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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. 
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364. Герой Соціалістичної Праці Василь Михайлович Кавун : (реком. бібліогр. список літ.) / склали : Л. В. Маліновська, 
Т. Ф. Шитікова ; Житом. ОНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1980. – 19 с. — (Знатні люди Житомирщини). 
Новатор с. г. виробництва, радянський державний і партійний діяч, Герой Соц. Праці (1962). 

365. Іван Михайлович Дузь : бібліогр. покажч. / уклад. Л. С. Скржипчак ; М-во культури УРСР, ОДНБ 
ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1980. – 63 с. – (Сер. «Письменники Одеси»).  НБУВ: ВА357139 
Видання містить коротку біографічну довідку про поета, прозаїка, публіциста, критика, літературознавця, педагога, журна-
ліста, доктора філологічних наук (1967), професора І. М. Дузя та наступні розділи: «Окремі видання», «Наукові публікації 
в збірниках та журналах», «Вступні статті, післямови, примітки, публікації», «Газетні виступи», «Художні твори», «Упо-
рядкування та редагування», «Література про життя і творчість». Із допоміжних покажчиків подано «Список періодичних 
видань, зафіксованих у покажчику». Матеріал у кожному розділі подано за хронологією у межах 1937–1980 рр. 
366. Іванна Блажкевич : бібліогр. покажч. / уклад.: П. Г. Баб’як, В. І. Хома ; ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР. – Львів : 
[б. в.], 1980. – 45 с.  НБУВ: Р32605 
Покажчик, присвячений письменниці, громадському діячу, журналісту Іванні Омелянівні Блажкевич, містить наступні 
розділи: «Основні дати життя і творчості Іванни Блажкевич», «Твори» (збірки, вірші, оповідання, драматичні твори, 
публіцистичні та літературно-критичні статті), «Література про життя і творчість Іванни Блажкевич» (до 80-річчя з дня 
народження; до 85-річчя з дня народження; до 90-річчя з дня народження; музичні твори на слова Іванни Блажкевич; 
Іванна Блажкевич в образотворчому мистецтві; некрологи). Із допоміжних подано алфавітний покажчик творів, іменний та 
список періодичних видань, використаних у виданні.  

367. Михайло Прокопович Гуменюк : бібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Ільницька ; відп. ред. Є. М. Стасюк ; АН УРСР, 
ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1980. – 33 с. НБУВ: Р32645 
Видання знайомить з життям і творчістю бібліографа, літературознавця, бібліотекаря, педагога, філолога М. П. Гуменюка і 
містить розділи: «Окремі видання» (бібліографічні покажчики, укладені М. П. Гуменюком); «Статті з питань історії 
бібліографії та бібліотекознавства»; «Літературно-критичні та публіцистичні статті, рецензії на художні твори, публікація 
матеріалів»; «Редагування бібліографічних покажчиків та інших видань»; «Матеріали про бібліографічну та літературно-
критичну діяльність М. П. Гуменюка». Із допоміжних покажчиків подано іменний та список використаних періодичних 
видань». Хронологічні межі — 1950–1979 рр.  

368. Михайло Андрійович Голубець : бібліогр. покажч. / уклад. Н. І. Кошик ; наук. ред. В. П. Кучерявий ; АН УРСР, 
ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [Ротапринт ЛНБ ім. В. Стефаника], 1980. – 40 с.  НБУВ: Р37107 
Видання містить життєвий і творчий шлях геоботаніка, еколога, педагога, доктора біологічних наук (1970), професора, 
академіка АН УРСР (1990), державного та політичного діяча М. А. Голубця, список літератури про життя й діяльність 
вченого [1967–1980], хронологічний покажчик його друкованих праць [1958–1980], алфавітний покажчик друкованих 
праць М. А. Голубця, праці, що вийшли під редакцією науковця. Напикінці розміщено іменний покажчик. 

369. Николай Иванович Супруненко / сост. указ. лит. Е. Г. Кузнецова ; вступ. ст. Ю. М. Гамрецкий ; редкол. К. М. Сытник 
(предс.) и др. – Киев : Наук. думка, 1980. – 54 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).         НБУВ: АО223388 
Покажчик, присвячений доктору історичних наук (1958), професору, академіку АН УРСР (1972) М. І. Супруненко містить 
біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1958–1979], хронологічний 
покажчик праць М. І. Супруненко [1938–1979], допоміжні покажчики (покажчик співавторів, іменний покажчик). 

370. Олег Павлович Кущ : бібліогр. покажч. : до 40-річчя утворення ЛНБ АН УРСР / упоряд. Є. Є. Кравченко ; відп. 
ред. Є. М. Стасюк ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1980. – 49 с.  НБУВ: Р32644 
Видання знайомить з життям і творчістю вітчизняного історика, бібліографа О. П. Куща. Складається з розділів: «Окремі 
видання» (бібліографічні покажчики, методичні матеріали, збірники) [1953–1978]; «Літературно-критичні статті, рецензії 
та інші матеріали інформаційного характеру»; «Праці, що вийшли під редагуванням О. П. Куща»; «Матеріали про 
бібліографічну та літературно-критичну діяльність О. П. Куща». Із допоміжних подано іменний та покажчик використаних 
періодичних видань. 
371. Остап Тарнавський : бібліогр. покажч. / зібрала й упоряд. М. Тарнавська. – Філадельфія, 1980. – 77 с.  
НБУВ: ВА503403, 4515укр 
Покажчик присвячено 60-річчю Остапа Давидовича Тарнавського — письменника, перекладача, літературознавця, 
культурного діяча, журналіста в діаспорі. Матеріал упорядковано за хронологією та систематизовано за такими розділами: 
«Хронологія життя і творчості», «Окремі видання», «Оригінальна поезія», «Перекладна поезія», «Оригінальна проза», 
«Перекладна проза», «Літературно-мистецькі статті і наукова критика», «Світоглядно-філософські статті», «Статті з 
політичною, економічною та загально-громадською тематикою», «Літературно-мистецька, театральна та загально-
громадська хроніка», «Англомовні статті та рецензії», «Переклади на чужі мови», «Біобібліографічні довідки», «Рецензії і 
критичні відгуки». Із допоміжних подано покажчик авторів та заголовків. Включено видання з 1948 до 1977 р. 

372. Роман Федорів : бібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Ільницька ; відп. ред. М. П. Гуменюк ; АН УРСР, ЛНБ 
ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1980. – 55 с. : портр. НБУВ: ВА356728 
Покажчик підготовлено до 50-річчя від дня народження письменника Романа Миколайовича Федоріва. Містить розділи: 
«Твори Романа Федоріва» (окремі видання, публікації, переклади творів) [1956–1979]; «Про творчість Романа Федоріва» 
[1960–1979], допоміжний іменний покажчик. 

373. Серафим Іванович Субботін / уклад. А. І. Заєць-Комарова ; вступ. ст. : А. В. Чекунов, В. І. Старостенко ; редкол. 
К. М. Ситник (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1980. – 47 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: Р31307 
Публікація висвітлює життєвий і творчий шлях геофізика, геолога, доктора геолого-мінералогічних наук (1955), 
професора, академіка АН УРСР (1961) С. І. Субботіна. Подано біографічний нарис, основні дати життя й діяльності 
вченого, список літератури про нього [1961–1978], хронологічний покажчик його друкованих праць [1935–1979], 
допоміжні покажчики (алфавітний покажчик, співавторів та співредакторів, іменний покажчик, предметно-систематичний, 
регіональний покажчик). 

374. Степан Костянтинович Гуменюк : бібліогр. список літ. (1960–1979) / уклад.: С. Р. Пащенко, Л. Й. Вайслович ; 
ред. Т. Г. Нижник ; Хмельниц. держ. обл. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 1980. – 21 с.       НБУВ: Р33808 
Видання містить покажчик праць бібліографа, краєзнавця, історика С. К. Гуменюка та список літератури про нього. Бібліогра-
фія подана за тематичним принципом і розміщена у наступних розділах: «Загальні матеріали про область», «Історія краю до 
Великого Жовтня», «Великий Жовтень і громадянська війна», «Соціалістичне будівництво (1921–1941 рр.)», «Хмельниччина 
у Великій Вітчизняній війні. 1941–1945 рр.», «Післявоєнний період», «Нариси, оповідання», «Про С. К. Гуменюка».  

 


