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Персональний бібліографічний покажчик містить коротку біографічну довідку про оперного співака, вокального педагога 
Олександра Пилиповича Мишугу та розділи: «Література про життя та виконавську діяльність» [1887–1964], «До 110-річчя з дня 
народження О. Мишуги», «Хронікальні матеріали» [1880–1900], «Опери, в яких співав О. Мишуга». Подано іменний покажчик. 

202. Павло Грабовський : бібліогр. покажч. / склад. М. О. Мороз ; відп. ред. М. Є. Сиваченко ; АН УРСР, Ін-т 
літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1964. – 80 с. НБУВ: ВО924776, Айзеншток № 6403, Попов 13225 
Видання підготовлено до 100-річчя від дня народження письменника, поета, публіциста, перекладача Павла Арсеновича 
Грабовського. Складається з розділів: «Твори П. А. Грабовського», «Література про П. А. Грабовського». У 1-му розділі 
подаються відомості про видання творів письменника (окремо про книжкові видання і окремо про публікацію статей в 
періодичній пресі та збірниках). Виділено відомості про переклади мовами: російською, народів СРСР та іноземними. У 2-
му — подається список літератури про життя і творчість П. А. Грабовського. Увесь матеріал викладено за хронологією. 
Довідковий апарат включає іменний покажчик. 

203. Панас Мирний (Панас Якович Рудченко). 1849–1920 : метод. та бібліогр. матеріали / склад. Є. Є. Кравченко ; ред. 
Є. М. Іванців ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1964. – 31 с.  НБУВ: ВО910201 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника та розділ «Бібліографія творів Панаса Мирного та література 
про нього», що включає основні видання його творів, переклади на рос. мову та список літератури про життя і творчість. 

204. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. (1917–1963) / уклад. М. І. Багрич ; [вступ. ст. Ф. К. Сарана ; редкол.: 
Є. П. Кирилюк (гол.), Ю. О. Меженко (відп. ред.), Ф. К. Сарана] ; Держ. Комітет по пресі, при Раді М-в УРСР, Кн. палата 
УРСР. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1964. – 153 с. – До 150-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка. 
НБУВ: ВО918958, Білодід І. К. № 2030 
Видання присвячено 150-річчю від дня народження Т. Шевченка. Включає твори поета та їх переклади на інші мови, що 
вийшли в Україні і в союзних республіках за роки радянської влади. Складається зі вступної статті Ф. К. Сарани «Тарас 
Шевченко в бібліографії» та розділів: «Твори Т. Г. Шевченка», «Твори Т. Г. Шевченка в перекладі на російську та інші 
мови». Матеріал розміщено за хронологією. Із допоміжних покажчиків подано іменний, покажчик видань творів 
Т. Г. Шевченка, покажчик місць видання творів Т. Г. Шевченка. 

1965–1969 

205. Володимир Зенонович Гжицький : метод. та бібліогр. матеріали до 70-річчя з дня народж. письменника / склад. 
В. З. Кравченко ; ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1965. – 10 с.         НБУВ: СО19640 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника, перекладача В. З. Гжицького та розділи: «Основні 
видання та публікації В. З. Гжицького» (драматичні твори, оповідання та нариси, опубліковані в журналах і газетах, твори 
в перекладі на російську мову, літературно-критичні та публіцистичні статті, переклади з польської мови) та «Література 
про життя і творчість». 

206. Іван Олександрович Гуржій : бібліогр. покажч. / [уклад.] : С. П. Костюк, В. В. Грабовецький ; ред. М. К. Івасюта ; 
М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1965. – 29 с.  НБУВ: ВО960108 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1953), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1958) І. О. Гуржію, 
включає статтю від укладачів, основні дати життя і наукової діяльності вченого, бібліографію його праць (книги і 
журнальні статті [1949–1965]; статті, опубліковані в газетах [1939–1964]; редакторська діяльність [1951–1964]), матеріали 
про життя і наукову діяльність науковця [1958–1965], алфавітний список праць, редактором яких був І. О. Гуржій. 

207. Максим Тадейович Рильський (1895–1964) : бібліогр. список літ. / склад. М. Л. Бутрин ; ЛДУ ім. І. Франка, Наук. 
б-ка, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1965. – 32 л. НБУВ: СО19706 
Видання складається з розділів: «Твори М. Т. Рильського (окремі видання) і рецензії на них», «Переклади творів 
М. Т. Рильського на російську та інші мови (окремі видання) та рецензії на них», «Література про життя і творчість 
М. Т. Рильського», «Вивчення творчості М. Т. Рильського в школі», «М. Т. Рильський в художній літературі». 
Хронологічні межі 1955–1965. Із допоміжних подано покажчик прізвищ. 
208. Николай Павлович Барабашов : биобиблиогр. / библиогр. сост. : В. И. Езерский, В. А. Станишевский, 
М. Г. Швалб ; вступ. ст. А. И. Сластенов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – 
Харьков : Изд-во Харьков. ун-та, 1965. – 36 с. : 1 л. портр.   НБУВ: ВО956958 
Видання підготовлено до 70-річчя з дня народження астронома, доктора фізико-математичних наук (1936), професора, 
академіка АН УРСР (1948) Миколи Павловича Барабашова й, складається з чотирьох частин: статті «Пятьдесят лет 
беззаветного служения астрономической науке», бібліографічного списку праць вченого [1912–1963], списку літератури 
про нього [1921–1964], переліку інтерв’ю з академіком М. П. Барабашовим [1924–1963]. 

209. Павло Аполлонович Тутковський. 1858–1930 : бібліогр. покажч. / упоряд. К. О. Коваленко ; вступ. ст. 
О. К. Каптаренко-Черноусова ; АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1965. – 70 с. НБУВ: ВО960648 
У виданні вміщено біографічну статтю, основні дати життя та діяльності геолога, доктора географії (1911), академіка УАН 
(1919) П. А. Тутковського та його бібліографію. Остання складається з двох розділів: «Література про життя і діяльність 
П. А. Тутковського» та «Бібліографія праць П. А. Тутковського» (хронологічний покажчик за 1880–1931 рр.). Подано 
допоміжні покажчики (алфавітний, предметний й географічний).  

210. Професор О. О. Воскресенський : бібліогр. пр.: до 70-річчя з дня народж./ склад. Р. П. Чигринова ; відп. за вип. 
М. Г. Швалб ; М-во вищої і сер. спец. освіти УРСР, ХДУ ім. О. М. Горького, ЦНБ. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1965. – 12 с. 
НБУВ: ВО979132 
Видання містить коротку біографічну довідку про зав. кафедрою історії КПРС ХДУ, професора Олександра 
Олександровича Воскресенського. Бібліографічна частина складається з розділів: «Друковані праці професора 
О. О. Воскресенського» (за хронологією [1941–1964]), «Дисертації, які виконані під керівництвом О. О. Воскресенського» 
[1954–1964], «Видання, що виходили за редакцією О. О. Воскресенського» [1958–1964]. Без допоміжних покажчиків. 

211. Ульянова А. Д. Євген Оскарович Патон. 1870–1953 : бібліогр. покажч. / А. Д. Ульянова ; вступ. ст. 
С. А. Островська ; відп. ред. В. В. Шеверницький ; АН УРСР, ЦНБ. – Київ : Наук. думка, 1965. – 71 с. : 1 л. портр.  
НБУВ: ВО957702, Попов 13325, Попов 13326 
Видання містить короткий біографічний нарис про доктора технічних наук (1901), професора, академіка ВУАН 
Є. О. Патона; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1937–1963]; хронологічний покажчик 
праць академіка [1899–1962]; алфавітний покажчик співавторів і співредакторів; список прийнятих скорочень назв джерел. 
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212. Андрій Петрович Ковалівський : біобібліогр. / уклад.: Х. С. Надель, Р. А. Ставінська ; вступ. ст. Я. Дашкевич ; 
відп. ред. М. П. Кирюхін ; М-во вищої і сер. спец. освіти УРСР, ХДУ ім. М. О. Горького, ЦНБ. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 
1966. – 34 с.  НБУВ: ВА32680 
Видання, присвячене історику-сходознавцю, доктору історичних наук (1951), професору А. П. Ковалівському, включає 
стислий нарис про його життя та наукову діяльність, бібліографію друкованих праць ученого [1923–1965] (за 
хронологією), список літератури про нього [1924–1965] та фото А. П. Ковалівського [1927–1965]. 

213. Володимир Сосюра : бібліогр. покажч. / уклад.: М. І. Багрич, В. М. Скачков ; передм. В. Бояновича ; Комітет по 
пресі при Раді М-в УРСР, Кн. палата УРСР. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1966. – 180 с.       НБУВ: АО175180 
Видання знайомить з життям і творчим доробком письменника, поета Володимира Миколайовича Сосюри. Містить 
перелік творів В. Сосюри [1921–1964], їх переклади на інші мови [1934–1954]. Окремими розділами подано список 
літератури про життя і творчість поета, та його поезії, покладені на музику. Допоміжний апарат включає покажчик назв 
поезій, назв окремих видань та іменний покажчик. Матеріал згруповано за хронологією. 

214. Даниил Кириллович Заболотный (1866–1966) : (библиогр. указ., посвященный 100-летию со дня рождения) / 
сост. : Р. С. Залманова, А. А. Премыслер, Ф. Ш. Писаревская ; [ред. А. К. Постоловский ; предисл. Т. А. Лобова] ; Винниц. 
обл. отд. здравохранения, Винниц. обл. науч. мед. б-ка. – Одесса : Маяк, 1966. – 59 с.  НБУВ: ВА6272 
Видання, присвячене доктору медицини (1908), академіку АН СРСР (1922) Д. К. Заболотному, складається з наступних 
розділів: Лобова Т. А. «Предисловие. От составителей»; Раздел І. «Труды Д. К. Заболотного» (Избранные труды [1956–
1957]; Чума [1897–1928]; Холера [1893–1922]; Сифилис [1904–1927]; Другие инфекции и общие вопросы [1895–1929]; 
Общая микробиология [1892–1929]; Памяти ученых [1905–1929]; Учебники и пособия [1903–1932]; Научно-популярные 
работы [1921–1931]; Работы, вышедшие под редакцией Д. К. Заболотного [1912–1930]; Труды Д. К. Заболотного, изданные 
на иностранных языках [1893–1928]); Раздел ІІ. «Литература о Д. К. Заболотном [1930–1966.]. «Даниил Кириллович 
Заболотный в художественной литературе» [1950–1965]. Приложения (алфавитный указатель работ Д. К.Заболотного; 
список использованных основных библиографических источников [1930–1966]). 

215. Денис Січинський (1865–1909) / склали : С. П. Костюк, П. К. Медведик ; наук. ред. С. С. Павлишин ; М-во 
культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : Каменяр, 1966. – 59 с. : портр. – (Матеріали до біо-бібліогр. діячів укр. культури).  
НБУВ: ВО987593, Гнатишин А./№ 329 
Видання присвячено 100-річчю від дня народження композитора, хорового диригента, професора, музично-громадського 
діяча Дениса Володимировича Січинського. Складається зі вступної статті «Денис Січинський. Важливіші моменти 
життєвого й творчого шляху», «Твори Дениса Січинського» (оригінальні музичні твори; музичні обробки; гармонізації 
танцю; упорядкування і видання музичних творів інших композиторів; статті, рецензії і замітки Д. Січинського); 
«Матеріали про життя і творчість Дениса Січинського» (книги, статті, рецензії, хронікальні матеріали). Хронологічні межі 
видання 1888–1965 рр. 

216. Заслужений діяч науки УРСР професор, доктор історичних наук Андрій Петрович Ковалівський : біобібліогр. / 
уклад.: Х. С. Надель, Р. А. Ставинська ; вступ. ст. Я. Дашкевич ; відп. ред. М. П. Кирюхін ; М-во вищої і сер. спец. освіти 
УРСР, ХДУ ім. О. М. Горького, ЦНБ. – Харків : Вид-во ун-ту, 1966. – 34 с.   НБУВ: ВА326680 
Покажчик, присвячений доктору історичних наук (1952), професору, заслуженому діячу науки (1965) А. П. Ковалівському, 
складається зі вступної статті «А. П. Ковалівський як дослідник джерел з історії східних слов’ян в Україні», «Бібліографія 
друкованих праць А. П. Ковалівського» [1923–1965], «Література про життя і наукову діяльність А. П. Ковалівського» 
[1923–1965], «Фото А. П. Ковалівського». Без допоміжних покажчиків. 

217. Іван Петрович Крип’якевич : бібліогр. покажч. / склад. О. Д. Кізлик ; відп. ред. М. К. Івасюта ; М-во культури 
УРСР, Львів. ДНБ, ЛДУ ім. І. Франка, Ін-т сусп. наук. – Львів : [б. в.], 1966. – 78 с. НБУВ: ВО988258 
До другого видання, що підготовлено до 80-річчя від дня народження доктора філософії (1911), доктора історичних наук 
(1941), академіка АН УРСР (1958) І. П. Крип’якевича, містить: біографічний нарис про вченого; основні дати його життя і 
наукової діяльності; список основних наукових та науково-популярних праць І. П. Крип’якевича [1905–1966]; інформацію 
про видавничу та редакторську діяльність І. П. Крип’якевича [1911–1965]; матеріали про життя і наукову діяльність 
І. П. Крип’якевича [1912–1962]; покажчик псевдонімів, криптонімів і анонімних праць І. П. Крип’якевича; покажчик 
періодичних видань, використаних у бібліографії; покажчик географічних назв; іменний покажчик. 

218. Іван Франко : бібліогр. творів. 1874–1964 / склад. М. О. Мороз ; відп. ред. Є. П. Кирилюк, О. І. Дей. – Київ : Наук. 
думка, 1966. – 447 с.  НБУВ: ВА264, Айзеншток № 3047 
Видання містить розділи: «Збірки творів», «Художня творчість», «Переклади художніх творів», «Наукові та публіцистичні 
твори, рецензії, записи фольклорних матеріалів», «Листи Івана Франка», «Видання творів Івана Франка». Із допоміжних 
покажчиків подано іменний, список використаних періодичних видань, псевдонімів та криптонімів. Матеріал розміщено за 
хронологією [1874–1964]. 
219. Лесь Мартович. (1871–1916) : метод. й бібліогр. матеріали / склад. Є. Є. Кравченко ; ред. М. П. Гуменюк ; М-во 
культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1966. – 29 л. НБУВ: ВО978381 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника, юриста, доктора права (1914), громадського і політичного 
діяча Леся (Олекси Семеновича) Мартовича та розділи: «Основні видання творів Л. Мартовича», «Твори Л. Мартовича в 
перекладі на російську мову», «Література про життєвий і творчий шлях Л. Мартовича», «Л. Мартович в художній 
літературі та спогадах сучасників». 

220. Професор П. Г. Ріттер (1872–1939) : зб. біогр. та бібліогр. матеріалів / ред. : М. П. Кирюхін, А. П. Ковалівський, 
М. Г. Швалб ; відп. ред. А. П. Ковалівський ; ХДУ, ЦНБ. – Київ : [б. в.], 1966. – 94 с.  НБУВ: ВА28586, Айзеншток № 8250 
Публікація знайомить з життям та науковою діяльністю історика, сходознавця, літературознавця, мовознавця, 
перекладача, педагога Павла Григоровича Ріттера. Складається з біографічної та бібліографічної частини. Перша містить 
статті: «Индианистика в Харькове после профессора П. Г. Риттера», «Воспоминания о Риттере». Друга — «Научные труды 
и переводы» [1897–1962], «Рукописи», «Литература о жизни и деятельности» (матеріал згруповано за алфавітом). 
221. Міяковський В. Дмитро Антонович = Dmytro Antonovych / В. Міяковський. – Вінніпег: Накладом УВАН, 1967. – 48 
с., іл. – (Укр. вчені / УВАН ; за ред. М. І. Мандрики ; ч. 14).  НБУВ: Р85024, 8645укр, 9682укр 
Видання висвітлює життєвий і творчий шлях мистецтвознавця, театрознавця, політичного і державного діяча Дмитра 
Володимировича Антоновича. Містить розділи: «Мистецтвознавча і культурна діяльність», «Громадсько-політична 
діяльність», «Додаток». Останній включає список праць Д. Антоновича з короткими анотаціями. 
222. Наталія Кобринська. 1855–1920 : бібліогр. покажч. / склад. П. Г. Баб’як ; ред., передм. О. М. Мороз ; М-во 
культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1967. – 49 с.  НБУВ: ВА35070 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/220.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (1965–1969) 

54 

 

Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом письменниці Наталії Іванівни Кобринської. Видання складається з трьох 
основних розділів: «Наталя Кобринська» (біографічна довідка), «Твори Н. Кобринської» [1884–1963] (окремі видання, 
публіцистичні і художні твори, публіцистичні та літературно-критичні статті, листи, видавнича діяльність, переклади), 
«Література про Н. Кобринську» (критична література, хронікальні матеріали, твори, присвячені Н. Кобринській, бібліографія 
бібліографії). Матеріали у всіх розділах розташовано за хронологічним принципом. Покажчик частково анотовано. Допоміж-
ний апарат включає алфавітний покажчик творів, іменний покажчик, покажчик використаних джерел. 

223. Николай Федотович Мельников-Разведенков: к столетию со дня рождения / библиогр. сост. Л. П. Мещакова ; 
вступ. ст. Е. И. Пальчевский, М. К. Даль ; М-во здравохранения УССР, Харьков. гос. науч.-мед. б-ка. – Харьков : [ХГНМБ], 
1967. – 59 с. – (Материалы к биобиблиогр. ученых УССР). НБУВ: ВА13451 
До змісту персонального бібліографічного покажчика включено матеріали про життя і діяльність патологоанатома, 
доктора медицини (1895), професора, академіка ВУАН (1927) Миколи Федотовича Мельникова-Разведенкова; інформацію 
про його науково-видавничу діяльність; список літератури про нього [1900–1960]; бібліографію праць М. Ф. Мельникова-
Разведенкова (праці з паталогічної анатомії і суміжних дисциплін [1890–1938], з історії медицинської науки і охорони 
здоров’я [1898–1936], з історії патологічної анатомії; збірники, що вийшли під редакцією і з передмовою вченого [1904–
1936]; рецензії і реферати, написані М. Ф. Мельниковим-Разведенковим [1892–1928]; хронологічний покажчик його праць; 
предметний покажчик; покажчик співавторів. 

224. Антон Манастирський : бібліогр. покажч. / склад. С. П. Костюк ; ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури УРСР, Львів. 
ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 11 с.  НБУВ: ВА73193 
Видання містить стислу статтю про життя та творчість художника, живописця, графіка, народного художника УРСР (1957) 
Антона Івановича Манастирського. Бібліографічна частина складається з двох рубрик: у першій — подано перелік 
каталогів виставок творів А. Манастирського та альбомів кольорових репродукцій; друга — автобіографічні матеріали 
художника, опубліковані в періодичній пресі та список літератури про його життя і творчість. 

225. Биковський Л. Михайло Олександрович Міллер. 1883–1968 / Л. Биковський. – Мюнхен ; Нью Йорк : [б. в.], 1968. – 
16 с. — (Укр. вчені / Укр. історичне т-во ; ч. 1). – Відбитка з ж-лу «Укр. історик» (1968, ч. 1–4 (17–20)).  
Видання присвячено археологу, історику, професору, доктору філософії УВУ, академіку УВАН М. О. Міллеру. 

226. Білодід І. К. Леонід Арсенійович Булаховський / І. К. Білодід ; бібліогр. склад. Н. Ф. Королевич ; АН УРСР, Ін-т 
мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1968. – 79 с. : портр.  
НБУВ: АО186343, Айзеншток № 3339, Попов 13127, Білодід І. К. № 1412 
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого-мовознавця, лінгвіста, славіста, доктора філологічних наук (1936), академіка 
АН УРСР (1939), члена-кореспондента АН СРСР (1946) Л. А. Булаховського. Біобібліографічний покажчик містить 
наступні розділи: «Академік АН УРСР Л. А. Булаховський — видатний мовознавець-славіст»; «Основні дати життя і 
діяльності»; «Література про життя і діяльність Л. А. Булаховського» [1941–1968]; «Бібліографія праць: Хронологічний 
покажчик» [1910–1968]; «Алфавітний покажчик»; «Іменний покажчик співавторів і співредакторів». 

227. Василь Бобинський : бібліогр. пам’ятка до 70-річчя з дня народж. [1898–1968] / склад. О. П. Кущ ; М-во культури 
УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 7 с.   НБУВ: ВА58075 
Публікація знайомить з життєвим і творчим шляхом поета, перекладача, публіциста, літературного критика Василя 
Петровича Бобинського. Подано коротку біографічну довідку та розділи: «Основні видання творів Василя Бобинського» 
[1919–1932], «Література про життя і творчість Василя Бобинського» [1957–1967], «Бібліографія бібліографій». 

228. Войчишин Ю. Іван Багряний = Ivan Bahriany : літ.-бібліогр. студія / Ю. Войчишин ; вступ. сл. К. Біда. – Вінніпег ; 
Оттава: [б. в.], 1968. – 86 с. – (Література / УВАН ; ч. 10). НБУВ: 4746укр. 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом письменника, прозаїка, публіциста, поета, політичного діяча Івана 
Павловича Багряного (справж. Лозов’ягін). Включає такі основні розділи: «Життєпис», «Поетичні твори Івана Багряного», 
«Проза», «Твори Івана Багряного в перекладах» та «Бібліографія». Основна увага в студії приділена аналізу літературної 
діяльності поета, бібліографія складає невелику її частину. У додатку подано бібліографічні дані і короткі витяги з 
рецензій і статей, які вийшли у зв’язку з перекладами творів «Тигролови» та «Сад Гетсиманський». 
229. Володимир Іванович Лучицький / склад. К. О. Коваленко ; вступ. ст. : С. Л. Родіонов, І. Є. Слензак. – Київ : Наук. 
думка, 1968. – 51 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: АО185365 
Видання, присвячене вченому-геологу, петрографу, доктору геолого-мінералогічних наук (1934), професору, академіку АН 
УРСР (1945) В. І. Лучицькому, включає основні дати його життя і діяльності та інформацію про наукову спадщину 
вченого; список літератури про нього [1899–1950]; хронологічний покажчик праць В. І. Лучицького [1901–1950]; 
алфавітний покажчик; іменний покажчик співавторів; список прийнятих скорочень назв джерел. 

230. Григорій Сковорода : біобібліогр. / склали : Е. С. Беркович, Р. А. Ставинська, Р. І. Штраймиш ; вступ. ст. А. М. 
Ніжинець ; відп. ред. А. П. Ковалівський ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, ХДУ ім. О. М. Горького. – Харків : Вид-во 
Харків. ун-ту, 1968. – 183 с.  НБУВ: ВА71805, Попов 16618 
Видання містить короткий біографічний нарис про письменника, філософа Григорія Савича Сковороду та розділи «Твори 
Г. С. Сковороди» (філософські, художні за жанрами та листи), «Література про життя Г. С. Сковороди». В кожному розділі 
твори розташовані за хронологією. Листи розміщено за алфавітом адресатів. Наприкінці вміщено іменний покажчик. 

231. І. З. Бойко : бібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж. / вступ. ст., ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури УРСР, 
Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 10 с.  НБУВ: ВА73988 
Покажчик знайомить з життям і творчістю бібліографа, письменника Івана Захаровича Бойка. Містить коротку 
біографічну довідку про вченого, перелік його друкованих праць [1933–1968] та список літератури про нього.  

232. І. С. Нечуй-Левицький. 1838–1918 : реком. покажч. літ. : до 130-річчя з дня народж. і 50-річчя з дня смерті / склад. 
М. О. Мороз ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 29 с. НБУВ: ВА60276 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом письменника, прозаїка, перекладача Івана Семеновича Нечуя-
Левицького (справжнє Левицький). Містить коротку біографічну довідку про нього та розділи: «Твори І. С. Нечуя-
Левицького», «Переклади творів І. С. Нечуя-Левицького», «Література про життя і творчу діяльність І. С. Нечуя-
Левицького», «Матеріали до біографії І. С. Нечуя-Левицького», «Бібліографія». 

233. Іван Савич Романченко : бібліогр. покажч. творів / склад. Є. Є. Кравченко ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – 
Львів : [б. в.], 1968. – 39 с.  НБУВ: ВА76863, Айзеншток № 7150 
Видання, присвячене філологу, літературознавцю І. С. Романченко, містить коротку біографічну довідку про нього та 
розділи: «Твори І. С. Романченка», «Твори І. С. Романченка, надруковані в періодичних виданнях та збірниках 1928–
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1968 рр.). До допоміжного апарату включено алфавітний покажчик праць з шевченкознавства і драгоманознавста та 
іменний покажчик. 

234. Іван Трохимович Швець / бібліогр. склали : Ю. О. Анісімов, Н. М. Шевченко ; всуп. ст. Ю. О. Анісімов. – Київ : 
Наук. думка, 1968. – 48 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: АО185058 
Видання містить короткий нарис наукової, науково організаційної, педагогічної і громадської діяльності вченого в галузі 
теплоенергетики, доктора технічних наук (1947), професора, академіка АН УРСР (1950), заслуженого діяча науки і техніки 
(1950) І. Т. Швеця. До покажчика включено основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про життя і 
діяльність [1951–1967] та хронологічний покажчик друкованих праць [1927–1967]. До допоміжного апарату входить 
алфавітний покажчик праць та іменний покажчик співавторів, список прийнятих скорочень назв джерел. 

235. Костянтин Григорович Воблий / уклад. О. С. Ровнер ; вступ. ст. Д. Ф. Вірник, І. А. Кугукало. – Київ : Наук. думка, 
1968. – 78 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: АО184866, ДХА328 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора політичної економії і статистики (1911), професора, академіка УАН (1919) 
К. Г. Воблого. Структура покажчика має такі розділи: «Про наукову спадщину академіка АН УРСР К. Г. Воблого», 
«Основні дати життя і діяльності», «Література про життя і діяльність К. Г. Воблого» [1928–1966], «Бібліографія праць: 
Хронологічний покажчик» [1899–1952], «Алфавітний покажчик». 

236. Леонід Первомайський : реком. покажч. літ. : до 60-річчя з дня народж. письменника / склад. М. Й. Врублевська ; 
М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 24 с.  НБУВ: ВА72354 
У виданні подано коротку біографічну довідку та характеристику творчості письменника, поета Леоніда Соломоновича 
Первомайського (1908–1968). Бібліографічна частина складається з розділів: «Основні видання творів Л. Первомайського» 
(в оригіналі та в перекладах російською мовою), «Література про творчість Л. Первомайського», «Бібліографія 
бібліографії». У першому розділі більшість творів анотовано (на збірники творів письменника для дітей подано групову 
анотацію). Бібліографовано літературу за період 1956–1968 рр. 

237. Лесь Мартович (1871–1916) : бібліогр. покажч. / склад. Є. Є. Кравченко ; ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури 
УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 100 с. НБУВ: ВА75817 
Видання, присвячене письменнику, юристу, доктору права (1914), громадському і політичному діячу Лесю (Олексі Семеновичу) 
Мартовичу, містить розділи: «Основні дати життя і творчості Леся Мартовича», «Видання та публікаціі творів Леся 
Мартовича» [1889–1963], «Переклади творів Леся Мартовича» (рос., лит., нім., угор., чес., мовою есперанто), «Література 
про життя і творчість Леся Мартовича». Допоміжний апарат включає алфавітний покажчик творів, іменний покажчик.  

238. Михайло Бринський. 1883–1957 : бібліогр. покажч. / склав В. Т. Полєк ; ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури УРСР, 
Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 19 с. НБУВ: ВА79149 
Видання містить коротку біографічну довідку про скульптора Михайла Федоровича Бринського та розділи: «Література 
про життя і творчість М. Ф. Бринського», «Репродукції з його скульптур» (матеріал подано за хронологією). До покажчика 
подано список рукописів, які стосуються життя і творчості М. Бринського та іменний покажчик. Хронологічні межі 
видання 1912–1963 рр. 

239. Олесь Гончар : реком. покажч. літ. : до 50-річчя з дня народж. письменника / склали : П. Г. Баб’як, 
Є. Є. Кравченко ; ред. О.П. Кущ ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 63 с.  НБУВ: ВА58649 
Покажчик, присвячений письменнику, літературному критику, громадському діячу Олесю Терентійовичу Гончару, 
складається з розділів: «Основні дати життя та літературної діяльності О. Гончара», «Основні видання творів О. Гончара», 
«Твори О. Гончара» (проза, поезія, критика і публіцистика), «Переклади творів О. Гончара», «Інсценізація та екранізація 
творів О. Гончара», «Література про життя і творчість О. Гончара», «Бібліографічні списки та покажчики творів 
О. Гончара та критичної літератури». 

240. П. І. Чайковський : бібліогр. покажч. до 75–річчя з дня смерті / склали : Л. Г. Булай, Н. П. Іванова ; М-во культури 
УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 58 с. НБУВ: ВА73971 
Видання, присвячене російському композитору Петру Іллічю Чайковському, містить такі розділи: «Основні дати життя і 
творчості П. І. Чайковського», «Основні твори П. І. Чайковського» (сценічна музика, вокальна музика, інструментальна 
музика), «Бібліографічні матеріали та спогади про П. І. Чайковського», «Література про музику П. І. Чайковського», 
«П. І. Чайковський і Україна». Матеріал подано за хронологією.  

241. Сергій Михайлович Ейзенштейн : корот. покажч. реком. літ. / склали : С. Ф. Семенова, Є. П. Наконечний ; М-во 
культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1968. – 31 с. НБУВ: ВА58523 
У виданні подано основні дати життя і творчої діяльності кінорежисера С. М. Ейзенштейна, перелік фільмів, які він 
створив, його теоретичні праці з питань кіномистецтва, автобіографічні матеріали, список літератури про життя і 
творчість. Окремим розділом опубліковано висловлювання про кіномитця видатних діячів світової культури. Наприкінці 
вміщено іменний покажчик.  

242. Т. Г. Шевченко : бібліогр. ювіл. літ.. 1960–1964 / склад. Ф. К. Сарана ; АН УРСР, ЦНБ. – Київ : Наук. думка, 1968. – 
623 с. НБУВ: ВА57507, Айзеншток № 8797 
Покажчик ювілейної шевченкіани — це хронологічне продовження двотомника бібліографії про життя і творчість 
Т. Г. Шевченка (К., 1963) і охоплює літературу, що з’явилася в СРСР за 1960–1964 рр. (укр. та рос. мовами). Тут 
бібліографуються також і твори Т. Г. Шевченка, і художня література на шевченківську тематику. Матеріал розташовано 
за предметно-систематичним принципом. Включено іменний покажчик. 

243. Юрій Олексійович Митропольський : бібліогр. покажч. / бібліогр. склали : М. М. Крекніна, Н. О. Шемець ; вступ. 
ст. : А. А. Березовський, О. Б. Ликова, А. М. Самойленко, С. Ф. Фещенко. – Київ : Наук. думка, 1968. – 41 с. : 1 л. портр. – 
(Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: АО185100 
Видання містить короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності математика, 
доктора технічних наук (1951), професора, академіка АН УРСР (1961) Ю. О. Митропольського; основні дати його життя і 
діяльності; список літератури про нього [1965–1967]; бібліографію праць ученого [1949–1967]; алфавітний покажчик; 
іменний покажчик співавторів і співредакторів. 
244. Алексей Васильевич Погорелов / сост. : Е. А. Авксентьева, Р. А. Ставинская ; М-во высш. и сред. спец. образ. 
УССР, ХГУ им. А. М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1969. – 27 с. – (Материалы к биобиблиогр. ученых ХГУ ; вып. 3).  
Видання присвячено математику, академіку АН УРСР (1961), академіку АН СРСР (1978), заслуженому діячу науки і 
техніки УРСР. Містить алфавітний покажчик. 
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245. Анатолій Кирилович Бабко / бібліогр. склали : А. Т. Пилипенко, І. В. Пятницький, Н. В. Міхельсон ; вступ. ст. : 
А. Т. Пилипенко, І. В. Пятницький. – Київ : Наук. думка, 1969. – 70 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). 
НБУВ: АО188639 
До видання включено короткий нарис наукової, педагогічної і громадської діяльності хіміка-аналітика, доктора хімічних 
наук, професора, академіка АН УРСР (1957) А. К. Бабка; основні дати його життя і діяльності; список літератури про 
нього [1956–1968]; бібліографію праць [1929–1969] (розміщена за хронологією); алфавітний покажчик; іменний покажчик 
співавторів; список прийнятих скорочень назв джерел. 

246. Андрій Опанасович Сапєгін / уклад., вступ. ст. М. А. Гурільова. – Київ : Наук. думка, 1969. – 43 с. : 1 л. портр. – 
(Біобібілогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: АО188673 
Видання знайомить з життям, науковою, науково-організаційною та громадською діяльністю генетика, ботаніка, доктора 
ботаніки (1914), академіка ВУАН (1929) А. О. Сапєгіна. Подано короткий біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності вченого, список літератури про нього [1928–1967], бібліографію його праць (за хронологією) [1903–1944], 
допоміжні покажчики (алфавітний та іменний покажчик співавторів). 

247. Владимир Александрович Марченко : [биобиблиогр. указ.] / сост. : Е. А. Авксентьева, Р. А. Ставинская ; М-во 
высш. и сред. спец. образ. УССР, ХГУ им. А. М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1969 (1968). – 14 с. – (Материалы к 
биобиблиогр. ученых ХГУ ; вып. 2).  
Покажчик присвячено математику, доктору фізико-математичних наук (1951), професору, академіку АН УРСР, академіку 
АН СРСР (1987). Містить алфавітний покажчик, покажчик співавторів. 

248. Дмитро Іванович Яворницький / вступ. ст., бібліогр. складена І. М. Гапусенко ; відп. ред. К. Г. Гуслистий. – Київ : 
Наук. думка, 1969. – 58 с. : 1 л. портр. — (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: АО191367 
Покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях історика, археолога, краєзнавця, етнографа, фольклориста, письменника, 
музеєзнавця, громадського та культурного діяча, академіка ВУАН (1929) Д. І. Яворницького. Складається з розділів: 
«Життя і творчий шлях академіка АН УРСР Д. І. Яворницького», «Основні дати життя і діяльності», «Література про 
життя і діяльність Д. І. Яворницького» [1983–1968], «Бібліографія праць. Хронологічний покажчик» [1883–1968] та 
алфавітний покажчик праць ученого. 

249. Євгенія Ярошинська : бібліогр. покажч. / уклад. В. Голубець ; вступ. ст., ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури 
УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1969. – 42 с. НБУВ: ВА80540 
Публікація знайомить з життям і творчістю письменниці, перекладача, етнографа, фольклориста, педагога, громадської 
діячки Євгенії Іванівни Ярошинської. Містить розділи: «Основні дати життя і творчості Є. Ярошинської», «Твори 
Є. Ярошинської (публікації в періодичних виданнях, збірниках, окремі видання)» [1886–1968], «Література про життя і 
творчість Є. Ярошинської» [1889–1968]. В усіх розділах матеріал розміщено за хронологією. Бібліографія частково анотована. 

250. Илья Михайлович Лифшиц : [биобиблиогр. указ.] / сост. : Е. А. Авксентьева, Р. А. Ставинская ; М-во высш. и сред. 
спец. образ. УССР, ХГУ ім. А. М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1969. – 34 с. – (Материалы к биобиблиогр. ученых ХГУ ; вып. 1).  
Покажчик присвячено фізику-теоретику, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку АН УРСР (1967) та АН 
СРСР (1970). Містить алфавітний покажчик, покажчик співавторів. 

251. Іван Іванович Труш. 1865–1941 : бібліогр. покажч. / уклад. С. П. Костюк ; ред. М. П. Гуменюк ; АН УРСР, ЛНБ. – 
Львів : [б. в.], 1969. – [3], 61 с. : 1л. портр. НБУВ: ВА93631 
Видання, присвячене художнику І. І. Трушу, складається із вступної статті про його життя і творчість та чотирьох розділів. 
У першому подано список основних картин художника; у другому — матеріали про персональні виставки, в яких він брав 
участь; у тертьому — вміщено перелік статей І. Труша з питань мистецтва, художньої літератури і статті та замітки на інші 
теми; в четвертому — список літератури про життя і творчий шлях І. Труша. Матеріал подано за хронологією. Із 
допоміжних покажчиків представлено іменний і використаних джерел. 

252. Іван Котляревський : бібліогр. покажч. : до 200-річчя з дня народж. (1769–1969) / склад. М. О. Мороз ; відп. ред. 
З. П. Сакк ; АН УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1969. – 57 с.  НБУВ: ВА93304 
Видання, присвячене письменнику Івану Петровичу Котляревському, складається зі вступної статті «Напередодні 
славного ювілею», біографічної довідки, методичних порад, бібліографії, яку розміщено у розділі «Основні видання творів 
І. П. Котляревського» [1943–1965] та «Критична література про І. П. Котляревського» [1943–1968]. Матеріал згруповано за 
тематичним принципом. Іменний покажчик. 

253. Іван Котляревський : бібліогр. покажч. 1798–1968 / склад. М. О. Мороз ; відпов. ред. О. Є. Засенко ; АН УРСР, Ін-
т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Львів. ДНБ. – Київ : Наук. думка, 1969. – 290 с. : іл., портр. – До 200-річчя з дня народж. 
І. П. Котляревського.  НБУВ: ВА102756, Айзеншток № 6686, Білодід № 526 
Покажчик, присвячений письменнику Івану Котляревському, складається з таких розділів: «Твори І. П. Котляревського», 
«Література про І. П. Котляревського». «Хронікальні матеріали», «Сценічна історія драматургічної творчості І. П. Котляре-
вського», «І. П. Котляревський в художній літературі», «Творчість І. П. Котляревського в музиці», «Матеріали до бібліографії 
творів І. П. Котляревського і критичної літератури про нього мовами зарубіжних країн», «Бібліографія». Серед допоміж-
них — «Предметно-тематичний покажчик», «Алфавітний покажчик імен», «Список використаних періодичних видань». 

254. Марко Вовчок. (1833–1907) : реком. покажч. літ. / склад. П. Г. Баб’як ; ред. Є. Є. Кравченко ; М-во культури УРСР, 
Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1969. – 51 с.  НБУВ: ВА81727 
Покажчик включає твори Марка Вовчка та основну критичну літературу про твори письменниці. Має три розділи: 
«Основні дати життя та творчості», «Видання творів Марка Вовчка» [1955–1965], «Література про життя і творчість Марка 
Вовчка» [1952–1969]. Останній поділено на декілька підрозділів, матеріал в яких розміщено за алфавітом. Видання 
частково анотовано. 

1970–1974 

255. Всеволод Іванович Толубинський / склад. Н. М. Шевченко ; вступ. ст. О. О. Кремньов ; редкол.: Г. С. Писаренко 
(гол.), Ю. А. Анісімов, М. М. Онопрієнко. – Київ : Наук. думка, 1970. – 43 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). 
НБУВ: АО192050 
Видання присвячене вченому в галузі теплоенергетики, промислової теплотехніки та теплофізики, доктору технічних наук 
(1951), професору, академіку АН УРСР (1964) В. І. Толубинському. Вміщено короткий нарис наукової, науково-
організаційної, педагогічної і громадської діяльності вченого, список літератури про життя і діяльність [1949–1968] та 


