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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. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3054.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3055.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3060.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3062.pdf
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3059б. Андрій Михайлович Штангрет : біобібліогр. покажч. / уклад. О. В. Мельников ; Укр. акад. друкарства. – Львів : 
УАД, 2012. – 50 с. - (Вчені Укр. акад. друкарства).  НБУВ: ВА769225 
Вчений-економіст, кандидат економічних наук, доцент. 
3063. Базалій Валерій Васильович вчений-селекціонер : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976-2012 рр. / уклад.: 
В. В. Морозов, М. І. Федорчук, Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська, І. О. Смирнова ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : 
Олді-Плюс, 2012. – 76 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. діячів с.-г. науки України» : вип. 16).   НБУВ: ВА764472  
Відображені основні етапи життя та наукової діяльності доктора с. г. наук (2003), професора, завідувача кафедри 
рослинництва, генетики, селекції та насінництва, ректора Херсонського державного аграрного університету В. В. Базалія. 
Подано список державних і галузевих нагород, хронологічний покажчик наукових праць ученого [1976–2012], перелік 
авторських свідоцтв і патентів, фотоматеріали. 
3064. Барсамов Николай Степанович (1892–1976) : биобиблиогр. указ. / сост. Л. К. Краснова ; Крым. респ. учреждение 
«Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко». – Симф. : [б. и.], 2012. – 32 с.  
Видання присвячено 120-річчю від дня народження кримського художника, мистецтвознавця, педагога та музейного діяча 
М. С. Барсамова. Покажчик складається з біографічного нарису, двох розділів: «Наследие Н. С. Барсамова», «Жизнь и 
творчество» та іменного покажчика. До розділу «Наследие Н. С. Барсамова», за алфавітом, включено альбоми 
репродукцій, мистецтвознавчі, історичні, біографічні і краєзнавчі праці. 

3065. Баширов Іслам Халідович : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя з дня народж. / уклад.: Т. П. Ткаченко [та ін.] ; 
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, 2012. – 78, [7] с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 26).  
НБУВ: ВА759865 
Покажчик знайомить з науково-педагогічною, організаційною і громадською діяльністю І. Х. Баширова — кандидата 
економічних наук, професора, академіка АЕНУ, декана факультету маркетингу, торгівлі та митної справи Донецького 
національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. До видання увійшли наукові праці вченого 
(монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, статті з наукових збірок і періодичних видань, тези 
та доповіді конференцій, наукові праці під редакцією вченого, дисертації, захищені під його науковим керівництвом). 

3066. Бих Анатолій Іванович : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська ; відп. ред. І. П. Аврамова ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – 80 с. – (Видатні науковці).  
Покажчик висвітлює праці А. І. Биха — доктора фізико-математичних наук (1990), професора, завідувача кафедри 
біомедичних електронних пристроїв та систем Харківського національного унівеситету радіоелектроніки. Подано основні 
дати життя та діяльності вченого, сторінки його біографії, бібліографічні описи (розташовані за хронологією) як 
опублікованих документів А. І. Биха (монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, 
матеріали конференцій і семінарів, авторські свідоцтва та патенти), так і неопублікованих (депоновані рукописи, звіти про 
НДР, дисертації й автореферати тощо) [1966–2011]. 

3063а. Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та творчість / авт.-уклад.: О. С. Онищенко, 
Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич [та ін.] ; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, НБУВ. – К., 2012. – 603 
с. – (Вибрані наук. пр. акад. В. І. Вернадського ; т. 10).   НБУВ: ВС54586 
Наведено бібліографічні матеріали (укр., рос., інозем. мовами) за період 1885–2012 рр. Подано інформацію про зібрання 
наукових праць і монографії вченого, публікації у періодичних виданнях, епістолярну спадщину, літературу про життя та 
діяльність В.І. Вернадського, а також бібліографічні посібники та довідкові видання. Література про життя та діяльність 
вченого розкриває історію та сучасний стан досліджень спадщини й особистості В.І. Вернадського. В розділі «Бібліографія 
бібліографії» подано відомості про посібники, присвячені вченому, списки, огляди, довідники, каталоги та путівники, 
видані окремо й опубліковані в книгах і періодичних виданнях. Присутні іменний покажчик, алфавітний покажчик праць 
та предметний покажчик. 
3067. Білик Микола Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1972–2012 рр. / упоряд. : В. О. Ульянова, 
С. О. Довгалюк ; відп. ред. В. О. Ульянова. – Харків : ХНАУ, 2012. – 41 с. – (Учені ХНАУ ім. В. В. Докучаєва).  
У виданні, підготовленому до 70-річчя від дня народження вченого в галузі біологічного захисту рослин, кандидата 
біологічних наук М. О. Білика, відображено етапи його наукової, педагогічної, науково-методичної діяльності. Подано 
біографічний нарис про вченого, списки його наукових праць [1972–2011], підручників та навчальних посібників [1989–
2012], навчально-методичних [1981–2010] та інформаційних матеріалів [1978–2008]. 

3068. Богдан Васильович Слющинський : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шаула ; 
МОНмолодьспорту України, Маріуп. держ. ун-т, Наук. б-ка. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 42 с. – (Сер. «Праці вчених МДУ. 
Бібліогр. покажчики» ; вип. 7). 
Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності Б. В. Слющинського — доктора соціологічних наук (2010), 
професора, завідувача кафедри політології, філософії та соціології Маріупольського державного університету. До видання 
увійшли наукові, навчально-методичні та художні твори вченого, опубліковані впродовж 1995–2011 рр. 

3069. Богдан Іванович Губаль : бібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня народж. та 35-річчя творчої діяльн.) / упоряд. : 
О. Б. Гуцуляк, І. М. Арабчук ; авт. передм. Н. П. Бабій ; МОНмолодьспорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 
Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. – 63 с. : кольор. іл. – (Сер. «Вчені Прикарпат. нац. ун-ту»). 
НБУВ: ВА755322 
У покажчику представлено методичні посібники, статті, каталоги, участь у виставках, мистецькі роботи Б. І. Губаля — 
професора кафедри дизайну, історії і теорії мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника, заслуженого діяча мистецтв України (2002). Вміщено список літератури про вченого та відгуки про його 
творчість. 

3070. Богдан Іванович Сушинський : кат. вид., 1972–2012 / упоряд. Л. М. Бур’ян ; ред. М. Л. Десенко ; М-во культури 
України, ОННБ ім. М. Горького. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 85 с. – (Сер. біобібліогр. покажч. «Письменники 
Одеси» ; вип. 30).  НБУВ: ВА767844 
Подано перелік видань за 1972–2012 рр. (укр., рос. мовами), станом на 1 січня 2013 р., письменника, заслуженого 
журналіста України, громадського діяча Б. І. Сушинського. Висвітлено його біографію та перелік важливих подій у житті 
та творчості. Увагу приділено творчій та громадській діяльності прозаїка. 
3067а. Богдан Йосипович Пташник : біобібліогр. довідник / відп. ред. Р. М. Кушнір ; НАН України, Ін-т прикладних 
проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів : [б. в.], 2012. – 51 с.   НБУВ: Р110584 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3063.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3066.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3067.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3068.pdf
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Математик, доктор фізико-математичних наук (1989), професор, члена-кореспондент НАН України (2003). Іменний 
покажчик. 
3071. Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872–1941) : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Пайонок, О. Сулима, Н. Дирда [та 
ін.] ; авт. нарисів : Н. Білик, Н. Дирда ; ред. Г. Жовтко ; Терноп. ОУНБ [та ін.]. – Тернопіль : [Підручники і посібники], 2012. – 
239, [16] с. : фотогр. – (Родом з України ; вип. 8).   НБУВ: ВА764153 
Покажчик якнайповніше представляє бібліографію [1899–2012] про багатогранну діяльність поета, прозаїка, перекладача, 
критика та історика літератури, редактора, видавця, педагога, художника, мистецтвознавця, дійсного члена НТШ Богдана 
Сильвестровича Лепкого. Складається із загальної частини, що містить описи праць, книг і публікацій про різносторонню 
діяльність Б. Лепкого, а також документів, що є у фондах Державного архіву Тернопільської області й Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею, і матеріалів мережі Інтернет, які виділено в окремі розділи. 
3072. Борис Володимирович Буркинський : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. Т. В. Кочеткова ; авт. вступ. ст. : 
С. К. Харічков, Н. І. Хумарова ; наук. ред. : О. М. Котлубай, Н. І. Хумарова ; ред. І. С. Шелестович ; ОННБ ім. М. Горького, 
НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Київ : Освіта України, 2012. – 231 с. : іл. – (Вчені Одеси ; вип. 46).  
НБУВ: ВА763708 
Видання присвячено Б. В. Буркинському — доктору економічних наук (1989), професору, академіку НАН України (2003), 
заслуженому діячу науки і техніки України (1997). Містить хронологічний та алфавітний перелік праць ученого, 
опублікованих українською, російською та англійською мовами [1967–2012]. Окремими розділами подані монографії, 
наукові доповіді, інші видання з виокремленням програм, концепцій державного, регіонального, місцевого розвитку; 
публікації у наукових збірниках, періодичних та інших виданнях; доповіді, виступи на конференціях, семінарах та інших 
заходах; публікації у газетах. Самостійні розділи покажчика складають науково-дослідні розробки; діяльність з 
редагування, упорядкування та рецензування; керівництво, консультування та опонентська діяльність при підготовці та 
захисті дисертацій з питань економіки. Розділ «Література про життя і діяльність» самостійними підрозділами включає 
відомості про Б. В. Буркинського в енциклопедичних, довідкових та інших виданнях; звітах, тематичних збірниках та 
інших виданнях НАН України, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; публікації у періодичних 
виданнях. Довідковий апарат посібника складається з алфавітного покажчика назв праць, покажчика співавторів, 
покажчика поточних видань з публікаціями Б. В. Буркинського, списка абревіатур. 
3073. Борис Ткаченко: до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Сум. ОУНБ. – [2-е вид., допов.]. – Суми : 
[б. в.], 2012. – 63 с. – (Краєзнавці Сумщини).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях Бориса Івановича Ткаченка — письменника, публіциста, історика, краєзнавця, 
етнографа, агронома, громадсько-політичного діяча. Подано автобіографічний нарис «Сповідь», фото з особистого архіву 
Б. І. Ткаченка, основні дати життя і діяльності, перелік публікацій (окремі видання, статті в збірниках, статті в періодиці, 
художні твори) [1969–2010], список матеріалів про Б. Ткаченка (нагородження, статті в книгах, статті в періодиці, 
інтерв’ю, відгуки на творчість Б. Ткаченка) [1985–2011], допоміжні покажчики (іменний, географічний). 

3074. Буйських Сергій Борисович : біобібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня народж.) / упоряд. І. М. Кулатова; відп. та 
наук. ред. О. Б. Супруненко ; Ін-т археології НАН України [та ін.]. – К. ; Полтава : ІА НАН України, 2012. – 81 с. : фотоіл. 
НПБУ: А720072 
Фахівець у галузі античної археології, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології 
НАН України.  

3075. Булгаков Ю. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991–2011 рр. : бібліогр. / 
Ю. Булгаков, С. Павленко ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 59 с.  НБУВ: ВА761574 
Відображено здобутки української історичної науки доби незалежності у царині дослідження життя та діяльності 
державного діяча, очільника Гетьманату 1918 р. Павла Петровича Скоропадського. Складається з передмови, 
систематичного покажчика: I) Публікації джерел; II) Матеріали конференцій, ювілейні збірники; III) Наукові праці: 
монографії, навчальні посібники, брошури, статті; IV) Дисертації та автореферати дисертацій; V) Довідкові видання. 

3076. В. И. Даль в социокультурном пространстве (1801–2011) : библиогр. указ. : [в 2-х ч.] / сост. Н. Л. Юган ; науч. ред. 
С. А. Ильин ; Гос. учреждение «Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко», Междунар. фонд «Русский мир» (г. Москва). – Луганск ; 
М. : ГУ «ЛНУ им. Т. Шевченко», 2012. – Ч. 1–2.   НБУВ: С11178/1–2 
Покажчик присвячено 210-річчю від дня народження В. І. Даля — вченого, письменника і лексикографа, укладача 
«Толкового словаря живого великорусского язика». Містить відомості про його життя і діяльність, літературні твори, 
наукові праці, переписку із сучасниками. Подано наукові і науково-популярні дослідження, щодо різних напрямів його 
діяльності, а також мемуарні твори. Видання забезпечено іменним та предметно-тематичним покажчиками. 

3077. Вадім Вадімов — архітектор : біобібліогр. покажч.: (до 40-річчя творч. діяльн.) / упоряд. В. М. Ханко ; ред. 
О. Б. Супруненко ; Нац. спілка архіт. України, Укр. акад. архітектури. – К. ; Полтава : [б. в.], 2012. – 56 с. : кольор. іл., 
фотогр. 
НБУВ: ВА751417 
Висвітлено основні віхи життя та творчості доктора архітектури, професора, члена Національної спілки архітекторів 
України Вадіма Митрофановича Вадімова. Наведено його архітектурні проекти, наукові дослідження та праці. 

3074а. Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажч. / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред.: В. М. Дрьомін, 
М. М. Солодухіна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-ка. – О. : Фенікс, 2012. – 61 с. – (Вчені нац. ун-ту «Одес. юрид. 
акад.» ; вип. 20).  НБУВ: ВА772194 
Доктор юридичних наук (2003), професор, член-кореспондент НАПрН України (2010). 

3078. Валерій Трипачук : бібліогр. покажч. / уклад.: М. З. Литвин, І. В. Морозова ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН 
України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 2012. – 50 с.  НБУВ: ВА756957 
Видання присвячено 70-річному ювілею Валерія Михайловича Трипачука — письменника, публіциста, редактора, 
довголітнього завідувача редакційно-видавничого відділу ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України (нині — Львівська 
національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника). Бібліографічний покажчик репрезентує творчий доробок 
ювіляра за 1961–2012 роки. 
3079. Вальдемар Едвардович Пясецький : бібліогр. покажч. / упоряд. : А. А. Понагайба, О. Л. Рибачук ; Упр. культури і 
туризму Волин. ОДА, Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки, Волин. краєзнав. музей. – Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – 
115 с. : іл.  НПБУ: А715391 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3071.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3073.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2012) 

323 

 

Покажчик присвячено 40-річній праці, творчому доробку волинського дослідника, історика, краєзнавця В. Е. Пясецького. 
До видання включено бібліографічні записи окремо виданих творів, публікацій у збірниках, періодичних виданнях, 
матеріалів про життя і діяльність В. Е. Пясецького, виступи на радіо й телебаченні. Публікацію доповнюють допоміжні 
покажчики та фотоілюстрації. 

3080. Василий Антонович Свич — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: (к 75-
летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. : С. Б. Глибицкая, В. А. Маслов ; авт. вступ. ст. В. А. Маслов ; науч. ред. 
В. М. Яковенко ; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 50 с.  
Біобібліографічний покажчик присвячено доктору фізико-математичних наук (1990), професору, ректору Харківського 
державного університету (1993–1998) В. А. Свичу. Містить слово про ювіляра, статтю про віхи життя В. А. Свича, основні 
дати життя і діяльності вченого, список його наукових праць і винаходів, навчальних і навчально-методичних посібників 
та інших публікацій [1967–2011], літератури про нього [1971–2009]. Наведено список фото [1981–2009], дисертацій, 
виконаних під керівництвом В. А. Свича [1985–2008], іменний покажчик. 

3081. Василь Григорович Кремень — філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. 
Пономаренко, С. П. Пєєва, Л. М. Айвазова ; вступ. ст. Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. 
Л. О. Пономаренко ; НАПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 3-тє вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 
2012. – 295 с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 20).   НБУВ: ВА761449 
Подано науковий доробок [1990–2012] В. Г. Кременя, доктора філософських наук (1991), професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України (1997), академіка НАН України (2000), академіка і президента НАПН України за останні 23 роки 
(1990–2012). До покажчика вміщено список літератури про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя [1997–2012]. 

3082. Великий зодчий Бекетов Олексій Миколайович: (до 150-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / уклад.: 
В. О. Соколова, Л. О. Христодорова, Ю. М. Балабанік [та ін.] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; відп. ред. Н. О. Євсюкова. – 
Харків : ХНАМГ, 2012. – 28 с.  
Покажчик знайомить з творчою, науковою, педагогічною спадщиною доктора архітектури (1939), професора, академіка 
архітектури (1894), заслуженого діяча мистецтв УРСР (1941) О. М. Бекетова. Видання складається з розділів: «Видатний 
архітектор Харкова та його творіння», «Спадщина Олексія Миколайовича Бекетова», «Особисте зібрання книг, подароване 
Академії О. М. Бекетовим», «Публікації про Олексія Миколайовича Бекетова». 

3083. Виктор Валентинович Еременко / сост. В. В. Еременко ; Физико-техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина. – 
Киев : Академпериодика, 2012. – 60 с., 5 с. ил. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины). 
НБУВ: ВА754933 
Висвітлено життєвий шлях, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність ученого в галузі фізики низьких 
температур, доктора фізико-математичних наук (1967), професора, академіка АН УРСР (1978), заслуженого діяча науки 
України (1982) В. В. Єременка. Включено біографічну статтю (рос., укр. мовами), основні дати життя, низку фотоілюстрацій, 
список публікацій вченого (в систематично-хронологічному порядку) [1958–2001]. Без допоміжних покажчиків. 

3084. Віктор Терлецький: до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Терлецький, О. К. Линник ; 
авт. вступ. ст. В. Голубченко ; ред. С. І. Оленко ; Сум. ОУНБ ім. Н. Крупської. – 2-е вид., допов. – Суми : [б. в.], 2012. – 
70 с. – (Краєзнавці Сумщини).   НПБУ: А723060 
Видання присвячено творчому доробку письменника, публіциста, краєзнавця, педагога, члена НСПУ Віктора 
Володимировича Терлецького. Містить «Основні дати життя і діяльності», статтю, присвячену життєпису і творчому 
доробку В. Терлецького. Посібник включає публікації В. В. Терлецького (окремі видання, статті в книгах, в періодиці), а 
також літературу про нього та його творчу діяльність, інтерв’ю з краєзнавцем, рецензії на твори. Матеріал 
систематизовано за типами видань, а в середині — за хронологією. Хронологічні межі включеної інформації 1965–2011 рр. 
Інформація про публікації подана з максимальною повнотою, але не є вичерпною. Є допоміжні іменний і географічний 
покажчики. 

3085. Він був гордим українцем, а не прислужником-малоросом : пам'ятка користувачеві до 85-річчя від дня народж. 
Теофіля Комаринця / упоряд. М. Гема ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в.], 2012. – 10 с. 
Пам'ятка присвячена 85-річчю від дня народження вченого літературознавця, мовознавця, фольклориста, доктора 
філологічних наук (1987) Теофіла Івановича Комаринця. 

3086. Владимир Александрович Марченко / отв. ред. В. П. Котляров ; Физико-техн. ин-т низких температур 
им. Б. И. Веркина. – Київ : Академпериодика, 2012. – 56 с., 7 с. ил. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  
НБУВ: ВА754923 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності 
В. О. Марченка — вченого в галузі математики і математичної фізики, доктора фізико-математичних наук (1951), 
професора, академіка АН УРСР (1969) і АН СРСР (1987), заслуженного діяча науки і техніки. Наведено покажчик 
друкованих праць, який знайомить із працями вченого [1946–2011]. Показана роль В. О. Марченка у відкритті нових 
наукових напрямів у сучасній математичній фізиці, про створення Фізико-технічного інститута низьких температур і його 
математичного відділення. 

3087. Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. К. Гайко, О. А. Денисова ; наук. ред. 
А. С. Орел ; ред. П. В. Куліш ; відп. за вип. В. С. Качина ; Держ. вищ. наук. заклад «Донбас. держ. пед. ун-т», Б-ка. – 
Слов'янськ : Маторін Б. І., 2012. – 54 с. : портр. – (Сер. «Видатні професори ун-ту» ; вип. 4).  НБУВ: ВА762284 
Покажчик присвячено вченому-лінгвісту, педагогу, доктору філологічних наук (1999), професору Донбаського державного 
педагогічного університету В. А. Глущенку. У покажчику подано бібліографію праць автора, опублікованих впродовж 39 
років [1973–2012] з питань методології мовознавства, лінгвістичної історіографії, історії східнослов’янських мов, методики 
викладання російської мови. Видання містить список літератури про життя та науково-педагогічну діяльність ученого. 

3088. Володимир Григорович Рутківський : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ОННБ ім. М. Горького. – 
Одеса : [б. в.], 2012. – 77 с. – (Сер. біобібліогр. покажч. «Письменники Одеси» ; вип. 30).  НБУВ: ВА767843 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та творчої діяльності поета, письменника, публіциста, літературного критика 
В. Г. Рутківського. Подано перелік його наукових праць, переклади творів, а також висвітлено його участь у громадському 
житті. 
3089. Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності / уклад.: 
Л. Савенкова, В. Крячко ; відп. ред. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 245 с. : іл. – Тит. арк. 
паралельно англ.  ДНПБУ: 012/Є 27 
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У книзі представлено дослідження наукового та політико-громадського простору активності історика, соціолога, етнолога, 
етносоціолога, доктора історичних наук (1989), професора, члена-кореспондента АН України (1992), директора Інституту 
соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ ім. М. П. Драгоманова Володимира Борисовича Євтуха. Структура 
видання включає: цитування праць вченого вітчизняними та зарубіжними дослідниками, його участь у наукових заходах, 
перелік власних праць у бібліотеках світу та згадки про науковця, державницьку діяльність та зв’язки з міжнародними та 
вітчизняними суспільними структурами. Останній розділ містить списки вибраних праць В. Б. Євтуха з посиланнями на 
інтернет-видання. 

3090. Володимир Михайлович Половець : 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.], 2012. – 39 с.         НБУВ: Р120469 
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність В. М. Половця — доктора історичних наук (1997), 
професора, завідувача кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського національного педагогічного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій за період 1972–2011 рр. і список 
літературних джерел про нього. 

3091. Володимир Петрович Харченко : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. Ф. Семенова, В. Ю. Вахнован, О. П. Шкурко ; 
наук. ред. В. Ю. Вахнован ; НТБ Нац. авіац. ун-ту. – Київ : НАУ, 2012. – 88 с. – (Біобібліогр. науковців НАУ).  
До покажчика увійшли матеріали про наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність, а також 
перелік основних праць з наукового доробку [1969–2012] доктора технічних наук (1994), професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України В. П. Харченка. Наведено біографічну довідку з оглядом науково-педагогічного доробку вченого 
та основні дати життя й діяльності В. П. Харченка. Покажчик побудовано за хронологічним принципом. У межах кожного 
року спочатку розміщено праці іноземними мовами, книжки, потім — усі інші публікації. Видання доповнено іменним 
покажчиком співавторів. 

3092. В'ячеслав Чорновіл: будівничий храму української незалежності : кат. книжк. вист. до 75-ліття від дня народж. / 
уклад.: Н. В. Джус, І. М. Петровська ; відп. за вип. Л. В. Бабій ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 
2012. – 11 с.  
Публікація приурочена 75-річчю від дня народження громадсько-політичного діяча, великого патріота В'ячеслава 
Чорновола, представляє документальні джерела з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. І. Франка та інтернет-ресурси. Вміщено коротку біографічну довідку, бібліографічна частина складається з розділів 
«Грані творчості В. Чорновола» та «В'ячеслав Чорновіл на тлі українського відродження». Документи в межах підрозділів 
«Книжкові видання» розміщено за алфавітом прізвищ авторів та назв творів, а документи в підрозділах «Періодичні 
видання» — у зворотно-хронологічному порядку. 
3093. Геній української музики: до 170-річчя від дня народж. Миколи Віталійовича Лисенка : бібліогр. покажч. / уклад.: 
О. В. Мартинова, О. А. Горбань ; відп. за вип. В. О. Герасимова ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – 
Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 12 с.  
Публікація підготовлена з нагоди 170-річчя від дня народження композитора, піаніста, диригента, педагога, фольклориста, 
громадського діяча М. В. Лисенка з фонду наукової бібліотеки Запорізького національного університету, до якої ввійшли 
статті з періодичних видань, наукових збірників, книги. Окремий розділ склали електронні ресурси інтернет-сайтів, де 
розміщено цікаві публікації, дослідження. Список створено на базі електронного каталогу бібліотеки за період 2001–
2011 рр. станом на 28.02.2012. 

3094. Гливенко Валентина Василівна: біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко ; Чернігів. держ. ін-т 
економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 12 с. – (Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю кандидата економічних наук, доцента Чернігівського 
державного інституту економіки і управління В. В. Гливенко. До публікації увійшли наукові статті в періодичних 
виданнях [1997–2011]. Вміщено допоміжний алфавітний покажчик співавторів. 

3095. Грановська Людмила Миколаївна — доктор економічних наук, професор / уклад.: В. В. Морозов, Н. В. Дудяк, С. М. 
Братішевська ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Айлант, 2012. – 82 с. : фотогр. кольор. – (Сер. «Біобібліогр. діячів с.-г. 
науки України» ; вип. 13).   НБУВ: ВА752606  
Бібліографічний покажчик наукових праць відображає основні етапи життя та наукової діяльності доктора економічних 
наук (2008), професора, відмінника освіти України Л. М. Грановської. Наведено бібліографічні описи її наукових 
публікацій [1994–2012]. 

3096. Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. Вип. 3. До 290-річчя з дня народж. / бібліогр.-
уклад.: О. Шкира, О. Нефедова, А. Яковенко [та ін.] ; ред. : В. Коцур, І. Доброскок, О. Базалук ; наук. консультант А. Брехунець ; 
авт. проекту О. Шкира ; фото. О. Бобильов ; худож. портр. Г. Єгорова ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди, 
Б-ка. – Переяслав-Хмельницький : Кондор, 2012. – 205 с. : іл. – Тит. арк. паралельно англ.   ДНПБУ: 012 /С 44 
Видання присвячено 290-й річниці від дня народження Григорія Сковороди та висвітлює життєвий і творчий шлях 
філософа, педагога-просвітителя. 

3097. Грицаєнко Володимир Іванович : біобібліогр. покажч.: до 75-річчя від дня народж. / уклад.: Л. В. Грицаєнко, 
Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2012. – 44 с. – (Винахідники Харківщини ; 
вип. 4).  
Покажчик присвячено винахіднику, фахівцю з питань інноваційних технологій та обладнання, доктору філософії, 
кандидату технічних наук В. І. Грицаєнку. Вміщено біографічний нарис, перелік основних дат життя, виробничої, наукової 
і педагогічної діяльності та бібліографічний список за такими розділами: «Друковані роботи В. І. Грицаєнка» [1964–2011], 
«Авторські свідоцтва СРСР, патенти України, Росії на винаходи та корисні моделі», «Про В. І. Грицаєнка». 
3098. Данюк Василь Макарович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, 
Н. О. Туртова ; авт. вступ. ст. А. М. Колот ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; МОНмолодьспорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. 
ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 93, [16] с. : іл. – (Сер. «Портрети вчених Київ. нац. економ. ун-ту 
ім. В. Гетьмана»).   НБУВ: ВА765860 
Видання висвітлює основні етапи життя і діяльності кандидата економічних наук, професора В. М. Данюка та містить 
інформацію про його друковані праці [1958–2012]. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні 
посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про його життя і діяльність. 
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3099. «Добрий дипломат, справжній державний муж, великий український патріот»: до 130-річчя від дня народж. 
В’ячеслава Казимировича Липинського : бібліогр. покажч. / уклад. Е. А. Черкасова, відп. за вип. В. О. Герасимова ; 
МОНмолодьспорту України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 12 с.  
З нагоди 130-річчя від дня народження політичного діяча, історика, історіософа, соціолога, публіциста, теоретика 
консерватизму В. К. Липинського. Наукова бібліотека Запорізького національного університету підготувала 
бібліографічний список публікацій зі своїх фондів, присвячений життю та творчій діяльності В. К. Липинського, до якого 
ввійшли статті з періодичних видань, наукових збірників, книги. Окремий розділ склали електронні ресурси інтернет-
сайтів, де розміщено цікаві публікації, дослідження. Список створено на базі електронного каталогу за період 2001–
2011 рр. станом на 14.04.2012. 

3100. Доля, пов'язана з Україною: до 120-річчя від дня народж. К. Г. Паустовського : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
І. З. Тарасинська, В. Л. Штангєєва ; ред. : Г. М. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. 
від. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 115 с.  НБУВ: ВА766939 
Подано описи творів російського письменника Костянтина Георгійовича Паустовського, видані в Україні, а також 
українські видання книг і статей про його життя та творчість. 
3101. Дорош Марія Сергіївна: (до 35-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко, 
О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 21 с. – (Сер. покажчиків 
пр. науковців ЧДІЕУ). 
Видання знайомить з біографією та науковою діяльністю кандидата технічних наук, доцента М. С. Дорош. Покажчик 
містить наукові статті в періодичних виданнях [2001–2012], довідковий апарат: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць. 

3102. Жертовна праця задля добра і величі рідного народу — обов’язок кожного українця : реком. список літ. до 100-
річчя від дня народж. Ярослава Стецька / упоряд. : Л. Рудик, Г. Москович ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. 
ОУНБ. – Львів : [б. в.], 2012. – 18 с. – (Поборники державності України).  НПБУ: А711490 
Рекомендаційний список літератури присвячено столітньому ювілею від дня народження політичного діяча, організатора 
та ідеолога українського національного революційного руху, близького соратника Степана Бандери і продовжувача його 
справи, дипломата Ярослава Семеновича Стецька. 

3103. Жив на чатах духовного ренесансу : біобібліогр. покажч. пр. Б. І. Степанишина / уклад.: Л. А. Костильова, 
Г. М. Люльчук ; наук. ред. : О. Л. Промська ; ред. : З. М. Тирак ; відп. за вип. : В. П. Ярощук ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – 
Рівне : Волин. обереги, 2012. – 56 с. : фотоіл. – (Сер. «Славетні земляки»).   НБУВ: ВА760217 
До видання вміщено відомості про основні етапи життя, наукової та громадської діяльності педагога, літературознавця, 
громадського діяча Бориса Ільковича Степанишина, низку статей, присвячених відомому землякові, бібліографічний 
покажчик та фотоілюстрації з його особистого архіву. Матеріал у біобібліографічному покажчику згруповано в двох 
основних розділах: «Друковані праці Б. І. Степанишина» та «Література про життя, наукову та громадську діяльність 
Б. І. Степанишина». До покажчика включено описи окремо виданих праць, публікацій зі збірників, продовжуваних і 
періодичних видань. Публікація доповнена допоміжним апаратом: іменним покажчиком, алфавітним покажчиком назв 
творів автора та переліком переглянутих «Літописів книг», «Літописів журнальних статей», «Літописів газетних статей». 

3104. Життєве кредо професора В. П. Струманського : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. С. Прокопчук, І. І. Грінішина, 
І. О. Старенький ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.] ; Кам’янець-Подільський нац. ун-т 
ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – (Сер. «Постаті в освіті і науці» ; вип. 19).  
До покажчика включено біобібліографічні матеріали, в яких йдеться про наукову та педагогічну діяльність доктора 
педагогічних наук (1989), професора Василя Петровича Струманського, бібліографію його наукових, науково-популярних 
праць та ін. матеріалів [1981–2001], список літератури про нього, а також подано одну з його неопублікованих праць. 

3105. Життя в пісні : автобіогр. мозаїка / упоряд. : Г. І. Пристай, М. В. Дем’янів ; відп. за вип. Л. В. Бабій ; Івано-Франків. 
ОУНБ ім. І. Франка, Від. літ. з мистец. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2012. – 15 с. + 1 електрон. опт. диск (DVD-R).  
Видання розкриває сторінки життя і творчості примадонни світової оперної сцени, оперної співачки Соломії Амвросіївни 
Крушельницької, яка по праву займає одне з перших місць у сузір'ї найвидатніших митців кінця ХІХ — початку ХХ 
століття. Це видання містить перелік друкованих джерел про творчу індивідуальність Соломії Крушельницької та додаток 
відео-презентацію «Магічне сяйво рідкісних світлин». 
3106. Жорж Шарпак — лауреат Нобелівської премії : наук.-допоміж. покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк ; наук. ред. 
О. Л. Промська ; ред. : З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. : В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 32 с. – (Сер. 
«Славетні земляки»).  НБУВ: Р120430 
Покажчик присвячено Георгію Шарпаку (Georges Charpak) — французькому фізику, лауреату Нобелівської премії в галузі 
ядерної фізики, члену Академії наук Франції, уродженцю м. Дубровиці Рівненської області. До видання включено праці, 
публікації в збірниках, періодичних виданнях та інтернет-ресурси, які висвітлюють сторінки життєвого шляху Георгія 
Шарпака. Видання доповнено допоміжним апаратом: покажчиком авторів, редакторів, укладачів, перекладачів та назв праць. 
3107. З Україною у серці. Леонід Даценко : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; авт. вступ. ст. В. М. Кова-
ленко ; Упр. культури Черкас. облдержадмін., Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка. – Черкаси : КЗ «Обл. б-ка для 
юнацтва ім. В. Симоненка», 2012. – 29 с. : іл. — (Лауреати обл. літ. премії ім. В. Симоненка ; вип. 14).         НПБУ: А725746 
Видання, присвячене письменнику, громадсько-політичному діячу Леоніду Миколайовичу Даценку, містить вступну статтю 
Валентини Коваленко «Той, хто дихає на повні груди Україною», рецензію Василя Захарченка на книгу Л. Даценка 
«Український лев», матеріал про Л. М. Даценка та вибрані поезії із його збірки «І янгол з автоматом на плечі». Бібліографічна 
частина посібника носить рекомендаційний характер і складається з розділів: «Твори Леоніда Даценка», «Вибрана література 
про Л. М. Даценка», «Інтернет-посилання та електронні видання». Хронологічні межі — 1989–2012 рр. 
3108. Захаренко Олександр Антонович (1937–2002 рр.) : біобібліогр. покажч. : (до 75-річчя від дня народж.) / уклад.: 
Л. І. Прокопенко, С. О. Захаренко ; наук. ред. А. І. Кузьмінський ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Черкас. 
нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 63 с. – (Сер. «Бібліогр. вчених Черкас. нац. 
ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 17).   НБУВ: ВА750293 
У покажчику зібрано бібліографію праць педагога, громадського діяча, академіка АПН України (1992), заслуженого 
вчителя УРСР (1974), народного вчителя СРСР (1983) О. А. Захаренка та список літератури про нього. 

3109. Згадуючи Андрія Малишка: до 100-річчя від дня народж. : бібліогр. список літ. / уклад. Т. В. Мамалига ; ред. 
І. О. Громовенко ; Голов. управл. культури київ. міськ. держ. адмін., Публ. б-ка ім. Л. Українки. – Київ : [б. в.], 2012.  
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Список підготовлено до 100-річчя від дня народження поета, перекладача, літературного критика Андрія Самійловича 
Малишка. Основними джерелами пошуку були електронні каталоги НПБУ, Національної бібліотеки України для дітей, 
Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки. Добір документів було завершено у жовтні 2012 р. На початку списку подано 
офіційні документи. Матеріали у списку розташовані за окремими розділами і розміщено за алфавітом авторів або назв. 

3110. Зінаїда Павлівна Тулуб (1890–1964) : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. М. Колесніченко, Н. І. Моісеєнко, Т. В. Доб-
ко [та ін.] ; вступ. ст. М. Г. Жулинського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, НБУВ. – Київ : НБУВ, 
2012. – 144, [16] с. : фотогр.  НБУВ: ВА756247 
Бібліографічний покажчик присвячено життю та творчій діяльності письменниці, поетеси З. П. Тулуб — автора широко 
відомих історичних романів, а також поезій, п'єс, кіносценаріїв, перекладів. Включено також бібліографічні відомості про 
родину Тулубів. 

3111. Злототкана лінія життя. Віталію Петровичу Мацьку — 60 : (біобліогр. покажч.) / упоряд. : В. Мельник, В. Борейко ; 
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.], 2012. – 80 с.   НБУВ: ВА765833 
Бібліографічний покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом літературознавця, письменника, публіциста, 
краєзнавця В. П. Мацька. Бібліографія подається за підрозділами: наукові праці; літературознавчі, критичні матеріали; 
публіцистика; редагування та упорядкування видань; художні твори. В межах підрозділів література систематизована в 
хронологічній послідовності. Хронологічні межі 1969–2012 рр. Дане видання супроводжує допоміжний іменний покажчик. 

3112. Іван Абрамов: біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Терлецький, О. К. Линник ; вступ. ст. : В. В. Терлецький, 
С. В. П’ятаченко ; ред. С. І. Отенко ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2012. – 30 с. – (Краєзнавці Сумщини).    НПБУ: А723059 
Покажчик присвячено творчому доробку краєзнавця Сумщини Івану Спиридоновичу Абрамову. Включає публікації 
І. Абрамова за період 1901–2007 рр. Матеріал систематизовано у 2 розділах: I. Публікації І. Абрамова; II. Матеріали про 
І. Абрамова. В середині розділів — за типами видань (окремі видання, статті в книгах, в періодиці) за хронологією. 
Інформація про публікації подана з максимальною повнотою, але не є вичерпною. Є допоміжні іменний і географічний 
покажчики. 

3113. Іван Рябенко : біобібліогр. покажч. / уклад. О. К. Линник ; ред. С. І. Отенко ; вступ. ст. : Я. Кривко, Ш. Акічев ; Сум. 
ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2012. – 27 с. – (Краєзнавці Сумщини).  НПБУ: А723061 
У покажчику вперше зібрано інформацію про публікації краєзнавця Сумщини, голови Конотопського міськвиконкому 
(1946–1951) Івана Петровича Рябенка, уродженця м. Конотоп, а також матеріалів про нього. Покажчик відкривають статті, 
присвячені життєвому шляху і творчому доробку І. Рябенка, продовжують публікації І. Рябенка за період 1963–1998 рр. 
Матеріал систематизовано за хронологією. Є допоміжні іменний і географічний покажчики. 

3114. Іван Степанович Олійник (1922–1995) : біобібліогр. покажч. (до 90-річчя з дня народж.) / уклад. О. М. Сергієнко. – 
Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 18 с.  
Видання присвячено мовознавцю, вченому у галузі лексикології, словотвору, фразеології, методики викладання у вищій і 
середній школах, професору І. С. Олійнику. Видання знайомить читачів з працями, які вийшли за життя вченого і 
складається з основних дат його життя та діяльності, списку літератури про нього і бібліографії публікацій І. С. Олійника 
(словники [1958–1997], підручники [1958–1973], методичні посібники [1964–1992], наукові статті [1956–1989], рецензії 
[1968–1973]).  

3115. Іванов Анатолій Олександрович : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. Н. Нефедова, Т. О. Недайвода, О. Б. Зайка ; 
Нац. гірн. ун-т, НТБ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 44 с. – (Біобібліогр. вчених).  
Покажчик підготовлено до 100-річчя від дня нарождення інженера-електромеханіка, доктора технічних наук (1960), 
професора А. О. Іванова. Висвітлено основні етапи життя, наукові праці, наукові доповіді [1938–2003], присвячені 
проблемам електроприводу та автоматизації шахтних підйомних установок та список літератури про вченого, список 
авторських свідоцтв та патентів. Допоміжний апарат складається з покажчиків співавторів та алфавітного покажчика 
друкованих праць. 
3116. Ігор Борисович Гирич : біобібліогр. покажч. / упоряд. : В. Кравченко, Г. Стариков, Я. Федорук ; наук. ред. : 
К. Козелецька, Я. Федорук ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Укр. 
письменник, 2012. – 75 с. : фотогр.  
У книжці висвітлюється життєвий і творчий шлях І. Б. Гирича — дослідника історії ХІХ–ХХ ст., києвознавця, журналіста, 
редактора і організатора науки. Покажчик, що видається з нагоди 50-літнього ювілею історика, укладено за хронологічним 
принципом [1980–2012]. 

3113а. Ігор Валентинович Алєксєєв : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. / уклад.: О. І. Познякова, 
О. М. Рудницька, М. В. Сергєєва ; ред.: І. О. Бєлоус, Н. Е. Кунанець, О. В. Шишка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. : 
[б. в.], 2012. – 97 c. – (Біобібліогр. вчен. Львів. політехніки ; вип. 52).  НБУВ: ВА762516 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну діяльність доктора економічних наук, 
професора, академіка АЕНУ І. В. Алексєєва. Подано перелік праць вченого, у тому числі навчально-методичних та 
авторефератів дисертацій. 
3117. Ігор Михайлович Ситий : (біобібліогр. покажч.) / склали : С. Л. Лаєвський, Л. П. Линюк ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; 
ред. І. Я. Каганова ; 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. – 19 с. – (Сер. «Історики та 
краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 18).  НПБУ: А725739 
Бібліографію праць І. М. Ситого розміщено за принципом прямої хронології. У межах років: окремі праці, статті із 
наукових збірників та часописів за алфавітом назв. Публікації про І. М. Ситого — у прямій хронології. Добір літературних 
джерел завершено 31 січня 2012 р. Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з 
іменного та географічного покажчиків. 

3118. Ігор Олександрович Гірка. Професор Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна : до п'ятидесятиріччя від дня народж. : 
біобібліогр. покажч. / уклад. В. О. Гірка ; наук. ред. К. М. Степанов ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ. – Харків : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 70, [4] с. : фотогр.   НБУВ: ВА768702 
Покажчик включає автобіографічний нарис, список наукових статей [1988–2012], а також коротку інформацію про 
співавторів наукових праць, опонентів дисертацій доктора фізико-математичних наук (2004), професора І. О. Гірки. 
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3119. Ізмаїл Іванович Срезневський (до 200-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. С. Журавльова, Н. Г. 
Мацнєва, Е. Д. Дроснева [та ін.] ; вступ. ст. : С. Ю. Страшнюк, Є. Х. Широкорад ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк ; бібліогр. ред. : 
С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 185 с.      НБУВ: Онищенко О. С. / ВА1739 
Біобібліографічний покажчик, присвячений 200-річчю від дня народження філолога і славіста І. І. Срезневського (1812–
1880), містить праці вченого, включаючи численні перевидання, монографії та статті про нього, які виходили різними 
мовами, починаючи з середини XIX ст. Видання підготовлено спільно з бібліографами Болгарії, Росії, Сербії, Словенії. 

3120. Йосиф Бург: до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / підгот. : О. Гаврилюк, О. Стецька, 
Г. Добровольська, Т. Макарейчук ; ред. І. Рудько ; відп. за вип. М. Довгань ; Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : 
ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2012. – 40 с.  
Покажчик містить інформацію про буковинського єврейського письменника, почесного громадянина м. Чернівці Йосифа 
Куновича Бурга. Видання складається з таких розділів: «Праці Й. Бурга», «Література про життя і творчість». 
3121. Кандидат технічних наук Федір Юхимович Ялпачик: бібліогр. покажч. основ. публ. автора з 1971 р. : до 65-річчя з 
дня народж. / уклад.: С. В. Вовченко, Н. М. Семенюк ; Таврій. держ. агротехнолог. ун-т, Наук. б-ка. – Мелітополь : [б. в.], 
2012. – 28 с. – (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ).  
Покажчик, присвячений кандидату технічних наук, професору, декану факультету переробки та зберігання продукції с. г. 
ТДАТУ Ф. Ю. Ялпачику, включає хронологічний список його публікації [1971–2012]. При підготовці видання були 
використані традиційні каталоги та картотеки, електронний каталог наукової бібліотеки ТДАТУ. 

3122. Канівець Віктор Іванович: (до 75-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко, 
О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 35 с. – (Сер. покажчиків 
пр. науковців ЧДІЕУ). 
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю В. І. Канівця — вченого-ґрунтознавця, мікробіолога, доктора 
с. г. наук (1986), професора Чернігівського державного інституту економіки і управління. Покажчик включає 
бібліографічні описи праць ученого за період з 1965 по 2011 рік і складається з наступних розділів: біографія, наукові 
статті в журналах та виданнях, що продовжуються, авторські свідоцтва і патенти, статті в газетах. Покажчик містить 
довідковий апарат: іменний покажчик співавторів, іменний покажчик співавторів патентів і авторських свідоцтв, 
алфавітний покажчик наукових праць. 

3123. Кармазин Виталий Иванович : биобиблиогр. указ. / сост. : О. Н. Нефедова, Т. А. Недайвода, О. Б. Зайка. – 
Днепропетровск : Нац. горный ун-т, 2012. – 120 с. – (Биобиблиогр. ученых). 
Покажчик підготовлено до 100-річчя від дня нардження інженера-металурга, доктора технічних наук (1960), професора 
В. І. Кармазіна. До видання включено інформацію про опубліковані наукові праці, які зображують напрями досліджень і 
педагогічної діяльності вченого. Допоміжний апарат включає алфавітний покажчик назв наукових праць і покажчик 
співавторів. 

3124. Карпенко Юрій Михайлович: (до 40-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко, 
О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 17 с. – (Сер. покажчиків 
пр. науковців ЧДІЕУ). 
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Ю. М. Карпенка — кандидата економічних наук (2002), 
доцента Чернігівського державного інституту економіки і управління. Покажчик включає бібліографічні описи праць 
ученого [1996–2011], містить довідковий апарат — іменний покажчик співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

3125. Коваленко Лариса Олексіївна: (до 60-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко, 
О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 34 с. – (Сер. покажчиків 
пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Л. О. Коваленко — кандидата економічних наук (1980), 
професора Чернігівського державного інституту економіки і управління. До покажчика увійшли монографії, збірки статей, 
матеріали конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, підручники і навчальні посібники [1978–2012], 
містить довідковий апарат: іменний покажчик співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

3126. Композитор, поет-перекладач: до 180-річчя від дня народж. П. І. Ніщинського (21.09.1832–16.03.1896) : 
біобібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Авраменко ; авт. передм. : А. Ф. Завальнюк, Т. О. Марчук ; ред. : О. Г. Поліщук, 
М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2012. – 64 c. – (Наші видатні 
земляки).   НБУВ: ВА769266  
Біобібліографічний покажчик присвячується 180-й річниці від дня народження композитора, першого перекладача з 
давньогрецької мови творів Гомера й Софокла, громадського діяча Петра Івановича Ніщинського та висвітлює його 
життєвий і творчий шлях. 

3127. Коростильов Леонтій Іванович : бібліогр. покажч.: до 70-річчя з дня народж. / уклад.: С. Ю. Гординець, 
Т. С. Панченко ; МОНмолодьспорту України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Наук. б-ка. – Миколаїв : 
НУК, 2012. – 26 с.  
Бібліографічний покажчик присвячується 70-річчю від дня народження доктора технічних наук (2006), професора 
Л. І. Коростильова. Подано короткий біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових і навчально-методичних 
робіт [1972–2011]. 

3128. Коршунова Ганна Федорівна : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. І. Пасинкова, наук. ред. Т. П. Ткаченко ; 
МОНмолодьспорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – Донецьк : 
Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 103, [10] с. : іл. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 28).   НБУВ: ВА765351 
Покажчик знайомить з науково-педагогічною, організаційною, громадською діяльністю Г. Ф. Коршунової — винахідника 
у галузі громадського харчування і харчових технологій, кандидата технічних наук, професора. Подано бібліографічні 
описи наукових праць за 45 років діяльності вченого. Біографічні матеріали і документи знайомлять з найбільш значними 
подіями у професійному житті Г. Ф. Коршунової. 

3129. Кострова М. В. Наталія Дорошенко (1888–1974) — бібліотекар, письменник, педагог : біобібліогр. нарис / 
М. В. Кострова, О. В. Харгелія ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 
2012. – 196 с. : портр., іл.  НБУВ: ВА761158 
На основі ґрунтовного дослідження архівних матеріалів і публікацій у періодичних виданнях реконструйовано життєвий і 
творчий шлях Наталії Вікторівни Дорошенко (у заміжжі — Савченко) — бібліотекаря бібліотеки Товариства «Просвіта» у 
Львові, бібліотекознавця, книгознавця, педагога, письменниці і громадсько-політичного діяча. Видання вміщує 
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бібліографію праць Н. Дорошенко і літератури про неї за 1921–2011 рр., її листування, передруки окремих статей та 
ілюстративний матеріал. 
3130. Кропівний В. М. Петренко Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2011 р. / В. М. Кропівний, 
В. М. Сало, М. О. Свірень ; авт. вступ. ст. М. І. Черновол ; МОН молодьспорту України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. – 
Кіровоград : КОД, 2012. – 99 с. : портр. – (Вчені Кіровоград. нац. техн. ун-ту ; кн. 5).  НБУВ: ВА754817 
Відображено наукову й освітянську діяльність кандитата технічних наук, професора, заслуженого працівника народної 
освіти України, першого проректора Кіровоградського національного технічного університету М. М. Петренка. Наведено 
біографію та бібліографічні дані його публікацій [1966–2009]. 

3131. Лариса Терентіївна Масенко : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. : Л. Трач, Н. Трач ; 
Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Києво-Могил. акад., 2012. – 154, [18] с. : фотогр. – (Вчені НаУКМА).  
НБУВ: ВА758786 
Покажчик підготовлено з нагоди 70-річного ювілею мовознавця, фахівця у галузі соціолінгвістики, історії української 
літературної мови, стилістики, ономастики, доктора філологічних наук (2005), професора, академіка АНВШ України 
(2010) Л. Т. Масенко. Видання складається з двох розділів, що побудовані за хронологічно-алфавітним принципом. 
Перший — «Публікації про Масенко Ларису Терентіївну» охоплює бібліографічні описи з анотаціями публікацій про 
життєвий шлях та творчі досягнення Лариси Терентіївни. До другого розділу «Хронологічний покажчик друкованих праць 
Л. Т. Масенко» увійшли друковані праці від першої публікації в пресі 1968 р. до року укладання покажчика. Праці, в яких 
Л. Т. Масенко була редактором, рецензентом, упорядником, до яких писала передмови, подаються наприкінці алфавіту 
праць у відповідних хронологічних межах. 

3132. Ласло Балла — угорський письменник Закарпаття, поет, драматург, перекладач = Balla László — kárpátaljai 
magyar író, költő, dramaturg, műfordító: до 85-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Б. Бадида, Є. Й. Слуцька ; 
ред. Л. О. Ільченко ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : Вид-во 
В. Падяка, 2012. – 140, [8] с. : іл. – (Корифеї Закарпатття : бібліогр. ; [№ 8]). – Назва обкл. : Ласло Балла = Balla László. – 
Текст укр., угор.  НБУВ: ВА760057 
Покажчик підготовлено до 85-річчя від дня народження визначної постаті угорської культури Закарпаття Ласло Балли. 
Вміщує дані про видання окремих творів, публікацій в антологіях, періодичних виданнях та збірниках. Також у покажчику 
представлені вперше зібрані літературознавчі та мистецькі статті Л. Балли, його рецензії, фейлетони та коментарі. 

3133. Леонід Миколайович Тіщенко : біобібліогр. покажч. пр. за 1975–2012 рр. / уклад.: Л. О. Кучерявенко, 
Т. В. Новікова, Н. Є. Артюх [та ін.] ; Наук. б-ка Харків. нац. техн. ун-ту с. г. ім. П. Василенка. – Харків : Міськдрук, 2012. – 
158 с., портр. – (Сер. : «Біобібліогр. вчених ХНТУСГ» ; вип. 3).   НБУВ: ВА757554  
Відображено основні етапи наукової діяльності вченого в галузі землеробської механіки, післязбиральної обробки зерна, 
доктора технічних наук (2004), професора, члена-кореспондента УААН (2007) Леоніда Миколайовича Тіщенка. Подано його 
життєпис, основні дати життєвого шляху та діяльності вченого, наукові здобутки, перелік нагород, бібліографію наукових 
праць Л. М. Тіщенка [1975–2012] (монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, наукові статті зі 
збірників і журналів, авторські свідоцтва та патенти). Матеріал згруповано у хронологічному порядку за видами видань, в 
межах року — за алфавітом назв. Довідковий апарат видання містить іменний та предметно-тематичний покажчики. 

3134. Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе» : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Оленич ; вступ. ст. 
Г. Веселовська ; ред. О. Раскіна ; відп. за вип. В. Вітенко ; Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. ОУНБ, Нац. центр 
театр. мистец. ім. Леся Курбаса. – Тернопіль : [Підручники і посібники], 2012. – 288, [16] с. : фотогр. – (Родом з України ; 
вип. 7).   НБУВ: ВА760715 
Покажчик присвячено Лесеві Курбасу (Олександр-Зенон Степанович Курбас) — акторові, режисеру, публіцисту, 
організаторові театру, театральному педагогу, драматургу, перекладачеві. Містить бібліографію його праць [1906–2012], 
літератури про нього та інформацію про електронні ресурси про його життя і творчість. 
3135. Леся Степовичка: поет, прозаїк, есеїст : біобібліогр. вид. / упоряд. : І. Голуб, Л. Степовичка. – Дніпропетровськ : 
ДОУНБ, 2012. – 50 с. – (Сер. «Літ. Дніпропетровщина»).  НБУВ: ВА769261 
Справжнє Шуманн Олександра Несторівна – поетеса, перекладачка, прозаїк. 
3136. Лідія Коць-Григорчук : бібліогр. покажч. / авт. передм. : О. Кровицька, У. Єдлінська. – Львів : Літопис, 2012. – 
51 с. : фотогр.  НБУВ: ВА753884 
Розглянуто матеріали про науковий доробок діалектолога, лексикографа, мистецтвознавця, педагога, доктора філологічних 
наук (1996) Лідії Михайлівни Коць-Григорчук за 1959–2011 рр. Надано відомості про започаткування нею в Україні 
системного вивчення написів (дипінті) на творах українського середньовічного малярства (станкового, монументального), 
виявлення закономірностей часового зв'язку між особливостями іконописання та способами накреслювання літер, 
визначення своєрідності української книжкової в'язі. Показано, що особливе місце в науковому доробку Л. Коць-
Григорчук посідає лінгвогеографія. 
3137. Макаренко Микола Васильович : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. О. Коваленко, В. С. Лизогуб ; авт. вступ. ст. 
В. С. Лизогуб ; наук. ред. Н. А. Тарасенкова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 78 с. – 
(Бібліогр. вчених Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 18).   НБУВ: ВА750301 
Подано стислі відомості про життя та діяльність вченого-фізіолога, доктора біологічних наук (1999), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України М. В. Макаренка. Видання містить вступну статтю «Макаренко Микола 
Васильович: життєвий та творчий шлях», «Матеріали про вченого» [1970–2011], «Список учнів М. В. Макаренка, які 
захистили кандидатські і докторські дисертації з 1983 р.», «Список дисертацій, захищених при опонуванні 
М. В. Макаренка» [1981–2011], «Хронологічний покажчик друкованих праць М. В. Макаренка» [1965–2011]. Іменний 
покажчик. 

3138. Марютін Федір Миколайович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2011 рр. / упоряд. : В. О. Ульянова, 
С. О. Довгалюк ; відп. ред. В. О. Ульянова. – Харків : ХНАУ, 2012. – 72 с. – (Учені ХНАУ ім. В. В. Докучаєва).  
Висвітлюються основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності міколога, фітопатолога, фітофармаколога, 
фахівця в галузі захисту с. г. культур від шкідливих організмів, кандидата біологічних наук (1972), професора Ф. М. 
Марютіна. Включено статтю про життєвий і творчий шлях ученого, автобіографічний нарис, списки наукових праць, 
підручників та навчальних посібників, науково-методичних матеріалів, інформаційних листків, перелік дисертацій, 
захищених під його науковим керівництвом. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3131.pdf
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3139. Меремінський Артур Йосипович: науковець, природознавець, читач : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. О. Нікітіна ; 
відп. за вип. В. П. Ярощук ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. З. М. Тирак. – Рівне : [б. в.], 2012. – 62 с. – (Сер. «Дослідники 
Рівнен. краю»).  
Біобібліографічний покажчик присвячено пам’яті вченого в галузі ветеринарних наук, викладача, еколога, природолюба 
А. Й. Меремінського. До посібника включені бібліографічні описи окремо виданих праць А. Й. Меремінського, публікацій 
у виданнях, що продовжуються, газетах та журналах [1957–2006]. Покажчик вміщує статті, спогади, висловлювання про 
А. Й. Меремінського, бібліографічні описи статей про його життя та діяльність [2007–2010]. Видання доповнено 
допоміжним апаратом та фотоілюстраціями. 
3140. Микола Васильович Багров / уклад.: Л. К. Чижова, В. К. Федоров ; авт. вступ. ст. М. О. С’єдін [та ін.] ; НАН 
України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2012. – 137, [18] с. : фотогр. кольор. – (Біобібліогр. 
вчених України). – Текст укр., рос. та англ.  НБУВ: ВА758160 
Покажчик висвітлює наукову та педагогічну діяльність доктора географічних наук, професора, академіка НАН України 
(2010), Героя України, ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (1998–2014), М. В. Багрова. 

3141. Микола Іванович Гриценко: до 30-річчя наук.-пед. діяльності на посаді зав. кафедри : біобібліогр. покажч. / 
уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; Черніг. НПУ ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. – Чернігів : 
[б. в.], 2012. – 68 с.   НБУВ: ВА752176 
Покажчик висвітлює науково-педагогічну діяльність доктора фізико-математичних наук (1989), професора, заслуженого 
працівника освіти України М. І. Гриценка. Вміщує наукову автобіографію вченого та його науковий доробок у вигляді 
переліку наукових та науково-методичних публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, авторських свідоцтв та 
патентів на винаходи, навчальних посібників [1968–2012]. В автобіографії розкривається процес становлення і напрямки 
діяльності наукової школи вченого з фізики рідких кристалів. 

3142. Микола Куліш — драматург світового масштабу: до 120-річчя від дня народж. : бібліогр. список літ. / уклад. 
Л. П. Яременко ; ред. І. О. Громовенко ; відп. за вип. М. О. Залепа ; Гол. упр. культури КМДА, Публ. б-ка ім. Лесі Українки, 
Від. дов.-бібліогр. та інф. роботи. – Київ : [б. в.], 2012. – 31 с.  
Список літератури присвячено письменнику, драматургу і режисеру, одному з засновників української модерної 
драматургії — Миколі Гуровичу Кулішу. Відкриває його літературознавча стаття «Трагізм долі митця». Бібліографічна 
частина складається з розділів: «Основні видання творів М. Г. Куліша» [1955–2010], «Література про життя та творчу 
діяльність М. Г. Куліша» [1962–2007], «До питання вивчення творчості М. Г. Куліша» [1955–2011] та «Вшанування 
пам’яті М. Г. Куліша». 
3143. Микола Миколайович Дідович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова ; Черніг. НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 24 с.   НПБУ: А727230 
У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць кандидата педагогічних наук (1980), доцента 
кафедри педагогіки, психології, методик навчання фізики та математики ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка М. М. Дідовича. 
Складається з таких розділів: «Автобіографія»; «Хронологічний покажчик праць Миколи Миколайовича Дідовича» [1973–
2012]; «Іменний покажчик співавторів». 

3140а. Мирослав Савчин: наук.-пед. біогр. / уклад. А. Зимянський. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту 
ім. І. Франка, 2012. – 97 c.  НБУВ: ВА762838  
Біобібліографічний покажчик знайомить з життєвим і науково-педагогічним шляхом доктора психологічних наук (1997), 
професора Мирослава Васильовича Савчина. Висівтлено основі сфери його наукових інтересів, наведено загальний список 
публікації та список публікацій з окремих проблем.  

3144. Михайлина Сабадаш — майстриня художньої вишивки: до 100-річчя від дня народж. народної вишивальниці : 
пам’ятка користувачу / уклад. М. Качорак ; відп. за вип. Л. Бабій ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : 
[б. в.], 2012. – 8 с.  
До видання включено біографічні дані про Михайлину Олександрівну Сабадаш, інформацію про її творчість опубліковану 
у книгах та у періодиці [1979–1997] з фондів Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка, та посилання на інтернет-ресурси. 
Спиоск літератури у виданні розміщено у зворотній хронології, в межах року — за алфавітом авторів або назв. 
3145. Михайло Івасюк (1917–1995) : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад.: О. Гаврилюк, А. Лупан, Т. Лямна, 
Г. Добровольська ; ред. М. Довгань ; Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. меморіал. музей В. Івасюка, Чернів. 
ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2012. – 127 с. : фото.   НБУВ: ВА767059 
Вміщено інформацію про письменника, літературознавця, фольклориста, педагога, громадського і культурного діяча 
Михайла Григоровича Івасюка. Наведено біографічні дані та бібліографію його праць: прозових і поетичних творів, 
перекладів, публіцистичних нарисів. Спогади про письменника систематизовано за алфавітом прізвищ авторів статей. 
Простежено взаємостосунки в родині Івасюків, зокрема з сином Володимиром — відомим поетом і композитором. 
3146. Михайло Павлович Козловський : біобібліогр. покажч. / авт. вступ. ст.: М. А. Кориневський ; упоряд.: Л. А. Дідух, 
Н. Я. Гривнак ; відп. ред.: І. М. Мриглод, І. В. Пилюк, О. Л. Іванків ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів : [б. в.], 
2012. – 45 с. – (Бібліогр. укр. вчених).  НБУВ: Р121957 
Відображено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності доктора фізико-математичних наук, 
професора М. П. Козловського. В хронологічному порядку наведено перелік його наукових робіт, вміщено алфавітний 
покажчик співавторів. 
3147. Михайло Якимович Брицин : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; 
МОНмолодьспорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Ін-т іноземної філології, Наук. б-ка. – Київ : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 63 с. : іл. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).  
Покажчик присвячено науковому доробку мовознавця, доктора філологічних наук (1967), професора Інституту іноземної 
філології НПУ ім. М. П. Драгоманова М. Я. Брицина. Видання містить нарис науково-педагогічної і громадської діяльності 
вченого, основні дати його життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць [1954–2010] М. Я. Брицина, 
перелік наукових праць науковців, які працювали під його керівництвом, список літератури про нього [1981–2010], 
фотоальбом та іменний покажчик. 

3148. Міхеєв Євген Костянтинович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2012 рр. / уклад.: В. В. Базалій, 
М. І. Федорчук, Н. В. Анічкіна ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Айлант, 2012. – 63 с. : портр. – (Біобібліогр. діячів с. г. 
науки України ; вип. 14).   НБУВ: ВА756820  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3139.pdf
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Відображено основні етапи життя та наукової діяльності доктора с. г. наук (1995), професора Є. К. Міхеєва. Подано 
хронологічний покажчик праць вченого [1966–2012], інформацію про прикладні інноваційні розробки науково-
навчального і виробничого призначення та ін. матеріали. 

3149. Наталія Григорівна Мозгова : біобібліогр. покажч. : до 55-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльності в 
НПУ ім. М. П. Драгоманова / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; бібліогр. ред. : Г. І. Шаленко, О. А. Кадіна ; 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філософ. освіти і науки, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 
76 с. : кольор. фотогр.  НБУВ: ВА766499 
Покажчик присвячений науково-педагогічній діяльності доктора філософських наук (2006), професора, заслуженого 
працівника освіти України (2011) Н. Г. Мозгової. У виданні подано нарис науково-педагогічної та громадської діяльності, 
основні дати життя та діяльності та хронологічний покажчик друкованих праць вченого. Покажчик містить також список 
літератури про Н. Г. Мозгову та фотоальбом. 

3150. Наталія Юхимівна Пушкар : біобібліогр. покажик / упоряд. А. А. Понагайба ; відп. за вип. : А. М. Силюк, 
Л. А. Стасюк. – Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – 152 с.  НБУВ: ВА758050 
Висвітлено науковий доробок Н. Ю. Пушкар — головного хранителя Волинського краєзнавчого музею, краєзнавця, 
лесезнавця, музеолога, дослідника Волині, лауреата обласної премії імені М. Куделі. Наведено бібліографічні записи 
окремо виданих творів та у співавторстві, публікацій у збірниках, періодичних виданнях, матеріали про її видавничу та 
виставкову діяльність. 

3151. Нежлукченко Тетяна Іванівна — учений зоотехнік / уклад. В. В. Базалій ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : 
ХДАУ, 2012. – 64 с. – (Біобібліогр. діячів с.-г. науки України ; вип. 15).   НБУВ: ВА759315  
У бібліографічному покажчику наукових праць висвітлено діяльність фахівця у галузі зооінженерних технологій і селекції 
в тваринництві, педагога, доктора с. г. наук (2000), професора Т. І. Нежлукченко. Вміщено хронологічний покажчик 
публікацій вченого за 1976–2012 рр. 
3152. Ніколаєнко Юрій Володимирович: (до 50-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: 
Т. А. Сіденко, О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 20 с. – 
(Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Ю. В. Ніколаєнка — кандидата економічних наук (2005), 
доцента Чернігівського державного інституту економіки і управління. До покажчика увійшли дані біографічного 
характеру, бібліографічні відомості про наукові праці [1998–2012], містить довідковий апарат: іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

3153. Олег Семенович Падалка : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії педагогіки, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 
100 с. : фотогр. кольор. – (Сер. «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).  НБУВ: ВА758300 
Біобібліографічний покажчик присвячено 60-річчю від дня народження, 40-річчю педагогічної та 30-річчю науково-
педагогічної діяльності доктора педагогічних наук (2009), професора, члена-кореспондента НАПН України (2010), 
заслуженого працівника освіти України (2002) О. С. Падалки. Покажчик містить основні дати життя та діяльності, нариси 
науково-педагогічної і громадської діяльності, бібліографічний покажчик друкованих праць (хронологічний покажчик та 
окремий перелік монографій, підручників і навчально-методичних посібників) О. С. Падалки, фотоальбом. 

3154. Олійник Борис Ілліч — Патріот, Поет, Політик : бібліогр. список літ. / упоряд. Н. М. Вахненко, М. О. Залепа ; ред. 
І. О. Громовенко. – Київ : [б. в.], 2012. – 25 с. 
Бібліографічний список підготовлено до 77-ої річниці від дня народження Героя України, поета, перекладача, академіка 
АН УРСР (1990), голови Українського фонду культури, почесного академіка АМ України, державного та громадського 
діяча Б. І. Олійника. Покажчик містить перелік публікацій за 1948–2003 рр. 

3155. Ольга Петрова : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. / уклад.: Н. Казакова, О. Кордюкова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. 
акад.», Наук. б-ка. – Київ : [б. в.], 2012. – 151, [5] с. : фотогр. – (Сер. «Вчені НаУКМА»).   НБУВ: ВА749623 
Видання присвячено художнику, мистецтвознавцю, педагогу, доктору філософських наук (1993), професору Ользі 
Миколаївні Петровій. Покажчик складається з двох частин і охоплює праці та літературу про діяльність вченої за 1964–
2001 рр. та 2002–2012 (лютий) рр. До кожної із частин біобібліографії складено науково-допоміжний апарат. 

3156. Орлюк Анатолій Павлович. Вчений селекціонер-генетик / уклад.: В. В. Базалій, В. В. Морозов, М. І. Федорчук ; 
Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – (Сер. «Біобібліогр. діячів с.-г. науки України» ; вип. 17).  
НБУВ: ВА765046 
Бібліографічний покажчик наукових праць висвітлює основні етапи життя та наукової діяльності вченого-селекціонера, 
генетика, доктора біологічних наук, професора А. П. Орлюка. Надано відомості про урядові та галузеві нагороди вченого, 
вміщено хронологічний покажчик публікацій [1968–2012]. 

3157. Павла Іванівна Рогова — вчений-бібліотекознавець, педагог, директор ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського : 
біобібліогр. покажч. / упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк, Н. А. Стельмах, І. П. Білоцерковець ; наук. ред. 
Л. О. Пономаренко ; НАПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 267 с. – (Ювіляри НАПН 
України ; вип. 31) (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 1).  НБУВ: ВА770363 
Надано відомості про педагогічну та громадську діяльність П. І. Рогової, кандидата історичних наук, доцента НПУ ім. М. 
П. Драгоманова, заслуженого працівника культури України, директора ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. Вміщено 
біографію та хронологічний покажчик праць вченого. 

3158. Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народж. / уклад.: П. Г. Павлю-
ченко, О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. : А. І. Гурбанська, П. Г. Павлюченко ; М-во 
культури України, КНУКіМ, Б-ка. – Київ : [б. в.], 2012. – 116 с. : іл., портр. – (Сер. «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 1).  
НПБУ: В65244 
Покажчик присвячено вшануванню пам’яті диригента, педагога, народного артиста УРСР (1978), діяча українського 
народного хорового мистецтва, професора С. Є. Павлюченка. Принцип упорядкування відібраних матеріалів — 
тематично-хронологічний. Покажчик складається з 4-х розділів, довідкового апарату, додатків. До першого розділу 
«Бравісимо, Майстре!» включено статті про життєвий і творчий шлях диригента від його колег та учнів. Другий розділ — 
хронологічний покажчик «Публікації творів С. Павлюченка» містить перелік наукових робіт професора [1968–2011]. У 
третьому розділі «Твори для українського народного хору в обробці та аранжуванні С. Павлюченка» подано перелік 
творів, що увійшли до тритомного видання «Співає український народний хор Київського національного університету 
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культури і мистецтв». До четвертого розділу «Публікації про життя і творчість Станіслава Павлюченка» включено 
матеріали про диригента, оприлюднені в Україні у збірниках, періодичних виданнях та веб-бібліографію. У підготовці 
покажчика використано електронний каталог книгозбірні КНУКіМ, особистий архів диригента, інтернет ресурси. 

3155а. Палкий ентузіаст науки : до 150-річчя від дня народж. Григорія Федоровича Писемського : біобібліогр. покажч. / 
уклад. Л. Є. Корнілова, Н. І. Мамедова ; наук. ред. Р. І. Павленко ; ННМБУ. – К. : ННМБУ, 2012. – 109 с. : іл.  НБУВ: ВА760401 
Біобібліографічний покажчик присвячений акушеру-гінекологу, доктору медицини, професору Київського медичного 
інституту Г. Ф. Писемському. До видання увійшло 69 друкованих праць та 49 робіт про його життя та діяльність. 
3155б. Петро Олександрович Савенко : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача ; відп. ред. Р. М. Кушнір. – Львів : [б. в.], 2012. – 58 с.   НБУВ: ВА761424 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, організаційної та педагогічної діяльності вченого у галузі обчислювальної 
математики та прикладної електродинаміки, доктора технічних наук (2005) П. О. Савенка. Наведено перелік 
опублікованих праць вченого, а також дисертацій, підготовлених та захищених під його керівництвом. 
3159. Петро Скунць — поет, публіцист, громадський діяч : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Б. Бадида, О. А. Канюка ; ред. 
Л. О. Ільченко ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 
2012. – 109, [9] с. : кольор. іл., фото. – (Корифеї Закарпаття: бібліогр. ; 7).  НБУВ: ВА754149 
Наведено матеріали, що розкривають творчу спадщину Петра Миколайовича Скунця. Висвітлено його публіцистичну, 
журналістську та громадську діяльність. Вміщено бібліографічні та біографічні відомості, матеріали про нього. Видання 
підготовлено до 70-річчя від дня народження поета. 

3160. Полковниченко Світлана Олександрівна: (до 50-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: 
Т. А. Сіденко, О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 20 с. – 
(Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ). 
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю С. О. Полковниченко — кандидата економічних наук (1987), 
доцента Чернігівського державного інституту економіки і управління. До покажчика увійшли дані біографічного 
характеру, бібліографічні відомості про наукові праці [1986–2011], містить довідковий апарат — іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик назв праць. 

3161. Пономаренко Лідія Антонівна — історик, києвознавець, топоніміст: (до 90-річчя від дня народж.) : біобібліогр. 
покажч. / авт.-упоряд. : Л. П. Вовк, Г. В. Єфіменко, А. І. Новицька ; НАН України, Ін-т історії України, ДЗ «Нац. іст. б-ка 
України». – Київ : [б. в.], 2012. – 67 с. : портр. – Назва обкл. : Пономаренко Лідія Антонівна.   НБУВ: ВА749858 
Висвітлюється життєвий і творчий шлях фахівця з історичної картографії, пам’яткознавства, краєзнавства, топоніміста, 
геодезиста Л. А. Пономаренко. Подано бібліографічну інформацію про її науковий доробок [1967–2010], список 
літератури про неї [1998–2009], перелік електронних ресурсів. 

3162. Провідник буремної доби. Євген Коновалець : біобібліогр. нарис / упоряд. : І. Лешнівська, Л. Рудик, Г. Москович ; 
ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в.], 2012. – 72 с. : іл. – (Поборники державності України). 
НПБУ: А707840 
Біобібліографічний нарис підготовлено о 120-річчя від дня народження військового та політичного діяча Євгена 
Михайловича Коновальця. 

3163. Професор Кобець Анатолій Степанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1979–2012 рр. / уклад.: А. Г. Братчик, 
Н. В. Кобець, Г. В. Дирда ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ДНСГБ, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Олді-
плюс, 2012. – 186 с. : іл. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 46).   НБУВ: ВА764290 
Покажчик присвячено вченому у галузі технології засобів механізації вирощування с. г. культур, кандидату технічних 
наук (1986), професору, заслуженому працівнику освіти України (2009) А. С. Кобецю. Видання складається зі вступної 
статті «Слово про вченого» та розділів: «Основні дати життя і діяльності Анатолія Степановича Кобця», статті вченого 
«Розвиток інтегральних процесів в системі безперервної с.-г. освіти і кадрового забезпечення аграрного виробництва», 
«Хронологічного покажчика публікацій» [1999–2012], «Авторські свідоцтва і патенти» [1979–2012], «Праці, опубліковані 
за науковою редакцією А. С. Кобця» [1998–2012], «Література про життя і діяльність А. С. Кобця» [2002–2012]. Містить 
алфавітний покажчик публікацій, предметно-тематичний покажчик, іменний. 
3164. Професор Степченко Лілія Михайлівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1972–2011 рр. / уклад.: А. Г. Братчик, 
Н. В. Кобець, Г. В. Дирда, С. С. Бущук ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Херсон : 
Олді-плюс, 2012. – 164 с. : портр. – (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» : кн. 47).  НБУВ: ВА770488  
Висвітлено основні етапи життя, наукову, науково-дослідну, організаційну та громадську діяльність Л. М. Степченко — 
вченого-фізіолога в галузі розробки концепції та механізмів дії біологічно активних речовин природного походження у 
тваринництві та ветеринарній медицині, кандидата біологічних наук, професора. Подано перелік науково-методичних 
праць ученого. 
3165. Професор Черняхівський Олександр Григорович (1869–1939) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1893–1940 рр. / 
уклад. В. В. Галах ; авт. вступ. ст. В. А. Вергунов ; Асоц. б-к України, ДНСГБ НААН. – Київ : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 
104 с. : іл., портр. – (Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни України» ; кн. 6).  НПБУ: А727175 
Громадський діяч, лікар-гістолог, перекладач, професор.  

3166. Профессор Вячеслав Сергеевич Харченко : биобиблиогр. указ. : к 60-летию со дня рождения / сост. : 
И. В. Олейник, В. С. Гресь, К. М. Нестеренко, В. Н. Новикова ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. В. Горбенко. – Харків : 
Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2012. – 258 с.   НБУВ: ВА760010 
Покажчик присвячено доктору технічних наук (1995), професору, заслуженому винахіднику України В. С. Харченко. 
Вміщено інформацію про його життя, наукову і педагогічну діяльність. Подано перелік праць В. С. Харченка [1978–2012], 
фотографії з особистого архіву вченого. 

3167. Профессор Игорь Владимирович Барышев : биобиблиогр. указ.: к 75-летию со дня рождения / сост. : К. М. Несте-
ренко, И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», Б-
ка. – Харьков : ХАИ, 2012. – 59 с. : фот. – Назв. обл. : Профессор Барышев Игорь Владимирович.         НБУВ: ВА756593 
Висвітлено життя, наукову і педагогічну діяльність доктора технічних наук (1993), професора І. В. Баришева. Подано 
біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, бібліографію публікацій за період з 1968 по 2011рр., які розміщено за 
хронологією, в межах року — за алфавітом авторів і назв публікацій; список літератури про вченого. Без допоміжних 
покажчиків. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3160.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3161.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3166.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3167.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (2012) 

332 

 

3168. Профессор Константин Васильевич Безручко : биобиблиогр. указ. / сост. : И. В. Олейник, В. Н. Новичкова, 
В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. Г. Николаева, И. Б. Туркина. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2012. – 52 с.  
Покажчик присвячено 70-річчю від дня народження вченого у галузі створення енергоустановок космічного та наземного 
застосування, доктора технічних наук (1992), професора К. В. Безручка. Містить відомості про його життя, наукову, 
педагогічну діяльність. Бібліографічний матеріал розміщено за хронологією, включає праці 1973 по 2011 рр. У межах 
року — за алфавітом авторів і назв публікацій (монографії, підручники, навчально-методичні посібники, тези доповідей на 
науково-технічних конференціях, статті в періодичних і продовжуваних виданнях, авторські свідоцтва і патенти). Видання 
не претендує на повноту охоплення всіх наукових праць ученого — значна частина містить відомості закритого характеру. 
Довідковий апарат включає алфавітний покажчик співавторів. 

3169. Профессор Николай Васильевич Белан : биобиблиогр. сб. / сост. : И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. 
Н. М. Ткаченко. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2012. – 144 с. НБУВ: ВА764715 
Біобібліографічний збірник присвячено доктору технічних наук (1976), професору, заслуженому працівнику вищої школи 
УРСР М. В. Белану. Містить документальні матеріали про життя, науково-педагогічну і громадську діяльність ученого. До 
покажчика включено інформацію про монографії, підручники, навчально-методичні посібники, тези доповідей на науково-
практичних конференціях, семінарах, нарадах, статті в періодичних і продовжуваних виданнях, авторські свідоцтва і 
патенти, а також список літератури про життя і діяльність М. В. Белана. Матеріал розміщено за хронологією, в межах 
року — за алфавітом назв або авторів. Довідковий апарат включає покажчик співавторів друкованих праць, авторських 
свідоцтв і патентів. 

3170. Профессор Юрий Александрович Крашаница : биобиблиогр. / сост. : И. В. Олейник, В. С. Гресь, В. Н. Новичкова ; 
под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. В. С. Кривцова. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-
т», 2012. – 60 с.   НБУВ: ВА756611 
Покажчик присвячено доктору технічних наук (1999), професору Ю. О. Крашаніце. Включено біографічні відомості, 
вступну статтю, що висвітлює найбільш важливі напрями наукової і організаційно-педагогічної діяльності вченого, його 
участь в різних наукових форумах. Вміщено відомості про наукові публікації, навчальні видання, патентні документи 
[1972–2011]. Матеріал розміщено за хронологією, в межах року — за алфавітом авторів та назв публікацій. Довідковий 
апарат включає алфавітний покажчик співавторів. 
3167а. Прохоров Эдуард Дмитриевич — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: 
к 75-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост.: О. В. Боцула, Е. Д. Прохоров ; ред. и авт. предисл. 
В. М. Яковенко. – Харьков : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 55 с.  НБУВ: ВА768932 
Видання містить відомості про наукові та науково-методичні праці доктора фізико-математичних наук (1978), професора 
радіофізичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, академіка АНВШ України (1995) 
Е. Д. Прохорова. Наведено основні біографічні відомості і головні напрямки наукових досліджень. 
3171. Ремньова Людмила Михайлівна: (до 50-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: 
Т. А. Сіденко, О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 26 с. – 
(Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Л. М. Ремньової — кандидата економічних наук (1991), 
доцента. До покажчика увійшли дані біографічного характеру, бібліографічні відомості про наукові праці [1997–2012], 
містить довідковий апарат — іменний покажчик співавторів, алфавітний покажчик назв праць. 

3172. Розмова серцем. Надія Матюшенко-Гребенюк : біобібліогр. нарис / уклад. Н. М. Філахтова ; Комун. закл. «Обл. б-ка 
для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 8 с. – (Черкаські письменники — лауреати премій).  
Видання знайомить із творчим доробком смілянської поетеси і письменника Надії Іванівни Матюшенко-Гребенюк та 
носить рекомендаційний характер. Бібліографічні записи подаються у зворотній хронології і включають твори 
Н. І. Матюшенко-Гребенюк, що вийшли окремими виданнями, публікації у збірниках та періодичних виданнях, матеріали 
про її творчість та інтернет-посилання [2007–2012]. 

3173. Сава Христофорович Чавдаров: (до 120-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. Понома-
ренко, С. П. Пєєва, Л. М. Айвазова ; авт. вступ. ст. : Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. 
Л. О. Пономаренко ; НАПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 128, [2] с. – (Сер. «Видатні 
педагоги світу» ; вип. 8).   НБУВ: СО31590 
Покажчик присвячено С. Х. Чавдарову — вченому, педагогу, дидакту, методисту початкової та середньої освіти, 
професору, члену-кореспонденту АПН РРФСР (1947), заслуженому діячу науки УРСР. У виданні подано бібліографію 
праць С. Х. Чавдарова, а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на паперових та 
електронних носіях упродовж 1927–2012 рр. 

3174. Савлук Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, 
Н. О. Туртова ; авт. вступ. ст. А. М. Мороз ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; МОНмолодьспорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. 
ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 66 [2] с. : іл. – (Сер. «Портрети вчених КНЕУ ім. В. Гетьмана»).    НБУВ: 
ВА765859 
Висвітлює основні етапи життя і діяльності доктора економічних наук (1986), професора М. І. Савлука та містить 
інформацію про науковий доробок вченого за період 1958–2012 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, 
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність 
М. І. Савлука. 

3175. Світ правди і краси Михайла Стельмаха: до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. І. Кізян, 
Т. В. Котуз ; ред. : М. Г. Спиця [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 
2012. – 104 с. – (Наші видатні земляки).  
Біобібліографічний покажчик присвячено письменнику, публіцисту, драматургу, фольклористу, літературознавцю, 
академіку АН УРСР (1978) Михайлу Панасовичу Стельмаху. У покажчику подано інформацію про зібрання творів, 
збірники і окремі видання: прозу, поезію, пісні, драматургію, кінодраматургію, твори для дітей, фольклористику, 
літературознавчі праці, публіцистику письменника, що розміщені за хронологією. Матеріали в розділах про його життя, 
творчий шлях, вшанування пам’яті подано за алфавітом авторів і назв. 

3176. Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. : Л. П. Семененко, 
В. И. Кулиш ; науч. ред. Л. П. Семененко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», НТБ. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 
424 с. : илл.  
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До покажчика включено інформацію про життя і діяльність С. К. Шелкового — вченого у галузі прикладної математики, 
механіки, кандидата технічних наук, письменника, публіциста, літературного критика, члена НСПУ. Подана бібліографія 
його наукових, навчально-методичних і літературних публікацій [1975–2012], статей й відгуків про його наукову і 
літературну діяльність, а також тексти деяких віршів С. К. Шелкового. 

3177. Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народж.) / уклад.: О. О. Скаченко, 
І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, О. Ф. Омельяненко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. Р. Д. Михайлова ; літ. ред. 
А. І. Гурбанська ; М-во культури України, КНУКіМ, Б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2012. – 253 с. : іл.   
НБУВ: Онищенко О.С./СО120  
Біобібліографічний покажчик присвячено творчому доробку С. Д. Безклубенка — філософа, історика, культуролога, 
мистецтвознавця, педагога, заслуженого працівника культури України, журналіста й літератора, кандидата 
мистецтвознавства, доктора філософських наук (1977), професора. Включає нариси про життя і діяльність, основні дати 
біографії, хронологічний покажчик друкованих праць [1959–2011], фільмографію, список літератури про діяльність вченого 
[1975–2011]; веб-бібілографію; вибрані рецензії та довідковий апарат (алфавітний покажчик назв друкованих праць, 
алфавітний покажчик назв кінофільмів, іменний покажчик, список джерел, список скорочень); низку фотодокументів. 

3178. Сергій Іванович Гриценко : біобібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. / уклад. Т. І. Макарова ; ред. Л. Є. Клименко ; 
відп. за вип. М. І. Бєлєвцев ; МОНмолодьспорту України, Донец. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 62 с.  
Покажчик знайомить з життям і діяльністю доктора економічних наук (2010), професора С. І. Гриценка. Перший розділ 
присвячено основним життєвим подіям та етапам наукової діяльності вченого. У другому розділі представлено 
хронологічний перелік праць ювіляра (монографії, статті із збірок, наукових видань та періодики, доповіді на науково-
практичних конференціях різного рівня, депоновані рукописи тощо) [1984–2012]. Окремим розділом представлено перелік 
дисертацій, захищених під науковим керівництвом Сергія Івановича. Для підвищення інформативності та зручності 
пошуку використана система допоміжного довідкового апарату — іменний покажчик. 

3179. Сергій Рафаїлович Гриневецький : анот. біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. П. Делі, О. В. Власенко, 
Н. С. Прошина ; відп. ред. О. Ф. Ботушанська ; ОННБ ім. М. Горького. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 199 с.  
Видання підготовлено до 55-річчя політичного, державного діяча, мецената Сергія Рафаїловича Гриневецького. Посібник 
складається з чотирьох розділів: «Хронологічний покажчик праць» [1980–2012]; «Матеріали про життя і діяльність»; 
третій розділ присвячений виданням, надрукованим за підтримки С. Р. Гриневецького; у розділі «Фонд 
ім. С. Р. Гриневецького» в ОННБ ім. М. Горького наведено перелік книг, подарованих С. Р. Гриневецьким бібліотеці. 
Вміщено додатки (покажчик авторів, покажчик абревіатур, покажчик періодичних видань). 
3180. Син озерного краю (Віктор Лазарук) : бібліогр. покажч. / упоряд. : В. В. Бабій, О. Л. Рибачук ; Упр. культури і 
туризму Волин. ОДА, Волин. ОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 68 с.  НПБУ: А727918 
Видання присвячено письменнику Віктору Антоновичу Лазаруку. 

3177а. Слово про вчителя / упоряд. і авт. передм. В. М. Заяць ; Укр. акад. друкарства. – Львів : Вид-во УАД, 2012. – 
46 с. – (Бібліогр. вчених).   НБУВ: Р124014 
Видання присвячено вченому в галузі теоретичної електрорадіотехніки, доктору технічних наук (1971), професору Льву 
Ароновичу Синицькому. Іменний покажчик авторів вибраних праць, виданих спільно з Л. А. Синицьким. Бібліогр.: с. 18–
36 (200 назв). 

3177б. Сопко Василь Васильович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, 
Н. О. Туртова ; ред. Т. В. Куриленко ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – 79, [8] c. – (Портрети 
вчен. Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана).  НБУВ: ВА765857 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність В. В. Сопка – доктора економічних 
наук, професора, академіка АЕНУ, АНВШ України, НАН Угорщини. Наведено бібліографічну інформацію про його 
наукові публікації [1964–2012], а також список літературних джерел про нього. 
3181. Співець правди, добра і краси: до 100-річчя від дня народж. Михайла Панасовича Стельмаха : бібліогр. покажч. / 
уклад.: О. В. Мартинова, О. А. Горбань ; відп. за вип. В. О. Герасимова ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – 
Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 20 с.  
З нагоди 100-річчя від дня народження письменника, драматурга, фольклориста М. П. Стельмаха (1912–1983) Наукова 
бібліотека Запорізького національного університету підготувала бібліографічний список публікацій зі своїх фондів, 
присвячений життю і творчій діяльності М. П. Стельмаха та вивченню його творчості, до якого ввійшли статті з 
періодичних видань, наукових збірників, книги. Окремий розділ склали електронні ресурси інтернет-сайтів, де розміщено 
цікаві публікації, дослідження. Список створено на базі електронного каталогу за період 2001–2011 рр. станом на 
17.04.2012.  

3182. Степан Онисимович Сірополко (1872–1959) : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. І. Ківшар ; бібліогр. ред. : 
М. О. Кривенко, О. М. Яценко ; наук. ред. В. І. Попик ; НАН України, НБУВ, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : [б. в.], 2012. – 
197 с. : портр.  НБУВ: ВА753197 
Наведено дані про життєвий і творчий шлях громадського та політичного діяча, педагога, книгознавця, бібліотекознавця, 
бібліографа, журналіста та редактора С. О. Сірополка. Надано інформацію про його науковий і публіцистичний доробок 
[1901–2011], рукописи праць С. Сірополка, вибрана бібліографія публікацій про нього, творча спадщина С. Сірополка в 
електронних ресурсах, допоміжні покажчики (алфавітний покажчик праць С. Сірополка та редагованих ним видань, 
покажчик псевдонімів і криптонімів С. Сірополка, іменний покажчик, покажчик географічних назв, покажчик періодичних 
видань, в яких опубліковано праці С. Сірополка та відгуки на них). 

3183. Степан Степанович Костишин: до 80-ї річниці від дня народж. : матеріали до бібліогр. / уклад.: М. І. Махмутова, 
В. І. Ткач, К. Г. Червінька ; ред. Н. Загородна ; МОНмолодьспорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Наук. б-ка. – 
Чернівці, 2012. – 31 с.  
Вміщено інформацію про наукові праці [1963–2012] та список літератури про життя і діяльність [1993–2012] 
С. С. Костишина — ученого-біохіміка, доктора біологічних наук (1985), професора, академіка НАН України (1995), 
заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Чернівецького університету (1987–2001). 
3184. Суслов Віталій Павлович : бібліогр. покажч. / уклад.: С. Ю. Гординець, Т. С. Панченко ; МОНмолодьспорту 
України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Наук. б-ка. – Миколаїв : НУК, 2012. – 27 с.  
Бібліографічний покажчик присвячується 90-річчю від дня народження доктора технічних наук (1973), професора 
В. П. Суслова. Подано стислий біографічний нарис, бібліографію праць вченого [1953–2010]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3177.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3181.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3183.pdf
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3185. Тадеуш Левовицький — учений, педагог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. до ювілею видат. пол. вченого / 
ред. В. О. Огнев’юк ; упоряд. : С. О. Сисоєва, І. В. Соколова ; пер. : А. Р. Івашко, О. А. Івашко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 
Київ : Едельвейс, 2012. – 95 c.  НБУВ: ВА754605 
Висвітлено життєвий і творчий шлях, науковий доробок польського вченого, доктора гуманістичних наук в галузі 
педагогіки, професора, іноземного члена НАПН України, почесного ректора Вищої педагогічної школи Спілки польських 
вчителів (м. Варшрва) Т. Левовицького. Вміщено бібліографію його праць [1970– 2011], а також українські видання, які 
висвітлюють діяльність вченого. 

3186. Талант бути собою: (бібліогр. покажч. до ювілею поетеси, публіциста, критика, громад. діячки Ніни Юхимівни 
Гнатюк) / уклад.: О. Кізян, Л. Колосова, А. Ніжньовська, Т. Пахомова ; авт. ст. : А. Подолинний, В. Сторожук ; ред. М. Спиця ; 
відп. за вип. Н. Морозова ; Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2012. – 106, [8] с. : фото, кольор. – (Наші 
видані земляки).   НБУВ: ВА768839 
Бібліографічний покажчик присвячено поетесі, публіцисту, критику, громадській діячці Н. Ю. Гнатюк. Посібник містить 
статті А. Подолинного та В. Сторожук, у яких розкривається творча біографія поетеси. Бібліографічна частина покажчика 
знайомить з виданням творів Н. Ю. Гнатюк та літературою про життєвий і творчий шлях поетеси, починаючи з 60-х років 
ХХ ст. 

3183а. Тарнавська М. Т. Автобібліографія, 1930–2010 : [бібліогр. звіт за 80 років життя і праці] / Марта Тарнавська. – К. : 
Пульсари, 2012. – 415, [16] с. : фотогр.  НБУВ: ВА751760 

Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом української поетеси, літературознавця, критика, перекладачки, 

бібліографа Марти Теодозіївни Тарнавської. 

3187. Творчий спадок Леся Курбаса у ХХI столітті : бібліогр. покажч. /уклад.: С. В. Євсеєнко, С. І. Гордєєв, О. М. Лев-
ченко ; наук. ред. О. І. Чепалов ; М-во культури України, ХДАК, Б-ка. – Харкыв : ХДАК, 2012. – 220 с.     НБУВ: ВА751355 
Наведено бібліографічні описи праць (статей, лекцій, виступів, перекладів, драматичних творів) режисера Л. Курбаса, а 
також видань і архівних матеріалів про його життєвий шлях, акторську, режисерську та педагогічну діяльність. Подано 
відомості про дисертаційні дослідження та деякі кіно-, теле-, радіоперадачі, в яких висвітлено творчу діяльність Л. 
Курбаса та його роль у розвитку театральної справи України. Включено іменний допоміжний покажчик.  
3188. Терещук Олексій Іванович: (до 55-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад. Т. А. Сіденко ; 
Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 24 с. – (Сер. покажчиків пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю О. І. Терещука — кандидата технічних наук (1990), доцента 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. До видання увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про наукові праці [1983–2011], алфавітний покажчик співавторів. 

3189. Тетяна Олексіївна Перцева : біобібліогр. покажч. / ред. : Г. В. Дзяк, Л. І. Конопкіна, З. В. Нікольнікова ; уклад.: 
Л. К. Локтіонова, Р. М. Годлевська ; ДЗ «Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України». – Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 174, [40] c. 
НБУВ: ВА755743 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, викладацької, науково-організаційної та громадської діяльності доктора медичних 
наук (1992), професора, заслуженого працівника народної освіти України (1992), члена-кореспондента АМН України (2003) 
Т. О. Перцевої. 

3190. Титова Олена Миколаївна : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Г. М. Бичковська, С. В. Зозуля ; ред. Л. О. Гріффен ; 
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ : [б. в.], 2012. – (Біобібліогр. покажчики ; вип. 3).     НБУВ: ВА764934 
Висвітлено творчий шлях і наукові досягнення археолога, пам'яткознавця, музеолога, кандидата історичних наук, доктора 
філософії, директора Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, вченого секретаря УТОПІК О. М. Титової. Подано 
перелік праць ученого та короткий біографічний нарис.  

3191. Трішин Олексій Костянтинович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–2012 рр.: до 70-річчя від дня народж. / 
упоряд. : В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко ; авт. вступ. ст. М. В. Зубець ; наук. ред. 
В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ, Ін-т тваринництва. – Харків : НТМТ, 2012. – 80 с. : портр. 
Видання присвячено доктору с. г. наук (1997), професору, академіку УААН (2007) О. К. Трішину. 

3192. Тюремнова Ніна Абрамівна : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. П. Ткаченко, М. В. Салатинська ; 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, 2012. – 37 с. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 29).   НБУВ: Р122493 
Публікація знайомить з науково-педагогічною, організаційною та громадською діяльністю кандидата технічних наук, 
доцента, завідувача кафедри товарознавства промислових товарів Донецького національного університету економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського (1960–1985 рр) Н. А. Тюремнової. До покажчика увійшли бібліографічні описи 
наукових праць ученого за період 1948–1989 pp. Окремим розділом подано відомості про життя і педагогічну діяльність 
Н. А. Тюремнової. Під час складання покажчика було використано фонди і каталоги наукової бібліотеки ДонНУЕТ, 
прикнижкова і пристатейна бібліографія, архівні матеріали університету. 

3193. Фурдичко Орест Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1987–2012 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
О. С. Дем’янюк, О. П. Анікіна ; авт. вступ. ст. М. Д. Безуглий, М. В. Зубець ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ, Ін-т 
агроекології і природокористування НААН. – Київ : Аграр. наука, 2012. – 110 с. : портр. – (Акад. НААН України). 
Фахівець у галузі економіки, доктор економічних наук (1995), професор (1997), академік УААН (2002). 
3194. Хланта І. В. Юрій Бача: біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; Закарпат. облдержадмін., Упр. культури, Обл. 
організац.-метод. центр культури Закарпаття. – Ужгород : Патент, 2012. – 89 с.   НБУВ: ВА757977 
Висвітлено життєвий шлях і діяльність педагога, публіциста, письменника, літературознавця, громадсько-культурного діяча 
Ю. Бачі. Наведено окремі видання, рецензії на них, публікації творів письменника в періодичній пресі, тематичних збірниках 
[1961–2012]. Надано відомості про участь митця у міжнародних наукових конференціях. Містить іменний покажчик. 

3195. Черевко Олександр Іванович: 60 років — з любов’ю до людей : біографія, бібліогр., наук. шк. / уклад.: 
Л. Д. Льовшина [та ін.] ; МОНмолодьспорту України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Наук. б-ка. – Харків : ХДУХТ, 
2012. – 257 с. : іл., [18] арк. фотоіл., портр. – До 60-річчя з дня народж. та 35-річчя наук. діяльн.      НБУВ: ВА756784 
Висвітлено життєвий шлях, творчу та науково-педагогічну діяльність ученого в галузі харчових технологій, доктора 
технічних наук (1997), професора, заслуженого діяча науки і техніки України О. І. Черевка. Подано відомості про вченого 
та бібліографію наукових праць за видами літератури, в межах розділів — за хронологією та алфавітом [1978–2012]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3187.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3188.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3194.pdf
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3192а. Швецова-Водка Галина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2012. – 186 c. – (Серія «Академіки, доктори наук, професори РДГУ»).      НБУВ: ВА778081 
Зображено основні етапи життя, наукової та викладацької діяльності бібліографознавця, книгознавця, документознавця, 
доктора історичних наук, професора каферди бібліотекознавства і бібліогрфії Рівненського державного гуманітарного 
університету Г. М. Швецової-Водки. У хронологічній послідовності подано перелік її праць, що вийшли окремими 
виданнями (монографії, навчальні посібники тощо) або опубліковані у наукових збірниках чи періодиці. 
3196. Шевченко Віктор Миколайович: (до 60-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: Т. А. Сіденко, 
О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління ; Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 38 с. – (Сер. покажч. пр. 
науковців ЧДІЕУ).  
Видання присвячено історику, краєзнавцю, доктору історичних наук (2011), професору В. М. Шевченку. До покажчика 
увійшли дані біографічного характеру, бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-методичні 
посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах, статті в періодичних виданнях [1980–2012]. У 
покажчику дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного 
року — за абеткою публікацій. Покажчик містить довідковий апарат: іменний покажчик співавторів, алфавітний покажчик 
наукових праць. 
3197. Шевченко Ірина Олександрівна : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. В. Воскобойнікова-Гузєва, І. П. Антоненко ; 
Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 75 с. : портр.  НБУВ: ВА765559 
Висвітлено основні етапи життя, громадської та науково-педагогічної діяльності кандидата педагогічних наук, доцента, 
директора Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, президента 
Української бібліотечної асоціації І. О. Шевченко. До видання вміщено вибрані статті та хронологічний бібліографічний 
список праць. 
3198. Шейко Василь Миколайович (до 70-річчя від дня народж.): біобібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Лев-
ченко, О. С. Хижна ; ХДАК. – Харків : ХДАК, 2012. – 211 с., [6] арк. іл. – (Видатні педагоги ХДАК).          НБУВ: ВА753726 
Висвітлено основні етапи наукової, педагогічної та громадської діяльності культуролога, доктора історичних наук (2002), 
професора, ректора ХДАК, члена-кореспондента АМ України (2002), заслуженого діяча мистецтв України В. М. Шейка. 
Наведено основні дати життя та діяльності, бібліографію наукових праць ученого, перелік публікацій про його життя та 
діяльність. 

3199. Шостак Володимир Павлович : бібліогр. покажч. / уклад.: С. Ю. Гординець, Т. С. Панченко ; МОНмолодьспорту 
України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Наук. б-ка. – Миколаїв : НУК, 2012. – 34 с.  
Бібліографічний покажчик присвячується 70-річчю від дня народження кандидата технічних наук, професора кафедри 
суднових та стаціонарних енергетичних установок Машинобудівного інституту Національного університету 
кораблебудування ім. адмірала Макарова В. П. Шостака. Подано короткий біографічний нарис, перелік наукових і 
навчально-методичних праць вченого [1965–2011], перелік його авторських свідоцтв [1968–1985], алфавітний авторський 
покажчик. 

3200. Шпомер Алла Іванівна: (до 50-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад. Т. А. Сіденко, 
О. Д. Кудрявцева ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 18 с. – (Сер. покажч. пр. 
науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю А. І. Шпомер — кандидата юридичних наук (2006), доцента 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про наукові праці [1998–2011], містить довідковий апарат — іменний покажчик співавторів, 
алфавітний покажчик праць. 

3201. Юрий Матвеевич Буравлев : биобиблиогр. указ. к 85-летию со дня рождения / сост. А. Г. Петренко, Т. И. 
Макарова ; ред. Л. Е. Клименко ; отв. за вып. Г. Милославский ; МОНмолодьспорту України, Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка. – 
Донецк : ДонНУ, 2012. – 71 с. : фот. – (Видатні вчені Донец. нац. ун-ту). 
Покажчик знайомить з життям і діяльністю доктора технічних наук (1969), професора Ю. М. Буравлєва. Містить нарис про 
життєвий шлях вченого, хронологічний покажчик його друкованих праць [1951–2011], перелік авторських свідоцтв, звітів 
про НДР, виконаних під його керівництвом, список дисертацій захищених під керівництвом Ю. М. Буравлєва [1978–1988], 
публікації про вченого. До видання також включено фотоілюстрації та іменний покажчик. 

3202. Юрій Логвин: письменник і художник : реком. бібліогр. список для читачів-учнів мол. шк. віку / авт.-уклад. 
Н. О. Гажаман ; ред. О. А. Решетняк ; ДЗ «Нац. б-ка України для дітей». – Київ : [б. в.], 2012. – 8 с. : іл. – (Сер. «Лауреати 
премії ім. Лесі Українки»).   НБУВ: Р120685 
Видання знайомить з життям та творчістю письменника та художника Юрія Григоровича Логвина. Представлено стислу 
біографію митця та анотований список творів. 
3203. Юрій Миколайович Ранюк — український фізик-експериментатор, історик науки, краєзнавець : біобібліогр. покажч. 
/ уклад.: В. О. Ярошик, Н. В. Лубенська ; ДЗ «ХДНБ ім. В. Г. Короленка». – Харків : [б. в.], 2012. – 54 с.  
Покажчик висвітлює науковий доробок з фізики атомного ядра, історії науки, краєзнавчої діяльності Ю. М. Ранюка, також 
містить матеріали про творчий шлях і громадську діяльність вченого. Матеріал розташовано за тематико-хронологічним 
принципом. Хронологічні межі видання — 1960–2011 рр. Видання також включає хронологію життя Ю. М. Ранюка та 
статей про його життя і діяльність. Іменний покажчик. 

3200а. Яковлев А. И. Александр Иванович Борисенко: педагог, ученый, гражданин : биобиблиогр. очерк / А. И. Яковлев ; 
МОН молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Х. : [б. и.], 2012. – 71 с. – (Жизнь 
замечательных людей ХАИ).  НБУВ: ВА764476 
Зображено основні періоди життя і діяльності вченого, педагога, доктора технічних наук, професора ХАІ, засновника 
школи прикладної газової динаміки і теплопередачі О. І. Борисенко. Представлено його основні наукові праці. 

3204. Ярославу Ткачівському — 55 : пам’ятка користувачу / уклад. О. Черепович, О. Шаран ; відп. за вип. Л. Бабій ; 
Івано-Франк. ОУНБ ім. І. Франка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2012. – 32 c.  
Публікація присвячена 55-річчю Ярослава Васильовича Ткачівського — письменника, журналіста, відповідального 
секретаря Івано-Франківської обласної організації НСП України. До видання увійшли назви книг Ярослава Ткачівського та 
публікації його окремих творів у збірниках і періодичних виданнях, матеріали про автора та його творчість з фондів Івано-
Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. 
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