
Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (1975-1979) 

60 

 

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 
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Видання, присвячене художнику Василю Іллічу Касіяну, містить такі розділи: «Короткий список оригінальних творів», 
«Каталог виставок, на яких експонувалися твори В. Касіяна», «Репродукції творів В. Касіяна», «В. Касіян — ілюстратор 
книг», «В. Касіян — редактор», «Наукові праці та публіцистичні статті В. Касіяна», «Література про життя і творчість 
В. Касіяна». Хронологічно представлені матеріали опубліковані в СРСР у 1927–1976 рр. Додано іменний покажчик. 

299. Данило Окийченко: (до 60-річчя з дня народж.) : корот. список літ. / склад. Т. Шитікова ; Житомир. обл. управл. 
культури, Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1976. – 8 с. : портр. НБУВ: Р19387 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника, бібліотекознавця Данила Окийченка (справж. Яків 
Олександрович Вознюк) та розділи «Твори письменника» [1965–1972], «Про життя і творчість». 

300. Євген Степанович Шабліовський : покажч. друк. пр. / склали : Л. В. Беляєва, Н. М. Деркач ; вступ. ст. 
І. І. Пільгук ; редкол.: Г. С. Писаренко (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1976. – 67 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР 
/ АН УРСР). НБУВ: АО211840, Айзеншток № 7129, Білодід І. К. № 1841, Зубков С. Д. № 630 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом літературознавця, славіста, доктора філологічних наук (1962), члена-
кореспондента ВУАН (1934) Є. С. Шабліовського. Покажчик містить розділи: «Життя і творчість Є. С. Шабліовського», 
«Основні дати життя і діяльності вченого», «Література про життя і діяльність Є. С. Шабліовського» [1934–1975], 
«Покажчик друкованих праць» (хронологічний покажчик, у якому в межах кожного року література подається в такій 
послідовності: книги, статті, рецензії, видання за редакцією або за участю Є. С. Шабліовського, як члена редколегії та 
інтерв’ю [1928–1975 рр.]. Подано іменний покажчик та список скорочень. 

301. Життя, віддане революції: до 100-річчя з дня народж. Р. С. Землячки : реком. список літ. / склад. Л. Г. Гурай. — 
Дніпропетровськ : [б. в.], 1976. — 11 с. 
Розалія Самійлівна Землячка (справж. Залкінд) — професійна революціонерка, радянський партійний і державний діяч. 

302. Іван Григорович Підоплічко / авт.: Н. Г. Дмитренко, І. Г. Шовкопляс ; вступ. ст. : І. Г. Шовкопляс, Г. І. Молявка, 
І. Б. Люрина. – Київ : Наук. думка, 1976. – 74 с. : портр. — (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).    НБУВ: АО212548 
До публікації включено короткий нарис наукової, науково-організаційної та педагогічної і громадської діяльності геолога, 
палеонтолога, зоолога, археолога, антрополога, доктора біологічних наук (1950), професора, академіка АН УРСР (1967) 
І. Г. Підоплічка; основні дати його життя та діяльності; список літератури про нього [1929–1976], бібліографію його 
друкованих праць (за хронологією) [1924–1975]; перелік відредагованих та упорядкованих видань [1946–1974]; предметно-
систематичний покажчик; покажчик співавторів та співредакторів; список скорочень. 

303. Іван Костянтинович Білодід / уклад. Н. Ф. Королевич, Л. П. Мостицька ; вступ. ст. В. М. Русанівський. – Київ : 
Наук. думка, 1976. – 59 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: АО212896, Айзеншток № 8707, 

Білодід І. К. № 1765, Зубков С. Д. № 629 
Відкриває видання стаття про життєвий і творчий шлях мовознавця, доктора філологічних наук (1952), професора, 
академіка АН УРСР (1957), АН СРСР (1972) І. К. Білодіда. Подано «Літературу про життя і діяльність І. К. Білодіда» за 20-
річний період [1955–1975] та «Покажчик друкованих праць: Хронологічний покажчик» [1946–1976]. Вміщено допоміжні 
покажчики: алфавітний, іменний та покажчик співавторів. 

304. Іван Степанович Усенко / склад. Ш. Ю. Таращанська ; авт. вступ. ст. І. Б. Щербаков. – Київ : Наук. думка, 1976. – 
39 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: Р17638 
Покажчик знайомить з життям, науковою, науково-організаційною, педагогічною і громадською діяльністю геолога, доктора 
геолого-мінеpaлогічних наук (1960), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1967) І. С. Усенка. Містить короткий 
біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, бібліографію літератури про нього [1965–1975], список 
друкованих праць (хронологічний покажчик, де в межах кожного року література наведена у такій послідовності: книги, 
статті, рецензії, видання за редакцією І. С. Усенка [1939–1975]) та допоміжні покажчики (алфавітний, покажчик співавторів).  

305. Ковганюк С. П. Лауреат Премії ім. Максима Рильського : бібліогр. покажч. / уклад. С. Б. Деркач ; ред. 
Н. О. Маковець ; Одес. ДОНБ ім. В. І. Леніна. – Одеса : Одес. міська тип., 1976. – 7 с. 
Систематичний покажчик художніх творів в перекладі Степана Петровича Ковганюка і література про нього рос. та укр. 
мовами [1950–1976]. 

306. Микола Миколайович Сиротинін / авт. вступ. ст. : В. Т. Антоненко, В. І. Данилейко ; покажч. друк. пр. склала 
М. В. Філатова ; редкол.: Г. С. Писаренко (гол.) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1976. – 47 с. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН 
УРСР).  НБУВ: Р18230, Сиротинін М. М. № 655 
Видання містить вступну статтю про життя і творчий шлях ученого в галузі патології, фізіології, авіаційної та космічної 
медицини, доктора медичних наук, доктора біологічних наук (1936), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1939), 
академіка АМН СРСР (1957) М. М. Сиротиніна; основні дати життя і діяльності вченого; бібліографію, яка складається з 
двох частин: «Література про життя і діяльність М. М. Сиротиніна» [1957–1971] й «Покажчик друкованих праць» 
(хронологічний покажчик [1922–1975] та допоміжні покажчики (співавторів, співредакторів та іменний). 

307. Микола Михайлович Курильчук : (до 50-річчя з дня народж.) : корот. список літ. / склад. Т. Ф. Шитікова ; 
Житомир. обл. упр. культури, Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1976. — 13 с.     НБУВ: Р19388 
Публікація містить біографічну довідку, частково анотований перелік творів письменника, драматурга М. М. Курильчука 
та список літератури про його життя і творчість.  

308. Михайло Данилович Клименко: до 50-річчя з дня народж. : короткий список літ. / склад. Т. Шитікова ; Житомир. 
обл. упр. культури, Житомир. обл. б-ка ім. Жовтневої революції. – Житомир : [б. в.], 1976. – 14 с.     НБУВ: Р19389 
Публікація містить коротку довідку про поета, письменника М. Д. Клименка та розділи «Твори письменника» [1956–1976], 
«Про життя і творчість». 

309. Николай Дмитрович Стражеско : библиогр. указ. лит.: к 100-летию со дня рождения / сост. : М. Г. Каневская, 
Д. И. Костенко, В. И. Хорошко, Р. И. Павленко ; ред. К. Ф. Дупленко ; М-во здравохранения УССР, Киев. НИИ клинической 
медицины им. Н. Д. Стражеско ; Республ. науч. мед. б-ка. – Киев : [Облполиграфиздат], 1976. – 38 с. : портр.    НБУВ: Р17156 
Видання знайомить з життям та діяльністю терапевта, доктора медицини (1904), професора, академіка ВУАН (1934), АН 
СРСР (1943), АМН СРСР (1944) М. Д. Стражеска. Складається з розділів: «Список работ Николая Дмитриевича 
Стражеско» (за хронологією [1901–1957]) та «Литература о Н. Д. Стражеско» (за алфавітом авторів [1930–1974]). 

309а.  Олександр Євдокимович Корнійчук (1905–1972) : реком. список літ. / уклад. І. А. Федорова ; Центр. Міськ. б-ка 
ім. М. Є. Салтикова-Щедріна. – Київ : [б. в.], 1976. – 6 с. – (Герої Соц. Праці — наші земляки). 
Представлено список художніх творів письменника, окремо видані і опубліковані в періодичних виданнях рос. та укр. 
мовами [1951–1976] й список літератури про нього. 
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310. Павло Григорович Тичина (1891–1967) : реком. список літ. / уклад. І. А. Федорова ; Центр. міська б-ка 
ім. М. Є. Салтикова-Щедріна. – Київ : [б. в.], 1976. – 6 с. – (Герої Соц. Праці – наші земляки). 
Представлено перелік художніх творів письменника окремо виданих і опублікованих в періодичних виданнях рос. та укр. 
мовами [1961–1975] та список літератури про нього. 

311. Юрій Мокрієв : бібліогр. покажч. літ. : (до 75-річчя з дня народж.) / склад. Т. Сіродан ; Кіровоград. обл. упр. 
культури, Кіровоград. ОНБ ім. Н. К. Крупської. – Кіровоград : [б. в.], 1976. – 9 с.  НБУВ: Р17166 
Покажчик знайомить з життям і творчістю письменника, драматурга Юрія Олексійовича Мокрієва. Містить розділи: 
«Твори Ю. О. Мокрієва (драматургія, проза, гуморески)» [1955–1974], «Література про життя і творчість Ю. О. Мокрієва», 
«Бібліографія». Подано іменний покажчик.  

312. Александр Игнатьевич Набоких. 1874–1920 : биобиблиогр. указ. / сост. и авт. вступ. ст. А. Л. Драголи ; ред. 
Н. Ф. Чумаков ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [РИО ОГНБ им. А. М. Горького], 1977. – 39 с. – 
(Ученые Одессы ; вып. 6).  НБУВ: Р23725 
Видання містить короткий біографічний нарис про ґрунтознавця, вченого-агронома, ботаніка, доктора агрономії (1910), 
ординарного професора Новоросійського (Одеського) університету Олександра Гнатовича Набоких; основні дати його 
життя і діяльності; систематичний покажчик опублікованних праць вченого; список літератури про життя і діяльність 
О. Г. Набоких, та допоміжні покажчики: алфавяітний перелік праць О. Г. Набоких, іменний, предметний, географічний, 
покажчик використаних джерел. Хронологія публікацій праць О. Г. Набоких — 1896–1917 рр. 

313. Александр Сергеевич Поваренных / указ. лит. сост. Ш. Е. Таращанская ; вступ. ст. : Н. Я. Онищенко, 
В. И. Оноприенко, С. В. Геворкьян. – Київ : Наук. думка, 1977. – 61 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  
НБУВ: АО216906 
До покажчика включено короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності 
мінералога і кристалохіміка, доктора геолого-мінералогічних наук (1957), професора, академіка АН УРСР (1973) 
О. С. Поваренних; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1962–1976]; хронологічний 
покажчик його друкованих праць [1950–1977] та допоміжні покажчики (алфавітний, покажчик співавторів і 
співредакторів, список прийнятих скорочень). 

314. Библиографический указатель трудов доктора технических наук [1962], профессора Л. В. Цукерника / Ин-т 
электродинамики АН УССР, НТБ. – Київ : [б. и.], 1977. – 40 с. НБУВ: Р23315 
Видання містить стислу інформацію про життя і наукову діяльність доктора технічних наук (1962) Льва Веніаміновича 
Цукерника та розділи «Биобиблиография печатных работ Льва Вениаминовича Цукерника» [1932–1961], «Изобретения 
Л. В. Цукерника» [1933–1964]. 

315. Гавриил Иванович Танфильев. 1857–1928 : библиогр. указ. / сост. и авт. вступ. ст. А. Л. Драголи ; М-во 
культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1977. – 70 с. – (Ученые Одессы ; вып. 4).       НБУВ: ВА312164 
Видання знайомить з життям і діяльністю географа, ботаніка, ґрунтознавця, доктора географії (1912), професора 
Г. І. Танфільєва. Містить короткий біографічний нарис, основні дати життя і наукової діяльності вченого, систематичний 
покажчик робіт Г. І. Танфільєва [1886–1958], список літератури про нього [1899–1973]. Із допоміжних покажчиків подано: 
алфавітний перелік робіт ученого, хронологія публікацій праць, авторський покажчик літератури про життя 
Г. І. Танфільєва. 

316. Григорий Назарович Доленко : библиогр. указ. / сост. В. И. Царинный ; отв. ред. : В. И. Китык, В. А. Кушнирук ; 
АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов : [Вільна Україна], 1977. – 45 с.        НБУВ: Р19637 
Персональний бібліографічний покажчик присвячено вченому в галузі геології і геохімії нафти і газу, доктору геолого-
мінералогічних наук (1961), професору, академіку АН УРСР (1979) Г. Н. Доленку. До видання включено статтю від 
укладачів, список літератури про життя і діяльність ученого [1964–1976], хронологічний покажчик його праць [1954–
1976], допоміжні покажчики (алфавітний, іменний, список скорочень).  

317. Илья Иванович Залюбовский : указ. лит. / сост. Е. А. Авксентьева ; вступ. ст. А. И. Ахиезер ; библиогр. ред., отв. 
за вып. М. Г. Швалб ; М-во высш. и средн. спец. образов. УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [Ротапринт ХГУ], 
1977. – 32 с. – (Материалы к биобиблиогр. словарю ученых ХГУ ; вып. 7).  НБУВ: Р20836 
Видання, присвячене доктору фізико-математчних наук (1966), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1988) 
І. І. Залюбовському, включає основні дати його життя і діяльності, статтю А. І. Ахієзера про життєвий і творчий шлях 
ученого, список літератури про нього [1965–1975], список праць І. І. Залюбовського [1958–1976], статті, опубліковані у 
газетах [1967–1975], кандидатські дисертації, виконані під керівництвом І. І. Залюбовського [1965–1975]. Наприкінці 
видання розміщено алфавітний покажчик праць, покажчик співавторів. 

318. Кропивницький Марко Лукич : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. Г. Шуменко, О. Г. Погрібняк. – Кіровоград : [б. в.], 1977. – 13 с.  
Покажчик, присвячений драматургу, актору, режисеру, театральному діячу М. Л. Кропивницькому, містить наступні 
розділи: «Основні видання творів М. Л. Кропивницького», «Окремі видання М. Л. Кропивницького», «Листи 
Кропивницького», «Переклади творів М. Л. Кропивницького російською мовою», «Література про життя і творчість 
М. Л. Кропивницького», «Журнальні статті», «Газетні статті», «Спогади про життя і творчість М. Л. Кропивницького», 
«Художня література про М. Л. Кропивницького», «Бібліографія бібліографії». 

319. Лук’ян Григорович Ткачук / уклад. Ш. Ю. Таращанська ; вступ. ст. Є. Ф. Шнюков. – Київ :Наук. думка, 1977. – 
44 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: Р19514 
Видання містить короткий нарис про вченого у галузі літологічного, петрологічного і петрогенетичного вивчення 
осадових, осадово-вулканогенних і магматичних гірських порід, доктора геолого-мінералогічних наук (1945), професора, 
академіка АН УРСР (1972) Л. Г. Ткачука; основні дати його життя і діяльності; список літератури про вченого [1947–
1973]; бібліографію друкованих праць (хронологічний покажчик [1929–1975]) та допоміжні покажчики (алфавітний 
покажчик праць та іменний співавторів). 

320. Микола Миколайович Гришко / покаж. друк. пр. склали Л. Л. Писаренко [та ін.] ; вступ. ст. Л. Л. Коханова. – Київ : 
Наук. думка, 1977. – 54 с. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: АО215423 
Видання, присвячене генетику, селекціонеру, доктору с. г. наук (1936), професору, академіку АН УРСР (1939) 
М. М. Гришку, складається з короткого нарису життєвого і творчого шляху вченого, основних дат його життя й діяльності, 
списку літератури про нього [1939–1972] та хронологічного покажчика друкованих праць [1927–1960]. Наприкінці 
розміщено алфавітний покажчик, покажчик співавторів та співредакторів, іменний покажчик. 
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321. Олександр Назарович Щербань / авт.-уклад. Р. І. Проценко. – Київ : Наук. думка, 1977. – 39 с. – (Біобібліогр. 
вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: Р22142 
У виданні висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого у галузі гірничої 
теплофізики, доктора технічних наук (1952), академіка АН УРСР (1957) О. Н. Щербаня. Включено розділи: «Життя і творчий 
шлях О. Н. Щербаня», «Основні дати життя й діяльності вченого», «Література про життя і діяльність О. Н. Щербаня», 
«Покажчик друкованих праць» (хронологічний [1933–1975]), допоміжні покажчики (іменний та покажчик співавторів). 

322. Федор Павлович Белянкин / вступ. ст., указ. печат. работ А. И. Стрельбицкая. – Киев : Наук. думка, 1977. – 
36 с. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: Р22141  
Покажчик включає біографічну статтю про вченого у галузі міцності матеріалів та інженерних конструкцій, педагога, 
громадського діяча, доктора технічних наук (1952), професора, академіка АН У РСР (1948) Ф. П. Бєлянкіна, основні дати 
життя і діяльності вченого, хронологічний покажчик його друкованих праць [1913–1971], видання під редакцією 
Ф. П. Бєлянкіна [1933–1971], список літератури про нього [1944–1972]. Наприкінці розміщено алфавітний покажчик 
праць, покажчик співавторів й співредакторів, іменний покажчик. 

323. Ученый, педагог, писатель : к 50-летию со дня рождения лит. критика Е. М. Волошко : реком. список лит. / сост. 
Л. И. Исадченко ; Донец. обл. управл. культуры, Донец. ГОНБ им. Н. К. Крупской, Сектор краеведения. – Донецк : [б. и.], 
1977. – 17 с. – (Писатели — наши земляки). 
Письменник, літературний критик Євген Михайлович Волошко. 

324. Юрий Алексеевич Митропольский : библиогр. указ. / сост. М. Н. Крекнина ; отв. ред. А. Н. Боголюбов ; АН 
УССР, Ин-т математики. – Киев : [Ин-т математики АН УССР], 1977. – 98 с. НБУВ: ВА302420 
Видання, присвячене математику, доктору технічних наук (1951), професору, академіку АН УРСР (1961) Юрію 
Олексійовичу Митропольському, включає передмову, основні дати життя і діяльності, список літератури про нього [1957–
1976], хронологічний покажчик праць ученого [1949–1976], іменний покажчик співавторів і співредакторів, алфавітний 
покажчик праць. 

325. Юрий Черный-Диденко (1907–1973) : реком. список лит.: к 70-летию со дня рождения / сост. Л. И. Исадченко ; 
Донец. обл. управл. культуры, Донец. ОНБ им. Н. К. Крупской, Сектор краеведения. – Донецк : [б. и.], 1977. – 14 с. – 
(Писатели — наши земляки).  
Представлено біографічну довідку письменника Юрія Чорного-Діденко (справж. Діденко В'ячеслав Лукич), список творів 
ювіляра [1931–1977], літератури про нього та рецензії на його твори. 

326. Яків Миколайович Бєлєвцев / список друк. пр. склала Ш. Ю. Таращанська ; вступ. ст. : Є. Ф. Шнюков, В. В. Нау-
менко ; редкол.: Г. С. Писаренко (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1977. – 45 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН 
УРСР).  НБУВ: Р21489 
Покажчик містить короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності геолога, 
доктора геолого-мінералогічних наук (1952), академіка АН УРСР (1967) Я. М. Бєлєвцева; основні дати життя і діяльності; 
список літератури про нього, хронологічний список друкованих праць ученого [1940–1975]. Подано алфавітний покажчик, 
покажчик співавторів, список прийнятих скорочень. 

327. Symon Petlura : a bibliography / by O. Pidhainy ; Symon Petlura Institute. – Toronto ; N. Y., 1977. – 71 p. – (Publications 
bibliographic Series ; № 1). НБУВ: 3607укр, 7676укр 
Видання, присвячене політичному, державному діячу Симону Васильовичу Петлюрі, складається з таких розділів: «Symon 
Petlura (a brief biography)», «Symon Petlura — general biographies», «Symon Petlura as statesman and soldiers», «Symon Petlura 
abroad», «Assassination of Symon Petlura and his import for Ukraine», «Symon Petlura and jews in Ukraine», «Symon Petlura in 
bellers-letters», «Other».  

328. Александр Ильич Безыменский [поет]: реком. список лит. / [подгот. Л. Малиновская] ; Житомир. обл. управл. 
культуры, Житомир. ОНБ им. Октябр. рев. – Житомир : [б. и.], 1978. – 17 с. 

329. Андрей Афанасьевич Сапегин. 1883–1946 : биобиблиогр. указ. / сост. : А. Л. Драголи, О. Г. Кушнир ; ред. И. С. Шелес-
тович ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1978. – 42 с. – (Ученые Одессы).    НБУВ: Р27936 
Висвітлено життя, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність доктора ботаніки (1914), професора, академіка 
ВУАН (1929) А. О. Сапєгіна. Подано біографічну довідку, основні дати життя і діяльності вченого, бібліографію його 
праць [1903–1971], список літератури про життя і діяльність А. О. Сапєгіна [1906–1975], допоміжні покажчики. 

330. Библиографический указатель трудов доктора технических наук, профессора И. М. Сироты / сост. : А. Е. Анд-
риевская, И. И. Яковлева ; Ин-т електродинамики АН УССР, НТБ. – Киев : [б. и.], 1978. – 29 с.      НБУВ: Р26458 
Видання містить стислі біографічні відомості про вченого у галузі релейного захисту, доктора технічних наук (1964) Ігоря 
Моїсейовича Сироти, бібліографію його праць [1935–1978], список авторських свідоцтв [1944–1974], перелік статей, 
надрукованих в УРЕ [1959–1964]. Подано іменний покажчик співавторів. 

330а.  Борису Тену (Миколі Васильовичу Хомичевському) — 80 : (бібліогр. список літ.) / уклад. Т. Ф. Шитікова ; 
Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1978. – 31 с.  
Видання містить біографічну довідку, список перекладів, поезій, критичних творів і статей ювіляра і літератури про нього. 

331. Валентин Борисович Грабовський : реком. список літ. / склад. Т. Шитікова ; Житомир. обл. комісія ЛКСМ 
України, Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1978. – 19 с. – (Лауреати обл. комсомол. премії ім. М. Шпака).  
Вміщено біографічну довідку та частково анотований список творів поета, журналіста, перекладача, члена НСПУ Валентина 
Болеславовича Грабовського, виданих окремо і в журналах, збірниках і газетах, у тому числі рецензії на його твори.  

332. Василий Иванович Атрощенко / сост. указ. печатн. работ : Н. П. Курган, И. И. Литвиненко ; вступ. ст. : Н. Ф. Кир-
кач, Н. Ф. Клещев, Н. П. Курган, И. И. Литвиненко ; ред. Г. С. Писаренко. – Киев : Наук. думка, 1978. – 75 с. : 1 л. портр. – 
(Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО219671 
До змісту покажчика увійшли: біографічна стаття про життєвий та творчий шлях хіміка-технолога, педагога, доктора 
технічних наук (1945), професора, академіка АН УРСР (1972) В. І. Атрощенка; основні дати життя та діяльності вченого; 
список літератури про нього [1945–1976]; хронологічний покажчик його друкованих праць [1933–1975]. Містить 
алфавітний покажчик, покажчик співавторів, іменний покажчик та список скорочень. 

333. Василь Олександрович Сухомлинський : бібліогр. покажч. / Обл. ін-т підвищення кваліфікації учителів ; 
Кіровоград. ОНБ ім. Н. К. Крупської. – Кіровоград : [б. в.], 1978. – 21 с.  НБУВ: Р27213, Р79819 
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Покажчик знайомить з життям і творчістю педагога В. О. Сухомлинського. Складається із розділів: «Видання та публікації 
творів В. О. Сухомлинського» [1973–1977], «Література про життя і діяльність В. О. Сухомлинського» [1973–1977], 
«Видання творів В. О. Сухомлинського мовами народів СРСР» (біл., вір., казах., киргиз., латв., молд., тадж., ест.). Із 
допоміжних покажчиків подано іменний, алфавітний покажчик праць та алфавітний покажчик перекладів його праць. 

334. В. О. Сухомлинський : бібліогр. творів / покажч. друк. пр. уклад.: Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська ; вступ. 
ст. В. З. Смаль. – Київ : Рад. школа, 1978. – 110 с.   НБУВ: АО217587 
Видання присвячене життю і творчості педагога В. О. Сухомлинського, складається з розділів: «Бібліографія праць», яка 
містить хронологічний (1945–1977 рр.) і алфавітний переліки друкованих праць В. О. Сухомлинського та основні дати 
життя і діяльності. 

335. Георгій Володимирович Карпенко / покажч. друк. пр. уклад.: Т. Є. Крупей, Л. Я. Кужель ; вступ. ст. Г. Г. Макси-
мович ; редкол.: К. М. Ситник (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1978. – 62 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН 
УРСР).  НБУВ: АО219989 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1953), професору, академіку АН УРСР (1967) Г. В. Карпенко, включає 
інформацію про життєвий і творчий шлях ученого, його основні дати життя й діяльності, список літератури про нього 
[1956–1977], хронологічний покажчик друкованих праць [1938–1977]. 

336. Григорий Иванович Петровский (1878–1978) : реком. указ. лит. / сост. : В. А. Казакова, А. Е. Смоткина.— Д. : 
[б. и.], 1978. – 39 с. 
Радянський державний і партійний діяч. 

337. Дмитрий Константинович Третьяков (1878–1950) : библиогр. указ. / сост. А. Л. Драголи ; ОГНБ им. А. М. Горь-
кого. – Одесса : [РИО ОГНБ им. А. М. Горького], 1978. – 51 с. – (Ученые Одессы). НБУВ: ВА320696 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом зоолога, морфолога, гістолога, доктора зоології (1920), професора, 
академіка ВУАН (1929) Д. К. Третьякова. Подано біографічну довідку, основні дати життя і діяльності вченого, 
хронологічний перелік праць Д. К. Третьякова [1900–1951], список літератури про нього [1946–1968], алфавітний перелік 
праць Д. К. Третьякова.  

338. Ігор Васильович Ліберда : реком. список літ. / склад. Т. Шитікова ; Житомир. обл. комісія ЛКСМ України, 
Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1978. – 7 с. – (Лауреати обл. комс. премії ім. Миколи Шпака). 
Вміщено біографічну довідку, список художніх творів, письменника, поета І. В. Ліберди, виданих окремо та 
опублікованих в журналах і газетах та літературу про нього, в тому числі рецензії на його твори. 

339. Катерина Йосипівна Новик / покажч. літ. склала Т. М. Осьмак ; вступ. ст. : В. Я. Дідковський, Т. А. Іщенко. – Київ : 
Наук. думка, 1978. – 40 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: Р26175 
Висвітлено життєвий і творчий шлях палеоботаніка, доктора геолого-мінералогічних наук (1943), професора, члена-
кореспондента АН УРСР (1951) К. Й. Новик. Наведено основні дати її життя й діяльності, список літератури про неї, 
хронологічний покажчик друкованих праць [1926–1978]; алфавітний покажчик; покажчик співавторів; іменний покажчик. 

340. Назавжди воїном лишусь! Микола Іполитович Шпак : реком. список літ. / склад. Т. Шитікова ; Житомир. обл. 
комітет ЛКСМ України ; Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1978. – 12 с. НБУВ: Р28068 
Публікація знайомить з життям і творчістю поета М. І. Шпака і складається з розділів: «Твори Миколи Шпака» [1933–
1977], «Про життя і творчість поета», «Рецензії», «Вшанування пам’яті». 

341. Николай Петрович Комарь : библиогр. указ. / сост. А. Л. Драголи ; вступ. ст. А. П. Адамович ; библиогр. ред. 
М. Г. Швалб ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [Ротапринт ХГУ], 
1978. – 51 с. – (Материалы к биобиблиогр. ученых ХГУ ; вып. 8). НБУВ: ВА325546 
Видання, присвячене доктору хімічних наук (1957), професору Миколі Петровичу Комарю, включає короткий 
біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1933–1977], фото 
М. П. Комаря [1932–1971], список його праць [1925–1977]; кандидатські дисертації, виконані під керівництвом 
М. П. Комаря [1949–1977]. Напикінці розміщено алфавітний покажчик праць та покажчик співавторів. 

342. О. Н. Парубок — Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії Ленінського комсомолу : покажч. літ. / 
склад. Н. Пономаренко. – Черкаси : [б. в.], 1978. – 7 с. 
Механізатор, новатор с. г. виробництва, Герой Соц. Праці (1977) Омелян Никонович Парубок. 

343. Олександр Назарович Щербань / покажч. друк. пр. склала Р. І. Проценко ; склад., вступ. ст. А. І. Стрельбицька ; 
вступ. ст. О. О. Кремньова ; редкол. Г. С. Писаренко (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1978. – 39 с. : портр. – 
(Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).  НБУВ: Р23503 
У виданні висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого у галузі гірничої 
теплофізики, доктора технічних наук (1952), академіка АН УРСР (1957) О. Н. Щербаня. Складається із наступних розділів: 
«Життя і творчий шлях О. Н. Щербаня», «Основні дати життя й діяльності вченого», «Література про життя і діяльність 
О. Н. Щербаня», «Покажчик друкованих праць» (хронологічний [1933–1975]), допоміжні покажчики (іменний та покажчик 
співавторів). 

344. Олексій Євменович Опанасюк : реком. список літ. / склад. Т. Шитікова ; передм. Є. С. Шаблівський ; Житомир. 
обл. комісія ЛКСМ України, Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1978. – 24 с. – (Лауреати обл. комс. премії 
ім. М. Шпака). 
Вміщено біографічну довідку та анотований список творів письменника О. Є. Опанасюка, виданих окремо і опублікованих 
у збірниках, журналах і газетах та література про нього, у тому числі рецензії на твори.  

345. Петро Степанович Погребняк / уклад. покажч. друк. пр. : В. С. Бондар, С. А. Генсірук ; вступ. ст. : Д. Д. Лавриненко, 
С. А. Генсірук, В. С. Бондар. – Київ : Наук. думка, 1978. – 60 с. : портр.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-лісівника, ґрунтознавця, доктора с. г. наук (1939), професора, академіка АН 
УРСР (1948) П. С. Погребняка. Подано основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про нього [1946–
1977], хронологічний покажчик друкованих праць [1926–1976], допоміжні покажчики (алфавітний, співавторів та 
співредакторів, іменний). 

346. Сергей Алексеевич Лебедев / сост. : Н. С. Лебедева, Л. М. Миронова, Е. В. Тароватова, Л. Ф. Чеканова ; вступ. 
ст. : В. М. Глушков, В. С. Бурцев, З. Л. Рабинович, Л. В. Цукерник ; редкол. Г. С. Писаренко (предс.) и др. – Киев : Наук. 
думка, 1978. – 39 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: Р25142 
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Видання, присвячене вченому у галузі електротехніки, автоматики, обчислювальної техніки, доктору технічних наук 
(1939), професору, академіку АН УРСР (1945), АН СРСР (1953) Сергію Олексійовичу Лебедєву, включає біографічний 
нарис, інформацію про діяльність вченого в галузі електроенергетики і автоматики та в галузі цифрової обчислювальної 
техніки, основні дати життя і діяльності, список літератури про нього [1953–1976], хронологічний покажчик основних 
праць академіка С. О. Лебедєва [1929–1970], алфавітний покажчик назв праць С. О. Лебедєва, іменний покажчик. 

347. Федор Павлович Белянкин / вступ. ст., указ. печат. работ А. И. Стрельбицкая ; редкол. Г. С. Писаренко (предс.) 
и др. – Киев : Наук. думка, 1978. – 35 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: Р24578 
Покажчик включає біографічну статтю про вченого у галузі міцності матеріалів та інженерних конструкцій, педагога, 
громадського діяча, доктора технічних наук (1952), професора, академіка АН УРСР (1948) Ф. П. Бєлянкіна; основні дати 
життя і діяльності вченого; хронологічний покажчик його друкованих праць [1913–1971]; видання під редакцією 
Ф. П. Бєлянкіна [1933–1971]; список літератури про нього [1944–1972]. Напикінці розміщено алфавітний покажчик праць, 
покажчик співавторів й співредакторів, іменний покажчик. 

348. Алексапольський Д. Я. Георгій Федорович Проскура / Д. Я. Алексапольський, О. І. Борисенко, Ю. М. Дедусенко ; 
відп. ред. А. М. Підгорний. – Київ : Наук. думка, 1979. – 67 с. : портр.   НБУВ: ВА329917 
Персональний покажчик містить інформацію про життєвий шлях, наукову, інженерну та педагогічну діяльність вченого у 
галузі гідромеханіки і гідромашинобудування, доктора технічних наук, професора, академіка ВУАН (1929) Г. Ф. Проску-
ри, перелік його наукових праць [1908–1959] та список лауреатів премії ім. Г. Ф. Проскури. 

348а. Библиографический указатель научных работ Константина Георгиевича Васильева / сост. Т. А. Занчевская ; 
Одес. науч. ист.-мед. о-во. – Одесса : [б. и.], 1979. – 44 с. 
Епідеміолог, доктор медичних наук, професор. 

349. Білай В. І. Данило Кирилович Заболотний / В. І. Білай. – Київ : Наук. думка, 1979. – 87 с. : іл.      НБУВ: ВА328811 
Видання, присвячене мікробіологу, епідеміологу, доктору медицини (1908), професору, академіку ВУАН (1922), АН СРСР 
(1922) Д. К. Заболотному, включає такий матеріал: віхи життя, науково-громадська діяльність Д. К. Заболотного, 
найголовніші дати життя Д. К. Заболотного, лауреати премії ім. Д. К. Заболотного, увічнення пам’яті Д. К. Заболотного, 
наукові праці Д. К. Заболотного (чума [1897–1928], холера [1893–1923], сифіліс [1904–1913], інші інфекції та загальні 
питання [1895–1931], загальна мікробіологія [1892–1929], пам’яті вчених [1905–1928]), підручники та посібники [1903–
1932], науково-популярні роботи [1921–1969], праці за редакцією Д. К. Заболотного [1920–1930], література про 
Д. К. Заболотного [1898–1978]. 

350. Борис Евгеньевич Патон / сост. : Р. И. Кузьменко, И. А. Махрова, Д. С. Пшеничникова ; вступ. ст. В. К. Лебедев. – 2-е 
изд., доп. – Київ : Наук. думка, 1979. – 147 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).      НБУВ: АО53634/7 
Висвітлено наукову, науково-організаційну і громадську діяльність ученого в галузі металургії та електрозварювання, 
державного і громадського діяча, доктора технічних наук (1952), професора, академіка АН УРСР (1958) Б. Є. Патона. 
Подано основні дати життя і діяльності Б. Є. Патона, список літератури про нього [1945–1978], хронологічний покажчик 
його праць [1942–1979], перелік авторських свідоцтв [1950–1978], іменний покажчик співавторів, алфавітний покажчик 
праць, список прийнятих скорочень назв джерел. 

350а. Борис Нечерда — лауреат обласної комсомольської премії ім. Е. Багрицького : реком. список літ. / уклад. 
Б. С. Трахтенбройт ; Одес. ОНБ ім. В. І. Леніна. – Одеса : [б. в.], 1979. – 7 с. – (Молоді про рідний край).  
Частково анотований список художніх творів письменника, поета Бориса Андрійовича Нечерди і перелік літератури про 
нього [1963–1978]. 

350б. Валентин Мороз — лауреат обласної комсомольської премії ім. Е. Багрицького : реком. список літ. / уклад. 
С. Б. Деркач ; Одес. ОНБ ім. В. І. Леніна. – Одеса : [б. в.], 1979. – 9 с. – (Молоді про рідний край).  
Частково анотований список художніх творів поета, журналіста Валентина Леонідовича Мороза і перелік літератури про 
нього рос. і укр. мовами [1962–1978]. 

351. Володимир Борисович Порфир’єв / уклад.: Т. М. Осьмак, В. О. Краюшкін, В. П. Клочко ; вступ. ст. : В. О. Краюшкін, 
В. П. Клочко ; редкол. К. М. Ситник (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1979. – 47 с. : портр. – (Біоібліогр. вчених УРСР / 
АН УРСР).  НБУВ: Р28666 
Висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність ученого-геолога, доктора геолого-мінералогічних наук (1938), 
професора, академіка АН УРСР (1957) В. Б. Порфир’єва. Подано основні дати його життя, список літератури про нього 
[1961–1976], хронологічний покажчик його друкованих праць [1930–1978], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик 
назв, співавторів, іменний покажчик). 

352. Володимир Гоцуленко — лауреат обласной комсомольской премии имени Э. Багрицкого : реком. список лит. / 
сост. Н. В. Проницкая ; Упр. культуры Одес. облисполкома, Одес. ОНБ им. В. И. Ленина. – Одесса : [б. и.], 1979. – 6 с. – 
(Молодеже о крае родном). 
Анотований список творів письменника, поета, журналіста Володимира Миколайовича Гоцуленка [1972–1978] і перелік 
літератури про нього рос. та укр. мовами. 

353. Григорій Іванович Шелушков / склали : Р. Сундельзон, Т. Шитікова. – Житомир : [б. в.], 1979. – 7 с. — (Їх 
іменами названі вулиці м. Житомира / Житомир. обл. б-ка ім. Жовтневої рев., Житомир. центр. міська б-ка). 
Військовий, партійний діяч, секретар житомирського підпільного обкому КП України, один із керівників і організаторів 
партизанського руху в Україні під час другої світової війни, Герой Рад. Союзу (1965). 

354. Гузь О. М. Олександр Миколайович Динник / О. М. Гузь, В. В. Георгієвська. – Київ : Наук. думка, 1979. – 47 с. : іл.  
НБУВ: Р28179 
Видання, присвячене фізику, вченому у галузі механіки та теорії пружності, доктору-інженеру (1912), професору, 
академіку ВУАН (1929), АН СРСР (1946) О. М. Диннику, включає короткий біографічний нарис, основні напрямки 
досліджень ученого, розвиток наукових напрямків О. М. Динника, його основні дати життя та діяльності, список наукових 
праць [1905–1950] та список літератури про діяльність О. М. Динника [1947–1976]. 

354а.  Лауреат обласної комсомольської премії ім. Е. Багрицького Богдан Сушинський : реком. список літ. / уклад. 
Л. Корольова ; Одес. ОНБ ім. В. І. Леніна. – Одеса : [б. в.], 1979. – 8 с. – (Молоді про рідний край).  
Анотований список художніх творів письменника, журналіста Богдана Івановича Сушинського виданих окремо та 
опубліковані в журналах і газетах [1972–1979] і перелік літератури про нього. 
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355. Основные публикации профессора П. Л. Охрименко: к 60-летию ученого / сост. В. И. Дегтярев ; Сум. гос. пед. ин-
т им. А. С. Макаренка. – Сумы : [б. и.], 1979. – 20 с.  НБУВ: ВДБО 
Видання містить перелік основних публікацій філолога, літературознавця, фольклориста, доктора філологічних наук, 
професора, академіка АНВШ (1993) Павла Павловича Охрименка за 1939–1979 рр. та список літератури про нього. 
355а. Петро Федорович Сингаївський (до 50-річчя з дня народж.) : бібліогр. список літ. / уклад. Т. Ф. Шитікова ; 
Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1979. – 9 с.  
Видання містить список творів ювіляра, окремо видані і опубліковані [1956–1978] й перелік літератури про нього. 

355б. Письменник-патріот : реком. список літ. / уклад. Л. В. Студьонова ; Чернігів. ОНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : 
[б. в.], 1979. – 6 с.  
Олекса Десняк (справж. Олексій Гнатович Руденко). 

356. Сергей Иванович Васильковский : библиогр. указ. / сост. : Г. Н. Каширина, В. А. Ярошик ; науч. ред. Н. Н. Без-
хутрый ; ХГНБ им. В. Г. Короленка ; ред. Л. П. Ткаченко. – Харьков : [б. и.], 1979. – 30 с.  НБУВ: Р30077 
Видання знайомить з життям і творчістю художника С. І. Васильковського містить розділи: «Краткий перечень репродуциро-
ванных призведений С. И. Васильковского», (за тематичним принципом), «Произведения художника в музеях зобрази-
тельного искусства» (за алфавітом назв музеїв), «Персональные выставки С. И. Васильковского. Выставки, в которых 
принимал участие художник» [1888–1973], «Литература о жизни и деятельности художника» (за хронологією) [1885–1979].  

357. Щербак М. П. Володимир Іванович Вернадський / М. П. Щербак. – Київ : Наук. думка, 1979. – 90 с. : іл. 
НБУВ: ВА328974 
Видання знайомить з життям і творчим доробком мінералога, основоположника геохімії та біогеохімії, філософа, організа-
тора науки, громадського діяча, доктора мінералогії і геогнозії (1897), професора, академіка Російської АН (1909), УАН 
(1919) В. І. Вернадського і має таку структуру: Вступ. Формування поглядів В. І. Вернадського під впливом природничих 
наук; Внесок В. І. Вернадського в мінералогію; В. І. Вернадський — основоположник геохімії; Творець нової науки — 
радіогеології; Ідеї В. І. Вернадського в галузі біогеохімії. Закінчення [висновки]; Основні дати життя і діяльності В. І. Вер-
надського; Золота медаль В. І. Вернадського [список вчених, нагороджених за кращі роботи в галузі геохімії, біогеохімії та 
космохімії у 1965–1975 рр.]; Лауреати премії ім. В. І. Вернадського [1946–1979]; Список наукових праць В. І. Вернадського 
[1888–1946]; Статті, опубліковані в газетах [1898–1941]; Література про діяльність В. І. Вернадського [1900–1967]. 

358. Эммануил Богданович Чекалюк : библиогр. указ. / cост. : Р. И. Филюс, И. Л. Березовский ; АН УССР, Ин-т 
геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов : [б. и.], 1979. – 19 с.  НБУВ: Р28571 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора технічних наук (1962), професора Е. Б. Чекалюка. Подано хронологічний 
покажчик друкованих праць ученого [1938–1979], хронологічний покажчик авторських свідоцтв і патентів [1949–1974], 
допоміжні покажчики (предметно-систематичний, іменний). 

1980 

359. Анатолий Дмитриевич Коваленко / вступ. ст. и указ. печ. работ Ю. Н. Шевченко. – Киев : Наук. думка, 1980. – 
40 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: Р31249 
Видання, присвячене вченому у галузі механіки, доктору технічних наук (1945), професору, академіку АН УРСР (1961) 
А. Д. Коваленко, включає дані про його життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності вченого, список 
літератури про нього [1954–1979], хронологічний покажчик друкованих праць [1938–1976], редагування [1949–1973]. 

360. Афанасий Алексеевич Бычихин. 1865–1933 : биобиблиогр. указ. / сост. В. П. Пономарев ; ред. : М. Л. Десенко, 
Г. Д. Зленко ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1980. – 26 с. – (Ученые Одессы). 
НБУВ: Р34560 
Видання містить біографічну довідку про вченого-агронома, педагога, професора А. О. Бичихіна, основні дати його життя 
і діяльності, хронологічний покажчик опублікованих праць ученого [1892–1928], алфавітний перелік робіт А. О. Бичихіна 
та список літератури про нього [1931–1980]. 

360а. Библиографический указатель работ Симона Самойловича Рубина / сост. Ф. С. Лирисман ; вступ. ст. И. М. Кара-
сюк, А. Ф. Бутыко ; Уман. с. х. ин-т им. А. М. Горького. – Умань : [б. и.], 1980. – 36 с.  НБУВ: Р32488 
Видання включає стислий нарис науково-педагогічної і громадської діяльності, бібліографію праць агронома, професора 
Уманського с. г. інституту Симона Самійловича Рубіна: наукові праці, редагування енциклопедій, наукових збірників, 
книжок; авторефератів дисертацій, підготовлених під керівництвом С. С. Рубіна [1926–1979]. Іменний покажчик співавторів. 

361. Вадим Григорьевич Кононенко : биобиблиогр. указ. / сост. : Л. П. Коншина, Л. В. Житник ; вступ. ст., науч. ред. 
С. Г. Кушнаренко ; отв. за вып. Л. Н. Жужома ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Харьков. авиац. ин-т 
им. Н. Е. Жуковского. – Харьков : Тип. ХАИ, 1980. – 65 с. – (Ученые Харьк. ордена Ленина авиац. ин-та им. Н. Е. Жуковского).  
НБУВ: ВА355481 
Видання, присвячене вченому у галузі авіаційної технології та обробки металів за допомогою тиску, доктору технічних 
наук (1964), професору, заслуженому діячу науки УРСР, ректору Харківського авіаційного інституту ім. Жуковського 
В. Г. Кононенку, містить сптсок літератури про його життя і праці [1963–1979], фото В. Г. Кононенка [1975–1978], список 
його праць [1948–1979], авторських свідоцтв [1961–1979], В. Г. Кононенко — редактор [1967–1974]. До допоміжного 
апарату включено: алфавітний покажчик праць, алфавітний покажчик співавторів, алфавітний покажчик авторських свідоцтв. 

362. Всеволод Арутюнович Лазарян : указ. лит. / сост. : И. Г. Барбас, О. М. Ратникова, С. И. Филиппюк ; вступ. ст. : 
С. И. Конашенко, Л. М. Резникова, Н. М. Хачапуридзе. – Киев : Наук. думка, 1980. – 67 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. 
ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: АО224070 
Видання, присвячене вченому у галузі механіки, доктору технічних наук (1940), професору, академіку АН УРСР (1972) 
В. А. Лазаряну, включає біографічний нарис про нього, список літератури про життя і діяльність ученого [1938–1979], 
хронологічний покажчик друкованих праць (книги, статті [1931–1979], авторські свідоцтва і патенти [1937–1978], 
редагування [1958–1979]), покажчик назв, покажчик співавторів, іменний покажчик, список скорочень. 

363. Георгий Степанович Писаренко / указ. лит. сост. Е. Е. Зеленюк ; вступ. ст. : В. Т. Трощенко, В. В. Матвеева, 
Р. И. Куриат. – Киев : Наук. думка, 1980. – 106 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО225548 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Г. С. Писаренка — вченого у галузі механіки та міцності у машинобудуванні, 
доктора технічних наук (1948), професора, академіка АН УРСР (1964). Подано основні дати його життя і діяльності, 
список літератури про нього [1933–1980], хронологічний покажчик його друкованих праць [1941–1980]. До допоміжних 
покажчиків включено покажчик назв, видання під редакцією Г. С. Писаренка, покажчик співавторів, іменний покажчик. 


