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ЕЛЕКТРОННІ ПЕРСОНАЛЬНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ (1991–2013) 

1991 

3344. Михайло Петрович Драгоманов : бібліогр. покажч. вид. тв. та критичної літ. / уклад. М. О. Мороз ; ред. та допов. 
новими матер. Я. Лозинська при допомозі А. Хруцького (Чикаго, США) // Cenko Prise in Ukrainian Bibliography Harvard 
University, Ukrainian Research Institute 1583 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138 USA 2011. – Львів : [б. в.] 1991. – 
Режим доступу : http://www.ditext.com/moroz/1.html, вільний. – Назва з екрану. 
У виданні подано відомості про публікації творів і критичну літературу, яка стосується біографії та діяльності вченого, 
громадського діяча, педагога М. П. Драгоманова. Покажчик має статтю від упорядників та чотири розділи: I) «Видання 
творів М. П. Драгоманова» [1861–2009] (частково проанотовано та з посиланнями на повні тексти); II) «Критична 
література про М. П. Драгоманова» [1874–2011] (частково проанотовано та з посиланнями на повні тексти); 
III) «Покажчик назв праць М. П. Драгоманова»; IV) «Покажчик імен і праць, описаних під назвою». 

2003 

3345. Закир Къуртнезир 70 йыллыгъы мунасебетинен: догъгъанына 100 йыл толувы мунасебетинен / И. Гаспринский 
адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar 
Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2003. – Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/zakir-kurtnezir-70-iyllygy-
munasebetinen.html, свободный. — Загл. с экрана. 
Публікація присвячена 70-річчю від дня народження кримськотатарського письменника Закіра Куртнезіра. Подано його 
фото, стислу біографію (кримськотатар. мовою) перелік його творів та список літератури про нього. 

3346. Олена Петрівна Блавацька (1831–1891) : біобібліогр. покажч. / склали : Т. О. Недашковська, А. П. Верізуб ; відп. за вип. 
В. А. Козлова // Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – Режим досту : http://library.kr.ua/elib/ind_pokaz.html, вільний. – Назва з екрану. 
Покажчик присвячено письменниці, засновниці теософії О. П. Блавацькій. Матеріал розміщено за алфавітом у розділах: 
видання творів О. П. Блавацької та література про життя і діяльність О. П. Блавацької. Відбір матеріалів до покажчика 
здійснювався на основі електронних та карткових каталогів Кіровоградської ОУНБ Д. І. Чижевського та електронного 
каталогу НБУВ. Видання оснащено іменним покажчиком. До покажчика включена вступна стаття «О. П. Блавацька». 

3347. Софія Русова — талановита дочка України / склали : Т. О. Недашковська, А. П. Верізуб ; відп. за вип. В. А. Коз-
лова // Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – Режим досту : http://library.kr.ua/elib/ind_rusova.html, вільний. – Назва з екрану. 
Покажчик включає стислий біографічний нарис про педагога, письменника, громадського і політичного діяча Софію 
Федорівну Русову, твори, список літератури про життя і діяльність, іменний покажчик. 

2004 

3348. Архів Д. І. Чижевського // Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – [Кіровоград, 2004]. – Режим доступу : 
http://library.kr.ua/kray/chizhevsky/, вільний. – Назва з екрану. 
Біобібліографічний ресурс присвячено вченому-енциклопедисту, філософу, славісту, літературознавцю, релігієзнавцю, 
культурологу Дмитру Івановичу Чижевському. До архіву включено такі розділи: «Життєпис», «Науково-літературна 
спадщина» (книги, статті), «Галерея», «Бібліографія» (бібліографія, вебліографія), «На пошану» (постанови, про 
Д. І. Чижевського). 

3349. Мазорчук Борис Федорович : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. / уклад. Н. М. Кравчук // Б-ка Вінн. 
нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – [Вінниця, 2004]. – Режим досту : 
http://library.vsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=326, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий шлях, професійну, наукову, науково-педагогічну діяльність лікаря-гінеколога, доктора медичних 
наук, професора Б. Ф. Мазорчука. Подано біографічну довідку, список друкованих праць вченого, які є у фонді бібліотеки 
університету (монографії, методичні рекомендації, доповіді, статті із періодичних видань тощо) [1965–2004]. Покажчик не 
претендує на повноту охоплення всього наукового і творчого доробку вченого. 

3350. Номан Челебиджихан (1885–1918) / И. Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси, Библиогр. 
болюги // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2004. – Режим 
доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/noman-chelebidzhikhan.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена кримськотатарському політичному і державному діячу Номану Челебіджіхану. Подано його стислу 
біографію (кримськотатар. мовою), список його творів та літератури про нього. 
3351. Указатель трудов ректора ДонГУЭТ Александра Александровича Шубина : биобиблиогр. указ. / сост. 
Г. И. Пасынкова ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Электрон. текст. дан. 
(1 файл. : 31,3 МБ). – Донецк : [ДонГУЭТ], 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК с 
процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с титул. экрана. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 5). 
Публікацію присвячено доктору економічних наук, професору, ректору ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського Олександру 
Олександровичу Шубіну. 

3352. Шпиг Александр Андреевич / сост. Л. Алейникова ; науч. ред. Т. Ткаченко ; МОН, Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского. – Электрон. текст. дан. (1 файл. : 2,32 МБ). – Донецк : [ДонГУЭТ], 2004. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с титул. экрана. – (Сер. 
«Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 6). 
Публікацію присвячено доктору економічних наук (1983), професору Олександру Андрійовичу Шпігу. 

2005 

3353. Александр Анатольевич Троянский : биобиблиогр. указ. / сост. : В. Г. Коваленко, О. В. Кулькова // Донец. нац. техн. 
ун-т. НТБ. – Донецк, 2005. – Режим доступа : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_troyan.html, свободный. – Загл. с экрана.  
Видання присвячено кандидату технічних наук (1974), професору (1993), заслуженому працівнику народної освіти 
України (1998) Олександру Анатолійовичу Троянському. Включає коротку біографічну довідку, хронологічний перелік 
друкованих праць [1974–2012].  
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3354. Бібліографія праць В. Б. Антоновича / упоряд. О. Тодійчук // Ізборник. – 2005. – Режим доступу : 
http://litopys.org.ua/anton/ant29.htm, вільний. – Назва з екрану. 
Частково анотований список праць історика, археолога, етнографа, археографа, краєзнавця Володимира Боніфатійовича 
Антоновича, що увійшов до монографії «Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори» (К., 
1995). До списку включено видання ученого опубліковані у 1861–1993 рр. 

3355. Верность профессии. Жизнь и научно-педагогическая деятельность профессора Тюремновой Нины Абрамовны : 
биобиблиогр. указ. / сост. Л. Алейникова ; науч. ред. Т. Ткаченко ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
им. М. Туган-Барановского. – Электрон. текст. дан. (1 файл. : 224 КБ). – Донецк : [ДонГУЭТ], 2005. – 1 дискета. – Систем. 
требования : ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с титул. экрана. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 8). 
Покажчик знайомить з науково-педагогічною, організаційною та громадською діяльністю Н. А. Тюремнової, кандидата 
технічних наук, доцента, завідувача кафедри товарознавства промислових товарів Донецького національного університету 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (1960–1985). До покажчика увійшли бібліографічні описи наукових праць 
ученого [1948–1989]. 
3356. Гулий Іван Степанович (1930–2004) : біобібліогр. покажч. друк. пр., що знаходяться в фондах НТБ / МОН України, 
НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2005. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/guliy.pdf, 
вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено життєвий і творчий шлях, перелік друкованих праць [1956–2004] доктора технічних наук (1972), професора, 
академіка УААН І. С. Гулого. 

3357. Друковані праці академіка Дробот Віри Іванівни : біобібліогр. покажч. друк. пр. за період з 1961 по 2003 рр. / уклад. 
С. Д. Рахній ; МОН України, Нац. ун-т харч. технологій, НТБ. – Київ : НУХТ, 2003. – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/drobot.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено життєвий та творчий шлях, перелік друкованих праць доктора технічних наук (1988), члена-кореспондента 
УААН (1990), академіка АІН України В. І. Дробот. 

3358. Жизнь и творческая деятельность профессора Тылкина Вениамина Борисовича : к 85-летию со дня образования ун-
та: к 140-летию со дня рождения М. Туган-Барановского : биобиблиогр. сб. / сост. Л. В. Алейникова ; науч. ред. Т. П. Ткаченко ; 
библиогр. ред. Г. И. Пасынкова ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Электрон. 
текст. дан. (1 файл. : 247 КБ). – Донецк : [ДонГУЭТ], 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : ПК с 
процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с титул. экрана. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 7). 
Вчений-товарознавець. 

3359. Зиядин Джавтобели (1905–1991) / И. Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси, Информ.-
библиогр. болюги // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2005. – 
Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/ziyadin-dzhavtobeli.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена кримськотатарському письменнику, поету Зіядіну Джавтобелі. Подано його стислу біографію 
(кримськотатар. мовою) перелік його творів та список літератури про нього. 

3360. Керим Джаманакълы (1905–1965) / азырлагъан Э. Мусса ; И. Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар 
китапханеси // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2005. – Режим 
доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/kerim-dzhamanakly-1905-1965.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена кримськотатарському літературознавцю, поету Керіму Джаманакли. Подано його стислу біографію 
(кримськотатар. мовою) перелік його творів та список літератури про нього. 

3361. Микола Олександрович Архипович : (100-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр., наявних у фонді 
НТБ НУХТ / уклад. С. Д. Рахній ; МОН України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2005. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим 
доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/Arxipovuch.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Подано життєвий і науковий шлях, друковані праці інженера-технолога цукрового виробництва, завідуючого кафедри 
технології цукристих речовин Національного університету харчових технологій М. О. Архиповича [1954–1991]. 

2006 

3362. Амди Гирайбай : 70 йыллыгъына багъышлангъан : биобиблиогр. косьтергичи / азырлагъан Л. Хайбуллаева ; 
И. Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar 
Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2006. – Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/amdi-giraibai.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена кримськотатарському поету Амди Гирайбаю. Подано його стислу біографію, перелік творів та 
список літератури про нього. 

3363. Витольд Степанович Пак : биобиблиогр. указ. / сост. : А. Г. Буртовая, О. В. Кулькова ; ред. Л. Ф. Девятилова ; Донец. 
нац. техн. ун-т. – Донецк, 2006. – Режим доступа : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_pak.html, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено основні етапи життя, наукової діяльності вченого в галузі гірничого машинобудування, доктора технічних 
наук (1941), академіка АН УРСР (1951) В. С. Пака. Подано перелік основних дат його життя і діяльності, хронологічний 
покажчик опублікованих праць ученого за період 1921–1969 рр. і список літератури про нього. 

3364. Владимир Георгиевич Гуляев : биобиблиогр. указ. / сост. О. В. Кулькова ; ред. : Л. Ф. Девятилова, 
В. Г. Коваленко, К. А. Таранец ; отв. за вып. А. А. Минаев, А. К. Семенченко ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2006. – 
Режим доступа : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_gulyaev.html, свободный. – Загл. с экрана.  
У персональному покажчику відображено основні періоди життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності вченого-
механіка, доктора технічних наук (1986), професора (1987) В. Г. Гуляєва. Подано перелік основних дат життя і діяльності 
вченого, хронологічний покажчик його друкованих праць [1961–2004] і список літератури про нього. 

3365. Єлисаветградський абрис Якова Паученка // Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – [Кіровоград], 2006. – 
Режим доступу : http://library.kr.ua/elib/pauchenko/index.html, вільний. – Назва з екрану. 
Біобібліографічний ресурс присвячено архітектору Якову Васильовичу Паученку. Включено такі розділи: «Сторінки життя», 
«Архітектурний модерн», «Церкви», «Лікувальні заклади», «Будинки», «Майстерня», «Недосліджені проекти», «Премія». 

3366. Нескінченний діалог : біобібліогр. покажч., присвячений 75-річчю від дня народж. видатного укр. письменника 
Григора Тютюнника / уклад. Н. Я. Локоть ; ред. О. В. Соцков. – Електрон. текстові дані. – Луганськ : ОУНБ им. Горького, 
2006. – 1 електрон. опт. диск. – Назва з диску. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3356.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3357.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3361.pdf
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Зібрано інформацію про твори і публікації письменника Григора Тютюнника, матеріали про його життя і творчість, а 
також про художні твори, присвячені митцю. Матеріал згруповано у розділах «Біографічна довідка», «Автобіографія», 
«Бібліографія». Останній складається з підрозділів: «Твори Григора Тютюнника», «Література про життя та творчість 
Григора Тютюнника», «Художні твори, присвячені Григору Тютюннику». Інформацію подано за хронологією. 

3367. Художник квітучої природи : до 145-річчя з дня народж. М. А. Беркоса : пам'ятка читачеві / Харків. ОУНБ. – Х., 
2006. – Режим доступу : http://library.kharkov.ua/lib_druk.php?type=1&id=118, вільний. – Назва з екрану. 
Бібліографічний посібник виходить з нагоди 145-річчя від дня народження живописця-пейзажиста, педагога, громадського 
діяча Михайла Андрійовича Беркоса, який жив і працював у Харкові. До видання увійшли відомості про життєвий та 
творчий шлях митця. У розділі «Основні художні твори М. А. Беркоса» матеріал розташовано за хронологією написання 
живописних та графічних робіт. Бібліографічну інформацію про М. А. Беркоса розміщено у логічній послідовності: 
біографічні довідки, загальні праці, бібліографічні посібники. Оскільки ряд матеріалів не вдалося опрацювати de visu, 
деякі бібліографічні описи наводяться у скороченому варіанті. Підготовка пам’ятки проводилася за фондами Харківської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. 

2007 

3368. Айше Сейтмуратова : 70 йыллыгъына багъышлангъан : биобиблиогр. косьтергичи / И. Гаспринский адына 
Джумхуриет къырымтатар китапханеси // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – 
Акъмесджит , 2007. – Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/node/234, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена громадському діячу кримськотатарського народа Айше Сейтмуратовій. Подано її стислу біографію 
(кримськотатар. та рос. мовою), бібліографію публікацій А. Сеймуратової, інтерв’ю, бесіди з нею, список літератури про неї. 

3369. Альма-матер на все життя : біобібліогр. покажч.: присвяч. 70-річчю від дня народж. Івана Семеновича Максютенка / 
уклад. Т. С. Нестеренко ; наук. ред. Т. П. Ткаченко ; бібліогр. ред. О. Г. Уткіна ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського. – Електрон. текст. дані (1 файл ; 6,30 МБ). – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Систем. вимоги : ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва с тит. екрану. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 12). 
Публікація присвячена доценту кафедри бухгалтерського обліку, кандидату економічних наук І. С. Максютенку. 

3370. Бекир Чобан-заде ильмий фаалиетининъ : библиогр. косьтергичи / азырлагъан З. Ислямова ; муаррир Д. Белялова ; 
И. Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar 
Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2007. – Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/nauchnaya-deyatelnost-bekira-choban-
zade.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена кримськотатарському вченому-тюркологу Бекіру Чобан-заде. Подано його стислу біографію 
(кримськотатар., рос. мовами), перелік наукових конференцій, де він брав участь, список його творів та літератури про 
нього, висловлювання про наукову діяльність Б. Чобан-заде. 

3371. В центре науки и образования Донбасса : указ. тр. д-ра экон. наук, проф., акад. А. А. Шубина / сост. Г. И. Пасы-
нкова ; науч. ред. Т. П. Ткаченко ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Изд. 
2-е, перераб. и доп. – Электрон. текстовые. дан. (1 файл : 321 КБ). – Донецк : [ДонНУЭТ], 2007. – 1 дискета. – Систем. 
требования : ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл с титул. экрана. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 11). 
Публікація присвячена доктору економічний наук, професору, академіку АЕН Олександру Олександровичу Шубіну. 

3372. Главный новатор факультета : к 65-летию со дня рождения проф. Баширова Ислама Халидовича : биобиблиогр. указ. / 
сост. О. Кирсанова ; науч. ред. : Т. Ткаченко, Г. Пасынкова ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского. – Электрон. текст. дан. (1 файл. : 1,81 МБ). – Донецк : [ДонГУЭТ], 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Систем. требования : ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с титул. экрана. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 9). 
Публікація присвячена кандидату економічних наук, професору, академіка АЕНУ декану факультету маркетингу, торгівлі 
та митної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Баширову 
Ісламу Халідовичу. 
3373. Ідеолог українського консерватизму : до 125-річчя зі дня народж. В'ячеслава Липинського : біобібліогр. покажч. / 
уклад. О. Є. Кірсанова ; наук. ред. : Т. Ткаченко, Г. Пасинкова ; МОН України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського. – Електрон. текст. дані (1 файл: 91 КБ). – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2007. – 1 дискета. – Систем. 
вимоги : ПК з процесором; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрану. 
Публікацію присвячено політичному діячу, історику, соціологу, публіцисту В'ячеславу Казимировичу Липинському. 

3374. Михайло Антонович Богомолов (3 березня 1907 р. – 31 серпня 1981 р.) : біобібліогр. перелік літ.: до 100-річчя 
від дня народж. / уклад Л. Ф. Дев'ятілова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2007. – Режим доступу : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_bogomolov.html, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий та творчий шлях кандидата технічних наук (1938), професора, ректора Донецького політехнічного 
інституту (1952–1968) М. А. Богомолова. Подано біографічну довідку про вченого, перелік його основних наукових праць 
(за алфавітом) та список літератури про нього. 

3375. Прерванный полет : к 75-летию со дня рождения проф. Сальникова Алексея Николаевича : биобиблиогр. указ. / сост. 
Л. В. Алейникова ; науч. ред. Т. П. Ткаченко ; библиогр. ред. Е. Г. Уткина ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
им. М. Туган-Барановского. – Электрон. текстовые дан. (3 файла : 1,05 МБ). – Донецк : [ДонНУЭТ], 2007. – 1 дискета. – Систем. 
требования : ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 14). 
Публікацію присвячено кандидату економічних наук, професору Сальникову Олексію Миколайовичу.  

3376. Февзи Билялов (1932–1999) / азырлагъан М. Гафарова ; муаррир Д. Д. Белялова / И. Гаспринский адына 
Джумхуриет къырымтатар китапханеси // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – 
Акъмесджит, 2007. – Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/fevzi-bilyalov.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена кримськотатарському співаку Февзі Білялову. Подано його стислу біографію (кримськотатар., рос. 
мовами), низку фотографій, список публікацій Ф. Білялова, перелік літератури про нього. 

2008 

3377. Абрам Аронович Міхелєв : (100 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр., що знаходяться в фонді НТБ 
НУХТ / уклад.: О. О. Михайловська, С. Д. Рахній ; МОН України, Нац. ун-т харч. технологій, НТБ. – Київ : НУХТ, 2008. – (Сер. 
«Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/mixelev.pdf, вільний. – Назва з екрану. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3367.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3377.pdf
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Подано життєвий і науковий шлях та бібліографію друкованих праць доктора технічних наук (1960), професора 
А. А. Міхелєва (1908–1976). 

3378. В. М. Клименко : биобиблиогр. указ.: (к 100-летию со дня рождения) / сост. В. Г. Коваленко ; ред. О. В. Кулькова ; 
отв. за вып. : А. А. Минаев, Е. Н. Смирнов ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2008. – Режим доступа : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_klimenko.html, свободный. – Загл. с экрана.  
Персональний бібліографічний покажчик відображає основні етапи життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності 
вченого у галузі обжимно-заготівельного і сортопрокатного виробництва, доктора технічних наук (1962), професора 
(1991), заслуженного діяча науки УРСР (1962) Валентина Митрофановича Клименка. Надано основні дати життя і 
діяльності вченого, список літератури про нього, бібліографію опублікованих наукових праць [1950–1993] та перелік 
авторських свідоцтв. 

3379. Виктор Янович Балтайтис : библиогр. список лит.: (к 100-летию со дня рождения) / сост. В. В. Пушина ; ред. 
Л. Ф. Девятилова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2008. – Режим доступа : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_baltaytis.html, свободный. – Загл. с экрана.  
Видання підготовлено до 100-літнього ювілею доктора технічних наук (1967), професора В. Я. Балтайтиса (1908–1987). 
Подано біографічний нарис, перелік основних наукових праць вченого [1951–1984] та список літературу про нього. 

3380. Джаман Михайло Олексійович : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Є. Шляхова. – Полтава, 2008. – Режим доступу : 
http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2008dja.htm, вільний. – Назва з екрану. 
Видання присвячено доктору економічних наук (2002), професору, завідувачу кафедрою загальноекономічних дисциплін 
Полтавського університету споживчої кооперації України М. О. Джаману. Покажчик має 3 розділи: «Життєвий та творчий 
шлях Джамана М. О.», «Шляхи удосконалення економічного потенціалу в наукових та навчально-методичних працях 
М. О. Джамана», «Діяльність професора М. О. Джамана в різних галузях науки». Всередині розділів матеріал розміщено за 
хронологією. 

3381. Кязим Эминов : 80 йыллыгъына : биобиблиогр. косьтергич / азырлагъанлар : М. Гафарова, А. Османова ; 
муаррир Д. Д. Белялова ; И. Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси ; Информ.-библиогр. болюги // 
Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2008. – Режим доступа : 
http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/kyazim-eminov-80-iyllygyna.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена кримськотатарському художнику Кязіму Емінову. Подано його стислу біографію (кримськотатар. 
та рос. мовами) фото та перелік його творів, список літератури про життя та творчість. 

3382. Міра Григорівна Єльяшевич : біобібліогр. перелік літ. : до 100-річчя від дня народж. (1908–1986) / уклад.: 
В. В. Пушина ; ред. О. В. Кулькова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2008. – Режим доступу : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_elyashevich.html, вільний. – Назва з екрану.  
Покажчик знайомить з біографією, основними науковими працями [1941–1983] та літературою про життя та діяльність 
доктора технічних наук (1967), професора, декана гірничого факультету Донецького національного технічного 
університету М. Г. Єльяшевич (1908–1986). 

3383. Моисей Давыдович Кузнецов : биобиблиогр. список. лит.: (к 100-летию со дня рождения) / сост. Л. Ф. Девятилова ; 
Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2008. – Режим доступа : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_kuznecov.html, 
свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і науковий шлях доктора хімічних наук (1946), професора М. Д. Кузнецова (1908–2008). Подано 
біографічну довідку про вченого, перелік основних наукових праць [1936–1986] та список літератури про нього. 

3384. Петр Николаевич Сухарев : к 60–летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / сост. Л. В. Алейникова ; науч. 
ред. Т. П. Ткаченко ; библиогр. ред. Е. Г. Уткина ; МОН Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского. – Электрон. текст. дан. (1 файл : 1,32 МБ). – Донецк : [ДонНУЭТ], 2008. – 1 дискета. – Систем. требования : 
ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана. – (Сер. «Провідні вчені ДонНУЕТ» ; вип. 15). 
Кандидат економічних наук, професор. 
3385. Регина Викентьевна Визгерт : биобиблиогр. указ. / сост. : А. Г. Буртовая, Л. Ф. Девятилова ; ред. Л. Ф. Девятилова ; 
Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2008. – Режим доступа : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_vizgert.html, 
свободный. – Загл. с экрана.  
У вступній статті біобібліографічного покажчика висвітлено основні етапи життя, педагогічної, наукової, науково-орга-
нізаційної і громадської діяльності вченого у галузі органічної і фізико-органічної хімії, доктора хімічних наук (1965), 
Соросовського професора, лауреата премії АН України ім. Л. В. Пісаржевського, професора кафедри загальної хімії 
Донецького Національного Технічного університету Р. В. Візгерт (1919–2002). Подано основні дати життя і діяльності 
вченої, перелік її друкованих праць [1951–2002] і список літератури про неї. Матеріал розміщено за хронологією. 

2009 

3386. Аблязиз Велиев : 70-йыллыгъы мунасебетинен: поэт, журналист, писатель-юморист : биобиблиогр. костергич / 
Крымскотатар. б-ка им. И. Гаспринского // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – 
Акъмесджит, 2009. – Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/node/231, свободный. – Загл. с экрана. 
Покажчик підготовлено до 70-ліття від дня народження кримськотатарського літературного діяча Аблязіза Велієва. До 
покажчика включено матеріали, що опубліковані, в основному, в Криму та знаходяться в фондах кримськотатарської 
бібліотеки ім. І. Гаспринського. Відбір матерілу закінчено в грудні 2009 р. Подано біографію письменника 
(кримськотатарською мовою), основні дати його життя (рос. мовою) та бібліографію творів. 

3387. Денисюк Віталій Іванович : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Вінн. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. – [Вінниця, 2009]. – (Сер. «Вчені нашого ун-ту»). – Режим доступу : 
http://library.vsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=327, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора медичних наук (1986), професора В. І. Денисюка. Принцип упорядкування 
відібраних матеріалів — тематичний. Посібник складається з таких розділів: «Короткий біографічний нарис», «Основні дати 
життя і діяльності», «Праці В. І. Денисюка» [1966–2008], «Публікації про В.І.Денисюка» [1998–2003] та довідкового апарату. 

3388. Джеббар Акимов : догъгъанына 100 йыл толувы мунасебетинен / Къырым Джумхуриет муессисеси, 
И. Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси, Информацион-библиографик болюги // Qirim cumhuriyet 
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muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2009. – Режим доступа : 
http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/dzhebbar-akimov-1909-1983.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена громадському і політичному діячу, одному із засновників і організаторів Національного руху 
кримських татар, лідеру Бекабадської (Узбекистан) ініціативної групи, автору числених документів руху Джеббару 
Акімову. Подано його стислу біографію (рос. та кримськотатар. мовами) та список літератури про нього. 

3389. Ісаак Менашевич Ройтер : (100-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр., наявних в фонді б-ки / МОН 
України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2009. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/roiter.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено творчий шлях та бібліографію друкованих праць (за алфавітом) спеціаліста в галузі технології 
хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв, доктора технічних наук (1965), професора І. М. Ройтера. 

3390. Нестуля Олексій Олексійович : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. Л. В. Лисенко. – Полтава. – РВВ ПУСКУ, 2009. – 
Режим доступу : http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2009nes.htm, вільний. – Назва з екрану. 
У покажчику подано результати науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук (1996), професора, ректора 
Полтавського університету споживчої кооперації України О. О. Нестулі за 24 роки. Матеріал згруповано у 7 розділах: 
«Життєвий і творчий шлях Олексія Олексійовича Нестулі», «Охорона культурної спадщини — один з основних напрямків 
наукової діяльності О. О. Нестулі», «Науковий доробок О. О. Нестулі з питань педагогіки, методики викладання, 
виховання молоді та управління університетом», «Праці Нестулі О. О. з питань історії України та історії рідного краю», 
«Праці вченого з питань розвитку споживчої кооперації», «Праці з соціології», «Посилання на роботи Нестулі О. О. в 
дослідженнях інших науковців». У межах розділів матеріал згруповано за хронологією. 

3391. Самойлович Данило Самійлович в історії Херсонщини : (до 265-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. / 
[уклад. В. І. Гаркуша ; відп. за вип. Т. А. Діжур] // Херсон. обл. наук. мед. б-ка. – [Херсон], 2009. – Режим доступу : 
http://medlib.blog.net.ua/2009/12/, вільний. – Назва з екрану. 
Самойлович Данило Самійлович — основоположник вітчизняної епідеміології. У покажчику представлено книги та 
періодичні видання, з якими можна ознайомитися в Херсонській обласній науковій медичній бібліотеці. 
3392. Симонов Олексій Лаврентійович : бібліогр. покажч. : (до 100-річчя від дня народж.) / уклад. А. В. Гурова ; ред. Л. Ф. 
Дев’ятілова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2009. – Режим доступу : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_simonov.html, 
вільний. – Назва з екрану.  
Покажчик присвячено завідувачу кафедри (1951–1975), декану гірничомеханічного факультету, проректору із навчальної 
роботи інституту (1956–1968), кандидату технічних наук, професору О. Л. Симонову. Включає коротку біографічну 
довідку, перелік основних наукових праць ученого [1933–1983] та список літератури про нього. 

2010 

3393. Алім Олексійович Коваленко : біобібліогр. перелік літ. / уклад.: С. В. Рябова, С. М. Мірошнікова // Наук. б-ка Східноукр. нац. 
ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/941. – Назва з екрану. 
Публікація знайомить з життям і діяльністю доктора технічних наук, професора А. О. Коваленка. Подано біографічний 
нарис, бібліографію друкованих праць ученого в систематичному порядку [1968–2010]. 

3394. Алла Еженівна Воронкова : біобібліогр. перелік літ. / уклад.: С. В. Рябова, М. Х. Кобзар. – Луганськ, 2010. – 
Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/942, вільний. – Назва з екрану.  
Публікація знайомить з життям і діяльністю доктора технічних наук (2001), професора А. Е. Воронкової. Подано стислий 
біографічний нарис, перелік наукових праць вченої [1982–2010]. 
3395. Голубничий Петро Іванович : біобібліогр. перелік літ. / уклад.: С. В. Рябова, Т. О. Веретяннікова. – Луганськ, 
2010. – Режим доступу : http://www.library.snu.edu.ua/sien_VNU/Golubnichiy.pdf, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора фізико-математичних наук (1987), професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України П. І. Голубничого. Вміщено біографічну довідку про вченого, список його наукових праць [1966–2008]. 

3396. Деньга Світлана Миколаївна : біобібліог. покажч. літ. / уклад. В. І. Матяш. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 
Режим доступу : http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2010denga.htm, вільний. – Назва з екрану. 
Покажчик висвітлює науково-педагогічну діяльність кандидата економічних наук (1997), доцента кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України С. М. Деньги. Подано стислу 
біографічну довідку про вчену, основні дати її життя і діяльності, перелік підготовлених нею підручників, монографій, 
методичних матеріалів, статей із збірників наукових праць та періодичних видань за період 1996–2009 рр. 

3397. Дженгиз Дагъджы : догъгъанына 100 йыл толувы мунасебетинен / И. Гаспринский адына Джумхуриет 
къырымтатар китапханеси, Информ.-библиогр. болюги // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar 
Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2010. – Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/dzhengiz-dagdzhy.html, свободный. – 
Загл. с экрана. 
Публікація присвячена 90-річчю від дня народження кримськотатарського письменника Дженгіза Дагджи. Подано його 
стислу біографію (кримськотатар. мовою), перелік його творів та список літератури про нього. 
3398. Карпенко-Карий (Тобілевич) Іван Карпович : бібліогр. покажч. вид. у фондах ОУНБ ім. Чижевського // 
Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – [Кіровоград, 2010]. – Режим доступу : 
http://library.kr.ua/kray/abrys/karpenko/bibl.html, вільний. – Назва з екрану. 
Публікація, присвячена актору, письменнику, драматургу І. К. Карпенко-Карому (справж. Тобілевич), влючає розділи: 
«Твори», «Про життя і творчість Карпенко-Карого І. К . (Тобілевича)». 
3399. Кравченко Валентин Михайлович (1 червня 1910 р. – 8 квітня 1963 р.) : бібліогр. покажч.: (до 100-річчя від дня 
народж.) / уклад. Т. Ю. Мірошнікова ; ред. Л. Ф. Дев'ятілова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2010. – Режим доступу : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_kravchenko.html, вільний. – Назва з екрану.  
Публікація містить коротку біографічну довідку та перелік основних наукових праць [1935–1964] В. М. Кравченка — 
доктора хімічних наук (1945), професора. Наукові дослідження вченого і його публікації в основному пов’язані з 
вивченням фазових рівноваг у системах, які містять компоненти кам'яновугільної смоли. 
3400. Кропивницький Марко Лукич : біобібліогр. // Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – [Кіровоград, 2010]. – 
Режим доступу : http://library.kr.ua/kray/abrys/kropyv/bibl.html, вільний. – Назва з екрану.  
Подано біобібліографічні матеріали про актора, режисера, драматурга, театрального діяча М. Л. Кропивницького. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3389.pdf
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3401. Къырым, мени анъасынъмы? : Дж. Дагъджынынъ: 90 йыллыгъына / сост. М. Гафарова // Qirim cumhuriyet 
muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2010. – Режим доступа : 
http://kitaphane.crimea.ua/ru/dzhafer-seidamet.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, стислу біографічну довідку, перелік творів, список літератури про кримськотатарського письменника, 
романіста Дженгиза Дагджи. 

3402. Пирогов М. І. 1810–1881 : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Є. Корнілова, Л. І. Шпукал, Є. В. Коцюра [та ін.] ; наук. 
конс. Р. І. Павленко ; відп. за вип. Л. І. Шпукал ; ННМБУ, Вінн. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Електрон. дані. – К. ; 
Вінниця, 2010. – Текст укр., рос., англ. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Windows 2000, XP. – 
Назва з етикетки диска. 
Публікація присвячена хірургу, анатому, педагогу Миколі Івановичу Пирогову. 

3403. Пономарьова Марія Миколаївна : бібліогр. покажч.: до 100-річчя від дня народж. (1910–1998) / уклад. 
А. В. Гурова ; ред. Л. Ф. Дев'ятілова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2010. – Режим доступу : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_ponomareva.html, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора геолого-мінералогічних наук (1970), професора (1971) М. М. Пономарьової 
(1910–1998). Подано коротку біографічну довідку про вчену, перелік її основних наукових праць [1948–1977] та список 
літератури про неї. 

3404. Садовська-Барілотті (Тобілевич) Марія Карпівна : бібліогр. покажч. вид. у фондах ОУНБ ім. Чижевського / 
уклад.: Е. М. Янчукова, Т. Б. Філіпова // Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – [Кіровоград, 2010]. – Режим доступу : 
http://library.kr.ua/kray/abrys/barilotti/bibl.html, вільний. – Назва з екрану. 
Публікація підготовлена спільно з Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм влючає бібліографію про життя і 
творчість співачки, акторки М. К. Садовської-Барілотті. 

3405. Садовський (Тобілевич) Микола Карпович : бібліогр. покажч. вид. у фондах ОУНБ ім. Чижевського / уклад.: 
Е. М. Янчукова, Т. Б. Філіпова // Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – [Кіровоград, 2010]. – Режим доступу : 
http://library.kr.ua/kray/abrys/sadovsky/bibl.html, вільний. – Назва з екрану. 
Публікація, присвячена актору, режисеру, громадському діячу М. К. Садовському (справж. Тобілевич), влючає такі 
розділи: «Твори», «Переклади», «Про життя і творчість М. К. Садовського». 

3406. Саксаганський (Тобілевич) Панас Карпович : бібліогр. покажч. вид. у фондах ОУНБ ім. Чижевського / уклад.: 
Е. М. Янчукова, Т. Б. Філіпова // Кіровоград. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – [Кіровоград], 2010. – Режим доступу : 
http://library.kr.ua/kray/abrys/saksagan/bibl.html, вільний. – Назва з екрану. 
Публікація, присвячена актору, режисеру, драматургу П. К. Садовському (справж. Тобілевич), влючає такі розділи: 
«Твори», «Водевілі», «Про життя і творчість П. К. Саксаганського» 

3407. «Солов’їний голос України» : до 75-річчя з дня народж. нар. артистки України Якубович Джульєтти Антонівни : 
[довід.-бібліогр. видання] / уклад. І. В. Ільмінська ; Луган. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Луганськ, 2010. – Режим доступу : 
http://www.library.lg.ua/ukr/izdaniya_ukazateli.php, вільний. – Назва з екрану. 
Публікація присвячена співачці Д. А. Якубович. У ній зібрані матеріали з довідкових, періодичних видань, які 
представлені у фонді обласної бібліотеки. Проілюстровано фотографіями. 

3408. Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Є. Шляхова. – Полтава : РВВ 
ПУЕТ, 2010. – Режим доступу : http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2011shimano.htm, вільний. – Назва з екрану.  
Покажчик, присвячений кандидату технічних наук (1989) Л. М. Шимановській-Діанич, має 3 розділи: «Життєвий та 
творчий шлях» (містить автобіографію, основні дати життя і діяльності, матеріали про підготовку нею аспірантів); 
«Наукові дослідження Л. М. Шимановської-Діанич в галузі товарознавства текстильних товарів»; «Основи менеджменту 
та управлінської діяльності в наукових працях і науково-методичних посібниках Шимановської-Діанич Л. М.». 

2011 

3409. Бобрівник Леонід Дем’янович : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – 
(Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/bobr.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено стислі біографічні дані та бібліографію друкованих праць [1962–2009] доктора технічних наук (1974), 
професора, академіка НАН України Л. Д. Бобрівника.  

3410. Валентин Анатолійович Рач : біобібліогр. перелік літ. / уклад.: Т. О. Веретяннікова, М. Х. Кобзар. – Луганськ, 
2011. – Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/945, свободный. – Назва з екрану.  
Публікація знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора технічних наук (1992), професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України В. А. Рача. Подано стислий біографічний нарис та бібліографію друкованих праць ученого. 

3411. Горелик Вадим Семенович : биобиблиогр. указ.: (к 75-летию со дня рождения) / сост. : Л. Ф. Девятилова, 
В. Н. Золкина, А. В. Гурова ; ред. А. А. Петрова ; вступ. ст. Ю. И. Юрченко ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2011. – Режим 
доступа : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_gorelik.html, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності вченого в галузі конструкційної 
надійності прокатних станів і технології асиметричної прокатки листової сталі, доктора технічних наук (1983), професора 
(1984) В. С. Горелика. Подано перелік основних дат життя і діяльності вченого. У покажчику зібрано праці, опубліковані у 
центральних і міжвузівських виданнях [1965–2008]. Матеріал розташовано за хронологією. 

3412. Домарецький Віталій Афанасійович : (80 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН України, 
НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/domarec.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено стислі біографічні дані та бібліографію друкованих праць [1956–2010] професора кафедри бродильних 
виробництва і виноробства НУХТ В. А. Домарецького. 

3413. Знаменський Гліб Михайлович (1901–1957 р.р.) : (110 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН 
України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/znamen.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено стислі біографічні дані та бібліографію друкованих праць [1938–1975] доктора технічних наук (1946), 
професора Г. М. Знаменського. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3409.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3412.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3413.pdf
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3414. Коновалов Юрий Вячеславович : библиогр. указ.: (к 80-летию со дня рождения) / сост. : Л. Ф. Девятилова, 
В. Г. Коваленко, А. В. Гурова ; вступ. ст. Ю. И. Юрченко ; ред. А. А. Петрова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2011. – 
Режим доступа : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_konovalov.html, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну і громадську діяльність ученого у галузі виробництва горячо- та 
холоднокатаного листа, жерсті, енергозберігаючих технологій в металургії, доктора технічних наук (1979), професора 
(1982), заслуженого діяча науки і техніки України (1996) Ю. В. Коновалова. Подано перелік основних дат його життя і 
діяльності, зібрано праці, опубліковані у центральних і міжвузівських виданнях з 1963 по 2010 рр. (з початку — книги і 
брошури; статті, тези і рецензії за хронологією; наприкінці — авторські свідоцтва і патенти. Видання забезпечено 
допоміжним покажчиком співавторів. 

3415. Косаріна Валентина Петрівна : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. В. І. Матяш, О. В. Нестеренко. – Полтава : РВВ 
ПУЕТ, 2011. – Режим доступу : http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2011kosarina.htm, вільний. – Назва з екрану. 
У покажчику представлено результати науково-педагогічної діяльності фахівця в галузі фінансів, колишнього першого 
проректора Полтавського університету економіки і торгівлі В. П. Косаріної, які згруповано у 5 розділах: «Життєвий і 
творчий шлях», «Відображення питань споживчої кооперації в працях В. П. Косаріної», «Науковий доробок 
В. П. Косаріної в галузі фінансів», «Методичні матеріали, навчальні комплекси».  

3416. Мальцев Петро Михайлович : (110 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН України, НУХТ, 
НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/malcev.pdf, 
вільний. – Назва з екрану. 
За матеріалами музею історії НУХТ подано стислі біографічні дані та бібліографію друкованих праць [1935–1984] доктора 
технічних наук (1951), професора П. М. Мальцева. 

3417. Маринченко Віктор Опанасович : (75 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / НУХТ, НТБ, Від. інф.-
аналіт. та довід.-бібліогр. роботи. – Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/marinchenko.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Подано стислу біографічну довідку та бібліографію друкованих праць [1966–2009] доктора технічних наук (1982), 
професора В. О. Маринченко. 

3418. Микола Єгорович Рогоза : біобіліогр. покажч. / уклад. І. О. Науменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Режим 
доступу : http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2011rogoza.htm, вільний. – Назва з екрану.  
У покажчику представлено результати науково-практичної діяльності М. Є. Рогози — доктора економічних наук (2006), 
професора, академіка АЕНУ, завідувача кафедри економічної кібернетики, проректора з науково-педагогічної роботи 
Полтавського університету економіки і торгівлі. До складу покажчика увійшли основні етапи життя та діяльності вченого, 
бібліографія праць М. Є. Рогози (монографії, тексти лекцій, методичні матеріали, публікації у наукових збірниках та у 
фахових періодичних виданнях). У межах розділу матеріал згруповано за роками та видами документів. Нумерація 
бібліографічних описів у покажчику наскрізна. Покажчик забезпечено довідковим апаратом — алфавітним покажчиком 
співавторів. Наприкінці подано фотодокументи «Почесні нагороди та дипломи М. Є. Рогози». 

3419. Микола Павлович Бойко (5 травня 1911р. – 29 березня1995р.) : біобібліогр. перелік літ. / уклад. 
Л. Ф. Дев'ятілова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2011. – Режим доступу : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_boyko.html, вільний. – Назва з екрану.  
У виданні подано стислу біографічну довідку, перелік основних праць доцента Донецького політехнічного інституту М. П. 
Бойка та публікації про нього. 

3420. Немирович Петро Михайлович : (70 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН України, НУХТ, 
НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/nemir.pdf, 
вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено творчий шлях та бібліографію друкованих праць [1975–2010] кандидата технічних наук (1975), доцента 
П. М. Немировича. 

3421. Нигора Володимир Миколайович : біобібліогр. покажч. / МОН України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. 
«Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/nigora.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Подано творчий шлях та бібліографію друкованих праць [1981–2009] доктора технічних наук (2006), професора 
В. М. Нигори. 

3422. Оніпко Тетяна Володимирівна : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. О. П. Галицька. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 
Режим доступу : http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2011onipko.htm, вільний. – Назва з екрану. 
У покажчику висвітлено науково-педагогічну діяльність Т. В. Оніпко — кандидата історичних наук (1989), доцента 
кафедри культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі. Подано основні дати життя та діяльності 
вченої, та її творче надбання (монографії, тексти лекцій, методичні матеріали, публікації у наукових вітчизняних збірниках 
та у фахових періодичних виданнях). 

3423. Фѐдор Иванович Евдокимов : биобиблиогр. указ. / сост. О. В. Кулькова ; ред. Л. Ф. Девятилова ; отв. за вып. 
О. А. Кратт ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2011. – Режим доступа : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_evdokimov2.html, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий шлях, наукову, педагогічну і громадську діяльність ученого в галузі економіки і організації 
гірничого виробництва, маркетингу підприємства, доктора технічних наук (1974), професора (1976) Ф. І. Євдокимова. 
Подано основні дати його життя і діяльності, праці вченого, опубліковані за період 1962 по 2011 рр. та список літератури 
про нього. Матеріал розташовано за хронологією. 

3424. Фремель Валеріан Борисович (1896–1979), перший ректор НУХТ : (115 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. 
друк. пр. / МОН України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/fremel.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено життєвий та творчий шлях, бібліографію друкованих праць [1931–1966] доктора технічних наук (1948), 
професора, заслуженого діяча науки і техніки СРСР (1967) В. Б. Фремеля. 

3425. Чебаненко Костянтин Іванович : біобібліогр. перелік літ. / уклад. К. О. Таранець ; ред. Л. Ф. Дев'ятілова. – 
Донецьк, 2011. – Режим доступу : http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_chebanenko.html, вільний. – Назва з екрану.  
Видання присвячено кандидату технічних наук (1969), доценту (1973), почесному професору ДонНТУ (1999) Костянтину 
Івановичу Чебаненку. Включає коротку біографічну довідку, перелік основних наукових праць (за хронологією) [1962–
2010] та публікації про нього.  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3416.pdf
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Електронні персональні бібліографічні покажчики (1991–2013) 

355 

 

3426. Шиян Петро Леонідович : (65 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН України, НУХТ, НТБ. – 
Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/shiyan.pdf, вільний. – 
Назва з екрану. 
Представлено біографічну довідку та бібліографію друкованих праць [1975–2010] доктора технічних наук (1993), 
професора П. Л. Шияна. 

3427. Штокало Мирослава Йосипівна : [85 років від дня народж.] : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН України, НУХТ, 
НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/shtok.pdf, 
вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено біографію, бібліографію друкованих праць [1953–2010] та матеріали про доктора хімічних наук (1987), 
професора М. Й. Штокало. 

3428. Яровий Володимир Леонідович : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОН України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2011. – 
(Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/yar.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Публікація знайомить з біографічною довідкою, бібліографією друкованих праць [1983–2010] фахівця у галузі 
тепломасообміну, кандидата технічних наук (1981), професора В. Л. Ярового. 

2012 

3429. Авраменко Ольга Петрівна : (до 90-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / МОНмолодьспорту 
України, НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 2012. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/avramenko.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Подано життєвий та творчий шлях, перелік друкованих праць [1982–2009], професора, завідувача кафедрою іноземних мов 
Національного університету харчових технологій О. П. Авраменко. 

3430. Андрій Хойнацький (1837–1888) : біобібліогр. нарис до 175-річчя від дня народж. / уклад. Л. Дейнека ; Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка. – Луцьк, 2012. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 3). – Режим доступу : 
http://evnuir.univer.lutsk.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/Hojnazkyj.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Подано бібліографічну інформацію про богослова, церковного і педагогічного діяча, протоієрея, історика української 
православної церкви, члена історичного товариства Нестора-літописця, краєзнавця Волині Андрія Федоровича 
Хойнацького. До посібника увійшли статті із продовжуваних, неперіодичних та періодичних видань, електронні ресурси.  

3431. Вершини скоряються сильним : [біобібліогр. покажч. літ.]: (до 70-річчя від дня народж. В. М. Мороза) / Вінн. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – [Вінниця, 2012]. – (Сер. «Вчені нашого ун-ту»). – Режим доступу : 
http://library.vsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=337, вільний. – Назва з екрану. 
Видання містить інформацію про життєвий шлях, науково-дослідницьку, педагогічну, громадську та організаційну 
діяльність доктора медичних наук (1983), професора, академіка НАМН України (2010), ректора Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Героя України (2003) Василя Максимовича Мороза, а також 
список літератури про вченого. Матеріали у покажчику систематизовано за розділами: «Постать у науці», «Дати життя та 
діяльності В. М. Мороза», «Наукові праці Мороза В. М.» [1971–2011], «Автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, 
патенти», «Література про життя і діяльність Мороза В. М.». У розділах інформація розташована за хронологією, а в 
межах року — за алфавітом. На вичерпну повноту та точність бібліографічних описів видання не претендує.  

3432. Володимир Дмитрович Попов : (100 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / НУХТ, НТБ, Від. інф.-
аналіт. та довід.-бібліогр. роботи. – Київ : НУХТ, 2012. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/popov111.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено стислу біографічну довідку та бібліографію друкованих праць [1940–1985] педагога, доктора технічних наук 
(1953), професора В. Д. Попова. 

3433. Губайдулин Вячеслав Фуатович : биобиблиогр. указ. лит.: (к 60-летию со дня рождения) / сост. : 
В. Г. Коваленко, В. В. Пушина ; ред. Л. Ф. Девятилова ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2012. – Режим доступа : 
http://unilib.donntu.edu.ua/bioukaz/bibliografiya_gubaydulin.html, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікація висвітлює основні етапи життя, наукової, педагогічної, громадської діяльності вченого у галузі обробки 
металів тиском В. Ф. Губайдулина. У покажчику зібрано бібліографію його публікацій [1974–2007] та літературу про 
нього. Окремо виділено авторські свідоцтва вченого. Матеріал розташовано за хронологією. 

3434. Казимир Пшемиський (1882–1941?) : біобібліогр. нарис до 130-річчя від дня народж. / уклад. Л. Дейнека ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка. – Луцьк, 2012. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 1). – Режим доступа : 
http://194.44.187.5:8080/jspui/handle/123456789/35, вільний. – Назва з екрану. 
Подано бібліографічну інформацію про польського палеонтолога, археолога, педагога, краєзнавця, дослідника Волині 12–
13 ст. К. Пшемиського. Рекомендовано статті із продовжуваних, неперіодичних та періодичних видань, електронні 
ресурси. Фото з особистого архіву Олексія Златогорського. 

3435. Косач Петро Антонович (до 170-річчя від дня народж.) : реком. бібліогр. список літ. / уклад. Л. Дейнека ; Волин. нац. 
ун-т ім. Л. Українки, Б-ка. – Луцьк, 2012. – Режим доступа : http://194.44.187.5:8080/jspui/handle/123456789/101, вільний. – 
Назва з екрану. 
Подано бібліографічну інформацію про громадського діяча П. А. Косача, батька Лесі Українки. Рекомендовано статті з 
продовжуваних, неперіодичних та періодичних видань, електронні ресурси. Підбір матеріалів завершено у грудні 2011 р. 

3436. Мазуренко Олександр Григорович : (60 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / НУХТ, НТБ, Від. 
інф.-аналіт. та довід.-бібліогр. роботи. – Київ : НУХТ, 2012. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/mazurenko.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено стислу біографічну довідку та бібліографію друкованих праць [1982–2012] доктора технічних наук (1994), 
професора О. Г. Мазуренка. 

3437. Малежик Іван Федорович : (80 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / НУХТ, НТБ, Від. інф.-аналіт. 
та довід.-бібліогр. роботи. – Київ : НУХТ, 2012. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/malezhik.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено стислу біографічну довідку та бібліографію друкованих праць [1966–2011] доктора технічних наук (1975) 
І. Ф. Малежика.  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3426.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3427.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3428.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3429.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3430.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3431.pdf
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http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3437.pdf


Електронні персональні бібліографічні покажчики (1991–2013) 

356 

 

3438. Назаренко Людмила Олександрівна : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. О. В. Нестеренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 
2012. – Режим доступу : http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2012nazarenko.htm, вільний. – Назва з екрану. 
Покажчик присвячено життю та діяльності Л. О. Назаренко — кандидату технічних наук (1986), доценту кафедри 
товарознавства та експертизи продовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 
має такі розділи: «Життєвий і творчий шлях Назаренко Людмили Олександрівни», «Наукові дослідження Л. О. Назаренко 
в галузі товарознавства та експертизи продовольчих товарів», «Наукові праці з питань педагогіки та викладання 
товарознавства продовольчих товарів», «Навчально-методичні праці з товарознавчих дисциплін». 

3439. Незгасний світоч України (до 130-річчя від дня народж. Івана Огієнка) : реком. бібліогр. покажч. літ. / уклад. 
Л. Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека. – Луцьк, 2012. – Режим доступу : 
http://194.44.187.5:8080/jspui/handle/123456789/102, вільний. – Назва з екрану. 
У посібнику подано бібліографію праць І. Огієнка [1946–2011], дослідження вчених, присвячених творчій діяльності діяча, 
його педагогічним, релігійним поглядам. Бібліографічний покажчик підготовлено на матеріалах із фондів бібліотеки ВНУ 
ім. Л. Українки. 

3440. Олексій Баранович (1897–1961) : біобібліогр. нарис до 120-річчя від дня народж. / уклад. Л. Дейнека ; Волин. 
нац. ун-т ім. Л. Українки, Б-ка. – Луцьк, 2012. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 2). – Режим доступу : 
http://194.44.187.5:8080/jspui/handle/123456789/121, вільний. – Назва з екрану. 
Подано бібліографічну інформацію про відомого історика-славіста, педагога, громадського діяча, дослідника історії 
Волині, доктора історичних наук (1951) Олексія Івановича Барановича. До посібника увійшли відомості про науковий 
доробок ученого, статті із продовжуваних, неперіодичних та періодичних видань, електронні ресурси про життєвий та 
творчий шлях історика. 

3441. Орест Фотинський (1862–1931) : біобібліогр. нарис до 150-річчя від дня народж. / уклад. Л. Дейнека ; 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка. – Луцьк, 2012. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 5). – Режим доступу : 
http://194.44.187.5:8080/jspui/handle/123456789/128, вільний. – Назва з екрану. 
Подано відомості про життєвий і творчий шлях волинського краєзнавця, історика церкви, архівіста, археографа, педагога, 
подвижника науки Ореста Авксентійовича (Оксентійовича) Фотинського. Хронологічно відслідковано науковий доробок 
краєзнавця [1884–1910].  

3442. Осейко Микола Іванович : (75 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / НУХТ, НТБ, Від. інф.-аналіт. 
та довід.-бібліогр. роботи. – Київ : НУХТ, 2012. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : 
http://library.nuft.edu.ua/inform/oseyco.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Висвітлено стислу біографічну довідку та бібліографію друкованих праць [1969–2011] доктора технічних наук (1982), 
професора М. І. Осейка. 

3443. Санада кечкен омюр : (Сабрие Эреджепованынъ 100 йыллыгъына) / тертип эткен М. Гафарова ; муаррир 
Д. Белялова ; И. Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси, Библиогр. болюги // Qirim cumhuriyet 
muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Акъмесджит, 2012. – Режим доступа : 
http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/sanada-kechken-omyur-sabrie-eredzhepovanyn-100-iyllygyna.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікація присвячена кримськотатарській співачці Сабріє Ереджеповій. Подано її стислу біографію (кримськотатар. 
мовою), список літератури про неї, перелік фотографій. 

3444. Сологуб Микола Аврамович : (90 років від дня народж.) : біобібліогр. покажч. друк. пр. / НУХТ, НТБ. – Київ : НУХТ, 
2012. – (Сер. «Видатні вчені НУХТ»). – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/sologub.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Подано творчий шлях, друковані праці [1954–2011], доктора технічних наук (1993), професора М. А. Сологуба. 

3445. Стрельніков Віктор Юрійович : біобібліогр. покажч. літ. / уклад. Н. Є. Шляхова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 30 с. : 
іл. – Режим доступу : http://lib.uccu.org.ua/doc/pokazchik/pokazchik2012strelnikov.htm, вільний. – Назва з екрану.  
Покажчик, присвячений доктору педагогічних наук (2007), професору (2008) В. Ю. Стрельникову, має три розділи: 
«Життєвий та творчий шлях Стрельнікова Віктора Юрійовича», «Діяльність В. Ю. Стрельнікова на ниві політичної 
самоосвіти, педагогічної післядипломної та шкільної освіти», «ПУЕТ і педагог: одна дорога, спільна доля».  

3446. «Я хочу, щоб була Україна» (до 130-річчя від дня народж. В’ячеслава Липинського) : бібліогр. покажч. / уклад. 
Л. Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Б-ка. – Луцьк, 2012. – Режим доступу : 
http://194.44.187.5:8080/jspui/handle/123456789/333, вільний. – Назва з екрану. 
У посібнику подано бібліографію праць політичного діяча, відомого історика, філософа, соціолога, публіциста, теоретика 
будівництва незалежної української держави початку ХХ ст. В. Липинського, дослідження вчених, присвячені творчій 
діяльності науковця. Бібліографічний покажчик підготовлено на матеріалах із фондів бібліотеки ВНУ ім. Л. Українки. 

2013 

3447. Академік Володимир Грабовецький : крізь призму інтернет джерел : вебліогр. покажч. / уклад. І. Фатафутдінова ; 
відп. за вип. Л. Бабій ; Івано-Франків. ОУНБ. – Івано-Франківськ, [2013]. – Режим доступу : 
http://lib.if.ua/publish2013/1369824570.html, вільний. – Назва з екрану. 
Видання, підготовлене до 85-річчя з дня народження дослідника минувшини України та Прикарпаття, доктора історичних 
наук (1968), професора, академіка АНВШ України (1995) Володимира Васильовича Грабовецького, має на меті всебічно 
ознайомити краєзнавців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться місцевою історіографією з інтернет-джерелами про 
вченого. Покажчик охоплює вебліографічні джерела станом на 31.05.2013 р. У межах розділів документи розміщено за 
алфавітом їх назв. 

3448. «Віктор Михайлович Глушков. Керманич нового інформаційного суспільства» : біобібліогр. покажчик: до 90-річчя 
Глушкова В. М. – кібернетика, батька персональної ЕОМ, академіка, директора інститута кібернетики / бібліогр.-уклад. 
Н. І. Фоміна ; Міська спец. молодіжна б-ка «Молода гвардія». – [К., 2013]. – Режим доступу : 
http://ru.calameo.com/read/0020028560f51a4b2018f, вільний. – Назва з екрану. 
Представлено біографічну інформацію, перелік літератури про вченого у галузі кібернетики, математики, і 
обчислювальної техніки, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка АН УРСР (1961) та СРСР (1964) з 
посиланнями на інтернет-ресурси, матеріали до 90-річчя В. М. Глушкова та вшанування його пам’яті, веб-бібліографію. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3442.pdf
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3449. Олекса Ошуркевич: штрихи до творчого портрета (1933–2010) : реком. бібліогр. покажч. / уклад. Л. Дейнека ; 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка. – Луцьк, 2013. – Режим доступу : http://194.44.187.13/eljourn/1/oshurkev.pdf, 
вільний. – Назва з екрану. 
На основі матеріалів, наявних у бібліотеці СНУ ім. Лесі Українки, подано бібліографічну інформацію про життєвий і 
творчий шлях О. Ошуркевича — фольклориста, етнографа-краєзнавця, музейного працівника. 

3450. Олександр Цинкаловський (1898–1983) : біобібліогр. нарис до 115-ої річниці від дня народж. / уклад. 
Л. Дейнека ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка. – Луцьк, 2013. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 6). – Режим 
доступу : http://194.44.187.5:8080/jspui/handle/123456789/214, вільний. – Назва з екрану.  
Містить відомості про життєвий та творчий шлях історика, археолога, краєзнавця, дослідника Волині Олександра 
Миколайовича Цинкаловського. У розділі «Із творчої спадщини краєзнавця» зібрано окремі видання вченого, публікації в 
наукових збірниках, статті в періодичних виданнях. Окремої уваги заслуговує розділ «Олександр Цинкаловський — 
видатний дослідник давнини Волині». У цій рубриці подано статті, монографії, в яких дано оцінку науковому доробку 
О. Цинкаловського. 

3451. Прядко Микола Олексійович : біобібліогр. список літ. / підгот. І. Гордійчук ; Полон. район. від. культури, Полон. 
ЦРБ. – Полонне : [б. в.], 2013. – 7 с. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/0033149507ab6736e657b, вільний. – Назва 
з екрану. 
Публікація містить біобібліографічну інформацію про доктора технічних наук (1986), професора, заслуженого діяча науки 
і техніки (1988) М. О. Прядка. Представлено стислу біографічну статтю, бібліографію основних праць вченого та 
літератури про нього.  

Без дати 

3452. Абрамов Олексій Олексійович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_abramov.html, вільний. – Назва з екрану.  
Подано матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата технічних наук, доцента, декана 
механічного факультету О. О. Абрамова. Основний напрямок наукової роботи вченого — дослідження в галузі металургії. 
В останні роки предметом його досліджень стали: розробка технології виробництва твердих вольфрамо-кобальтових 
сплавів методом порошкової металургії та вивчення якісних характеристик спечених виробів. Відпрацьовані технології 
виготовлення сумішів та пресування з них твердосплавних пластин на станках-автоматах; технологія виробництва фільєр, 
матриць та довгомірних пуансонів для волочильних станків та штампів. Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, 
авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки (укр., рос. мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом. 
Список авторських свідоцтв наводиться за номерами. Відбір матеріалу завершено 11.05.2005 р. 

3453. Адхат Синугыл / азырлагъан Л. Хайбуллаева // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar 
Kutüphanesi». – Режим доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/node/233, свободный. – Загл. с экрана. 
Публікацію присвячено кримськотатарському письменнику Адхату Синегулу (Адхату Макарімовичу Синегулову). Подано 
його біографію, основну бібліографію його творів та список літератури про нього. 

3454. Алчевська Христина Данилівна / матеріали підгот. : А. М. Доркену, Ж. А. Левченко // ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступа : http://www.dnpb.gov.ua/id/1348/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, прогресивного діяча народної освіти Х. Д. Алчевської. Подано її біографію, 
бібліографію творів, список літератури про життя та діяльність, фотогалерею, інформацію про заклад, якому присвоєно 
ім’я видатного педагога, повнотекстові документи.  

3455. Ананьїн Степан Андрійович / матеріали підгот. О. Г. Килимнюк // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1214/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога і психолога, фахівця з теорії виховання, зокрема трудового й естетичного, 
порівняльної педагогіки і педології, професора та викладача курсу дитячої і педагогічної психології Київського 
університету св. Володимира (1912) С. А. Ананьїна. Подано його біографію, бібліографію творів, у тому числі повний 
текст статті «Дитяча художня творчість і педагогічні збочення», публікації про життя та діяльність ученого, фотогалерею. 
3456. Андрусов Николай Иванович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/01/andrusov, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях Миколи Івановича Андрусова — геолога, стратиграфа, палеонтолога, академіка С.-
Петербурзької АН (1914) і УАН (1920), професора Юрьєвського (1896) і Київського (1905) університетів. Подано короткий 
біографічний нарис про вченого, хронологічний список його праць [1883–1930], алфавітний список літератури про нього. 
3457. Арист Л. М. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_150.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано біографію та список публікацій [1964–2007] ученого-винахідника Леоніда Михайловича Аріста. 

3458. Астряб Олександр Матвійович / матер. підгот. : Т. В. Лога, Н. Є Шолохова ; наук. ред. А. М. Доркену // ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/905/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, вченого-реформатора, засновника школи з методики викладання 
математики, професора, заслуженого діяча науки УРСР (1944) О. М. Астряба. Подано його біографію, бібліографію творів 
(за алфавітом), публікації про життя та діяльність ученого, фотогалерею, інформацію про нагороди та премії. 
3459. Багров Николай Васильевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/02/bagrov, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікацію присвячено Миколі Васильовичу Багрову — доктору географічних наук (2001), професору, члену-
кореспонденту НАН України (2002), академіку Міжнародної Академії Інформатизації (1995). Поруч з біографічною 
інформацією подано хронологічний покажчик праць ученого [1963–2011], список літератури про нього (за алфавітом) та 
відеофрагмент виступу. 

3460. Байков А. А. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/02/baykov, свободный. – Загл. с экрана.  
Опубліковано інформацію про життєвий і творчий шлях Олександра Олександровича Байкова — хіміка, металознавця, 
металурга, члена-кореспондента АН СРСР (1928), заслуженого діяча науки і техніки (1934). Окрім біографічного 
матеріалу представлено хронологічний список праць ученого [1895–1961] (деякі з повними текстами) та список літератури 
про нього (за алфавітом). До списку не увійшли статті опубліковані в газетах. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3449.pdf
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3461. Балясна Рива Наумівна // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=67, вільний. – Назва з екрану. 
Подано фото, біографічна довідка про письменницю. 

3462. Бегняк Віра Іванівна // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_begnyak.html, вільний. – Назва з екрану.  
Покажчик підготовлено до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. В ньому представлено 
матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата технічних наук, доцента, декана заочного 
факультету інженерів побутового обслуговування В. І. Бегняк, напрям наукової роботи якої пов’язаний із удосконаленням 
конструкції взуттєвих колодок, підвищення їх довговічності та надійності. Розроблена нею конструкція шарнірного 
з’єднання взуттєвої колодки захищена авторським свідоцтвом та впроваджена на Київському об’єднанні «Полімер». 
Видання охоплює наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки (укр., рос. 
мовами). Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом порядку видань. Список авторських свідоцтв наводиться за 
номерами. Відбір матеріалу завершено 25 травня 1997 р. 

3463. Бережанский Владимир Наумович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/02/berzansky, свободный. – Загл. с экрана.  
Персоналія присвячена Володимиру Наумовичу Бережанському — проректору з наукової роботи Таврійського 
національного університету (1999), академіку-секретарю відділення природничих наук Кримської АН (1995), заслуженому 
діячу науки і техніки України (1999). Крім короткої біографічної довідки подано хронологічний список праць ученого 
[1965–2003] та список літератури про нього. 

3464. Биковський Лев Юстимович / матеріали підгот. А. І. Рубан // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : 
http://www.dnpb.gov.ua/id/1051/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітленно життєвий і творчий шлях бібліографа, книгознавця, бібліотекознавця, історика та 
мемуариста Л. Ю. Биковського. Подано стислу біографію, бібліографію праць та список публікацій про життя та 
діяльність ученого (у тому числі повні тексти, за алфавітом назв творів і авторів), листи, фотогалерею. 
3465. Большаков Владимир Иванович // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. НТБ горно-металлург. комплекса Украины. – 
Режим доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_152.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано біографію та список публікацій вченого-матеріалознавця та організатора освіти, доктора технічних наук, 
професора, академіка АНВШ України (1995) Володимира Івановича Большакова. 

3466. Большаков Вадим Иванович // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса 
Украины. – Режим доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_154.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано біографічну довідку про вченого в галузі механіки машин та чорної металургії, доктора технічних наук (1988), 
професора, академіка НАН України (2009) та  ІАУ, заслуженого діяча науки і техніки України, В. І. Большакова.  

3467. Босенко Маріанна Іванівна / упоряд.: О. І. Виговська, Т. І. Годецька ; упоряд. бібліогр. : Л. І. Самчук, А. В. Січкар ; 
бібліогр. ред. Л. І. Самчук // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1945/, вільний. – 
Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-новатора, кандидата педагогічних наук М. І. Босенко. Подано біографічну 
довідку; матеріали, які розкривають різноманітні аспекти діяльності гімназії, очолюваної М. І. Босенко; бібліографію її 
праць, список літератури про життя та діяльність, посилання на сайт гімназії № 48 м. Києва. 
3468. Булгаков Сергей Николаевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/02/bulgakov, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий та творчий шлях Сергія Миколайовича Булгакова — філософа, економіста, богослова. Подано 
біографічну довідку про нього, бібліографічний список його праць [1897–2006] (хронологічний) та літератури про вченого 
(за алфавітом авторів та назв). 
3469. Бунин К. П. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. НТБ горно-металлург. комплекса Украины. – Режим доступа : 
http://www.cgntb.dp.ua/menu_157.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано список публікацій та стислу біографію вченого-металофізика, доктора технічних наук (1941), професора, члена-
кореспондента АН УРСР (1948) Костянтина Петровича Буніна. 
3470. Валяшко Микола Овксентійович — перший ректор НфаУ : (до 140-річчя з Дня народж.) // Наук. б-ка Нац. 
фармацевт. ун-ту. – Режим доступу : http://pharmlib.kharkiv.edu/exhibitions/valiyhko, вільний. – Назва з екрану.  
Публікація присвячена М. О. Валяшко — професору Харківського університету (1909), доктору хімічних наук (1919), 
доктору фармацевтичних наук (1937). Включено стислий біографічний нарис про вченого із фотоілюстраціями, список 
його наукових праць та публікацій про нього. 

3471. Васильчук Віктор Борисович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=295, вільний. – Назва з екрану. 
Видання містить портрет, біографічну довідка; твори, які можна знайти у фондах Житомирської обласної бібліотеки для 
дітей; список літератури про життя та творчість письменника. 

3472. Ващенко Григорій Григорович / матеріали підгот. С. В. Чернобровкіна // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/535/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітленно життєвий і творчий шлях теоретика педагогіки, ученого-психолога, професора Г. Г. Ващенка. Подано стислу 
біографію та автобіографію вченого, бібліографію праць (за алфавітом), публікації про життя та діяльність ученого, 
інформацію про товариство ім. Г. Г. Ващенка, фотогалерею, список осіб нагороджених медаллю ім. Г. Г. Ващенка. 

3473. Венгржановський Віктор Антонович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : http:// 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_vengr.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик підготовлено до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. В ньому 
представлено матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата хімічних наук, доцента, декана 
технологічного факультету В. А. Венгржановського. Публікація охоплює наукові статті, тези доповідей, виступи на 
наукових конференціях, авторські свідоцтва (укр., рос. та іноз. мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом 
назв видань. Список авторських свідоцтв наводиться за номерами. Відбір матеріалу завершено 1.05.2004 р. 

3474. Вернадский В. И. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/03/vernadsky, свободный. – Загл. с экрана.  
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Персоналія присвячена природодосліднику, натуралісту, громадському діячу, мінералогу і кристалографу, засновнику 
геохімії, біогеохімії, радіогеології, гідрогеології, академіку Петербурзької АН (1912), РАН (1917), АН СРСР (1925), 
організатору і першому Президенту УАН (1919). До публікації включено інформацію про зв’язок Володимира Івановича 
Вернадського з Кримом. До бібліографії праць ученого та літератури про нього увійшли видання, що побачили світ після 
1992 р. [1992–2003], та доповнення до покажчика «Владимир Иванович Вернадский» (М., 1992). 

3475. Вознесенский Аркадий Викторович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/03/voznesens, свободный. – Загл. с экрана.  
Видання присвячено А. В. Вознесенському — геофізику, кліматологу, картографу, професору, заслуженому діячу науки і 
техники РРФСР (1934). Окрім короткої біографічної довідки про вченого включено хронологічний покажчик його праць 
[1885–1927] та список літератури про нього.  

3476. Войнаренко Михайло Петрович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : http: 
library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Voinar1.htm, вільний. – Назва з екрану.  
Публікацію підготовлено до 60-річчя від дня народження доктора економічних наук (1995), професора (1996), заслуженого 
діяча науки і техніки України (2002), проректора з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного 
університету. Подано біографічні дані та бібліографію наукових, навчально-методичних, публіцистичних праць та 
публікації про М. П. Войнаренка. 

3477. Высоцкий Георгий Николаевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/03/vysocky, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях лісовода, ґрунтознавця, геоботаніка і гідролога, доктора агрономії (1917), професора, 
академіка АН УРСР (1939), ВАСГНІЛ (1934) Георгія Миколайовича Висоцького. Подано стислий біографічний нарис про 
вченого, хронологічний покажчик його праць [1894–1960] та список літератури про нього (алфавітний). 

3478. Гасик М. И. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_158.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, список публікацій та стислу біографічну довідку про вченого-металурга, доктора технічних наук (1969), 
професора, академіка АН УРСР (1990), заслуженого діяча науки і техніки України (1999) Михайла Івановича Гасика. 

3479. Гаспринская Шефика (14.10.1886 – 31.08.1975) — журналистка, общественный деятель / подгот. З. Ислямова ; 
отв. ред. Д. Белялова // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Режим доступа : 
http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/gasprinskaya-shefika-14101886-%E2%80%93-31081975-%E2%80%93-zhurnalistka-
obshchestvennyi-deyatel.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано біографічну довідку, список статей та спогадів, публікації про життя та діяльність, електронні ресурси про 
Ш. Гаспринську — журналіста, громадського діяча кримськотатарського народу. 

3480. Гельвиг Р. И. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/04/gelvig, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікацію присвячено патологоанатому, доктору медицини, професору Роману Івановичу Гельвігу. Крім біографічної 
довідки, бібліографії праць ученого та літератури про нього включено список книг з особистої бібліотеки Р. І. Гельвіга. 

3481. Германович Александр Илариевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/04/german, свободный. – Загл. с экрана.  
Подано біобібліографічну інформацію про О. І. Германовича — філолога, мовознавця, педагога, доктора філологічних 
наук (1962), професора (1965). Окрім біографії включено бібліографію праць ученого [1932–1978] та список літератури 
про його життя та діяльність. 

3482. Гладкий Ярослав Миколайович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : http:// 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Gladkiy.html, вільний. – Назва з екрану.  
Покажчик підготовлений до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. В ньому подано матеріали, 
які відображають наукову та педагогічну діяльність доцента, кандидата технічних наук, декана факультету заочного 
навчання Гладкого Ярослава Миколайовича, основні напрямки наукової діяльності якого пов’язані з дослідженнями в 
галузі підвищення зносостійкості та міцності різального інструменту, обробки важкооброблювальних конструкційних 
матеріалів. Покажчик охоплює наукові статті, авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки (укр., рос. 
мовами). Матеріали розташовано за алфавітом назв. Відбір матеріалу закінчено 1.06.1998 р. 

3483. Грабовський Валентин Болеславович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=220, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка; перелік творів письменника; література про життя та творчість. 
3484. Гребеник В. М. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_162.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, список публікацій та стислу біографічну довідку про вченого-металурга, доктора технічних наук, професора 
Віктора Михайловича Гребеника. 
3485. Греков Б. Д. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/04/grekov, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях Бориса Дмитровича Грекова — історика, академіка АН СРСР (1935). Подано 
біографічні довідку та статтю про вченого, бібліографію його праць [1908–1957] та список літератури про нього.  
3486. Грінченко Борис Дмитрович / матеріали підгот. : С. В. Кирій, О. О. Гордій // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1001/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, педагога, лексикографа, літературознавця, етнографа, історика, 
публіциста, громадсько-культурного діяча Б. Д. Грінченка. Подано біографію вченого, бібліографію творів (за алфавітом), 
список літератури про життя та діяльність вченого, інформацію про Київський міський педагогічний університет, якому 
присвоєно ім’я Б. Д. Грінченка; фотогалерею; посилання на меморіальний музей Б. Д. Грінченка. 

3487. Гроссман Василь Семенович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=100, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка про письменника. 

3488. Губарь Александр Иванович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/04/gubar, свободный. – Загл. с экрана.  
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Висвітлено біографію, бібліографію праць [1945–2001] та список літератури про життя та діяльність філолога, 
літературознавця, кандидата філологічних наук (1955), професора кафедри української літератури Таврійського 
національного університету ім. В. І. Вернадського (1993), члена СПУ О. І. Губаря. 

3489. Гузик Микола Петрович / матеріали підгот. О. В. Карпенко // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : 
http://www.dnpb.gov.ua/scientific_information_work/id/1259/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-новатора, кандидата педагогічних наук М. П. Гузика. Подано біографічну 
довідку, бібліографію його праць та публікацій про життя та діяльність, інформацію про комбіновану систему організації 
навчально-виховного процесу, автореферат дисертації (повний текст). 

3490. Гуменюк Михайло Прокопович / матеріали підгот. О. С. Сорока // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/702/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях історика української бібліографії, бібліографа-практика, літературознавця 
М. П. Гуменюка. Подано біографічну довідку, хронологічний покажчик праць ученого [1952–1995], список літератури про 
його життя й діяльність. 

3491. Гурвич А. Г. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/04/gurvich, свободный. – Загл. с экрана.  
До покажчика увійшли біографічні матеріали про Олександра Гавриловича Гурвича — біолога, біофізика, гістолога, 
директора Інституту експериментальної біології АМН СРСР (1945–1948).  

3492. Делямуре Семен Людвигович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/05/delymure, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність зоолога, доктора біологічних наук (1953), професора, 
заслуженого працівника вищої школи УРСР (1975) С. Л. Делямуре. Подано його біографію, бібліографію праць ученого 
[1938–1986] та список літератури про нього (алфавітний). 
3493. Деревицкий Алексей Николаевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/05/derevicky, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікація включає біобібліографічні матеріали присвячені філологу, історику, екстраординарному професору (1892) 
О. М. Деревицькому. Вміщено коротку біографічну довідку, хронологічний список його праць [1889–2005] та список 
літератури про нього. 

3494. Джафер Сейдамет / сост. М. Гафарова // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar 
Kutüphanesi». – Режим доступа : http://kitaphane.crimea.ua/ru/dzhafer-seidamet.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Вміщено фото, стислу біографічну довідку, перелік творів, публікацій у пресі, список літератури про Д. Сейдамета — 
громадського діяча, письменника, одного з лідерів та ідеологів національно-визвольного руху кримсько-татарського 
народу. 

3495. Джеваире Меджитова // Qirim cumhuriyet muessisesi «Ismail Gasprinskiy Adina Qirimtatar Kutüphanesi». – Режим 
доступа : http://www.kitaphane.crimea.ua/ru/dzhevaire-medzhitova.html-1, свободный. – Загл. с экрана. 
Інформаційно-бібліографічним відділом Кримськотатарської бібліотеки ім. Ісмаїла Гаспринського до 100-річчя від дня 
народження кримськотатарської поетеси і педагога Джеваіре Меджитової підготовлено буклет, присвячений її життю та 
творчості. Для зручності користувачів частина її творів і літератури про неї представлено у повнотекстовому форматі. 

3496. Долженков И. Е. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_164.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, список основних публікацій та біографію вченого-металурга, доктора технічних наук, професора Івана 
Єгоровича Долженкова. 

3497. Донська Лілія Борисівна / матеріали підгот. : О. В. Карпенко, О. І. Виговська // ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1460/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-новатора Л. Б. Донської. Подано біографічну довідку, бібліографію її 
публікацій, список літератури про життя та діяльність, інформацію про новаторство педагога. 

3498. Драгоманов Михайло Петрович / матеріали підгот. О. С. Покусова // ДНПБУім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1419/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітленно життєвий і творчий шлях вченого-історика, літературознавця, публіциста, фольклориста, філософа, педагога, 
суспільно-політичного і громадського діяча М. П. Драгоманова. Подано стислу біографічну довідку, бібліографію творів 
(за алфаітом), літературу про життя та діяльність вченого, посилання на повні тексти М. П. Драгоманова, інформацію про 
кабінет-музей М. П. Драгоманова, посилання на заклади, що носять ім’я М. П. Драгоманова, фотогалерею. 
3499. Дурдуківський Володимир Федорович / матеріали підгот. : С. В. Мосієнко, О. В. Скрипнік // ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/523/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, громадського діяча, літературознавця, дитячого письменника 
В. Ф. Дурдуківського. Подано біографію, основні праці педагога, вибрані публікації про В. Ф. Дурдуківського (у тому 
числі з повними текстами), фотогалерею. 
3500. Духнович Олександр Васильович / матеріали підгот. О. С. Покусова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1971/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, педагога, літератора, богослова, культурно-освітнього і громадсько-
політичного діяча Закарпаття О. В. Духновича. Подано біографію, посилання на сайти Центральної міської бібліотеки 
ім. О. Духновича та театр, що носить його ім’я. 
3501. Дышлевич И. И. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_166.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, список публікацій та стислу біографію вченого-металурга, кандидата технічних наук, професора, академіка 
АІН України Ігоря Йосиповича Дишлевича. 

3502. Живагін Ігор Федорович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=63, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка про письменника. 
3503. Журавський Анатолій Федорович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=215, вільний. – Назва з екрану. 
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Портрет, біографічна довідка та список літератури про письменника. 
3504. Завадовский Михаил Михайлович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/08/zavadov/, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікацію присвячено біологу, паразитологу, академіку ВАСГНІЛ (1935) М. М. Завадовському. Подано коротку 
біографічну довідку, основні дати життя та діяльності вченого, бібліографію його праць [1914–1963] та список літератури 
про нього. 
3505. Захаренко Олександр Антонович / матеріали підгот. Л. М. Заліток // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1151/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, громадського діяча, заслуженого вчителя УРСР (1974), народного учителя 
СРСР (1983), члена-кореспондента АПН СРСР (1989), академіка-засновника АПН України (1992) О. А. Захаренка. Подано 
стислу біографію, бібліографію творів ученого (у тому числі повний текст біобібліографічного покажчика /Черкаси, 
2006/), фотогалерею, інформацію про авторську школу О. А. Захаренка, нагороди та премії, посилання на сайт 
«Віртуального музею О. А. Захаренка» та ін. інформацію. 

3506. Збережена в серці весна : (до 85-річчя з дня народж. Михайла Клименка) : біобібліогр. покажч. літ. для 
користувачів-дітей старшого шк. віку / уклад. І. О. Меднова. – (Сер. «Письменники Житомирщини — дітям» ; вип. 4) // 
Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=192, вільний. – 
Назва з екрану. 
Публікація містить біографічну довідку, хронологічний покажчик основних видань творів [1962–1991] Михайла 
Даниловича Клименка, список літератури про життя та творчість письменника. 

3507. Иоффе А. Ф. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/09/ioffe/, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий та творчий шлях Абрама Федоровича Йоффе — фізика, доктора наук (1915), професора, академіка 
(1920), віце-президента АН СРСР (1926–1929 і 1942–1945), заслуженого діяча науки СРСР (1933). Подано розгорнуту 
біографічну довідку (рос., англ. мовою), бібліографічний список основних праць вченого [1907–1931] та список літератури 
про нього. 

3508. Йохна Микола Антонович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Iohna.htm, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях кандидата технічних наук (1987), професора, проректора з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв’язків, завідувача кафедри менеджменту Хмельницького національного університету 
М. А. Йохна. Подано основні дати його життя та діяльності, списки наукових, навчально-методичних, публіцистичних 
праць. 

3509. Калда Галина Станіславівна // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Kalda.html, вільний. – Назва з екрану.  
Біобібліографічні матеріали присвячені доктору технічних наук (2000) Г. С. Калді, містить коротку біографічну довідку 
про неї, основні дати життя вченої, перелік наукових та навчально-методичних праць. 

3510. Каплун Віталій Григорович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : http:// 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Kaplun.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик підготовлено до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. До нього 
увійшли матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність вченого в галузі підвищення зносостійкості, 
довговічності машин і інструментів, доктора технічних наук, професора В. Г. Каплуна. Покажчик охоплює наукові статті, 
тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, виступи на наукових конференціях, навчально-методичні розробки (укр., рос. 
мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв і патентів наводиться за 
номерами. Відбір матеріалу здійснено станом на 1 квітня 1997 р. 

3511. Каразін Василь Назарович / матеріали підгот. : С. В. Мосієнко, О. В. Скрипнік // ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/523/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого, просвітителя, педагога, громадського діяча, винахідника В. Н. Каразіна. 
Подано стислу біографію, бібліографію праць та список літератури про вченого (у тому числі з повними текстами), 
фотогалерею, інформацію про заклади, яким присвоєно ім’я вченого. 
3512. Кіницький Ярослав Тимофійович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Kin.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук 
(1994), професора (1991) Я. Т. Кіницького. Покажчик знайомить читача з доробком ученого, його внеском у підготовку 
кадрів вищої кваліфікації. Видання охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, 
навчально-методичні розробки (укр., рос. мовами). Матеріали розташовано за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв 
та патентів наводиться за номерами. 

3513. Кожевников С. Н. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – 
Режим доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_167.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, список публікацій та стислу біографію вченого у галузі механіки, доктора технічних наук (1940), професора, 
члена-кореспондента АН УРСР (1951), заслуженого діяча науки УРСР (1976) Сергія Миколайовича Кожевникова. 

3514. Комаров Михайло Федорович / матеріали підгот. О. С. Сорока // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/816/, вільний. – Назва з екрануа.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях критика, бібліографа, фольклориста, лексикографа, перекладача, громадського діяча 
М. Ф. Комарова. Подано біографічну довідку, список його творів та список літератури про нього, фотогалерею. 

3515. Концевич Євген Васильович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=62, вільний. – Назва з екрану. 
Фото, біографічна довідка про письменника. 

3516. Короленко Володимир Галактіонович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=260, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка, твори В. Г. Короленка, список літератури про життя та творчість письменника, «Парад 
літературних героїв» (за творами В. Г. Короленка). 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3505.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3505.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3506.pdf
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3517. Корф Микола Олександрович / матеріали підгот. О. В. Польова ; бібліогр. ред. В. В. Вербова // ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/882/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітленно життєвий і творчий шлях педагога і просвітителя, методиста, земського діяча в галузі народної освіти, 
організатора початкових земських шкіл і народних училищ в Україні М. О. Корфа. Подано біографію, список праць 
М. О. Корфа, що знаходяться в ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського та список літератури про вченого (у тому числі з повними 
текстами), інформацію про Міжнародний конкурс «Педагогічна спадщина М. О. Корфа» та Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію, присвячену 175-річчю з дня народження М. О. Корфа (Бердянськ, 22–23 жовтня 2009р.). 

3518. Корчак Януш (Генрік Гольдшміт) / матеріали підгот. Н. Горбенко // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/503/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, журналіста, письменника, лікаря Я. Корчака. Подано біографію, основні 
дати життя та діяльності Януша Корчака, бібліографію його публікацій (у тому числі з повними текстами), інформацію 
про вшанування пам’яті вченого та ін. матеріали. 

3519. Косенков Володимир Данилович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_kosenkov.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик підготовлено до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. До нього 
включено матеріали, що відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата технічних наук, доцента, декана 
факультету радіоелектроніки В. Д. Косенкова, який з 1970 р. займається дослідженням лінійних машин постійного 
струму. Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, патенти, навчально-
методичні розробки (укр., рос. мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом назв. Список авторських 
свідоцтв і патентів наводиться за номерами. Відбір матеріалу завершено 1.05.2004 р. 

3520. Костогриз Сергій Григорович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/kostogruz.htm, вільний. – Назва з екрану.  
Біобібліографічний покажчик підготовлено до 70-річчя від дня народження доктора технічних наук (1995), професора 
(1997), заслуженого працівника народної освіти України (2000), кавалера ордену «Знак Пошани» С. Г. Костогриза. У 
покажчику зібрано і систематизовано основні відомості про життя вченого, представлено матеріали, які відображають 
його педагогічну та наукову діяльність. При упорядкуванні покажчика літературу згруповано за хронологією, в межах 
року — за алфавітом. Список авторських свідоцтв і патентів наводиться за номерами. Відбір матеріалу завершено 1 грудня 
2010 р. 

3521. Костюк Григорій Силович / матеріали підгот. Л. В. Павлова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1005/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях психолога, педагога, засновника української психологічної школи, фахівця з дитячої 
і педагогічної психології, професора, академіка АПН СРСР (1967) Г. С. Костюка. Подано біографію, бібліографію праць 
Г. С. Костюка, список літератури про нього (вся бібліографія за алфавітом назв та авторів), інформацію про Інститут 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України, фотогалерея виставки «Гуманістична психологія Григорія Костюка», 
присвячена 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка, що проходила в Педагогічному музеї України. 

3522. Кошель Василь Павлович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_koshel.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик підготовлено до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. У ньому 
представлено матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність вченого в галузі автоматизації та механізації 
трудомістких процесів в машинобудуванні, кандидата технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти 
України, проректора по навчальній роботі В. П. Кошеля. Розроблені ним технологічні процеси обробки деталей для 
приладобудування широко застосовуються в різних галузях народного господарства України. В значній частині наукових 
праць розглядаються робото-технічні комплекси, які займають чільне місце в машино- та приладобудуванні. Також 
важний внесок В.П.Кошель вніс в розвиток методики дослідження впливу вібрацій на інтенсифікацію деяких спеціальних 
технологічних процесів. Наукова діяльність тісно переплітається з методичною роботою, результати якої впроваджені як в 
учбовий процес Технологічного університету Поділля, так і в інших навчальних закладах України. Покажчик охоплює 
наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки (укр., рос. мовами). Матеріали в 
показчику розташовано за алфавітом назв видань. Список авторських свідоцтв і патентів наводиться за номерами. Відбір 
матеріалу здійснено станом на 1 травня 1997 р. 

3523. Кривченко Ю. С. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. НТБ горно-металлург. комплекса Украины. – Режим доступа : 
http://www.cgntb.dp.ua/menu_169.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано список публікацій та стислу біографію вченого у галузі металургійного виробництва, академіка АІН України, 
директора Державного підприємства «Український інститут по проектуванню металургійних заводів» (ДП «Укрдіпромез») 
Юрія Сергійовича Кривченка. 
3524. Крищенко Вадим Дмитрович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=81, вільний. – Назва з екрану. 
Видання містить портрет, біографічну довідуа, перелік видань творів з фонду Житомирської обласної бібліотеки для дітей, 
список літератури про життя та творчість письменника. 

3525. Крылов Н. М. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/10/krylov/, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий та творчий шлях Миколи Митрофановича Крилова — математика і механіка, академіка АН СРСР, 
академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР. Окрім біографічної довідки включено бібліографію та відгуки. 

3526. Кузьменко Анатолій Григорович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/kuzmenko.htm, вільний. – Назва з екрану.  
Біобібліографічний покажчик, підготовлений до 75-річчя від дня народження доктора технічних наук (1986), професора 
(1989) А. Г. Кузьменка, вміщує матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність вченого. При упорядкуванні 
видання літературу згруповано за хронологією; в межах року — за алфавітом. Список патентів наводиться за номерами. 
Відбір матеріалу виконано станом на 1 березня 2011 р. 

3527. Курдюмов Г. В. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_218.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Представлено фото, список основних публікацій та біографію вченого-металофізика, академіка АН УРСР (1939) та АН 
СРСР (1953) Георгія В’ячеславовича Курдюмова. 
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3528. Линниченко Иван Андреевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/11/linnichen/, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікацію присвячено історику, історіографу, архівознавцю, доктору російської історії (1894), заслуженому ординарному 
професору (1909), члену-кореспонденту РАН (1913) І. А. Линниченку. Подано розгорнуту біографічну довідку про 
вченого, бібліографію його праць [1860–2006] та список літератури про нього. 

3529. Локазюк Віктор Миколайович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_lokazuk.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук 
(1995), професора (1996) В. М. Локазюка, знайомить з доробком вченого, охоплює монографії, наукові статті, тези 
доповідей, авторські свідоцтва, патенти, депоновані рукописи, навчально-методичні розробки (укр., рос. мовами). 
Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом назв праць, список авторських свідоцтв наводиться за номерами. Відбір 
матеріалу закінчено на 1 серпня 2007 року. 

3530. Лубенець Тимофій Григорович / матеріали підгот. Л. В. Павлова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1042/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, методиста, громадського діяча Т. Г. Лубенця. Подано біографічну довідку, 
бібліографію праць Т. Г. Лубенця (у тому числі повні тексти), список публікацій про нього (вся бібліографія за алфавітом 
назв та авторів), інформацію про школу-дитячий садок I-го ступеня «Веселка» ім. Т. Г. Лубенця, фотогалерею. 

3531. Лучицкий Владимир Иванович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/11/luchicky/, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях В. І. Лучицького — геолога, петрографа, академіка АН УРСР (1945), професора, 
заслуженого діяча науки АН УРСР (1947). Подано стислу довідку про вченого, хронологічний покажчик його праць [1901–
1950] та список літератури про нього (за алфавітом). 

3532. Людина Відродження // ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com/gorodinskiy.htm, 
вільний. – Назва з екрану. 
Матеріал присвячено життю і діяльності поета, мистецтво- і літературознавця, перекладача Святослава Гординського. 
Подано бібліографію літературних творів та літератури про нього. 

3533. Макаренко Антон Семенович / матеріали підгот.: І. О. Іванова, І. М. Щочкіна // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/501/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-новатора, письменника, організатора і керівника колонії для неповнолітніх 
правопорушників і безпритульних А. С. Макаренка. Подано стислу біографію, бібліографію праць та публікацій про 
А. С. Макаренка (у тому числі повні тексти, вся бібліографія за алфавітом назв та авторів), фотогалерею, інформацію про 
конкурси, нагороди та премії ім. А. С. Макаренка, заклади та установи, яким присвоєно його ім’я.  

3534. Маркевич А. И. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/12/markevich/, свободный. – Загл. с экрана.  
Зображено життєвий і творчий шлях Арсенія Івановича Маркевича — історика-славіста, архівіста, археолога, етнографа, 
члена-кореспондента АН СРСР (1927). До публікації включено біографію вченого, його бібліографію праць [1876–1995] та 
літератури про нього. 

3535. Медвідь В’ячеслав Григорович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=150, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка про письменника. 

3536. Меженко Юій Олексійович / матеріали підгот. А. І. Рубан // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : 
http://www.dnpb.gov.ua/id/1673/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях літературознавця, критика, бібліографа, публіциста Ю. О. Меженка. Подано 
біографічну довідку, список його творів та літератури про нього (за алфавітом назв творів та авторів), фотогалерею, 
інформацію про вшанування пам’яті вченого. 

3537. Михаил Владимирович Юрахно // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/27/yurahno/, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях зоолога, гельмінтолога, доктора біологічних наук, професора, завідуючого кафедрою 
зоології ТНУ ім. В. І. Вернадського, дитячого поета М. В. Юрахна. Подано хронологічний бібліографічний покажчик 
праць М. В. Юрахна [1965–2007], алфавітний список літератури про його життя і діяльність. 
3538. Морозов Георгий Федорович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/12/morozov/, свободный. – Загл. с экрана.  
Подано біобібліографічні матеріали про Г. Ф. Морозова — географа-лісознавця, геоботаніка, фітоценолога, професора. 
Вміщено біографічну довідку про вченого, бібліографічний список його праць [1896–1971] та літератури про життя і 
діяльність Г. Ф. Морозова (за алфавітом). 

3539. На пошану академіка Миколи Федоровича Сумцова : до 155-річчя з дня народж. // ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – 
Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com/sumtsov/summ1.html, вільний. – Назва з екрану. 
Матеріал присвячено фольклористу, етнографу, літературознавцю, громадському діячу, члену-кореспонденту 
Петербурзької АН (1905), академіку УАН (1919), одному із засновників Харківської державної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка Миколі Федоровичу Сумцову. Основою для створення ресурсу стали фонди і каталоги ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка. Він надає фактографічну інформацію, вибрану бібліографію творів М. Ф. Сумцова, електронні версії 
його спогадів, наукових праць, газетних дописів, а також досліджень, присвячених ученому, фотографії та документи. 
Окремий розділ склали матеріали про внесок М. Ф. Сумцова у заснування та розвиток Харківської громадської бібліотеки 
(нині – ХДНБ ім. В.Г. Короленка).  

3540. Непомнящий Андрей Анатольевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/13/nepomnysh/, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікацію присвячено А. А. Непомнящему — доктору історичних наук (2002), професору (2002), відміннику освіти 
України (2005), лауреату премії ім. В. І. Вернадського (2005), заслуженому діячу науки і техніки АРК (2007). Окрім 
біографічної довідки та бібліографічного списку праць А. А. Непомнящего [1989–2008] вміщено список літератури про 
його життя і діяльність. 
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3541. Нестайко Всеволод Зіновійович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=66, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка про письменника. 

3542. Нижник Віктор Михайлович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Nyjnyk.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора економічних наук 
(2001), професора (2003) В. М. Нижника. Видання знайомить з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої 
кваліфікації. Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, навчально-методичні розробки (укр., рос. 
мовами). Матеріали розташовано за алфавітом назв, відбір яких закінчено 1 серпня 2007 р. 

3543. Олена Пчілка / матеріали підгот.: Е. С. Ксендзук, С. В. Кирій // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : 
http://www.dnpb.gov.ua/id/1114/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях письменниці, етнографа, фольклориста, перекладача, публіциста, редактора, видавця, 
педагога, громадського діяча, члена-кореспондента ВУАН (1924), сестри М. П. Драгоманова, матері Лесі Українки Олени 
Пчілки. Подано стислу біографію, бібліографію її творів та публікацій про неї, інформацію про Волинську державну обласну 
універсальну наукову бібліотеку імені Олени Пчілки, літературну премію її імені, фотогалерею. 

3544. Олиферов Август Николаевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/14/oliferov/, свободный. – Загл. с экрана.  
Подано біобібліографічні матеріали про географа, гідролога, еколога, доктора географічних наук (1985), професора, 
дійсного члена Кримської АН (1994), заслуженого діяча науки і техніки АРК (2001) А. М. Оліферова. До нього увійшли 
стислий біографічний нарис, бібліографія праць ученого [1953–2009] та список літератури про його життя і діяльність (за 
алфавітом). 

3545. Онищук Василь Онисимович / матеріали підгот. С. В. Чорнобровкіна // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/680/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, фахівця в галузі дидактики В. О. Онищука. Подано стислу біографію, 
бібліографію його праць та публікацій про нього (вся бібліографія за алфавітом назв та авторів), інформацію про наукову 
школу вченого, фотогалерею, матеріали на допомогу вчителю. 

3546. Опанасюк Олексій Євменович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=166, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка, перелік творів письменника. 
3547. Орлов Олівер Олексійович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_ORLOV.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик підготовлено до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. До видання 
включено матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, 
завідуючого кафедрою економіки та менеджменту О. О. Орлова, наукова діяльность якого пов’язана з проблемами 
планування промислового виробництва. В своїх працях він розглядає питання виробничої потужності, продуктивності 
праці, собівартості продукції, створення автоматизованих систем управління машинобудівним виробництвом, а також 
амортизаційної політики. Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей навчально-методичні розробки 
(укр., рос. мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом назв, список авторських свідоцтв наводиться за 
номерами. 

3548. Остапчук Олександр Миколайович / упоряд.: О. І. Виговська, Т. І. Годецька ; упоряд. бібліогр. : Л. І. Самчук, 
А. В. Січкар ; бібліогр. ред. Л. І. Самчук // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : 
http://www.dnpb.gov.ua/id/1944/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-новатора О. М. Остапчука. Подано біографічну довідку, інформацію про 
«Управління школою як емоційно-інтелектуальною системою», бібліографію праць, посилання на сайт школи-ліцею № 6 
ім. Назарія Яремчука. 

3549. Охотский В. Б. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. НТБ горно-металлург. комплекса Украины. – Режим доступа : 
http://www.cgntb.dp.ua/menu_218.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано біографічну довідку та список публікацій ученого в галузі теорії і практики сталеплавильного виробництва, 
доктора технічних наук, професора Віктора Борисовича Охотського. 
3550. Павленко Марія Григорівна // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=52, вільний. – Назва з екрану. 
Фото, біографічна довідка, основні видання творів, список літератури про життя і творчість письменниці. 
3551. Павловский Е. Н. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/15/pavlovs/, свободный. – Загл. с экрана.  
Вміщено біобібліографічні матеріали (біографічну довідку, бібліографію праць [1903–1967], список літератури про життя і 
діяльність) про біолога, зоолога-паразитолога, географа, доктора біологічних наук (1934), доктора медичних наук (1936), 
професора (1921), академіка ВУАН (1927), АН СРСР (1939), АМН СССР (1944) Євгена Никаноровича Павловського. 
3552. Палладин В. И. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/15/palladin/, свободный. – Загл. с экрана.  
Біобібліографічна довідка, присвячена ботаніку, біохіміку, фізіологу рослин, професору, академіку Петербурзької АН 
(1914) Володимиру Івановичу Палладіну, містить біографічну інформацію про вченого, його основні друковані праці 
російською мовою [1884–1920] та список літератури про нього. 

3553. Палтишев Микола Миколайович / матеріали підгот. О. В. Карпенко // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1254/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-новатора, кандидата педагогічних наук М. М. Палтишева. Подано 
біографічну довідку, бібліографію його праць та публікацій про життя і діяльність, інформацію про наукові технології 
«Поетапної системи навчання», «Закону педагогічної гармонії», автореферат дисертації (повний текст). 

3554. Параска Георгій Борисович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/Paraska.html, вільний. – Назва з екрану.  
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Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук 
(2000), професора (2001) Параски Георгія Борисовича, знайомить з доробком ученого, його внеском у підготовку кадрів 
вищої кваліфікації. Публікація охоплює наукові праці, тези доповідей та матеріали виступів на конференціях, патенти, 
авторські свідоцтва, депоновані статті, звіти про НДР, навчально-методичні розробки (укр., рос. та ін. мовами). Матеріали 
в покажчику розташовано за алфавітом назв, список авторських свідоцтв та патентів наводиться за номерами. Відбір 
матеріалу закінчено 1 червня 2008 р. 

3555. Петухов Евгений Вячеславович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/15/petuhov/, свободный. – Загл. с экрана.  
Видання, присвячене літературознавцю, філологу-славісту, педагогу, архівісту, члену-кореспонденту Петербурзької АН 
(1916) Євгену В’ячеславовичу Пєтухову, включає біографічну довідку, бібліографію праць ученого [1886–1936] та 
алфавітний список літератури про його життя і діяльність.  

3556. Пирогов Микола Іванович / матеріали підгот. О. С. Покусова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1271, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях медика-патолога, педагога, громадського діяча, професора, члена-кореспондента 
Російської АН, основоположника воєнно-польової хірургії та хірургічної анатомії, професора і керівника Інституту 
практичної анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії, діяча народної освіти в Україні, одного з реформаторів 
системи освіти та засновника університету в Одесі М. І. Пирогова. Подано біографію, хронологічний покажчик праць 
ученого [1856–2006] (у тому числі з повними текстами), інформацію про Пироговські читання; наукові, освітні, громадські 
заклади, лікарні, санаторії, медичні центри, які носять ім’я М. І. Пирогова; нагороди, премії ім. М. І. Пирогова; музеї, 
експозиції в музеях, присвячені М. І. Пирогову; фотогалерею. 

3557. Письменна Лариса Михайлівна // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=64, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка, перелік видань творів для дітей, список літератури про життя і творчість письменниці. 

3558. Полтавец В. В. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. НТБ горно-металлург. комплекса Украины. – Режим доступа : 
http://www.cgntb.dp.ua/menu_219.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, біографію та список публікацій вченого в галузі металургії, кандидата технічних наук Василя 
Володимировича Полтавця. 

3559. Полюга Михайло Юрійович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=263, вільний. – Назва з екрану. 
Видання містить портрет, біографічну довідку та перелік творів письменника, які можна знайти у фондах Житомирської 
обласної бібліотеки для дітей. 

3560. Пономаренко Марія Антонівна // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=75, вільний. – Назва з екрану. 
Фото, біографічна довідка; список виданнь окремих творів М. А. Пономаренко та літератури про життя та творчість 
письменниці. 
3561. Пузанов Иван Иванович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/15/puzanov/, свободный. – Загл. с экрана.  
Видання присвячено І. І. Пузанову — зоологу, зоогеографу, доктору біологічних наук (1938), професору, заслуженому 
діячу науки УРСР. Крім біографії у рубриці «Пузанов и Крым» вміщено статтю І. Базалій «Крымские страницы жизни 
И. И. Пузанова» (Крымский альманах. Штрихи к портрету / И. Базалий, А. Домбровский, И. Копаенко, Владыка Лазарь, 
И. П. Пузанов. – Симф., 1999. – Вып. 2. – С. 71–77). Також подано бібліографічний список праць І. І. Пузанова [1912–1971] 
та літератури про нього (за алфавітом). 

3562. Рильський Максим Тадейович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=65, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка про письменника. 

3563. Ройзман Вілен Петрович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : http:// 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_ROIZMAN.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик підготовлено до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. У виданні 
представлено матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність доктора технічних наук (1979), професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України, завідуючого кафедрою прикладної механіки Технологічного університету 
Поділля В. П. Ройзмана, наукова діяльність якого пов’язана з проблемами теоретичного та експерементального аналізу 
вібрацій машин зі швидкообертаючими роторами, розробкою шляхів зниження їх вібрацій та шуму з використанням 
розроблених методів балансування жорстких роторів. В. П. Ройзман поєднує педагогічну діяльність з науковою. Його 
праці та винахіди відкрили нові напрямки в галузі балансувальної техніки і надійності в радіоелектроніці. Покажчик 
охоплює монографії, наукові статті, навчальні посібники, тези доповідей наукових та науково-методичних конференцій, 
авторські свідоцтва (укр., рос., англ. мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом назв, список авторських 
свідоцтв наводиться за номерами. Відбір матеріалу закінчено 1 грудня 1999 р. 

3564. Романовський Олександр Георгійович — доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» // НТБ Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т». – Режим доступу : 
http://library.kpi.kharkov.ua/BIBLIOGR/Rom_spisok.pdf, вільний. – Назва з екрану.  
Подано список опублікованих наукових та навчально-методичних праць [1986–2012], літературних публікацій [2001–
2011], публікацій за редакцією О. Г. Романовського.  

3565. Рудницький В'ячеслав Броніславович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_RUD.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук 
(1988), професора В. Б. Рудницького. Видання знайомить читача з доробком ученого, його внеском у підготовку кадрів 
вищої кваліфікації. Охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, навчально-методичні розробки (укр., рос., англ. 
мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом назв. Відбір матеріалу станом на 1 серпня 2007 р. 

3566. Русова Софія Федорівна / матеріали підгот. Т. В. Лога // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : 
http://www.dnpb.gov.ua/id/1134/, вільний. – Назва з екрану.  

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3564.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3564.pdf
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Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, громадсько-освітнього діяча, письменниці, теоретика і практика у галузі 
суспільного дошкільного виховання кінця ХІХ–початку ХХ ст., однієї з організаторів жіночого руху С. Ф. Русової. Подано 
її біографію та біобібліографію (у тому числі з повними текстами), інформацію про заклади та організації, що носять ім’я 
С. Русової, благодійний фонд її імені, нагороди та премії імені Софії Русової, конференції та педагогічні читання, 
фотогалерею. 

3567. Рыжков Виталий Леонидович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/16/ryzpkov/, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікацію присвячено біологу, ботаніку, вірусологу, педагогу, доктору біологічних наук (1936), професору ботаніки 
(1934), члену-кореспонденту АН СРСР (1946) Віталію Леонідовичу Рижкову. Подано біографічну довідку про вченого, 
бібліографію його праць [1916–1971] та алфавітний список літератури про життя і праці В. Л. Рижкова. 
3568. Ряппо Ян Петрович / матеріали підгот.: Н. М. Сізінцева, Н. Є. Шолохова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1134/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, громадського й політичного діяча, заступника наркома освіти України 
(1921–1928), головного редактора педагогічного журналу «Путь просвещения» (потім «Шлях освіти») (1922–1927) 
Я. П. Ряппо. Подано біографію, бібліографію його творів та публікацій про життя і діяльність (у тому числі з повними 
текстами), інформацію про увічнення пам’яті педагога, фотогалерею. 

3569. Сазоненко Ганна Стефанівна / упоряд. бібліогр. Л. І. Самчук, А. В. Січкар ; наук. ред. О. В. Карпенко ; бібліогр. 
ред. Л. І. Самчук // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1668/, вільний. – Назва з 
екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-новатора, кандидата педагогічних наук Г. С. Сазоненко. Подано 
біографічну довідку, інформацію про упровадження акмеологічних підходів у роботу навчального закладу, автореферат 
дисертації, бібліографію публікацій, список літератури про життя та діяльність Г. С. Сазоненко, посилання на сайт 
Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Т. Шевченка. 

3570. Сарана Федір Кузьмович / матеріали підгот. А. В. Копилова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1488/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого-бібліографа, книгознавця, літературознавця, бібліофіла, громадського діяча 
Ф. К. Сарани. Подано біографічну довідку, хронологічний покажчик його творів та список літератури про нього (за 
алфавітом назв творів та авторів), фотогалерею, інформацію про вшанування пам’яті вченого. 

3571. Сингаївський Микола Федорович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=198, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка; видання творів для дітей Миколи Сингаївського; матеріали про життя та творчість 
письменника. 

3572. Синельников Кирилл Дмитриевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/17/sinelnik/, свободный. – Загл. с экрана.  
Видання присвячено К. Д. Синельникову — фізику, професору, академіку АН УРСР (1948), заслуженому діячу науки 
УРСР. Включено стислу біографічну довідку про вченого, хронологічний бібліографічний покажчик його праць [1926–
1983] та алфавітний список літератури про життя і діяльність К. Д. Синельникова. 
3573. Сич Михайло Семенович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=151, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка про письменника. 

3574. Сікорський Іван Олексійович / матеріали підгот. О. М. Прохоренко // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1629/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях психіатра, психолога, педагога, доктора медицини, одного з основоположників 
дитячої психології та психопатології, фахівця з питань шкільної гігієни, педагогічної патології, психології дошкільного 
віку, професора і завідувача кафедри Київського університету, засновника Лікарсько-педагогічного інституту для 
розумово-відсталих та нервових дітей, першого у світі Інституту дитячої психології І. О. Сікорського. Вміщено його 
біографію, бібліографію творів та публікацій про життя та діяльність (за алфавітом назв творів і авторів). 

3575. Сілін Радомир Іванович // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : http:// 
library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Silin.html, вільний. – Назва з екрану.  
Персональний покажчик підготовлено до 70-річчя від дня народження ректора Технологічного університету Поділля, 
доктора технічних наук (1973), професора (1976) Р. І. Сіліна. Видання висвітлює основні дати життя, наукової та 
педагогічної діяльності, знайомить з доробком ученого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації. Покажчик 
охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, навчально-методичні розробки (укр., 
рос., англ. мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв та патентів 
наводиться за номерами. Довідково-пошуковий апарат покажчика включає список співавторів, список періодичних 
видань, статті з яких увійшли до покажчика. Відбір матеріалу завершено 1 серпня 2001 р. 

3576. Сірополко Степан Онисимович / матеріали підгот.: О. О. Бабуцька, А. І. Рубан // ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1720/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях громадсько-політичного діяча, культуролога, історика освіти, педагога, 
бібліотекознавця, книгознавця, бібліографа, журналіста, краєзнавця, музеєзнавця, перекладача, редактора С. О. Сірополка. 
Подано біографію, коротку хронологію його життя й діяльності, бібліографію творів та публікацій про життя і діяльність 
(у тому числі повні тексти, за алфавітом назв творів і авторів), фотогалерею, та інформацію про вшанування пам’яті. 

3577. Скиба Микола Єгорович : [біобібліогр. покажч.] // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : 
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_skuba.html, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора технічних наук (2005), професора (1997), ректора Хмельницького 
національного університету, заслуженого працівника народної освіти України (1999) М. Є. Скиби. Подано основні етапи 
його життя, наукової та педагогічної діяльності; списки за алфавітом: монографій та навчальних посібників, наукових 
праць, навчально-методичних праць, авторських свідоцтв, патентів, депонованих рукописів, наукових праць іноземними 
мовами, редагування наукових праць, публіцистичних статей.  

3578. Сковорода Григорій Савич / матеріали підгот. : А. М. Доркену, І. М. Щочкіна // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1875/, вільний. – Назва з екрану.  
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Висвітлено життєвий і творчий шлях філософа, народного просвітителя-гуманіста, педагога, мандрівного мислителя, 
письменника, поета, перекладача, музиканта й співака Г. С. Сковороди. Подано біографію, бібліографію його творів та 
публікацій про життя і діяльність (у тому числі повні тексти, за алфавітом назв творів і авторів), інформацію про музеї, 
інші установи, яким присвоєно ім’я Григорія Сковороди, лауреатів премії його імені, фотогалерею. 

3579. Скрябин Александр Сергеевич // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/17/skryabin/, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікація містить біографічну довідку, бібліографічний список праць [1955–1986] та літератури про життя і діяльність 
О. С. Скрябіна — зоолога-гельмінтолога, доктора біологічних наук (1976), професора. 

3580. Соколянський Іван Панасович / матеріали підгот. Т. В. Боровкова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/757/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-педагога, педолога, фахівця з проблем спеціальної педагогіки, організатора 
освіти й науки, одного з організаторів науково-дослідних інститутів педагогіки і дефектології в УРСР І. П. Соколянського. 
Подано біографію та автобіографію вченого, бібліографію його творів та публікацій про життя і діяльність (у тому числі 
повні тексти, за алфавітом назв творів і авторів), фотогалерею. 

3581. Соломоник Элла Исааковна // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/17/solomon/, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора історичних наук, професора Е. І. Соломоник. Подано біографічну довідку 
про неї, бібліографічний список її праць [1950–1994] та література про життя і праці Е. І. Соломоник (за алфавітом). 

3582. Стародубов К. Ф. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – 
Режим доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_221.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, біографію та список основних публікацій ученого у галузі теорії термічної обробки сталі, академіка АН 
УРСР (1957), заслуженого діяча науки і техніки УРСР Кирила Федоровича Стародубова. 

3583. Сухомлинський Василь Олександрович / матеріали підгот. Л. М. Заліток // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://dnpb.gov.ua/id/500/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях В. О. Сухомлинського. Подано біографію вченого, бібліографію його публікацій, у 
тому числі з повними текстами, фотогалерею, матеріали Всеукраїнських педагогічних читань «В. О. Сухомлинський у 
діалозі з сучасністю», перелік установ та закладів України, яким присвоєно ім’я В. О. Сухомлинського, інформацію про 
нагороди та премії ім. В. О. Сухомлинського. 

3584. Тамм И. Е. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/18/tamm/, свободный. – Загл. с экрана.  
Подано біографічну довідку, бібліографію праць [1923–1989] та літератури про життя і діяльність Ігоря Євгеновича 
Тамма — фізика-теоретика, академіка АН СРСР (1953), професора Московського державного університету (1930). 

3585. Таран-Жовнир Ю. Н. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. НТБ горно-металлург. комплекса Украины. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_222.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Подано фото, біографію та список основних публікацій ученого в галузі фізичного металознавства, академіка АН УРСР 
(1985) та АНВШ України (1993), заслуженого діяча науки України Юрія Миколайовича Таран-Жовніра. 
3586. Твердохлебов Иван Трофимович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/18/tverdohleb/, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях І. Т. Твердохлєбова — ученого-географа, педагога, кандидата географічних наук 
(1952), професора (1974). Включено біографічну довідку, бібліографічний список праць ученого [1952–1996] та літератури 
про його життя і діяльність (за алфавітом). 
3587. Тетяна Григорівна Шерстюк (1921–2003) // ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Режим доступу : 
http://korolenko.kharkov.com/kray/Sherstjuk.html, вільний. – Назва з екрану. 
Матеріал присвячено краєзнавцю, бібліографу Т. Г. Шерстюк. Висвітлено її роботу в ХДНБ ім. В. Г. Короленка, краєзнавчі 
праці дослідниці, подано повні тексти публікацій, її рукописні матеріали, статті про неї. 

3588. Тихий Наум Миронович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=71, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка про письменника. 
3589. Тихомандрицкий М. А. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/18/tihom/, свободный. – Загл. с экрана. 
Персональна бібліографія присвячена Матвію Олександровичу Тихомандрицькому — ординарному професору 
Харківського університету. Включено біографічну довідку про вченого, хронологічний бібліографічний покажчик його 
праць [1841–1915] та алфавітний список літератури про життя і діяльність М. О. Тихомандрицького. 
3590. Торгова Лідія Володимирівна // Наук. б-ка Хмельниц. нац. ун-ту. – Режим доступу : http:// 
library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/sienes/b_Silin.html, вільний. – Назва з екрану.  
Бібліографічний покажчик підготовлено до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. До нього 
включено матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність доцента кафедри управління трудовими ре-
сурсами, декана факультету бізнеса та права, члена-кореспондента Міжнародної академії інформатизації Л. В. Торгової, 
основний напрямок наукової роботи якої — людський фактор виробництва: соціальні, економічні, соціологічні та фізіо-
логічні аспекти, проблеми оплати праці і класифікації доходів населення, їх оподаткування. В науковій діяльності приділяє 
увагу проблемам управління сучасними міжнародними міграційними процесами трудових ресурсів, спробі побудувати 
модель міграційного руху у рамках світових переміщень працездатного населення. Покажчик охоплює наукові статті, тези 
доповідей, навчально-методичні розробки (укр., рос. мовами). Матеріали в покажчику розташовано за алфавітом назв 
видань. Відбір матеріалу завершено 1.05.2004 р. 

3591. Узлов И. Г. // ЦГНТБ ГМКУ : сайт Центр. гос. науч.-техн. б-ки горно-металлург. комплекса Украины. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/menu_224.html, свободный. – Загл. с экрана. 
Висвітлено біографію та список публікацій вченого-металурга, доктора технічних наук (1971), професора, заслуженого 
діяч анауки УРСР (1983) Івана Герасимовича Узлова. 

3592. Ушинський Костянтин Дмитрович / матеріали підгот. : А. М. Доркену, Т. В. Лога, С. В. Мосієнко, О. В. Скрипнік // 
ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/558/, вільний. – Назва з екрану.  
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Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, новатора, реформатора шкільної освіти, засовнника наукової педагогіки й 
народної школи, професора Ярославського юридичного ліцею К. Д. Ушинського. Подано біографію, бібліографію його 
творів та публікацій про життя та діяльність (у тому числі повні тексти, за алфавітом назв творів і авторів), інформацію 
про заклади, яким присвоєно ім’я Ушинського, фотогалерею. 

3593. Филоненко Виктор Иосифович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/20/filonen/, свободный. – Загл. с экрана.  
До публікації включено біографічну довідку, бібліографію праць [1912–1974] та список літератури про життя і діяльність 
В. І. Філоненка — філолога-сходознавця, тюрколога-лінгвіста, філолога-русиста, літературознавця, фольклориста, 
етнографа, професора (1925). 
3594. Хавкіна Любов Борисівна / матеріали підгот. А. І. Рубан // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : 
http://www.dnpb.gov.ua/id/1356/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітленно життєвий і творчий шлях бібліотекознавця, бібліографа, заслуженого діяча науки РРФСР (1945), доктора 
педагогічних наук (1949) Л. Б. Хавкіної. Подано її біографію, бібліографію творів та літератури про її життя та діяльність 
(за алфавітом назв творів та авторів), фотогалерею. 
3595. Чавдаров Сава Христофорович / матеріали підгот. О. М. Прохоренко // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1695/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, дидакта, методиста початкової та середньої освіти, заслуженого діяча 
науки УРСР С. Х. Чавдарова. Подано біографію, бібліографію його творів та публікацій про життя та діяльність (у тому 
числі повні тексти, за алфавітом назв творів і авторів). 
3596. Чепіга-Зеленкевич Яків Феофанович / матеріали підгот. Л. І. Павлова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – 
Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1123/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, психолога, громадського діяча Я. Ф. Чепіги-Зеленкевича. Подано 
біографічну довідку, бібліографію його творів та публікацій про життя та діяльність (у тому числі повні тексти, за 
алфавітом назв творів і авторів). 
3597. Чобан-заде Бекир Вагап оглы // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/23/choban/, свободный. – Загл. с экрана.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях кримськотатарського вченого-тюрколога, філолога-сходознавця, професора, класика 
кримськотатарської літератури, громадського діяча Бекіра Вагаповича Чобан-заде. Подано бібліографічний список праць 
Б. В. Чобан-заде [1913–2003] та список літератури про його життя і діяльність (за алфавітом). 
3598. Шарапа Виктор Федорович // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/24/sharapa/, свободный. – Загл. с экрана.  
Публікація присвячена кандидату історичних наук (1969), професору, заслуженому працівнику освіти України (1997) В. Ф. 
Шарапі. За інформацією з персональної сторінки повна бібліографія праць В. Ф. Шарапи знаходиться в стадії 
опрацювання. Подано коротку біографічну довідку та основні праці про вченого (за алфавітом назв). 

3599. Шаталов Віктор Федорович / матеріали підгот. О. В. Карпенко // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1191/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога-новатора, почесного доктора НАПН України, професора В. Ф. Шаталова. 
Подано біографічну довідку, бібліографію його творів та публікацій про життя та діяльність, інформацію про особливості 
школи та експериментальних класів; наукові технології, методи, системи та інновації; результати впровадження інновацій. 

3600. Шевчук Василь Андрійович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=216, вільний. – Назва з екрану. 
Портрет, біографічна довідка та вебліографія письменника. 

3601. Эрнст Н. Л. // Ист. [Таврич.] ун-та в биогр. и портр. – Режим доступа : 
http://abris.crimea.ua/enciklopedia/persons/26/ernst/, свободный. – Загл. с экрана.  
Видання присвячено Миколі Львовичу Ернсту — філологу, історику, археологу, педагогу, професору кафедр російської 
історії і німецької мови (1920), директору бібліотеки Таврійського національного університету (1918). Подано біографічну 
довідку, бібліографію праць М. Л. Ернста [1912–1991] та список публікацій про життя і діяльність вченого. 

3602. Юркевич Памфіїл Данилович / матеріали підгот. О. С. Покусова // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/1314/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях мислителя, філософа і педагога, професора філософії Московського університету, 
викладача Київської духовної академії П. Д. Юркевича. Подано біографію, бібліографію його творів та публікацій про 
життя та діяльність (за алфавітом назв творів і авторів), фотогалерею. 

3603. Яненко Микола Михайлович // Житомир. обл. б-ка для дітей. – Режим доступу : 
http://childlibr.org.ua/index.php?m=content&d=view&cid=57, вільний. – Назва з екрану. 
Фото, біографічна довідка про письменника, перелік його творів, література про життя та творчість. 

3604. Ярмаченко Микола Дмитрович / матеріали підгот. Т. С. Павленко // ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського. – Режим 
доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/619/, вільний. – Назва з екрану.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях педагога, доктора педагогічних наук (1969), професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України, академіка (1992) засновника та першого президента АПН України М. Д. Ярмаченка. Подано біографію, 
бібліографію його творів та публікацій про життя та діяльність, фотогалерею та ін. матеріали. 

 


