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1981 

375. Александр Александрович Богомолец / вступ. ст., общ. ред. О. А. Богомолец ; указ. лит. сост. Л. В. Сиренко. – 
Киев : Наук. думка, 1981. – 115 с. : 1 л. портр.— (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).       НБУВ: АО227422 
Видання присвячено 100-річчю від дня народження О. О. Богомольця — патофізіолога, доктора медицини (1909), академіка 
ВУАН (1929), АН СРСР (1932), АМН СРСР (1944). У вміщених статтях розкрито основні напрями робіт ученого, його науко-
вий спадок. Подано основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про нього [1930–1981], покажчик праць 
[1902–1969], покажчик назв, видання під редакцією О. О. Богомольця, іменний покажчик, список лауреатів премії Академії 
медичних наук СРСР ім. О. О. Богомольця [1961–1979], список лауреатів премії АН УРСР ім. О. О. Богомольця [1954–1981]. 

376. Александр Ильич Ахиезер / [сост. указ. лит.] : Ю. П. Пересунько, В. В. Пилипенко, А. П. Рекало ; вступ. ст. С. В. Пе-
летминский. – Киев : Наук. думка, 1981. – 41 с. : 1 л. портр.— (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).    НБУВ: Р35895 
Висвітлено життя і наукову діяльність фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук (1940), професора, академіка АН 
УРСР (1964) О. І. Ахієзера. Покажчик містить коротку біографічну статтю, приурочену до 70-річчя з дня народження 
вченого, основні дати життя та діяльності О. І. Ахієзера, список літератури про нього [1959–1980], покажчик його друкованих 
праць [1936–1981]. До допоміжного матеріалу увійшли покажчик назв, покажчик співавторів, іменний покажчик. 

377. Анатолий Яковлевич Ларченков : к 50-летию со дня рождения : реком. указ. лит. / сост. Л. В. Студенова ; 
Черниг. гос. обл. б-ка им. В. Ч. Короленко и др. – Чернигов : [б. и.], 1981. – 14 с. 
Письменник, драматург, кандидат геологічних наук. 

378. Библиография трудов профессора Г. И. Фукса. Коллоидная химия нефти и нефтепродуктов, смазочных 
материалов / сост. Ю. Л. Ищук, И. Г. Фукс ; Науч. совет АН СССР по коллоидной химии и физ.-хим. механики. – Киев : 
[б. и.], 1981. – 42 с. НБУВ: Р35410 
Видання містить бібліографію праць хіміка, доктора хімічних наук (1965), професора Григорія Ісааковича Фукса. Містить 
розділи: «Библиография трудов» [1933–1980]; «Книги и сборники, составленные и редактированные Г. И. Фуксом»; 
«Авторские свидетельства»; «Основные доклады». Із допоміжних покажчиків подано іменний і співредакторів. 
379. Боженко Василь Назарович — герой громадянської війни : до 110-річчя з дня народж. (21.IV.1871 – 
21.VIII.1919) : покажч. літ. / авт.-уклад. Л. Шуменко ; Кіровоград. управління культури облвиконкому, Кіровоград. ОНБ 
ім. Н. К. Крупської. – Кіровоград : [б. в.], 1981. – 8 с. НБУВ: Р35317 
У брошурі подано літературу про життєвий і бойовий шлях радянського революційного та військового діяч а 
В. Н. Боженка [1918–1975]. 

380. Валентин Никифорович Еременко / сост. Н. Д. Лесник ; вступ. ст. Ю. В. Найдич, В. И. Ниженко, Н. Д. Лесник. – 
Киев : Наук. думка, 1981. – 69 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО227886 
Видання, присвячене фізико-хіміку, доктору хімічних наук (1961), професору, академіку АН УРСР (1969) В. Н. Єременку, 
включає нарис життєвого і творчого шляху вченого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього 
[1966–1979], хронологічний покажчик друкованих праць В. Н. Єременка [1941–1980]. Напикінці видання розміщено 
допоміжні покажчики: назв, співавторів, іменний покажчик, список скорочень. 

381. Василий Николаевич Свечников / указ. печ. работ сост. М. Н. Верещак ; вступ. ст. : В. Н. Гриднев, В. Г. Иванченко, 
А. К. Шурина ; редкол. К. М. Сытник (пред.) и др. – Киев : Наук. думка, 1981. – 42 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых 
УССР / АН УССР).  НБУВ: Р34384 
Висвітлено життєвий і творчий шлях металознавця, доктора технічних наук (1936), професора, академіка АН УРСР (1939) 
Василя Миколайовича Свєчникова. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1939–
1979], хронологічний покажчик його друкованих праць [1927–1980], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик, 
покажчик співавторів, іменний покажчик). 

382. Владимир Игнатьевич Хоткевич : библиогр. указ. / сост. С. С. Усатенко ; вступ. ст. Б. Лазарев ; М-во высш. и 
сред.-спец. образования, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [Ротапринт ХГУ], 1981. – 30 с. – (Материалы к 
биобиблиогр. ученых ХГУ ; вып. 9). НБУВ: Р35738 
Публікацію присвячено вченому у галузі низьких температур, педагогу, доктору фізико-математичних наук (1953), 
професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1967) Володимиру Гнатовичу Хоткевичу. Подано основні дати життя і 
діяльності вченого, список літератури про нього [1966–1979], перелік праць В. Г. Хоткевича [1934–1979], статті, 
опубліковані в газетах [1961–1974]; кандидатські дисертації, виконані під керівництвом професора В. Г. Хоткевича [1962–
1978]; алфавітний покажчик праць; покажчик співавторів. 

383. Владимир Ипполитович Липский. 1863–1937 : биобиблиогр. указ. / сост. : Т. М. Добринова, О. Г. Кушнир ; ред. : 
М. Л. Десенко, Г. Д. Зленко ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [ОГНБ им. А. М. Горького], 1981. – 
43 с. – (Ученые Одессы).  НБУВ: Р37020 
Видання, присвячене вченому-ботаніку, академіку УАН (1919), члену-кореспонденту АН СРСР (1924) Володимиру 
Іполітовичу Липському, включає біографічну довідку, основні дати життя та діяльності вченого, хронологічний перелік 
його праць [1888–1932], список літератури про життя і діяльність В. І. Липського [1887–1973], алфавітний перелік праць 
академіка, покажчик географічних назв, список використаних джерел. 

384. Йосип Олексійович Дзендзелівський : бібліогр. покажч. / уклад. О. Д. Кізлик ; передм. Я. В. Закревська ; відп. 
ред. Л. Л. Гумецька ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [Ротапр. ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР], 1981. – 109 с. 
НБУВ: ВА381242 
Видання, присвячене мовознавцю, доктору філологічних наук (1961), професору Й. О. Дзендзелівському, містить передмову; 
хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1951–1981]; список літератури про нього [1955–1981]; алфавітний 
покажчик друкованих праць Й. О. Дзендзелівського; алфавітний покажчик праць, рецензованих Й. О. Дзендзелівським; 
алфавітний покажчик праць, що вийшли за редакцією Й. О. Дзендзелівського. Напикінці розміщено покажчик співавторів, 
алфавітний покажчик видань, в яких друкувалися праці Й. О. Дзендзелівського; іменний покажчик. 

385. Катерина Рубчакова (1881–1919) : до 100-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: С. П. Костюк, П. К. Мед-
ведик ; вступ. ст. та наук. ред. Р. Ф. Кирчів ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ, 1981. – 29 с. : 3 с. іл.  
НБУВ: Р37202 
Видання містить стислу довідку про творчий шлях актриси театру, співачки Катерини Андріївни Рубчакової; «Літературу 
про життя та діяльність» [1939–1981]; «Матеріали до 100-річчя від дня народження»; «К. Рубчакова у художній літературі 
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та мистецтві»; «К. Рубчакова у фотографіях та листівках»; «Платівки із записом голосу К. Рубчакової»; «Сценічний 
репертуар К. Рубчакової» [1897–1919] (оперні партії, партії в оперетах, драматичні ролі). Додано іменний покажчик. 
386. Лукія Лук’янівна Гумецька : бібліогр. покажч. / уклад.: М. А. Вальо, Г. В. Войтів ; передм. Я. В. Закревська ; 
АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника, Ін-т суспіл. наук. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 1981. – 47 с.   НБУВ: 

Р34192 
Покажчик, присвячений мовознавцю-славісту, доктору філологічних наук (1957), професору Л. Л. Гумецькій, включає 
передмову, список літератури про неї [1957–1980], хронологічний покажчик друкованих праць Л. Л. Гумецької [1949–
1980], алфавітний покажчик її друкованих праць; перелік праць, що вийшли за редакцією Л. Л. Гумецької [1959–1978]; 
іменний покажчик. 

387. Лук’ян Мелантійович Табукашвілі : реком. бібліогр. список / [уклад.: В. М. Бойківська, Т. Ф. Шитікова] ; Коростен. 
міський від. культури, Центр. міська б-ка ім. М. Островського. – Коростень : [б. в.], 1981. – 8 с. – (Їх іменами названі вулиці 
м. Коростеня). 
Радянський революційний, військовий діяч.  

388. Марійка Підгірянка : бібліогр. покажч. / упоряд. П. Г. Баб’як, О. О. Дзьобан ; ред. Є. Є. Кравченко ; АН УРСР, ЛНБ 
ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1981. – 101 с. : портр.  НБУВ: ВА362538 
Видання підготовлено до 100-річчя від дня народження поетеси Марії Омелянівни Домбровської (псевдонім — Марійка 
Підгірянка). Матеріал згруповано у двох основних розділах: «Твори» (збірки, вірші, публіцистичні та літературно-
критичні статті, автографи, збірки віршів, листи) [1906–1980]; «Матеріали про життя і творчість поетеси» (висловлювання 
видатних діячів літератури про Марійку Підгірянку; музичні твори на слова Марійки Підгірянки; Марійка Підгірянка у 
фотографіях і творах мистецтва; фотографії, опубліковані на сторінках газет; некрологи) [1908–1981]. Із допоміжних 
подано алфавітний покажчик творів та іменний покажчик використаних періодичних видань. 
389. Наш славный земляк : реком. указ. лит. к 100-летию со дня рождения К. Е. Ворошилова / сост. Г. Г. Табачникова ; 
отв. за вып. А. А. Мясоедова ; Ворошиловград. ОНБ им. А. М. Горького. – Ворошиловград : [б. и.], 1981. – 7 с.   НБУВ: Р35200 
Видання, присвячене радянському військовому, політичному, державному діячу Клименту Єфремовичу Ворошилову, 
складається з таких розділів: «Произведения К. Е. Ворошилова» [1953–1971]; «К. Е. Ворошилов — государственный и 
общественный деятель, выдающийся полководец»; «Ворошилов и наш край»; «Образ К. Е. Ворошилова в художественной 
литературе». Весь матеріал подано за алфавітним принципом. 

390. Николай Иванович Пирогов : науч.-вспом. указ. отеч. лит. 1966 – І пол. 1981 г. / сост. М. В. Апанова ; отв. за 
вып. Р. И. Павленко ; М-во здравохранения УССР, Респуб. науч. мед. б-ка им. Д. И. Ульянова. – Киев : [б. и.], 1981. – 16 с. 
НБУВ: Р36401 
Видання, присвячене медику-хірургу М. І. Пирогову, складається з таких розділів: «Литература о жизни и деятельности 
Н. И. Пирогова»; «Н. И. Пирогов — хирург и основоположник военно-полевой хирургии»; «Н. И. Пирогов и другие вопросы 
медицины»; «Н. И. Пирогов — педагог и общественый деятель». Вся література подана за алфавітним принципом. 

391. Семен Яковлевич Брауде / сост. : Ю. М. Брук, И. Н. Жук ; вступ. ст. А. В. Мень ; редкол. К. М. Сытник (предс.) [и др.]. – 
Киев : Наук. думка, 1981. – 41 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).     НБУВ: Р34247, Білодід І. К. № 1428 
До покажчика увійшов короткий нарис про життєвий і творчий шлях радіофізика, радіоастронома, доктора технічних наук 
(1943), професора, академіка АН УРСР (1969) С. Я. Брауде, основні дати його життя і діяльності, список літератури про 
нього [1958–1981] та покажчик друкованих праць ученого (за хронологією) [1934–1979]. Напикінці подано допоміжні 
покажчики: алфавітний, іменний та покажчик співавторів. 

1982 

392. Александр Васильевич Кирсанов / указ. лит. сост. : И. В. Корнейчук, И. А. Яковлева ; вступ. ст. И. Н. Жмурова, 
Н. Г. Фещенко, В. И. Шевченко и др. ; редкол. К. М. Сытник и др. – Киев : Наук. думка, 1982. – 70 с. : 1 л. портр. – 
(Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО231411 
Видання, присвячене доктору хімічних наук (1939), професору, академіку АН УРСР (1961) О. В. Кірсанову, включає 
стислий біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1958–1982], 
хронологічний покажчик друкованих праць [1925–1981]. 

393. Александр Сергеевич Давыдов / указ. лит. сост. : О. В. Угрюмова, Г. Ф. Филиппов ; вступ. ст. : Ю. Б. Гайдидей, 
В. М. Локтев, А. А. Суриков, Г. Ф. Филиппов. – Киев : Наук. думка, 1982. – 53 с. : ил., 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых 
УССР / АН УССР).  НБУВ: АО231800 
Персональний бібліографічний покажчик підготовлено до 70-річчя від дня народження О. С. Давидова — фізика-теоретика, 
доктора фізико-математичних наук (1950), професора, академіка АН УРСР (1964). До покажчика включено короткий нарис 
про життя та діяльність ученого, основні дати його життя і діяльності, сптсок літератури про нього [1957–1982], хроно-
логічний покажчик друкованих праць [1940–1982], алфавітний покажчик назв праць, іменний покажчик, список скорочень. 

394. Библиографический указатель трудов академика АН УССР, доктора технических наук, профессора Феодосия 
Борисовича Гриневича / сост. : Л. Ф. Перехрест, А. Е. Андриевская, И. И. Яковлева ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – 
Киев : [б. и.], 1982. – 59 с. : портр.   НБУВ: ВА387759 
Видання містить короткий нарис про наукову діяльність ученого у галузі електротехніки, прикладної метрології та 
електричних вимірювань, доктора технічних наук (1964), професора, академіка АН УРСР (1979), заслуженого винахідника 
УРСР (1972), заслуженого діяча науки і техніки (1976) Ф. Б. Гриневича; хронологічний покажчик його праць [1958–1982]; 
перелік авторських свідоцтв [1958–1982] та патентів [1971–1974]. 

395. Валентин Никитич Потураев / указ. лит. сост. С. Г. Прошко ; вступ. ст. Н. С. Полякова. – Киев : Наук. думка, 
1982. – 82 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО229100 
Висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність доктора технічних наук (1965), професора, академіка АН УРСР (1979) 
Валентина Микитовича Потураєва. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1959–1981], 
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