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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 
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хронологічний покажчик його друкованих праць [1927–1969]. Допоміжний апарат включає алфавітний покажчик праць та 
іменний покажчик співавторів та співредакторів. 

256. Евгений Семенович Хотинский (1877–1959) / сост. : Э. С. Беркович, М. Г. Швалб ; отв. ред. Б. М. Красовицкий ; 
М-во высш. и средне-спец. образ. УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [Ротапринт ХГУ], 1970. – 50 с. – 
(Материалы к библиогр. ученых ХГУ ; вып. 4).  НБУВ: ВА210253 
Покажчик, присвячений доктору фізичних наук за спеціалізацією «Хімія» (1904), доктору хімічних наук (1936) 
Є. С. Хотинському містить основні дати життя і діяльності професора Харківського університету Є. С. Хотинського, 
бібліографію його праць за 1904–1959 рр. і список літератури про нього, опубліковану у 1911–1964 рр. Крім того, 
представлено фото Є. С. Хотинського [1935–1959]. 

257. Осип Курилас : бібліогр. покажч. / уклад. С. П. Костюк ; ред. М. П. Гуменюк ; АН УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 
1970. – 13 с.  НБУВ: ВА142655 
Видання містить коротку біографічну статтю про художника-живописця Осипа Петровича Куриласа та розділи: «Короткий 
список творів О. Куриласа», «Каталоги художніх виставок, в яких брав участь О. Курилас», «Література про життя і творчість 
О. Куриласа». У першому розділі матеріал розміщено за хронологією, в другому і третьому — за алфавітом. 

258. М. Т. Рильський : бібліогр. покажч. 1907–1965 / уклад. К. Є. Скокан ; відп. ред., вступ. ст. С. А. Крижанівський ; АН 
УРСР, ЦНБ. – Київ : Наук. думка, 1970. – 519 с. НБУВ: ВА118310, Айзеншток № 3929, Білодід № 195, Онищенко О. С. / ВА504 
Видання присвячено життю та творчості поета, перекладача, публіциста, доктора філологічних наук (1950), академіка АН 
УРСР (1943), АН СРСР (1958) Максима Тадейовича Рильського. Покажчик містить біографічний нарис С. А. Крижанівського 
та шість розділів: Розділ 1. «Окремі видання творів М. Т. Рильського [1910–1965]; Розділ 2. «Твори М. Т. Рильського у 
збірниках та періодичних виданнях» (поетичні твори [1907–1965]; оповідання [1911–1946]; літературно-критичні, наукові та 
публіцистичні праці [1918–1965]; колективні виступи [1935–1963]); Розділ 3. «Твори М. Т. Рильського в перекладах на 
російську мову» (окремі видання [1935–1965]; переклади, вміщені в збірниках та періодичних виданнях [1924–1965]); Розділ 
4. «М. Т. Рильський — редактор». Розділ 5. «М. Т. Рильський — перекладач» [1918–1965]; Розділ 6. «Література про життя, 
літературну творчість, громадську та наукову діяльність М. Т. Рильського» (Матеріали до біографії [1907–1965]. Спогади, 
нариси, оповідання та висловлювання про М. Т. Рильського. Ювілеї М. Т. Рильського [1940–1965]. Смерть та похорон 
М. Т. Рильського [1964]. Вшанування пам’яті М. Т. Рильського [1964–1965]. Поезії, присвячені М. Т. Рильському [1926–
1965]. Літературні пародії, епіграми, дружні шаржі [1926–1963]. М. Т. Рильський в ілюстраціях [1923–1965]. Матеріали про 
творчість М. Т. Рильського. Загальна характеристика творчості [1913–1965]. Про окремі періоди творчості та окремі твори 
М. Т. Рильського [1939–1965]. Образи та теми [1939–1965]. Мова і стиль [1931–1965]. М. Т. Рильський — перекладач [1937–
1965]. Наукова діяльність М. Т. Рильського [1950–1965]. М. Т. Рильський — публіцист [1955–1965]. М. Т. Рильський і 
письменники [1949–1965]. Вивчення творчості М. Т. Рильського в школі). До допоміжного апарату включено алфавітний 
покажчик назв окремих видань творів М. Т. Рильського; алфавітний покажчик назв окремих видань творів М. Т. Рильського у 
російських перекладах; алфавітний покажчик назв поетичних творів М. Т. Рильського; алфавітний покажчик літературно-
критичних; наукових та публіцистичних праць М. Т. Рильського; іменний покажчик. 

259. Олександр Юлійович Ішлінський / склад. М. Є. Темченко ; вступ. ст. О. М. Боголюбов ; редкол.: Г. С. Писаренко 
(голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1970. – 63 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).    НБУВ: АО193095 
Видання, присвячене вченому у галузі механіки, доктору фізико-математичних наук (1943), академіку АН УРСР (1948), 
АН СРСР (1960) О. Ю. Ішлінському, включає біографічний нарис про вченого, аналіз його науково-технічної та 
інженерної, педагогічної та науково-організаційної діяльності, список літератури про нього [1958–1968], бібліографію 
його праць [1926–1969], алфавітний покажчик, іменний покажчик співавторів і співредакторів. 
260. Василь Стефаник : до 100-річчя з дня народж. : список літ.. 1961–1970 / склали : Б. О. Глузберг, 
Ю. М. Довгаленко ; КДУ ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка. – Київ : [б. в.], 1971. – 8 с.  НБУВ: ВА160869 
Публікація, підготовлена до 100-річчя від дня народження письменника Василя Семеновича Стефаника, містить розділи 
«Твори В. С. Стефаника» [1962–1971] та «Про В. С. Стефаника» [1961–1971]. 

261. Владислав Бронєвський в Українській РСР : бібліогр. покажч. / передм. І. М. Лозинський ; склад. В. П. Кущ ; відп. 
ред. Б. К. Дудикевич. – Львів : [б. в.], 1971. – 84 с. : портр. НБУВ: ВА189784 
Видання, присвячене польському поету В. Бронєвському, включає розділи: «Основні дати життя і творчості Владислава 
Бронєвського», «Переклади творів Владислава Бронєвського українською мовою» [1926–1971], «В. Бронєвський в 
українській критиці та літературознавстві» [1921–1971], «В. Бронєвський в хронікальних матеріалах» [1930–1971], «Фото 
В. Бронєвського», «Публікації творчості В. Бронєвського на мові оригіналу в УРСР» [1950–1971]. Із допоміжних 
покажчиків подано іменний. 

262. Леся Українка : реком. бібліогр. покажч.: до 100-річчя з дня народж. / уклад. М. О. Мороз ; АН УРСР, Львів. ДНБ. – 
Львів : [б. в.], 1971. – 81 с.  НБУВ: ВА146103 
Видання знайомить з життям та творчістю української письменниці, поетеси, громадського діяча Лесі Українки. Містить 
розділ «Леся Українка. Коротка хронологія життя і творчості» та відомості про основні видання її творів українською 
мовою, в російських перекладах, та основну критичну літературу, що з’явилася в 1945–1970 рр. Окремо виділено розділ 
«Леся Українка в художній літературі і мистецтві». 

263. Павло Миколайович Першин / бібліогр. склали : К. Н. Панченко, Н. Г. Іванова ; вст. ст. : Л. І. Степанченко, 
П. Ф. Веденичев. – Київ : Наук. думка, 1971. – 67 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: АО195073 
Подано основні дати життя та діяльності, короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської 
діяльності вченого-економіста, доктора економічних наук (1936), академіка АН УРСР (1948) П. М. Першина. Вміщено 
список літератури про нього [1934–1970]; хронологічний та алфавітний покажчики його праць [1917–1970]. 
264. А. Ю. Кримський : бібліогр. покажч. (1889–1971) / уклад.: Н. М. Деркач, Н. М. Ісаєва, Г. М. Мартиненко, К. І. Скокан ; 
відп. ред. О. Є. Засенко ; АН УРСР, ЦНБ. – Київ : Наук. думка, 1972. – 167 с.  НБУВ: ВА181214, Айзеншток № 6141 
Видання, присвячене філологу, сходознавцю, письменнику, академіку УАН (1919) Агатангелу Юхимовичу Кримському, 
містить: [статтю] «Від укладачів»; «Бібліографію наукових і публіцистичних праць, художніх творів та перекладів 
вченого» [1889–1971]; «Літературу про життя, наукову діяльність А. Ю. Кримського» (матеріали до біографії; загальна 
характеристика творчості [1903–1971]; "до 70-річчя з дня народження та 50-річчя наукової діяльності А. Ю. Кримського 
[1941]; до 100-річчя з дня народження А. Ю. Кримського [1971]; А. Ю. Кримський — вчений, історик, сходознавець 
[1915–1971]; А. Ю. Кримський — письменник [1902–1971]; А. Ю. Кримський і письменники [1892–1969]); «Бібліографію 
бібліографій про А. Ю. Кримського» [1903–1963]; «Псевдоніми та криптоніми А. Ю. Кримського»; «Алфавітний покажчик 
наукових і публіцистичних праць А. Ю. Кримського»; «Алфавітний покажчик художніх творів А. Ю. Кримського»; 
«Покажчик перекладів та переспівів А. Ю. Кримського»; «Предметно-тематичний»; «Іменний покажчики».  
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265. Артем (Ф. А. Сергєєв) : покажч. літ. / склали : Г. М. Каширіна, В. О. Ярошик ; наук. ред. В. І. Астахова ; М-во 
культури УРСР, Харків. ДНБ ім. В. Г. Корольова, Наук.-бібліогр. від. – Харків : [б. в.], 1972. – 39 с.       НБУВ: ВА190216 
Видання включає перелік книг, розділів із книг, журнальних та газетних статей про життєвий шлях і революційну 
діяльність радянського державного і партійного діяча Артема (справж. Федір Андрійович Сергєєв), зокрема розділи: 
«Праці Артема (Ф. А. Сергєєва)», «Література про Артема (Ф. А. Сергєєва)», «Життя і діяльність Артема 
(Ф. А. Сергєєва»). Із допоміжних покажчиків подано іменний та географічний. 

266. Биковський Л. У службах українській книжці : біо-бібліографія / Л. Биковський ; Укр. бібліологічний ін-т. – Денвер : 
[б. в.], 1972. – 275 с. – Ротопр. видання.  НБУВ: ВС33084, 8702укр 
Видання, присвячене бібліографу, книгознавцю, бібліотекознавцю, історику, журналісту, мемуаристу громадсько-
політичному діячу Льву Устимовичу (Юстимовичу) Биковському, складається з розділів: «Життєпис», «Бібліографічна 
розповідь». Останній включає реєстр праць Л. Биковського за 1917–1972 рр., який він уклав власноручно. Із допоміжних 
покажчиків подано іменний та географічний. 

267. Библиография научных трудов академика АН УССР И. З. Штокало / Ин-т истории АН УССР, Сектор ист. 
естествознания и техники. – Киев : [б. и.], 1972. – 20 с.  НБУВ: ВА192233 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1944), професору, академіку АН УРСР (1951) Йосипу 
Захаровичу Штокало, містить розділи «Библиография научных трудов академика АН УССР И. З. Штокало» [1928–1972] та 
«Публикации о И. З. Штокало, его научной-педагогической и общественной деятельности» [1950–1971]. 

268. Бібліографічний покажчик творів М. Г. Куліша та літератури про нього / Херсон. обл. б-ка ім. О. М. Горького, 
Херсон. орг. СПУ. – Харків : [б. в.], 1972. – 6 с.  НБУВ: Р1434 
Публікація, присвячена письменнику, режисеру, драматургу, громадському діячу Миколі Гуровичу Кулішу та містить 
розділи: «Твори М. Г. Куліша», «Про життя і творчість М. Г. Куліша», «У спогадах письменників», «Біліографія». Видання 
частково анотовано.  

269. Володимир Олексійович Водяницький / бібліогр. склав Г. В. Перрон ; вступ. ст. : М. І. Кисельова, 
О. Б. Маккавеєва ; [редкол.: Г. С. Писаренко (гол.)] [та ін.]. – Київ : Наук. думка. 1972. – 35 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. 
вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: ВА201582 
Покажчик знайомить з життям і науковою, науково-організаційною, педагогічною та громадською діяльністю 
гідробіолога-океанолога, доктора біологічних наук (1934), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1957) 
В. О. Водяницького. Видання складається з короткого біографічного нарису, основних дат життя і діяльності вченого, 
списку літератури про нього [1959–1972], хронологічного бібліографічного покажчика праць В. О. Водяницького [1922–
1972], алфавітного покажчика та іменного покажчика співавторів. 

270. Григорій Сковорода : біобібліогр. / уклад.: Е. С. Беркович, А. В. Дашковська, В. Д. Прокопова [та ін.] ; відп. ред. 
А. П. Ковалівський ; вступ. ст. А. М. Ніжинець ; М-во вищ. і серед.-спец. освіти УРСР ; ХДУ ім. О. М. Горького ; ЦНБ. – 2-е 
вид., випр. й допов. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1972. – 203 с. НБУВ: ВА211849 
Видання, присвячене письменнику, філософу Григорію Савичу Сковороді, складається зі вступної статті «Григорій 
Савович Сковорода. 1722–1794» та розділів: «Твори Г. С. Сковороди. (Видання до 1966 р.)», «Література про 
Г. С. Сковороду. (Видання до 1966 р.)», «Твори Г. С. Сковороди та література про нього за 1966–1971 рр.». Матеріал 
згруповано за хронологією. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

271. Іван Микитенко : бібліогр. покажч. / склад. Л. Г. Шуменко ; ред. Н. М. Бурлака. – Кіровоград : [б. в.], 1972. – 26 с. – 
(До 75-річчя з дня народж.).  НБУВ: ВА205425 
Видання, присвячене письменнику, драматургу Івану Кіндратовичу Микитенко, складається з розділів: «Біографічні 
відомості і коротка характеристика творчості І. Микитенка», «Основні видання І. Микитенка», «Переклади творів 
І. Микитенка російською мовою» (окремі видання, журнальні і газетні статті, рецензії на окремі твори), «Постановки 
творів І. Микитенка в театрах». Додано іменний покажчик. 

272. Ірина Вільде : бібліогр. покажч. / уклад.: М. А. Вальо, Є. М. Лабеза ; ред. М. П. Гуменюк ; АН УРСР, ЛНБ. – Львів : 
[б. в.], 1972. – 66 с.   НБУВ: ВА208378 
Покажчик присвячено письменниці, публіцисту Ірині Вільде (справж. Дарина Дмитрівна Макогон). Видання містить 
бібліографію основних творів І. Вільде, публікацій і передруків у збірниках, журналах та газетах (1949–1971 рр.). Матеріал 
згруповано за розділами: «Художні твори» (окремо видані публікації), «Статті, рецензії, промови, кореспонденції», 
«Література про життя і творчість» (за тематичним принципом). Із допоміжних покажчиків подано іменний та список 
видань, використаних у покажчику. 

273. Йосип Захарович Штокало / бібліогр. склала А. С. Теплякова ; вступ. ст. О. М. Боголюбов. – Київ : Наук. думка, 
1972. – 39 с. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).   НБУВ: АО201583 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1944), професору, академіку АН УРСР (1951) Й. З. Штокало, 
містить наступні розділи: «Короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності 
академіка АН УРСР Й. З. Штокало», «Основні дати життя і діяльності». «Нагороди», «Бібліографія праць» (хронологічний 
покажчик [1928–1972]), допоміжний, іменний покажчик і покажчик співавторів. 

274. Кость Григорович Гуслистий / уклад. К. І. Скокан ; вступ. ст. Є. С. Шабліовський. – Київ : Наук. думка, 1972. – 
54 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: АО200623 
Видання, присвячене історику, етнографу, доктору історичних наук (1963), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1969) 
К. Г. Гуслистому, містить короткий біографічний нарис та характеристику основних праць ученого, основні дати його життя і 
діяльності, список літератуи про нього [1942–1971], хронологічний покажчик праць науковця [1932–1971]. До допоміжного 
апарату увійшли: алфавітний покажчик, покажчик співавторів та співредакторів, іменний покажчик, список скорочень. 

275. Леся Українка : бібліогр. покажч. 1884–1970 / склали : М. В. Булавицька, М. О. Мороз ; відп. ред. М. Д. Деркач ; АН 
УРСР, ЦНБ, ЛНБ. – Київ : Наук. думка, 1972. – 392 с.  НБУВ: ВА637806 
Видання підготовлено до 100-річчя від дня народження письменниці. Складається з розділів «Твори Лесі Українки», «Про 
Лесю Українку та її творчість». Із допоміжних покажчиків подано тематично-предметний та алфавітні: назв окремих 
видань творів; назв видань творів у російському перекладі; назв творів; імен та назв збірників. 

276. Олександр Сергійович Давидов / бібліогр. склали : В. М. Локтєв, В. М. Максименко ; вступ. ст. : Ю. Б. Гайдідей, 
В. М. Локтєв, О. О. Сєриков, Г. Ф. Філіпов. – Київ : Наук. думка, 1972. – 35 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН 
УРСР).  НБУВ: АО201789 
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Видання, присвячене фізику-теоретику, доктору фізико-математичних наук (1950), професору, академіку АН УРСР (1964) 
О. С. Давидову, має уніфіковану для серії «Біобібліогр. вчених УРСР» структуру: короткий біографічний нарис, основні 
дати життя та діяльності, список літератури про нього [1957–1972], бібліографія праць (хронологічний покажчик) [1940–
1972], алфавітний покажчик, іменний покажчик співавторів, список скорочень. 

277. Степан Мефодієвич Королівський : біобібліогр. покажч. / склад. Р. А. Ставинська ; вступ. ст. І. К. Рибалко ; М-во 
вищ. і серед. спец. освіти УРСР, ХДУ ім. О. М. Горького, ЦНБ. – Харків : [б. в.], 1972. – 39 с. : портр. – (Матеріали до 
біобібліогр. словника вчених ХДУ ; вип. 6).  НБУВ: ВА208161 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1970), професору С. М. Королівському, містить основні дати його життя та 
діяльності, біографічний нарис про вченого, список літератури про нього [1940–1970], рецензії на окремі праці 
С. М. Королівського та на збірники документів і матеріалів, які видані за його редакцією [1951–1968]; список праць 
С. М. Королівського [1924–1971]; кандидатські дисертації, виконані під керівництвом С. М. Королівського [1948–1969]; 
абетковий покажчик праць; покажчик співавторів. 

278. Юрій Яновський : бібліогр. покажч.: (до 70-річчя з дня народж.) / склали : Л. Г. Шуменко, Н. М. Бурлака ; 
[Кіровогр.] ОНБ ім. Н. К. Крупської. – Кіровоград : [б. в.], 1972. – 18 с. 
Письменник, драматург. Допоміжний покажчик: іменний. 
279. Василь Олександрович Сухомлинський : бібліогр. покажч. : до 55-річчя з дня народж. / склад. Н. М. Бурлака ; 
Кіровоград. обл. управління культури, Обл. ін-т підвищення кваліфікації вчителів, Кіровоград. ОНБ ім. Н. К. Крупської. – 
Кіровоград : [б. в.], 1973. – 85 с.  НБУВ: ВА232284 
Видання містить короткий нарис педагогічної діяльності В. О. Сухомлинського та розділи: «Видання та публікації творів 
В. О. Сухомлинського» [1952–1972] та «Література про життя і діяльність В. О. Сухомлинського». Наприкінці подано 
алфавітний покажчик праць та іменний покажчик. 

280. Воробйов Володимир Петрович / вступ. ст., склад. бібліогр. : А. Н. Новомінський, В. М. Попов. – Київ : Наук. 
думка, 1973. – 35 с. : портр. – (Бобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: Р3594 
Відкриває видання короткий нарис наукової, педагогічної та громадсько-політичної діяльності анатома, доктора медицини 
(1908), професора, академіка ВУАН (1934) В. П. Воробйова. Далі розміщено основні дати життя й діяльності, список 
літератури про життя і діяльність В. П. Воробйова [1924–1969], бібліографія праць (за хронологією) [1908–1958]. 
Наприкінці подано допоміжні покажчики: алфавітний, іменний покажчик співаторів, співредакторів та редакторів. 
281. Иван Иванович Пузанов. 1885–1971 : биобиблиогр. указ. / сост. и автор вступ. ст. А. Л. Драголи ; ред. 
Г. Д. Зленко, Н. Ф. Чумаков ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1974. – 75 с. – (Ученые 
Одессы ; вып. 3).   НБУВ: ВА268179, ВА250873 
Висвітлено життєвий і творчий шлях зоолога, зоогеографа, мандрівника, літератора, доктора біологічних наук (1938), 
професора, заслуженого діяча науки УРСР І. І. Пузанова. Подано короткий біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності вченого, систематичний покажчик його опублікованих праць та список літератури про нього [1927–1972], 
алфавітний перелік праць І. І. Пузанова, хронологія публікацій робіт ученого [1912–1971] та допоміжні покажчики 
(іменний, предметний, географічний та покажчик використаних джерел). 

282. Іван Олександрович Гуржій / бібліогр. склав Т. М. Шелюх ; вступ. ст. А. В. Санцевич ; редкол.: Г. С. Писаренко, 
Ю. О. Анісімов, С. К. Гутянський, С. П. Демченко. – Київ : Наук. думка, 1974. – 54 с. : портр.  НБУВ: АО206672 
Видання містить короткий нарис про життя і творчий шлях доктора історичних наук (1953), професора, члена-
кореспондента АН УРСР (1958) І. О. Гуржія, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1936–
1973], хронологічний покажчик праць ученого [1939–1973], алфавітний покажчик. До публікації увійшли рецензії 
І. О. Гуржія, його енциклопедичні статті, інформацію про видання, редаговані ним. Наприкінці розміщено покажчик 
співавторів та список скорочень. 

283. Композитор Євген Козак : матеріали до нотогр. та бібліогр. (1951–1971) / уклад. Я. О. Колодій ; М-во культури 
УРСР, Львів. держ. консерваторія ім. М. В. Лисенка. – Львів : [б. в.], 1974. – 45 с.  НБУВ: Р9005 
Видання складається з розділів: «Твори Є. Т. Козака» (музичні твори, нотодруки, грамзаписи, літературні праці) та 
«Література про життєвий і творчий шлях композитора». Матеріали розташовані за хронологією (1951–1971 рр.). Із 
допоміжних покажчиків подано: покажчик творів, назв літератури про Євгена Теодоровича Козака, використаної 
періодики. 

284. Композитор Анатолій Кос-Анатольський : матеріали до нотогр. та бібліогр. (1947–1972 рр.) / упоряд. : 
Я. Колодій, В. Полєк ; М-во культури УРСР, Львів. держ. консерваторія ім. М. В. Лисенка, Івано-Франків. пед. ін-т 
ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1974. – 158 с. НБУВ: ВА252321 
Покажчик включає такі розділи: «Твори А. Кос-Анатольського» (1948–1972 рр.; музичні твори, літературні праці, твори 
українських радянських композиторів на тексти А. Кос-Анатольського, А. Й. Кос-Анатольський — редактор), «Література 
про життя і творчість А. Й. Кос-Анатольського», «Бібліографія бібліографії». До допоміжного апарату подано: алфавітний 
покажчик творів, покажчик авторів текстів до музичних творів А. Й. Кос-Анатольського, покажчик авторів та назв 
літератури про Анатолія Йосиповича Кос-Анатольського, покажчик використаних збірників, періодики та покажчик 
фотографій композитора. 

285. Композитор Микола Колесса : матеріали до нотогр. та бібліогр. (1929–1971 рр.) / упоряд. А. К. Струтинська ; М-
во культури УРСР, Львів. держ. консерваторія ім. М. В. Лисенка. – Львів : [б. в.], 1974. – 12 с. НБУВ: ВА251244 
Видання, присвячене композитору, диригенту, педагогу Миколі Філаретовичу Колессі, складається з трьох розділів: 
«Музичі твори» (нотодруки композитора, редакція, перекладання творів інших авторів, дискографія, музична творчість 
композитора, виконавська діяльність диригента в грамзаписах), «Літературні праці» (1932–1968 рр.; науково-методичні 
роботи, публічні виступи, статті, рецензії, листи, замітки тощо), «Література про творчий життєвий шлях композитора». Із 
допоміжних покажчиків включено: авторів (музичні твори, літературні праці), авторів поетичних текстів, авторів і назв 
літератури про композитора, використаних збірників із музичними творами різних авторів, використаної періодики. 

286. Леонід Адольфович Кульський / бібліогр. склали : З. М. Ващенко, М. К. Погребняк ; вступ. ст. 
Ю. К. Делімарський, М. О. Шевченко. – Київ : Наук. думка, 1974. – 63 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). 
НБУВ: АО205598 
Видання містить короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності вченого в галузі 
хімії і технології води, доктора технічних наук (1947), професора, академіка АН УРСР (1969) Л. А. Кульського; основні 
дати життя і діяльності вченого; списку літератури про нього [1931–1973]; хронологічний покажчик праць [1930–1972]; 
алфавітний покажчик праць; іменний покажчик співавторів. 
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287. Микола Пантелеймонович Семененко / склад. Ш. Ю. Таращанська ; вступ. ст. Л. Г. Ткачук, В. І. Орса, 
Н. І. Половко. – Київ : Наук. думка, 1974. – 64 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).       НБУВ: АО207675 
Видання містить короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності вченого в галузі 
геології, доктора геолого-мінералогічних наук (1937), професора, академіка АН УРСР (1948) М. П. Семененка; основні 
дати його життя. Бібліографія представлена розділами: «Література про життя і діяльність М. П. Семененка», «Покажчик 
літератури» (хронологічний перелік друкованих праць М. П. Семененка [1929–1973]). До допоміжних покажчиків 
включено алфавітний покажчик праць та іменний. 

288. Павел Васильевич Харламов : биобиблиогр.: к 50-летию со дня рождения / сост. Л. И. Подбуцкая ; вступ. ст. 
Б. И. Коносевич ; АН УССР, Ин-т прикладной математики и механики, Науч. б-ка. – Донецк : [б. и.], 1974. – 15 с.  НБУВ: Р8128 
Видання, присвячене фахівцю в галузі теоретичної механіки, доктору фізико-математичних наук (1964), професору, члену-
кореспонденту АН УРСР (1965) П. В. Харламову, містить такі розділи: «Основные даты жизни и деятельности члена-
корреспондента АН УССР В. П. Харламова», «Павел Васильевич Харламов (к 50-летию со дня рождения). Вступительная 
статья», «Литература о жизни и трудах П. В. Харламова», «Библиография трудов» (хронологічний покажчик [1955–1974]) 
та допоміжні покажчики (іменний, алфавітний співавторів та співредакторів). 

1975–1979 

289. Виктор Павлович Колмаков (1913–1973) : биобиблиогр. / сост. Е. М. Зенькова ; вступ. ст. И. В. Постика ; отв. ред. 
В. В. Тищенко ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. – Одесса : [Ротапринт ОГУ], 1975. – 23 с.     НБУВ: Р13986 
Видання, присвячене криміналісту, доктору юридичних наук (1962), професору В. П. Колмакову, включає короткий нарис 
про його життя і діяльність, бібліографію праць ученого [1939–1973] та список літератури про нього [1968–1971]. 

290. Виктор Михайлович Глушков / указ. лит. сост. Ю. В. Капитонова ; вступ. ст. В. С. Михалевич, И. И. Ляшко, 
А. А. Стогний [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1975. – 62 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).     НБУВ: ВДБО 
Видання рос. мовою, структура і зміст аналогічні україномовному варіанту (див. наступний запис). 

291. Віктор Михайлович Глушков / покаж. літ. склала Ю. В. Капітонова ; вступ. ст.: В. С. Михалевич, І. І. Ляшко, А. О. Сто-
гній [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1975. – 62 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).   НБУВ: АО210645, АО210795 
Видання, присвячене вченому в галузі математики, теоретичної та прикладної кібернетики, доктору фізико-математичних 
наук (1956), професору, академіку АН УРСР (1961), АН СРСР (1964) В. М. Глушкову, має наступну структуру: «Короткий 
нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності академіка В. М. Глушкова», «Основні дати 
життя і діяльності», «Література про життя і діяльність В. М. Глушкова» [1963–1973], «Список праць: Хронологічний 
покажчик [1950–1975], «Алфавітний покажчик», «Іменний покажчик співавторів». 

292. Елпидифор Анемподистович Кирилов. 1883–1964 : (биобиблиогр.) / сост. Л. Н. Крапивка ; вступ. ст. Т. А. Нечаева ; 
отв. ред. К. В. Чибисов ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса : [Ротапринт ОГУ], 1975. – 25 с.  НБУВ: Р11955 
Видання, присвячене фізику, доктору фізико-математичних наук (1934), професору Одеського державного університету 
ім. І. І. Мечникова, заслуженому діячу науки УРСР Єлпідифору Анемподистовичу Кирилову, складається з переліку його 
основних дат життя та діяльності, стислого нарису про наукову та педагогічну діяльність ученого, бібліографії праць 
[1907–1965] та списку літератури про нього [1927–1974]. Наприкінці розміщено іменний список співавторів. 

293. Олександр Прокопович Маркевич / бібліогр. склали : В. П. Коваль, Г. В. Бошко ; вступ. ст. : Б. М. Мазурмович, 
Г. В. Бошко. – Київ : Наук. думка, 1975. – 67 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: АО209828 
До змісту покажчика включено короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності 
зоолога, доктора біологічних наук (1939), професора, академіка АН УРСР (1957) О. П. Маркевича; основні дати його 
життя і діяльності; список літератури про нього [1948–1961]; хронологічний покажчик праць ученого [1929–1974]; 
алфавітний покажчик праць; іменний покажчик співавторів. 

294. Радіон С. Карбоване друком — Степана Радіона : біо-бібліогр. огляд : (до 25-ліття літ.-публіцист. діяльности) = 
Bio-bibliography of literary works, book rewiews and articles of Stepan Radion 25 years of creative work (1950–1975) / С. Радіон ; 
передм., ред. М. Бойко ; Осередок бібліогр. Волині. – Блумінгтон : [б. в.], 1975. – 41 с.  НБУВ: Р94120, 11093укр. 
Видання, присвячене письменнику, журналісту, бібліографу Степану Радіону, містить розділи: «Белетристика автора» 
[1951–1973] та «Короткий біографічний нарис з нагоди 60-річчя». Із допоміжних покажчиків подано «Індекс авторів, їх 
псевдонімів, криптонімів, назв часописів, журналів та установ, які ввійшли в зміст цієї біобібліографії». 

295. Скородинская-Филатова В. В. Владимир Петрович Филатов (1875–1956) : библиогр. указ. / В. В. Скородинская-
Филатова, А. Л. Драголи ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького, М-во здравоохранения УССР, Одес. НИИ глазных 
болезней и тканевой терапии им. акад. В. П. Филатова. – Киев ; Одесса : Вища шк., 1975. – 119 с. : портр.    НБУВ: ВА267908 
Видання містить короткий нарис життя і діяльності вченого-офтальмолога, доктора медицини (1908), професора, 
академіка АН УРСР (1939), АМН СРСР (1944) В. П. Філатова, основні дати його життя, систематичного покажчика 
опублікованих праць [1913–1975]. Із допоміжних подано алфавітний перелік робіт В. П. Філатова, роботи В. П. Філатова в 
хронології, авторський покажчик. 

296. Утєвський А. М. Олександр Володимирович Палладін / А. М. Утевський. – Київ : Наук. думка, 1975. – 135 с. : іл.  
НБУВ: ВА264680 
Видання, присвячене біохіміку, президенту АН УРСР, професору, академіку ВУАН (1929), АН СРСР (1942), АМН СРСР 
(1944) О. В. Палладіну, включає біографічні матеріали поділені на періоди (харківський, київський), основні дати життя та 
діяльності вченого, його друковані праці (наукові праці [1906–1972], підручники і навчальні посібники [1918–1953], 
науково-популярні книги та статті [1913–1960]). 

297. Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня / В. Ю. Франчук. – Київ : Наук. думка, 1975. – 91 с., іл. 
НБУВ: АО210815, Айзеншток № 2021 
Видання вміщує нарис про життя та діяльність мовознавця, філософа, фольклориста, етнографа, літературознавця, 
педагога, громадського діяча, професора, члена-кореспондента Петербурзької АН (1875) О. О. Потебні, основні дати його 
життя та діяльності, бібліографію праць [1860–1975 рр.] та список літератури про нього. 
297а. Биковський Л. Соломон Ізраїлевич Гольдельман. 1885–1974 : біо-бібліогр. матеріяли / Лев Биковський ; обкл. 
Ю.Сластіона. – Денвер ; Єрусалим : [б. в.], 1976. – 294 с. : іл. – (Укр. Суходоловий ін.-т ; ч. 25). 
Єврейсько-український політичний діяч, член УЦР, міністр УНР, викладач УГА. 
298. Василь Касіян : бібліогр. покажч. / авт. С. П. Костюк ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1976. – 
157 с.  НБУВ: ВА283353 


