 171 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 48). – Текст укр. 
та рос.  НБУВ: ВА761109 
Викладено інформацію про основні етапи життя, віхи наукової діяльності та відомості щодо наукової спадщини одного з 
організаторів-методистів с. г. дослідної справи, вченого в галузі рослинництва та методики дослідної справи в агрономії, 
професора, академіка ВАСГНІЛ (1935) Б. М. Рожественського. Подано бібліографію наукових праць та науково-
популярних публікацій ученого. 

3060. Анатолій Іванович Панченко : бібліогр. покажч. основ. публ. автора / уклад. С. В. Вовченко ; Таврій. держ. 
агротехнолог. ун-т, Наук. б-ка. – Мелітополь : [б. в.], 2012. – 24 с. – (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ).  
Покажчик охоплює публікації доктора технічних наук (2007), професора А. І. Панченка з 1985 до 2011 р. включно. При 
підготовці видання було використано каталог публікацій професорсько-викладацького складу ТДАТУ, базу даних «PPS» 
електронного каталогу наукової бібліотеки університету, матеріали мережі інтернет. 

3061. Анатолій Качан: «Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень» : біобібліогр. нарис / авт.-уклад. 
Н. В. Загайна ; ДЗ «Нац. б-ка України для дітей». – Київ : [б. в.], 2012. – 64 с.  НБУВ: СО31766 
Висвітлено основні етапи життя дитячого поета Анатолія Леонтійовича Качана. Викладено автобіографічні нотатки митця, 
зроблено огляд його творчості, наведено бібліографічні покажчики творів і літератури про нього. 
3062. Андрій Антонович Карнабед : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. В. Романчук ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; ред. П. В. 
Грищенко ; відп. за вип. І. М. Аліференко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. 
Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 73 с. – (Сер. «Історики та краєзнавці 
Чернігівщини» ; вип. 17).   НПБУ: А725730 
Видання присвячено архітектору, краєзнавцю, художнику А. А. Карнабеду. Матеріал систематизовано за такими 
розділами: праці А. А. Карнабеда, неопубліковані матеріали, література про А. А. Карнабеда, автобіографія 
А. А. Карнабеда, допоміжні покажчики (іменний, географічний). 

3059а. Андрій Жук (1880–1968) : бібліогр. покажч. / уклад. і передм. А. М. Магурчак. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 
2012. – 37 с. : іл.  НБУВ: Р121348 
Андрій Ілліч Жук — громадсько-політичний діяч, дипломат, публіцист. 
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