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3205. А. А. Карнабед — митець: художник та фотомайстер : (бібліогр. покажч.) / упоряд. Н. В. Романчук ; наук. ред. 
А. К. Адруг ; фото : В. М. Величко, В. М. Шайгородський ; відп. за вип. І. М. Аліференко. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 24 с.  
Покажчик є доповненням біобібліографічного покажчика «Андрій Антонович Карнабед», що вийшов у серії «Історики-
краєзнавці Чернігівщини» в 2012 році і містить відомості про творчий доробок художньої спадщини архітектора та 
пам’яткоохоронця старого Чернігова, кандидата архітектури, члена-кореспондента УАА Андрія Антоновича Карнабеда. 
Даний посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з іменного та географічного 
покажчиків. 

3206. «А хто борець, той здобуває світ» : (до 80-річчя від дня народж. Тетяни Мусіївни Байди-Барбелюк — укр. письм., 
політ. та громад. діячки) : метод.-бібліогр. матеріали / уклад.: Л. М. Назарчук, А. А. Понагайба ; Волин. ДОУНБ 
ім. О. Пчілки. – Луцьк : Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки, 2013. – 16 с.  НПБУ: А734391 
Політичний діяч, поетеса. 

3207. Алгоритми наукового поступу : біобібліогр. покажч. Миколи Зимомрі / упоряд.: І. Зимомря, Р. Жовтані, В. Грещук ; 
Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Бреза А. Е., 2013. – 364 с. НБУВ: ВА773902 
Висвітлено основні етапи життя та науково-педагогічної діяльності доктора філологічних наук (1984), професора, 
академіка АНВШ України, члена НСПУ (2008) Миколи Івановича Зимомрі. Подано перелік праць вченого опублікованих 
упродовж 1959–2013 рр. 
3208. Александр Карпович Гладушняк : биобиблиогр. указ. / сост.: Н. П. Белявская, Л. Л. Кузяк, Т. Е. Мазепа ; ред.: 
Л. В. Капрельянц, И. И. Зинченко ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. – Одесса : Букаев В. В., 2013. – 114 c. – 
(Выдающиеся ученые ОНАПТ).  НБУВ: ВА776111 
Видання зображує життєвий і творчий шлях доктора технічних наук, професора, заслуженого винахідника України 
О. К. Гладушняка. Представлено опубліковані праці вченого [1955–2013], авторські свідоцтва і патенти, список літератури 
про його життя і діяльності. 

3209. Анатолій Корнійович Шидловський: до 80-річчя з дня народж. / уклад. Л. М. Нікітіна ; НАН України, Ін-т 
електродинаміки. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 2013. – 123 с. – (Біобібліогр. вчених України).   НБУВ: ВА771305 
Наведено біобібліографічний матеріал про вченого у галузі електротехніки і електроенергетики, доктора технічних наук 
(1971), професора, академіка АН УРСР (1985), заслуженого діяча науки і техніки України (1995) А. К. Шидловського.  

3210. Анатолій Лук'янович Косаковський. Лікар, вчений, педагог, винахідник : бібліогр. покажч. / ред. Р. І. Павленко; 
ННМБУ. – Київ : [б. в.], 2013. – 207 c.  НБУВ: ВА772436 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності А. Л. Косаковського — вченого у галузі 
оторларингології, доктора медичних наук (1994), професора, заслуженого раціоналізатора УРСР. Подано перелік наукових 
та навчально-методичних праць, підручників, атласів, лекцій, монографій, посібників А. Л. Косаковського. 
3211. Андрій Сова : бібліогр. покажч.: з нагоди 10-річчя наук. діяльн. / уклад.: І. Хома ; Центр незалеж. іст. студій. – 
Львів : ЗУКЦ, 2013. – (Сер. 3. Бібліогр. ; вип. 1).  НБУВ: Р122910 
Викладено відомості про життєвий і творчий шлях історика, кандидата історичних наук Андрія Олеговича Сови. Подано 
інформацію про науковий, публіцистичний та редакторський доробок ученого за 10 років його наукової діяльності [2003–
2012]. 
3212. Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; 
пер.: В. М. Нелеп, М. Й Хорунжий ; ред.: Т. В. Куриленко, В. М. Нелеп, М. Й. Хорунжий ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т 
ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 109, [8] c. – (Портрети вчених КНЕУ ім. В. Гетьмана ; вип. 8).      НБУВ: ВА776038 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук (1988), 
професора, академіка УААН (2007) В. Г. Андрійчука та подано інформацію про науковий доробок вченого (монографії, 
підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань) [1968–2013]. Викладено, 
літературу про життя та діяльність В. Г. Андрійчука.  

3213. Антон Флоріанович Михайлевський: до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; 
[ред. М. Л. Десенко] ; М-во культури України, ОННБ ім. М. Горького. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2013. – 115, [1] с. – 
(Сер. біобібліогр. покажчиків «Письменники Одеси» ; вип. 32). – На обкл. назва: Михайлевський Антон Флоріанович. 
НБУВ: ВА768841 
Покажчик присвячено творчості поета, письменника, публіциста, військового журналіста А. Ф. Михайлевського. 

3210а. Аристократка духу: до 150-річчя від дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської : бібліогр. покажч. / уклад. 
О. А. Горбань ; відп. за вип. В. О. Герасимова ; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОН України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 23 с. 
Покажчик публікацій з фонду наукової бібліотеки ЗНУ підготовлено до відзначення 150-річчя від дня народження 
О. Ю. Кобилянської. Присвячений різним періодам життя, літературної і громадської діяльності видатної письменниці. До 
бібліографічного покажчика ввійшли статті з періодичних видань, наукових збірників, книги. Окремий розділ склали 
електронні ресурси інтернет-сайтів. Покажчик створено на базі електронного каталогу за період 2000–2013 рр., 
алфавітного та систематичного каталогів, систематичної картотеки статей станом на 22.10.2013. Місце зберігання 
джерел — фонди та електронні колекції наукової бібліотеки ЗНУ. 

3214. Арнольд Янович Красовский / сост. И. А. Маковецкая ; ред. В. Т. Трощенко ; НАН Украины, Ин-т пробл. 
прочности им. Г. С. Писаренко. – Киев : [б. и.], 2013. – 71 с. – (Биобиблиогр. учен. Украины).  НБУВ: ВА767490  
Представлено головні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності вченого у 
галузі механіки, міцності матеріалів і конструкцій, а також механіки руйнування матеріалів і елементів конструкцій, 
доктора фізико-математичних наук (1973), професора, члена-кореспондента НАН України (1995) А. Я. Красовського. 
Наведено бібліографію його наукових публікацій [1964–2012] і список літературних джерел про нього. Іменний покажчик 
співавторів. 

3215. Асєєв Георгій Георгійович: (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Євсеєнко, 
О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко ; М-во культури України, ХДАК, Б-ка. – Харків : ХДАК, 2013. – 120, [1] с. : іл., 
портр., [8] арк. іл. – (Видатні педагоги ХДАК).  НБУВ: ВА767004 
Викладено інформацію про життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора технічних наук, 
професора, завідувача кафедри інформаційних технологій ХДАК Г. Г. Асєєва. Подано перелік його наукових праць 
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(монографії, підручники, авторські свідоцтва, навчальні посібники, статті, опубліковані в наукових збірниках, періодичних 
виданнях, інтерв'ю, навчально-методичні матеріали, депоновані рукописи, звіти про науково-дослідні роботи). 

3216. Безуглий Ігор Володимирович: (до 45-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.], 2013. – 24 с. – (Сер. покажчиків 
пр. науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик присвячено науковій діяльності кандидата економічних наук, старшого викладача Чернігівського державного 
інституту економіки і управління І. В. Безуглого. До покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали 
конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, підручники і навчальні посібники [2004–2012]. Вміщено іменний 
покажчик співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

3217. Бентежний світ Сергія Руднєва: біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; Комун. закл. «Обл. б-ка для 
юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2013. – 40 с. – (Лауреати обл. літ. премії ім. В. Симоненка ; 
вип. 15).  
Видання присвячено поету, члену НСПУ Сергію Миколайовичу Руднєву. Містить вступну статтю «Симоненківський 
лауреат 2012 року», розділ «Слово про Сергія Руднєва», вибрані поезії із пошанованої збірки «Жарини слів». 
Бібліографічна частина посібника носить рекомендаційний характер і складається із розділів: «Твори Сергія Руднєва» 
[1980–2013], «Вибрана література про С. М. Руднєва», «Інтернет-посилання». Іменний покажчик, алфавітний покажчик 
використаних книг та періодичних видань. 

3218. Борис Комар: «Найдорожчий маєте скарб — добру душу» : біобібліогр. нарис / уклад.: Н. В. Загайна, 
О. М. Тімочка ; ред. Н. О. Новікова ; Нац. б-ка України для дітей. – Київ : [б. в.], 2013. – 72 c. – (Серія «Дитячі письменники 
України» ; вип. 4).    НБУВ: ВА775971 
Висвітлено основні етапи життя та творчості дитячого письменника, лауреата літературної премії ім. Лесі Українки Бориса 
Панасовича Комара. Подано перелік його творів, публікацій та іншомовних видань. 

3219. Будівничий української церкви : реком. список літ. до 80-річчя від дня народж. Любомира Гузара / упоряд. : 
О. Григорчук, І. Зінченко, І. Лешнівська; ред. М. Лісецька ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в.], 2013. – 
34 с. – (Галицькі митрополити).   НПБУ: А727941 
Рекомендаційний список літератури присвячено 80-річчю від дня народження релігійного діяча, кардинала Католицької 
Церкви, верховного архиєпископа Києво-Галицького, предстоятеля УГКЦ (2001–2011) Любомира Гузара (в миру — 
Любомир Ярославич Гузар). 

3220. В серці читачів і колег: пам’яті Валерія Мазура : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Малиш, Г. О. Федоренко ; ред. 
С. І. Оленко ; Сум. ОУНБ. – Суми : [б. в.], 2013. – 17 с.   НПБУ: А734353 
Містить інформацію про Мазура Валерія Івановича — бібліотекаря, бібліографа, дослідника-краєзнавця. Покажчик 
підготовлено на основі матеріалів із фонду бібліотеки, спогадів друзів і колег по роботі, та власних матеріалів родини Мазур. 

3221. Вадим Григорьевич Манжелий / ред. : В. А. Константинов, В. Н. Самоваров ; НАН Украины, Физ.-техн. ин-т 
низких температур им. Б. И. Веркина. – Київ : Академперіодика, 2013. – 50, [8] с. : фот. – (Биобиблиогр. ученых Украины). 
НБУВ: ВА765992  
Висвітлено основні етапи життя, наукової і громадської діяльності фізика, вченого в галузі низькотемпературної фізики, 
доктора фізико-математичних наук (1970), професора, академіка АН УРСР (1990) В. Г. Манжелія. Показана роль ученого у 
відкритті нових наукових напрямів у сучасній низькотемпературній фізиці, у створені Фізико-технічного інституту 
низьких температур, а також у започаткуванні й становленні журналу «Фізика низьких температур». 

3222. Валентина Олександрівна Ярошик — бібліограф, краєзнавець : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Полянська, О. М. 
Дмитрієва ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Хврків : [б. в.], 2013. – 38 с. – (Краєзнавці Слобожанщини).    НБУВ: Р125905 
Відображено матеріали про життя та діяльність бібліографа і краєзнавця, заслуженого працівника культури України 
В. О. Ярошик. Бібліографічні записи розташовані за тематичним принципом, у межах розділів — за хронологією. До 
науково-довідкового апарату входять: вступна стаття та іменний покажчик.  

3223. Валерій Андрійович Старков : біобібліографія / упоряд. М. Старкова ; наук. ред. і авт. вступ. ст. В. Наулко ; НАН 
України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 77, [30] с. : 
фотогр.  НБУВ: ВА765624 
Висвітлено життєвий і творчий шлях історика, кандидата історичних наук, доцента, провідного наукового співробітника 
Відділу пам'яток духовної культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України В. А. Старкова. У проблемно-хронологічній послідовності наведено відомості про науковий і редакторський 
доробок ученого. 

3224. Валерій Михайлович Бурій : біобібліогр. покажч.: тексти / ред. В. М. Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 223 с. 
НБУВ: ВА771868 
У покажчику систематизовано творчий доробок педагога, краєзнавця, журналіста та релігієзнавця, члена Національної 
спілки журналістів та Національної спілки краєзнавців України В. М. Бурія. 

3225. Величко Степан Петрович: до 40-річчя наук.-пед. діяльності в КДПУ ім. В. Винниченка : біобібліогр. довід. / 
уклад. І. В. Сальник [та ін.] ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2013. – 96, [4] с. : 
фото. кольор.  НБУВ: ВА770438 
Доктор педагогічних наук (1999), професор, відмінник освіти України (2000 р.). Зміст: «Біографічні дані та основна 
діяльність», «Науково-методичні публікації професора С. П. Величка», «Становлення наукової школи», «Створення і 
діяльність наукового центру розробки засобів навчання, науково-педагогічна діяльність у спеціалізованих вчених радах». 
3226. Віктор Іванович Шаповал : біобібліографія / уклад. В. В. Малишев ; ред. Т. С. Глущак ; НАН України, Ін-т заг. та 
неорган. хімії ім. В. І. Вернадського. – Київ : Талком, 2013. – 85 c.  НБУВ: ВА770777 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаторської та громадської діяльності вченого в галузі 
електрохімії, фізико-хімії, електрохімії неорганічних матеріалів, доктора хімічних наук, професора, члена-кореспондента 
НАН України В. І. Шаповала. Подано перелік його наукових праць, а також список наукових праць виконаних і захищених 
під його керівництвом. 
3227. Віктор Олексійович Лозовой : біогр. і бібліогр. / уклад. Л. В. Анучина [та ін.] ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого». – Хврків : Право, 2013. – 71, [24] с. : фото.  НБУВ: ВА774122 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3216.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3217.pdf
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Видання підготовлено до 75-річчя доктора філософських наук, професора, заслуженого працівника народної освіти 
України В. О. Лозового. 

3228. Віктор Павлович Колмаков (1913-1973) : біобібліогр. покажч. / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред. В. В. Тіщенко ; Нац. 
ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-ка. – Одеса : Юрид. літ., 2013. – 85 с.  НБУВ: ВА780177 
Покажчик підготовлено до 100-річчя від дня народження вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора, В. П. 
Колмакова. Підготовка видання здійснювалося за фондами наукової бібліотеки Національного університету «Одеська 
юридична академія» та бібліотек м. Одеси. Усі публікації систематизовано за хронологією, у межах року за алфавітом. 
Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика назв друкованих праць, покажчика імен, переліку періодичних і 
продовжуваних видань та списку абревіатур. 

3229. Віталій Станіславович Журавський : біобібліогр. покажч. / уклад. І. В. Ворошилова ; Ін-т законодавства ВР 
України. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Київ : Парлам. вид-во, 2013. – 46, [1] с. : портр.  НПБУ: Р123793 
Подано перелік основних праць з наукового доробку В. С. Журавського — доктора політичних наук (1996), доктора 
юридичних наук (2002), професора, академіка НАПрН України, академіка УАПН, заслуженого діяча науки і техніки 
України, народного депутата України ІІІ, VI та VII скликань. 

3230. Возняк Роман Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1972–2012 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, 
Л. А. Пинда ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : [б. в.], 2013. – 50 с. : іл. – 
(Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 50).  НБУВ: ВА768356 
Показчик присвячено 70-річчю від дня народження доцента кафедри права Львівського національного аграрного 
університету, кандидата економічних наук, фахівця у галузі землевпорядкування та земельного права. Подано інформацію 
про результати наукової, дослідницької та науково-педагогічної діяльності вченого. 
3231. Володимир Васильович Гуменецький : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Жура, І. О. Войтович ; Нац. ун-т 
«Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 54, [4] с. : фотогр. – (Біобібліогр. вчених Львів. 
політехніки ; вип. 53). – До 70-ліття від дня народж.  НБУВ: ВА764475 
Висвітлено основні етапи життя, наукову та педагогічну діяльність інженера, педагога, вченого в галузі хімії і технології 
переробки високомолекулярних сполук нафти, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника, доцента В. В. 
Гуменецького. Подано перелік опублікованих навчальних посібників, навчально-методичної літератури, монографії та 
наукових статей, доповідей на наукових конференціях, авторських свідоцтв і патентів, а також авторефератів дисертацій, 
захищених під керівництвом В. В. Гуменецького. 

3232. Володимир Васильович Луць / упоряд. : О. Д. Крупчан, М. Д. Пленюк ; НАПрН України. – Харків: Право, 2013. – 
45 с. – (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців).  НБУВ: Р124679 
Доктор юридичних наук (1975), професор, академік НАПрН України (2000), заслужений діяч науки і техніки України 
(2003). 

3233. Володимир Григорович Матвіїшин : бібліогр. покажч. (1962–2013) / упоряд. : Г. Я. Василевич, І. М. Арабчук ; 
ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника», Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2013. – 55 с. : іл. – (Сер. «Вчені 
Прикарпат. нац. ун-ту»).  НБУВ: ВА771680 
Висвітлено основні етапи життя та наукової вченого-мовознавця, літературознавця, лінгвіста, доктора філологічних наук 
(1991), професора, академіка АНВШ України В. Г. Матвіїшина. Подано перелік наукових і науково-методичних робіт, 
серед яких монографії, підручники, посібники, наукові словниково-енциклопедичні й науково-методичні статті, рецензії 
тощо. 

3234. Володимир Дрозд: «Письменник — лише уста народу» : біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; 
бібліогр.-упоряд. : Г. В. Волянська, Т. М. Заморіна ; наук. ред. І. О. Негрейчук ; М-во культури України, НПБУ. – Київ : [б. в.], 
2013. – 176 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 15).   НБУВ: ВА762619  
Висвітлено життя і творчість письменника Володимира Григоровича Дрозда. Подано літературний нарис дослідника 
творчості митців-шістдесятників Л. Тарнашинської, в якому проаналізовано творчий доробок В. Дрозда. Наведено основні 
дати життя та творчості. Подано описи окремих видань і публікацій у збірниках, альманахах, періодичних виданнях і 
виданнях, що продовжуються. Вміщено інтерв'ю з письменником і рецензії та передмови, написані ним до творів інших 
авторів. Подано інформацію про праці, що вийшли за редакцією В. Дрозда та роботи, упорядником яких він був. Після 
бібліографічного опису творів письменника подано посилання на рецензії та відгуки, вміщені у розділі «Література про В. 
Дрозда». 
3235. Володимир Миколайович Сапон: біобібліогр. покажч. / передм. : В. Кражан, М. Лелюк ; уклад.: Н. В. Романчук, 
В. М. Сапон ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко ; Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 
2013. – 60 с. 
Видання присвячено письменнику, журналісту, краєзнавцю, члену НСПУ В. М. Сапону. У посібнику дотримано 
хронологічний характер розміщення джерел у прямій послідовності. До покажчика увійшли твори і статті, написані у 
період з 1966 до 2011 р. В наявності іменний покажчик. 
3236. Володимир Павлович Горбулін / передм. Є. Бершеда. – Київ: Академперіодика, 2013. – 124, [17] с. : фотогр. 
кольор. – (Біобліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: ВА773134 
Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, політичної та громадсько-політичної діяльності 
політика, вченого, державного діяча, доктора технічних наук (1994), професора, академіка НАН України (1997) 
В. П. Горбуліна. Видання включає хронологічний покажчик наукових праць вченого, в тому числі виконаних за участю та 
загальною редакцією В. П. Горбуліна, покажчики науково-популярних та публіцистичних видань, список літератури про 
життєвий шлях та громадську діяльність. 
3237. Володимир Пилипович Моренець : список пр. в роках 2003–2013 / упоряд. Т. О. Патрушева ; Нац. ун-т «Києво-
Могилян. акд.», Наук. б-ка. – 2013. – 11 с.  
Цей бібліографічний список доктора філологічних наук, професора В. П. Моренця є продовженням виданого у 2003 році 
Науковою бібліотекою НаУКМА у серії «Вчені НаУКМА» біобібліографічного покажчика праць, який знайомить читача з 
творчим доробком науковця, розповідає про його життєвий, творчий шлях, громадську діяльність. 
3238. Володимир Поліщук: крізь роки, слова і справи : біобібліогр. покажч. / вступ. ст. В. Пахаренко ; ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2013. – 127 с. : іл. 
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У покажчику означено праці літературознавця, критика, публіциста, краєзнавця, доктора філологічних наук (2003), 
професора Володимира Трохимовича Поліщука. Видання присвячується 60-річчю з дня народження В. Т. Поліщука, його 
праці на ниві української духовності. 
3239. Володимир Фединишинець : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. О. Мельник, Н. С. Лехман, О. В. Бряник ; ДВНЗ 
«Ужгород. нац. ун-т», Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 239 с. : іл.     НБУВ: ВА774846 
Видання підготовлено до 70-річчя від дня народження письменника Володимира Степановича Фединишинця. 

3240. Вячеслав Іванович Борисов: (до 70-річчя від дня народж. та 40-річчя наук.-пед. і громад. діяльн.) / упоряд. : 
В. С. Батиргареєва, Г. С. Крайник ; НАПрН України. – Харків : Право, 2013. – 67 с. – (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців). 
НБУВ: АО270978 
Висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність фахівця в галузі кримінального права, 
кримінології, кримінально-виконавчого права, соціології кримінального права та міжнародного кримінального права, доктора 
юридичних наук (1993), професора, академіка НАПрН України (2004), заслуженого юриста України В. І. Борисова. 

3241. В’язовський Григорій Андрійович : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко ; М-во 
культури України, ОННБ ім. М. Горького. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : [б. в.], 2013. – 51, [1] с. – (Серія біобібліогр. покажч. 
«Письменники Одеси» ; вип. 33).  НБУВ: ВА781596 
Подано відомості про життєвий і творчий шлях літературознавця Г. А. В'язовського, систематизовано бібліографічні дані 
його робіт і літератури про нього. 

3242. Горленко Інга Олександрівна : біобібліогр. покажч. / ред. С. Я. Цимбалюк ; уклад.: Н. П. Фурман, 
С. Ж. Йовженко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2013. – 88 c. – (Серія «Портрети 
вчених Нац. ун-ту ДПС України»).   НБУВ: ВА774174 
Доктор географічних наук (1982), професор. 

3243. Гусаров Сергій Миколайович : біобібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. / МВС України, Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 30 с.  НБУВ: Р122938 
Висвітлено основні етапи життя, службової, наукової, педагогічної та громадської діяльності державного діяча, 
правоохоронця, правознавця, доктора юридичних наук (2009), члена-кореспондента НАПрН України (2010), заслуженого 
юриста України (2001), генерал-полковника міліції С. М. Гусарова. 

3244. Дзюндзюк Борис Васильович : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Чижевська ; відп. ред. І. П. Аврамова ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Харків : ХНУРЕ, 2013. – 53 с. – (Видатні науковці).  
Доктор технічних наук, професор. 

3245. Доля судила жити з піснею: Василь Подуфалий : бібліогр. покажч. / уклад. В. Палій ; ред. : О. Паньків, Г. Жовтко ; 
Терноп. обл. від-ня Укр. бібл. асоц., Бережан. ЦБС. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 32 с. : фотогр. 
У виданні зібрано і впорядковано матеріали про життєвий і творчий шлях педагога, фольклориста, краєзнавця, 
літературознавця, композитора, громадського діяча Василя Михайловича Подуфалого. Вміщено допоміжні покажчики: 
іменний, абетковий покажчик назв пісень.  
3246. Дупленко Костянтин Федорович. Організатор охорони здоров’я та історик медицини : біобібліогр. покажч. / 
уклад.: Л. Є. Корнілова, Н. І. Мамедова ; ННМБ України, Укр. бібл. асоц. – Київ : ННМБ України, 2013. – 85 с. : іл., табл. – 
(Мед. біографістика). – Текст укр., рос.  НБУВ: ВА765839 
Наведено біографічні та бібліографічні дані гігієніста, теоретика та практика історії медицини, організатора охорони 
здоров'я, доктора медичних наук (1965), професора, заслуженого діяча науки України К. Ф. Дупленка. Вміщено рукописи, 
монографії, статті зі збірників і журналів, рецензії, книги, що вийшли під його редакцією. 
3247. Духовний простір Василини Миколаївни Хайруліної : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Н. В. Горшкова, 
О. В. Осмоловська, Н. Є. Шолохова ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; НАПН України, ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Корзун Д. Ю., 2013. – 128 с. : іл., фото. – (Ювіляри НАПН України ; вип. 32).  
Кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України (1997). 

3248. Дяченко Микола Васильович : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; ред. 
Н. М. Кушнаренко ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2013. – 114, [10] c. – (Видат. педагоги ХДАК).     НБУВ: ВА772492 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-педагогічної діяльності доктора філософських наук, професора, 
заслуженого працівника культури України М. В. Дяченка. Подано перелік його наукових праць, монографій, підручників, 
статтей, які опубліковано в наукових збірниках і періодичних виданнях, есе, а також список наукових праць виконаних і 
захищених під його керівництвом.  

3249. Єріна Антоніна Михайлівна : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; пер. 
І. Г. Манцуров ; ред.: Т. В. Куриленко, І. Г. Манцуров; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 
63 c. – (Портрети вчен. КНЕУ ім. В. Гетьмана ; вип. 7).   НБУВ: ВА776045 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук (1984), 
професора А. М. Єріної. Подано інформацію про її науковий доробок (монографії, підручники, навчально-методичні 
посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань) [1963–2013] та літературу про життя та діяльність 
А. М. Єріної. 

3250. Життя, віддане Книзі : інформ. довідка до 110-ої річниці від дня народж. Василя Пашницького (1903–1941), 
першого директора ОУНБ ім. І. Франка / уклад.: Н. В. Джус ; відп. за вип. Л. В. Бабій ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. – 
Івано-Франківськ, 2013. – 12 с.   НПБУ: А735282 
Видання ознайомлює з документальними джерелами з фондів Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка [1994–2003] та 
інтернет-ресурсами про Василя Михайловича Пашницького. Книжкові видання розміщено за алфавітом прізвищ авторів та 
назв творів, а документи з періодичних видань — у зворотньо-хронологічному порядку.  

3251. Закоханий у світ : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. Леоніда Васильовича Куценка / укладач Т. П. 
Макарова ; Департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоград. облдержадмін., Кіровоград. ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград :[б. в.], 2013. – 86 с.  
У покажчику вміщено інформацію про джерела, які висвітлюють життя і творчість Л. В. Куценка — літературознавця, 
педагога, краєзнавця та журналіста. Подано бібліографію праць Л. Куценка: окремих видань, публікацій у наукових 
збірниках та періодичних виданнях, відгуки на його праці, інтерв’ю з автором, спогади друзів, колег, учнів про Л. Куценка 
та його біографія. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3244.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3245.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3251.pdf
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3252. Закусило Олег Каленикович : матеріали до бібліогр. (1972–2012) / упоряд. : В. Г. Нестеренко, І. І. Тіщенко, 
Л. Є. Герасименко ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – 127 с.  НБУВ: ВА765058 
Репрезентовано праці вченого в галузі теорії ймовірностей і математичної статистики, доктора фізико-математичних наук 
(1989), професора, академіка НАПН України, першого проректора КНУ ім. Т. Шевченка, заслуженого працівника народної 
освіти України О. К. Закусила. Увагу приділено науковому доробку вченого та літературі про його життя та діяльність. 

3253. Зимомря М. Світ науки, мистецтва та технологій : біобібліогр. покажч. проф. Л. Оршанського / М. Зимомря ; 
[передм. М. Зимомря] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 136 с. – (Університетська еліта України).  
У виданні розкривається науково-педагогічний доробок доктора педагогічних наук, професора Леоніда Володимировича 
Оршанського, завідувача кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва 
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 

3254. И. А. Зупанец: врачебная, научная и педагогическая деятельность : биобиблиогр. указ. / сост. : С. Б. Попов, 
В. В. Прописнова, Е. А. Андреева ; МОЗ Украины, Нац. фармац. ун-т. – 2-е изд. доп. – Харьков : Золотые страницы, 2013. – 
175 с. : ил., табл. – (Ученые медицины и фармации).  НБУВ: ВА766994 
Представлено напрями наукового пошуку, віхи педагогічної, лікарської і громадської діяльності вченого у галузіі 
експериментальної, клінічної фармакології і клінічної фармації, одного з творців концепції клінічної фармації в Україні, 
доктора медичних наук (1993), професора, заслуженого діяча науки і техніки України Ігоря Альбертовича Зупанця. 

3255. Иван Васильевич Кузьмин : биобиблиогр. указ. к 90-летию со дня рождения / сост. Л. В. Квятковская ; Винн. нац. 
техн. ун-т, НТБ ВНТУ. – Винница : ВНТУ, 2013. – 54 с. : фот. – (Серия «Учѐные нашего ун-та»). НБУВ: ВА776141 
До покажчика увійшли матеріали про наукову, педагогічну, організаційну, громадську діяльність та основні друковані 
праці доктора технічних наук (1965), професора, заслуженого діяча науки УРСР (1979), ректора Вінницького 
політехнічного інститу І. В. Кузьміна. 
3256. Іванна Блажкевич: її життя — як смолоскип : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Коваль, Б. Савак, Л. Оленич ; ред. 
Г. Жовтко ; Укр. бібл. асоц., Козів. централіз. бібл. система, Денисів. краєзнав. музей, Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : Підруч. і 
посіб., 2013. – 112, [4] c.   НБУВ: ВА770328 
Наведено матеріали про життєвий і творчий шлях дитячої письменниці, педагога, просвітителя І. Блажкевич. Подано 
інформацію про її твори, наведено літературу та електронні ресурси про життя та діяльність письменниці. 
3257. Ірина Володимирівна Соколова : бібліогр. покажч. / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 64 с. – (Сер. 
«Праці вчених МДУ. Бібліогр. покажч.» ; вип. 8).  
Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності Ірини Володимирівни Соколової — доктора педагогічних наук, 
професора, декана факультету іноземних мов Маріупольського державного університету. У покажчик вміщені 
бібліографічні дані на наукові та науково-методичні праці І. В.Соколової, опубліковані з 1994 до 2013 р. 

3258. Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук: (до 25-річчя наук. діяльності) : біобібліогр. покажч. / уклад. 
Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст. Л. А. Дубровіна ; НАН України, НБУВ. – Київ : [б. в.], 2013. – 83, [2] с. : портр.   НБУВ: ВА766473 
Покажчик підготовлений до 60-річчя від дня народження і 25-річчя наукової діяльності доктора історичних наук (2005), 
професора Г. І. Ковальчук, висвітлює основний творчий доробок ученої [1989–2013], а також публікації про її наукову 
діяльність.  

3259. Коваленко Віктор Федорович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2013 рр. / упоряд.: О. М. Коваленко, 
А. М. Шостя, С. О. Усенко, С. Г. Зінов’єв ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, Ін-т свинарства і АПВ. – Полтава : ТОВ 
«Фірма «Техсервіс»», 2013. – 168 с. – (Бібліогр. серія «Академіки НААН України»).  ННСГБ: 542705/ К 56  
Вчений-фізіолог, доктор біологічних наук (1988), професор, академік УААН, заслужений винахідник України. 
3260. Криміналістикою покликаний : бібліогр. нарис до 65-річчя з дня народж. В. Г. Лукашевича / упоряд. : 
О. В. Узунова, К. В. Калюга. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2013. – 74, [1] с., [18] арк. іл. – Назва обкл. : Віталій Григорович 
Лукашевич.  НБУВ: ВА763077 
Висвітлено біографічні дані та творчий шлях правознавця, криміналіста, доктора юридичних наук (1993), професора 
(1998), заслуженого юриста України (1999) Віталія Григоровича Лукашевича. Вміщено матеріали з теоретико-правових 
проблем визначення поняття правоохоронної діяльності та розбудови органів внутрішніх справ на засадах чинної 
Коституції України, визначення їх місця та ролі у системі державної влади та місцевого самоврядування. Описано його 
діяльность з розслідування злочинів тощо. Висвітлено наукову діяльність В. Г. Лукашевича. 
3261. Кроки... Василь Лизанчук — публіцист, вчений, педагог : бібліогр. покажч., листи, рецензії, есеї, відгуки / уклад. 
М. М. Романюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, НДІ пресознавства Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – Л. : ЛНУ 
ім. І. Франка, 2013. – Кн. 3. – 549, [122] с. : фотогр.  НБУВ: В354773/3 
Доктор філологічних наук (1991), професор, журналіст, академік АНВШ (1998). 

3262. Кузьмінський Анатолій Іванович: доктор пед. наук, проф. , член-кор. НАПН України : біобібліогр. покажч. / 
уклад. : Л. І. Синявська, К. В. Касярум, О. З. Силка ; ред. Н. Г. Ничкало ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 
2013. – 111 c. – (Бібліогр. вчен. України ; вип. 5).  НБУВ: ВС56529 
Видання знайомить з життєвим шляхом і науковими працями вченого-педагога, доктора педагогічних наук (2003), 
професора, член-кореспондента НАПН України (2010), заслуженого працівника народної освіти України, ректора 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького А. І. Кузьмінського. 
3263. Ладонько Людмила Степанівна: (до 45-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.], 2013. – 22 с. – (Сер. покажчиків пр. 
науковців ЧДІЕУ).  
Видання присвячено Л. С. Ладонько — кандидату економічних наук (2009), доценту Чернігівського державного інституту 
економіки і управління. 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 [2002–2012]. Містить допоміжні покажчики — іменний покажчик співавторів, алфавітний 
покажчик наукових праць. 
3264. Лазуренко В. М. Микола Іванович Бушин : біобібліогр. покажч. до 75-річчя від дня народж. / В. М. Лазуренко ; 
МОН, молодьспорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 158 с. : іл., табл. – (Вчені Черкас. держ. 
технол. ун-ту).  НПБУ: Б338951 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3263.pdf
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Висвітлено життя і діяльність доктора історичних наук, професора, академіка УАІН, заслуженого працівника освіти 
України М. І. Бушина. 

3265. Лев Аронович Синицький. Спогад про вчителя / авт.-упоряд. В. М. Заєць ; відп. ред. І. М. Яворський ; НАН 
України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – К. ; Л. ; Х. : Вид-во НАН України, 2013. – 181 с. : іл., фотогр. – (Бібліогр. 
академічних вчених). – Текст укр. та рос.  НБУВ: ВА770688 
Бібліографічний покажчик присвячено фізику, одному з засновників львівської наукової школи з теорії електричних кіл, 
доктору технічних наук (1971), професору Л. А. Синицькому. 

3266. Лимар Анатолій Остапович — вчений агроном / уклад.: В. В. Базалій, В. В. Морозов, М. І. Федорчук [та ін.] ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 96 с. : іл., портр. – (Сер. 
«Біобібліогр. діячів с. г. науки України» ; вип. 19).   НБУВ: ВА765045 
Біобібліографічний покажчик наукових праць висвітлює основні етапи життя та науково-дослідницької діяльності вченого 
в галузі зрошуваного землеробства, баштанництва та овочівництва, доктора с. г. наук, професора, академіка УЕАН 
А. О. Лимаря. Надано інформацію про урядові та галузеві нагороди вченого, вміщено хронологічний покажчик його 
публікацій [1961–2013]. 

3267. Лікар, вчений, громадянин: до 100-річчя з дня народж. проф. І. І. Крижанівської / уклад.: Г. В. Дзяк, Т. О. Перцева, 
О. В. Курята [та ін.] ; редкол. Г. В. Дзяк [та ін.] ; МОЗ України, ДЗ «Дніпропетр. мед. акад.», Наук. б-ка. – Дніпропетровськ : 
Ліра, 2013. – 111 с. : фотоіл., портр.  НБУВ: ВА768203 
Біобібліографічний покажчик знайомить з життям, науковою, викладацькою, науково-організаційною та громадською 
діяльністю вченого в галузі терапії та пульмонології, доктора медичних наук (1957), професора, ректора 
Дніпропетровського медичного інституту Інни Іларіонівни Крижанівської. 
3268. Лікар світлої мудрості (до 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука) : біобібліогр. покажч. / 
уклад.: Л. Є. Корнілова, Н. І. Мамедова, І. А. Свінціцький ; ред.: А. С. Свінціцький, Р. І. Павленко ; ННМБ України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. – К. : КІМ, 2013. – 107 c. – (Мед. біографістика).  НБУВ: ВА770559 
Подано інформацію про життєвий шлях і наукову діяльність засновника наукових шкіл у галузі нефрології та 
гастроентерології, доктора медичних наук (1962), професора, заслуженого діяча науки УРСР А. П. Пелещука. Наведено 
бібліографічні описи його наукових публікацій [1944–2010] і список літературних джерел про нього. 
3269. Луїза Костянтинівна Оляндер : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народж. / уклад. І. П. Сидорук ; 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 96 с.   НБУВ: ВА772948 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора філологічних наук (1992), професора Л. К. Оляндер. Уміщено бібліографію 
праць науковця [1966–2012], а також біографічний нарис та спогади колег. 

3270. Мамонтова Людмила Степанівна: (до 60-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.], 2013. – 16 с. – (Сер. покажчиків пр. 
науковців ЧДІЕУ).  
Покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Л. С. Мамонтової — старшого викладача Чернігівського 
державного інституту економіки і управління. 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 [2002–2012]. Містить допоміжні покажчики — іменний 
покажчик співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

3271. Мельник Анатолій Іванович: (до 60-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.], 2013. – 23 с. – (Сер. покажчиків пр. науковців 
ЧДІЕУ).  
Покажчик присвячено А. І. Мельнику — доктору філософських наук (2009), професору, заслуженому працівнику освіти України. 
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 [1988–2012]. Містить 
допоміжні покажчики — іменний покажчик співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

3272. Месель-Веселяк Віктор Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2013 рр. / уклад. В. А. Вергунов [та ін.] ; 
авт. вступ. ст. : М. В. Присяжнюк, В. Ф. Петриченко ; наук. ред. : В. А. Вергунов, М. М. Федоров ; НААН України, ННСГБ, 
ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. – 251, [48] с. : фотогр. – (Академіки НААН України).  НБУВ: ВА775770 
Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну і громадську діяльність В. Я. Месель-
Веселяка — вченого економіста-аграрника, академіка УААН, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України. Подано перелік його наукових праць. 

3273. Микола Андреєв (1920–1995) : біобібліогр. покажч. / підгот. О. К. Линник ; ред. С. І. Отенко ; Упр. культури і 
туризму, національностей та релігій Сум. облдержадмін., Сум. ОУНБ. – Суми : Сум. ОУНБ, 2013. – 26 с. : фотоіл. – 
(Краєзнавці Сумщини).   НПБУ: А734354 
Видання узагальнює творчий доробок дослідника Сумщини, поета Миколи Артемовича Андреєва. Відкривають покажчик 
статті, присвячені життю і діяльності М. Андреєва: компілятивна стаття «Від укладача» і публікація Н. Жирного «Поет-
краєзнавець М. А. Андреєв». Посібник складається з двох розділів: I. «Бібліографія публікацій М. Андреєва» і 
II. «Матеріали про М. А. Андреєва». Крім публікацій краєзнавчого змісту, покажчик містить і літературний доробок 
краєзнавця (вірші, пісні, байки, гуморески). Інформацію в розділах систематизовано за типами видань (в книгах, в 
періодиці), а в середині — в порядку прямої хронології. Хронологічні межі включеної інформації — 1960-2006 рр. 
Інформація подана з максимальною повнотою, але не є вичерпною. Є допоміжні іменний і географічний покажчики. 

3274. Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік : біобібліогр. нарис: до ювілею / упоряд. : М. В. Набок, 
Н. О. Терентьєва ; НАПН України. – К. ; Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2013. – 134 с. – (Сер. «Академіки НАПН України»). 
НБУВ: ВА774538 
Подано біобібліографічний матеріа про доктора педагогічних наук, академіка АПН України (1999) М. Б. Євтуха. 
3275. Микола Миколайович Васильчук : бібліогр. покажч. / упоряд.: М. В. Бігусяк, І. М. Арабчук ; ред. С. І. Хороб ; 
ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – 
239, [6] c. – (Сер. «Вчені Прикарпат. ун-ту»).  НБУВ: ВА771708  
Представлено перелік поетичних збірок, літературознавчих, культурологічних і краєзнавчих книг, нарисів і брошур поета, 
літературознавця, публіциста, члена НСПУ, кандидата філологічних наук, доцента М. М. Васильчука. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3266.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3270.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3271.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3273.pdf
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3276. Микола Михайлович Ткач : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: К. А. Герасименко, Н. В. Романчук ; авт. вступ. ст. 
Н. Поклад ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко ; Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 
70 с. – (Письменники — наші земляки).  
До покажчика включено друковані джерела (твори і статті) [1969–2013] та список літератури про Миколу Ткача, які 
всебічно і ґрунтовно розкривають творчість письменника. Іменний покажчик. 

3277. Микола Олексійович Носко : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя з дня народж. / уклад. Н. П. Шуляр ; ред. 
Г. Г. Макарова ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 74 c. – (Наук. спадщина викл. ЧНПУ 
ім. Т. Г. Шевченка). 
Вміщено біографію та список опублікованих праць М. О. Носка — доктора педагогічних наук (2003), професора, члена-
кореспондента НАПН України (2010), ректора Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. 

3278. Микола Янович Азаров : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. М. Ілларіонова, О. М. Устіннікова, П. М. Сенько; відп. 
ред. М. М. Ілларіонова ; Кн. палата України ім. І. Федорова. – Київ : Парламент. вид-во, 2013. – 277, [1] с. : табл., [12] л. ил.  
НБУВ: ВА768131 
Наведено бібліографічні дані про публікації доктора геолого-мінералогічних наук (1986), професора, члена-кореспондента 
НАН України (1997), заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, 
державного діяча, політика М. Я. Азарова [1975–2012]. Надано інформацію про документи, що відображають його життя, 
наукову та політичну діяльність. Містить іменний покажчик. 

3279. Михайло Васильович Клочков — професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
Ю. Ю. Полякова, С. О. Чухлій ; авт. вступ. ст. С. О. Чухлій ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька ; наук. ред. С. І. Посохов ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 38 с.   НБУВ: Р125140 
Покажчик подає біографію та список наукових праць історика, професора Харківського університету М. В. Клочкова 
(1877–1952). 

3280. Михась (Михайло) Михайлович Ткач : бібліогр. покажч. / склали : Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова ; вступ. ст. 
В. І. Кузьменко ; відп. за вип. І. М. Аліференко ; Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 22 с. – 
(Письменники — наші земляки). 
У покажчику систематизовано друковані джерела, які знайомлять з життям, розкривають творчий доробок письменника, 
журналіста та громадського діяча М. М. Ткача. Бібліографічний матеріал розташовано за принципом прямої хронології 
[1973–2012]. Виключенням є розділи «Рецензії на твори М. М. Ткача» та «Література про творчість М. М. Ткача», в яких 
джерела розташовано за алфавітом прізвищ авторів та назв статей. В наявності іменний покажчик 
3281. Мінаєв Борис Пилипович, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України : біобібліогр. 
покажч. / уклад.: Л. І. Синявська, А. П. Іржавська ; авт. вступ. ст. А. І. Кузьмінський ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 
Наук. б-ка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 94 с. – (Бібліогр. вчених України ; вип. 4).      НБУВ: ВА770522 
Наведено основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності хіміка, фізико-хіміка, доктора хімічних наук (1984), 
професора, завідувача кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького Б. П. Мінаєва. Вміщено перелік наукових праць ученого. 
3282. Мінєєв Сергій Павлович : біобібліогр. покажч. / упоряд. : О. Н. Нефедова, Т. О. Недайвода, О. Б. Клевцова, 
В. Г. Римар ; ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т», НТБ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – 83 с. – (Біобібліогр. вчених).  
Покажчик підготовлено до 60-річчя від дня нарождення доктора технічних наук (1998), професора кафедри будівництва та 
геомеханіки С. П. Мінєєва. Висвітлено основні етапи життя, а також наукові праці [1978–2012], перелік авторських 
свідоцтв та патентів, які відображають напрямок наукових досліджень і педагогічну діяльність ученого. Допоміжний 
апарат складається з покажчиків співавторів та наукових праць. 
3283. Назарян Мирон Мігранович : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народж. / уклад. Л. Д. Гонтаренко : М-во 
культури України, ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків. ін-т упр. – Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 50 с. : іл. – 
(Винахідники Харківщини; вип. 6).  НБУВ: ВА780245 
Покажчик містить біографічні відомості і бібліографічні описи винаходів, перелік інноваційних проектів, розроблених на 
основі винаходів М. М. Назаряна. Видання містить іменний покажчик. 

3284. Науковий портрет Адольфа Бека — фундатора львівської наукової школи фізіологів : (до 150-річчя від дня 
народж.): біобібліогр. покаж. / уклад.: С. В. Васільєва, О. М. Кріль, М. С. Надрага [та ін.] ; наук. ред. М. С. Надрага ; Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Наук. б-ка. – Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2013. – 104 с. : іл.  
Покажчик, присвячений 150-річчю від дня народження ректора Львівського університету Адольфа Бека, репрезентує 
наукові праці професора [1888–1935], та праці, опубліковані вже після його смерті (рецензії на наукові публікації, 
бібліографічні дані та спомини про вченого). Окремим розділом представлена науково-викладацька діяльність вченого. 

3285. «Нескорений лицар української книги» : Юрій Олексійович Меженко (18.06.1892 – 24.11.1969) : метод.-біобібліогр. 
матеріали / уклад.: М. С. Фенько, Л. М. Зніщенко ; наук. ред. та відп. за вип. М. П. Зніщенко ; ред. Л. П. Соляник ; упоряд. 
Н. В. Острікова ; Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : [КОБдД], 
2013. – 20 с. – (Сер. «Видатні книгознавці»).  
Матеріал присвячено Юрію Олексійовичу Меженку – бібліографу, бібліотекознавцю, книгознавцю, літературному та 
театральному критику, бібліофілу, першому директору Головної книжкової палати України, голові Ради бібліотекарів при 
Всенародній бібліотеці України, керівнику Українського наукового інституту книгознавства, автору низки праць 
присвячених особливостям бібліографічної роботи. Видання містить біобібліографічну довідку, методичні поради, 
рекомендаційний список літератури. 

3286. Нестеров Артем Павлович : біобібліогр. покажч.: до 80-річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка. – 
Харків : УІПА, 2013. – 68 с. : фотогр.  НБУВ: ВА766942 
Висвітлено основні етапи життя та наукової діяльності вченого у галузі підйомно-транспортних машин, доктора технічних 
наук (1987), професора А. П. Нестерова. Подано перелік його наукових праць, а також список наукових праць виконаних і 
захищених під його керівництвом. 

3287. О. В. Мішуков — видатний науковець, педагог, заслужений діяч мистецтв України : біобібліогр. покажч. / упоряд.: 
Н. А. Арустамова, В. Ю. Штуріна, О. М. Блінова ; ред.: Л. С. Воїнова, І. О. Марченко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 
2013. – 68 c.   НБУВ: ВА770624 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3283.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3285.pdf
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Висвітлено основні етапи життя та діяльності доктора філологічних наук (2000), професора, заслуженого працівника 
культури України (1998), заслуженого діяча мистецтв України (2003) Олега Васильовича Мішукова. Подано перелік 
монографій, підручників, навчально-методичних посібників, статей з наукових збірників та періодичних видань вченого. 
3288. Олександр Іванович Потапенко : біобліогр. нарис : наук.-метод. посіб. / уклад. О. І. Шкира [та ін.] ; голов. ред. 
В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди, 2013. – 307 с. : фот. – (Наукова 
еліта Переяславщини).   НБУВ: ВА779421 
Видання присвячене життю і діяльності вченого-філолога, кандидата педагогічних наук, професора О. І. Потапенка. 
Містить бібліографію праць, цитати з його наукових робіт, слова вдячних учнів, рецензії та відгуки про його книги, уривки 
конспектів лекцій, присвячених 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, нагороди та відзнаки, світлини з родинного 
архіву. Розділ «Мій учительський рід» знайомить із педагогічною династією Потапенків, а в розділі «Сповідь поетичної 
душі» включено неопубліковані до цього часу твори. 

3289. Олесь Гончар : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Піхур [та ін.] ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури 
України, НПБУ. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 759 с.   НБУВ: ВА765451 
Покажчик присвячено письменнику, класикові української літератури XX ст. Олесю Терентійовичу Гончару. Вміщено 
матеріали, що висвітлюють життєвий і творчий шлях митця та вшанування його пам’яті. Наведено публікації про 
відзначення О. Т. Гончара державними і громадськими преміями та нагородами, про художньо-мистецькі твори, 
присвячені письменнику, сценічне й екранне втілення його творів. 

3290. Олесь Гончар: «Високих літ високий лет» : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад. Л. М. Данилюк ; Волин. обл. б-ка для 
дітей. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 19 с. – (Сер. «Письменники-ювіляри» ; вип. 2).  
Покажчик присвячено письменнику Олесю Терентійовичу Гончару. У виданні вміщено біографічний нарис про життєвий 
та творчий шлях письменника, бібліографію творів, список літературно-критичних матеріалів та веб-сайтів із відомостями 
про нього. 

3291. Олесь Гончар — син Придніпров’я : до 95-річчя від дня народж. / упоряд. Т. Бреславець ; Дніпропетр. ОУНБ б-ка 
ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, Краєзнав. від. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2013. – 107 с. : іл., портр. – 
(Сер. «Літ. Дніпропетровщина»).  НПБУ: А727944 
Біобібліографічний покажчик присвячено письменнику, громадському діячу Олесю Терентійовичу Гончару. Подано його 
твори і публікації, які друкувалися на Дніпропетровщині та в яких зображено Придніпровський край [1945–2012]. Також 
зібрано книги і публікації про народження, навчання, перебування О. Гончара у Дніпропетровську та інших куточках 
області. Окремі розділи подають матеріали з вивчення біографії та творчої спадщини письменника, вшанування та 
увічнення його пам’яті. Бібліографії передує стаття Світлани Мартинової «Літературне Придніпров’я». Більшість 
бібліографічних записів анотовано. Бібліографію доповнює іменний покажчик. 

3292. Ольга Кобилянська (1863-1942): до 150-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад.: А. Лупан, 
О. Гаврилюк, І. Рудько ; ред. М. Довгань ; Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка, Чернів. обл. 
літ.-мемор. музей О. Кобилянської. – Чернівці, 2013. – 364 с.  
Матеріал покажчика відображає твори Ольги Юліанівни Кобилянської та інформацію про її життєвий і творчий шлях. 
Хронологічні межі покажчика – 1893-2013 рр. Інформацію у виданні згруповано за 3 розділами: «Твори Ольги 
Кобилянської», «Життя і творчість Ольги Кобилянської», «Бібліографія». Допоміжний апарат видання складають іменний 
покажчик, список використаних періодичних видань.  

3293. Останній гетьман Української Держави Павло Скоропадський: до 140-річчя від дня народж. великого гетьмана : 
бібліогр. покажч. / уклад. Ю. Круть ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко ; М-во культури України, ДЗ «Держ. б-ка 
України для юнацтва». – Київ : Держ. б-ка України для юнацтва, 2013. – 47 с. : портр.  НПБУ: А732137 

3294. Паращук В. М. Життя — гра з пазлами, які потрібно з’єднати... : біобібліогр. нарис / В. М. Паращук. – Кам'янець-
Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 243 с. : фотогр.  НБУВ: ВА773461 
Біобібліографічний нарис знайомить з життям і творчістю кандидата психологічних наук, проректора Кам'янець-
Подільського державного університету Віктора Миколайовича Федорчука. 

3295. Петриченко Василь Флорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1987–2012 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, 
Б. Д. Каменщук, І. С. Задорожна, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН України, ННСГБ. – Київ : 
Аграр. наука, 2013. – 160 с. : портр. 
Вчений у галузі рослинництва, доктор с. г. наук (1995), професор, академік УААН (2010), заслужений діяч науки і техніки 
України (1995), президент НААН України (2013). 

3296. Петро Степанович Федорчак : бібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльн. у 
Прикарпат. нац. ун-ті ім. В. Стефаника) / упоряд. : О. Б. Гуцуляк, І. М. Арабчук ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. 
В. Стефаника», Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – 110, [16] с. : 
фотогр. – (Сер. «Вчені Прикарпат. нац. ун-ту»).  НБУВ: ВА771709 
Подано перелік наукових студій, статей та посібників доктора історичних наук (1976), професора кафедри історії слов’ян 
Інституту історії та політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» П. С. Федорчака. 
3297. Поетична проекція мандрів Олени Гусейнової : біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; КЗ «ОБЮ 
ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2013. – 28 с. – (Лауреати Всеукр. літ. премії ім. В. Симоненка ; вип. 1).  
Нарис містить рецензію О. Коцарева «Спокійне споглядання стилю» на книгу поетеси Олени Григорівни Гусейнової 
«Відкритий райдер». Бібліографічна частина носить рекомендаційний характер і складається із трьох розділів, у межах 
яких документи розміщено у зворотно-хронологічному порядку за зведеною українсько-російською абеткою. Перший 
розділ відображає бібліографічні описи, як окремо виданих творів, так і опублікованих у збірниках та періодичних 
виданнях; другий охоплює документи, присвячені життєвому і творчому шляху О. Гусейнової; в третьому — подано 
найзмістовніші інтернет-ресурси. Хронологічні межі — 2005 – березень 2013 р. 

3298. Поетичний код Наталії Горішної : біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. М. Філахтова ; Комун. закл. «ОБЮ 
ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2013. – 36 с. – (Лауреати Всеукр. літ. премії ім. В. Симоненка ; вип. 2).  
Видання містить автобіографію поета, перекладача Наталії Володимирівни Горішної, відгуки колег по перу про творчість 
поетеси, вибрані поезії із збірки «Під сонцем серця». Бібліографічна частина посібника носить рекомендаційний характер і 
складається із трьох розділів: перший розділ «Твори» відображає бібліографічні описи як окремо виданих творів, так і 
опублікованих у збірниках та періодичних виданнях; другий — «Вибрана література про Н. В. Горішну» охоплює 
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документи, присвячені життєвому і творчому шляху письменниці; в третьому розділі «Інтернет-посилання» представлено 
найзмістовніші інтернет-ресурси. Хронологічні межі — 1987 –2013 рр. 

3299. Професор В. М. Чернобровий: біографія, наука, викладацька діяльність та діагностично-лікувальна практика : 
біобібліогр. покажч. до ювілею / уклад.: В. М. Чернобровий, О. В. Павлова, Н. М. Кравчук, Л. В. Сухарєва ; відп. за вип. 
Л. І. Шпукал. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 44 с. : іл. – (Сер. «Вчені нашого ун-ту»).  
Покажчик присвячено 70-річчю від дня народження доктора медичних наук (1989), професора В’ячеслава Миколайовича 
Чернобрового. Включено основні біографічні дані; статті про наукову діяльність вченого; список основних публікацій 
вченого; перелік дисертантів, захищених під керівництвом В. М. Чорнобрового, список літератури про нього, іменний 
покажчик співавторів. 

3300. Професор С. А. Копилов : біобібліогр. покажч. / уклад. В. С. Прокопчук ; редкол. С. А. Копилов (голова) [та ін.] ; 
МОН, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 63, [1] с., [5] арк. 
фотоіл., портр. – (Сер. : Постаті в освіті і науці).  НПБУ: ВА771392 
Видання присвячено доктору історичних наук, професору, ректору Кам’янець-Подільського національного університету 
ім. І. Огієнка Сергію Анатолійовичу Копилову. 

3301. Професор Тіман Майор Пилипович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1948–2012 рр. / уклад.: А. Г. Братчик, 
Н. В. Кобець, С. С. Бущук ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. – 50 с. – (Біобібліогр. 
вчених-аграріїв ДДАУ). – До 90-річчя з дня народж. та 70-річчя наук., пед. та громад. діяльн.  НБУВ: ВА770426 
Відображено основні етапи життя, науково-дослідну, педагогічну, організаційну та громадську діяльність вченого в галузі 
математики, доктора фізико-математичних наук (1973), завідувача кафедри вищої математики Дніпропетровського 
державного аграрного університету М. П. Тімана. Подано перелік його науково-методичних праць та навчальних посібників. 
3302. Профессор Валерий Константинович Волосюк : биобиблиогр. указ.: к 70-летию со дня рождения / сост.: 
И. В. Олейник, В. С. Гресь, К. М. Нестеренко ; под ред. Н. М. Ткаченко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. 
авиац. ин-т». – Х. : ХАИ, 2013. – 99 с. : фот.  НБУВ: ВА770932 
Доктор технічних наук (1996). 

3303. Профессор Лев Александрович Малашенко : биобиблиогр. указ. / сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. 
Н. М. Ткаченко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т». – Х. : ХАИ, 2013. – 99 с. : фот. 
Доктор технічних наук (1994). 

3304. Рашковский Александр Саулович : библиогр. указ. / сост. : С. Ю. Гордынец, Т. С. Панченко ; МОН 
молодьспорта Украины, Нац. ун-т кораблестроения им. Адмирала Макарова, Науч. б-ка. – Николаев : НУК, 2013. – 38 с. 
Покажчик присвячено доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, академіку АІН 
України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, завідуючому кафедрою технології суднобудування 
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова О. С. Рашковскому. 
3305. Руденко Петро Олексійович : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. С. Татаренко, Т. М. Коваленко, А. А. Савенко ; 
Чернігів. держ. технол. ун-т. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 39 с.  
Покажчик знайомить з біографією, науковою та літературною спадщиною кандидата технічних наук (1971), заслуженого 
працівника народної освіти України П. О. Руденка, спогади сучасників про нього, його публікації [1954–2006] (укр., рос. 
мовами): бібліографічні описи авторських свідоцтв, підручників, звітів з науково-дослідних робіт, тез доповідей 
конференцій, методичних розробок, інформаційних матеріалів, статей періодичних видань, літературних творів та 
публікації про його творчість (за хронологією). 
3306. Сабірзянов Тагір Галійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2012 рр. / В. М. Кропівний, Г. М. Засінець ; 
авт. вступ. ст. М. І. Черновол ; МОН України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КОД, 2013. — 113 с. : фотоіл., [1] арк. 
портр. – (Серія «Вчені Кіровоград. нац. техн. ун-ту ; кн. 6).  НБУВ: ВА774177 
Відображено наукову й освітянську діяльність Т. Г. Сабірзянова — доктора технічних наук (2000), професора, відмінника 
освіти України. Подано перелік наукових праць вченого. 

3307. Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Н. А. Стельмах, Л. М. Айвазова ; ред.: 
Л. М. Заліток ; НАПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 195 с. : іл., фото. – (Академіки 
НАПН України ; вип. 21).   НБУВ: ВА774194  
Висвітлено основні етапи життя й науково-педагогічної діяльності С. У. Гончаренка (1928–2013) — доктора педагогічних 
наук (1989), професора, академіка АПН України (1992), заслуженого діяча науки і техніки України. Подано бібліографію 
праць ученого — концепції, монографії, словники, довідники, підручники, навчальні й методичні посібники, автореферати 
дисертацій, тези доповідей і повідомлень, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, 
публікації у фахових періодичних виданнях. 

3308. Сергей Борисович Сорочан — профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : 
биобиблиогр. указ. / сост. А. Н. Домановский ; библиогр. ред. С. Р. Марченко ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – 
Харьков : [б. и.], 2013. – 91, [8] c.  НБУВ: ВА766561 
Представлено основні факти життя й діяльності, а також відомості про наукову, науково-методичну, навчальну і науково-
популярну діяльність доктора історичних наук, професора С. Б. Сорочана. 
3309. Сергій Васильович Комісаренко / уклад. бібліогр. покажч. : В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, 
О. І. Войцехівська ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ : Академперіодика, 2013. – 141, [44] с. : фотогр. – 
(Біобібліогр. вчених України).  НБУВ: ВА769503 
Розглянуто основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадсько-політичної діяльності 
С. В. Комісаренка — фахівця у галузі біохімії та імунології, доктора біологічних наук (1988), професора, академіка АН 
України (1991) та АМН України (1993), заслуженого діяча науки і техніки України (2008). Висвітлено його наукові 
інтереси, що охоплюють коло питань з біохімії, імунохімії, молекулярної біології та імунології, фармакології та 
біотехнології. Надано бібліографічні відомості про наукові та публіцистичні праці вченого. 

3310. Серьогін Сергій Михайлович: (до 60-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. Є. І. Бородін [та 
ін.] ; заг. ред. Є. І. Бородін ; вступ. ст. : Є. І. Бородін, І. І. Хожило, Ю. В. Пшеничний ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – 114 с. : портр.       НБУВ: ВА771378  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3299.pdf
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Доктор наук з державного управління (2004), професор, заслужений діяч науки і техніки України (2008), директор 
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. 
3311. Справи життя : біобібліогр. покажч. Віктора Проскурякова / МОН, молодьспорт України, Нац. ун-т «Львів. 
політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 39 с. : фотогр.  НБУВ: Р123445 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора архітектури, професора, дійсного члена УАА, декана повної освіти Інституту 
архітектури, завідувача кафедри Дизайну архітектурного середовища Віктора Івановича Проскурякова. 
3312. Сторінки літературно-мистецького щоденника Георге Асакі : метод.-бібліогр. матеріали з нагоди 225-річчя від дня 
народж. Г. Асакі. – Герца : ЦРБ ім. Г. Асакі, 2013. – 28 с.  
Видання присвячено румунському і молдавському письменнику, політичному діячу, просвітителю, художнику, історику, 
драматургу і перекладачу вірменського походження Георге Асакі. Подано біографічний нарис, увічнення пам’яті митця, 
методичні матеріали на честь відзначення 225-річчя просвітителя, фотоматеріали про життя і творчість, основні видання 
творів [1957–2000], список літератури про життя і творчість [1969–2008]. 

3313. Сукупність наукових пошуків : біобібліогр. покажч. І. Зимомрі / упоряд.: Р. Жовтані, О. Зимомря, В. Грещук ; 
Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Бреза А. Е., 2013. – 83 c.       НБУВ: ВА773903 
Висвітлено основні етапи життя, громадської та наукової діяльності доктора філологічних наук (2010), члена НСЖ 
України Івана Миколайовича Зимомрі. Подано перелік його доповідей конференцій, конгресів і симпозіумів, 
монографічних видань, дослідницьких, літературно-критичних та публіцистичних статей, рецензій. Наведено список 
упорядкованих, редагованих та перекладених науковцем книжкових видань. 

3314. Тамара Павлівна Демченко : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; Черніг. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 43 с.  
Дослідниця українських визвольних змагань кінця ХІХ – початку ХХ ст. та історії Чернігівщини, кандидат історичних 
наук (1984). 

3315. Тамара Семенівна Скобло : біобібліогр. покажч. пр. за 1962–2013 рр. / уклад.: Л. О. Кучерявенко, Т. В. Новікова 
[та ін.]. – Харків : Вид-во Харків. техн. ун-ту с.-г. ім. П. Василенка, 2013. – 200 с. : портр., фотоіл. – (Біобібліогр. вчених 
ХНТУСГ ; вип. 4). 
Доктор технічних наук, професор. 
3316. Українська історія в іменах. Роман Дашкевич : реком. список літ. до 120-річчя від дня народж. / упоряд. : 
І. Лешнівська, Л. Рудик, Г. Москович ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в.], 2013. – 18 с. 
НПБУ: А727925 
Рекомендаційний список літератури присвячений 120-річчю від дня народження політичного і військового діяча, генерал-
поручника Армії УНР Романа Івановича Дашкевича — діяча української історії першої половини ХХ ст. 

3317. Український письменник Григорій Косинка (1899–1934) : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Гологорська ; ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 2013. – 72 с. – (Повернені імена).   НБУВ: ВА766709 
Покажчик містить описи творів [1919–2012] письменника, перекладача Григорія Михайловича Косинки (справж. Стрілець), 
список літератури про його життя і творчість. Матеріали подано за хронологією видання, літературу про окремі твори та рецензії 
на твори Г. Косинки — за алфавітом назв, спогади про письменника та художні твори про нього — за алфавітом авторів. 
Довідковий апарат покажчика складається зі статті про творчий шлях Г. Косинки, алфавітного та іменного покажчиків. 

3318. Усатенко Тамара Пилипівна : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; наук. ред. 
Н. Г. Ничкало. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 91 с.  НБУВ: ВА768881 
Висвітлено основні етапи життя, наукову, громадсько-просвітницьку діяльність доктора педагогічних наук Т. П. Усатенко. 
Подано перелік її наукових праць, а також список дисертаційних досліджень, виконаних і захищених під її керівництвом. 
3319. Лазарев Ф. В. Ф. В. Лазарев : библиогр. указ.: к 75-летию / Ф. В. Лазарев ; сост. и отв. ред. Е. Б. Ильянович ; 
Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Крым. акад. наук, Междунар. центр исслед. по интервал. философии при отд-нии 
гуманитар. наук КАН. – Симферополь : Аріал, 2013. – 55 с. : фото. цв.  НБУВ: ВА774216 
Зображено життєвий шлях, наукову і творчу діяльність доктора філософських наук, професора Фелікса Васильовича 
Лазарєва. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій [1959–2013] з питань гносеології, метафізики, 
філософії культури, методології науки, філософської антропології. 
3320. Фреїк Дмитро Михайлович : біобібліографія / уклад., відп. ред. О. Соколов ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т 
ім. В. Стефаника», Фіз.-хім. ін-т, Наук. б-ка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – 
127 с. : фотогр. – Назва обкл. : Дмитро Фреїк. Біобібліографія.   НБУВ: ВА771705 
Учений у галузі напівпровідникового матеріалознавства, доктор хімічних наук (1984), професор, заслужений діяч науки і 
техніки України (1993), академік АНВШ України (2007), директор Фізико-хімічного інституту.  

3321. Фрідріх Кляйнвехтер: пр. вченого та літ. про нього з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича : 
бібліогр. покажч. / ред.: П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук ; уклад.: Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; Чернів. нац. ун-т 
ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 118 c. – (Вчені Чернів. ун-ту).   НБУВ: ВА778165 
Вміщено матеріали про життєвий шлях, творчу діяльність австрійського економіста, ректора Чернівецького університету 
Ф. Кляйнвехтера. Розглянуто праці вченого, літературу про його життя та діяльність, надано інформацію про видання з 
автографами автора. 
3322. «Ходіть, поки маєте світло...». Євангеліє від Іоана Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, 
краєзнавця В. Є. Рожка / уклад. М. І. Іванків [та ін.] ; ред. А. А. Понагайба ; Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки [та ін.]. – Вид. 2-ге, 
допов. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 234, [20] с. : фот.  НБУВ: ВА780324 
Покажчик присвячений Володимиру Євтуховичу Рожку — історику, архівісту, теологу, мистецтвознавцю та краєзнавцю, 
Почесному професору Волинського національного університету ім. Лесі Українки. До видання включені бібліографічні 
описи окремо виданих творів, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про його життя і діяльність. Видання 
доповнене допоміжними покажчиками та фотоілюстраціями. 
3323. Хрусталев Александр Федорович : биобиблиогр. указ. / сост. Е. Г. Уткина ; под ред. Ю. Е. Обжерина ; МОН 
молодежи и спорта Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т, Науч. б-ка. – Севастополь : СевНТУ, 2013. – 50 с. – (Сер. «СевНТУ: 
летопись науки» ; вып. 5).   НПБУ: ВА763092 
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Видання присвячено доктору фізико-математичних наук, професору Олександру Федоровичу Хрустальову. Мыстить 
описи опублікованих і неопублікованих праць, авторефератів дисертацій, публікацій, присвячених О. Ф. Хрустальову, а 
також допоміжний іменний покажчик. Матеріал згруповано за хронологією, у межах року — за алфавітом назв. 
3324. Шарапа Григорій Семенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955–2012 рр. / уклад.: В. І. Фасоля, 
Ю. Д. Липова, О. І. Мохначова ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин, ННСГБ. – Київ : Люксар, 2013. – 91 с. : іл., 
портр. – (Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 50).  НПБУ: А729403 
Видання підготовлено до 80-річчя від дня народж. Г. С. Шарапи — кандидата біологічних наук, заслуженого працівника 
с. г. України. 

3325. Шевченко-художник : бібліогр. покажч. (1839–2012): [у 2 т.]: до 200-ліття Т. Шевченка / упоряд.: Н. І. Орлова, 
Л. І. Буряк, Б. А. Короленко ; редкол. Д. В. Стус (голова) [та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам’яті, Нац. музей Т. Шевченка. – Київ : 
Пріоритети, 2013. – Т. 1. – 432 с.  НБУВ: В354461/1  
У представленому науково-довідковому виданні вперше подається систематизована бібліографія праць за період 1839–
2012 рр. про творчу спадщину Шевченка-художника.  

3326. Шерман Ісаак Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2013 рр. / уклад. В. В. Базалій [та ін.] ; Херсон. 
держ. аграр. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 137, [1] с. : іл., портр. – (Біобібліогр. діячів с.-г. науки України ; вип. 18).  
НБУВ: ВА764288 
Відображені основні етапи життя та наукової діяльності вченого в галузі рибництва, доктора с. г. наук (1990), кандидата 
біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української технологічної академії, 
завідувача кафедри гідробіоресурсів Херсонського державного аграрного університету І. М. Шермана. 

3327. Щедролосев Александр Викторович: библиогр. указ.: к 55-летию со дня рожд. / сост.: С. Ю. Гордынец, 
Т. С. Панченко ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова, Науч. б-ка НУК. – Николаев : НУК, 2013. – 25, [1] с.  
НБУВ: Р124721 
Доктор технічних наук, професор. 
3328. Юрій Євгенович Полянський : біобібліогр. покажч. / уклад. С. І. Єленич ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-
ка. – Одеса : Юрид. літ., 2013. – 69, [1] с. : портр. – (Вчені Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.» ; вип. 21).       НБУВ: ВА768263 
Висвітлено науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність віце-президента, проректора з виховної роботи та 
організації навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах Національного університету «Одеська 
юридична академія», кандидата юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Ю. Є. Полянського. Подано 
перелік його наукових праць і монографічних видань. 
3329. Юрій Іванович Шаповал. Вибрана бібліографія : бібліогр. покажч. / уклад.: О. А. Радзивілл, С. В. Набок. – Київ : 
НАУ, 2013. – 77, [1] с. : фотоіл.  НБУВ: ВА769516 
Видання присвячено історику, доктору історичних наук (1994), професору, директору Державної наукової установи 
«Енциклопедичне видавництво» Ю. І. Шаповалу. 
3330. «Я світлим іменем живу» : метод.-бібліогр. матеріали до 50-річчя від дня народж. поетеси, педагога, 
українознавця С. М. Яреми / упоряд. : О. Д. Славнич, Т. В. Макарейчук ; ред. І. В. Рудько ; відп. за вип. М. М. Довгань ; 
Вижн. ЦРБ, Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2013. – 20 с.  
Видання присвячено поетесі, педагогу, краєзнавцю Світлані Михайлівні Яремі. Подано матеріали літературно-музичної 
композиції «Я світлим іменем живу», методичні матеріали по відзначенню 50-річчя поетеси, бібліографічний огляд творів 
С. Яреми [1997–2007], рекомендаційний список її творів [1996–2009] та літератури про життя і творчість митця [1992–
2005]. Без допоміжних покажчиків. 

3331. Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / 
упоряд.: Н. М. Лисиця, Л. М. Айвазова, Н. М. Бублик, Н. А. Стельмах ; наук. ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко ; ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 135 с. : іл. – (Видатні педагоги світу ; вип. 9).        НБУВ: СО32516 
Висвітлено основні етапи життя та наукової діяльності Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича). Подано бібліографію його праць, а також 
досліджень, присвячених життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях [1909–2013]. 
3332. Якубов Февзи Якубович : биобиблиогр. указ. / сост. З. А. Эмирусеинова ; редкол.: Х. А. Сеит-Халил, С. Э. 
Кмерова, Д. Ш. Асанова, С. В. Чеботарь ; Респуб. высш. учеб. заведение «Крым. инж.-пед. ун-т», НТБ, Науч.-библиогр. 
отд. – Сімферополь : ИТ «АРИАЛ», 2013. – 125 с., [14] л. ил.  НБУВ: ВА768518 
Видання присвячено 75-річчю від дня народження доктора технічних наук (1984), професора, засновника і першого 
ректора Кримського інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь), Героя України Ф. Я. Якубова. Подано 
наукові праці, публіцистичні статті, доповіді, виступи, бесіди та інтерв’ю Ф. Якубова. 

3333. Ярым-Агаев Николай Лукьянович: биобиблиогр. указ. / cост. О. В. Кулькова ; ред. Л. Ф. Девятилова ; отв. за 
вып. А. А. Петрова. – Донецк : [б. и.], 2013. – 37 с.  
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності вченого у галузі фізичної хімії і фізичної 
термодинаміки, доктора хімічних наук (1969), професора М. Л. Ярим-Агаєва. Подано біографічний нарис, основні дати 
життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць [1947–2010], перелік літератури про нього [1967–2013], 
допоміжний іменний покажчик співавторів. 

Без дати 

3334. Бібліографічний покажчик видань творів М. Л. Кропивницького / уклад. П. П. Перепилиця. – [Б. м. : б. в., б. р.]. – 
13 с. – Машинопис.   НБУВ: ВДБО  
У покажчику подаються основні дожовтневі видання й публікації творів драматурга, громадського та театрального діяча 
Марка Лукича Кропивницького. Збірки, окремі публікації драматичних і автобіографічних творів, публіцистики, віршів. 
Переклади драматичних творів російською мовою розміщено у хронологічній послідовності. Твори, роки видання яких не 
встановлено, подано наприкінці розділів. Усі видання, за винятком двох (позначені зірочками), перевірено «de visu». 
3335. Колодій Г. Загальна бібліографія праць академіка Степана Рудницького / Г. Колодій. – [Б. м. і р.]. – 7 с. – 
Машинопис.   НБУВ: ВДБО 
Документ містить бібліографію географа, доктора філософії, академіка ВУАН (1929) Степана Львовича Рудницького, 
подану за тематичним принципом: «Праці з ділянки історії» [1897–1917], «Загальні географічні нариси і розвідки» [1903–
1905], «Праці, що відносяться до географії України та її земель» [1905–1926], «Політично-географічні праці» [1916], 
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