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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], 
хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1957–1981], перелік авторських свідоцтв [1964–1981], список видань під 
редакцією В. М. Потураєва [1975–1980], допоміжні покажчики (назв творів, співавторів, іменний, список скорочень). 

396. Василий Васильевич Глушко / сост. Р. А. Костенок, Л. М. Рейфман ; вступ. ст. В. С. Бурова, С. С. Круглова. – 
Киев : Наук. думка, 1982. – 53 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).          НБУВ: АО232056 
Видання має стандартну схему для покажчиків серії «Біобібліографія вчених УРСР»: нарис про життєвий та творчий шлях 
вченого-геолога, педагога, доктора геолого-мінералогічних наук (1966), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1970) 
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В. В. Глушка, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1964–1972], покажчик друкованих праць 
(хронологічний) [1954–1980]. Наприкінці представлено алфавітний покажчик, покажчик співавторів та співредакторів, 
іменний покажчик, список скорочень. 

397. Владимир Николаевич Никитин / сост. М. Г. Швалб ; вступ. ст. В. И. Махинько. – Киев : Наук. думка, 1982. – 
77 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО231067  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі вікової і порівняльної фізіології і біохімії, доктора біологічних наук 
(1939), професора, академіка АН УРСР (1967) Володимира Миколайовича Нікітіна. Наведено основні дати життя і 
діяльності вченого, список літератури про нього [1955–1981], хронологічний покажчик його друкованих праць [1929–
1982], покажчик назв, іменний покажчик. 

398. Владимир Федорович Лаврушин : биобиблиогр. указ. / сост. Р. Г. Найко ; науч. рук. Н. Ф. Педченко ; библиогр. 
ред. М. Г. Швалб ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [Ротапринт ХГУ], 
1982. – 40 с.  НБУВ: Р38150 
Видання, присвячене доктору хімічних наук (1956), професору, заслуженому діячу науки УРСР В. Ф. Лаврушину, включає 
біографічну інформацію про вченого, список літератури про його життя і діяльність [1961–1981], хронологічний список 
опублікованих праць В. Ф. Лаврушина [1938–1981]; перелік кандидатських дисертацій, що виконані під його керівництвом 
[1963–1981]; покажчик співавторів.  

399. Всеволод Борисович Соллогуб / указ. лит. сост. : А. И. Заяц-Комарова, Р. И. Сенкевич ; вступ. ст. О. М. Харито-
нова. – Киев : Наук. думка, 1982. – 67 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).    НБУВ: АО230738 
Висвітлено основні етапи життя, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності геофізика, доктора геолого-
мінералогічних наук (1963), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1967) В. Б. Соллогуба. Подано біографічний 
нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього, хронологічний перелік праць [1954–
1980] та допоміжні покажчики (алфавітний, співавтрорів та співредакторів). В окремий розділ виділено роботи, редаговані 
В. Б. Соллогубом. 

400. Георгій Книш : до 60-річчя з дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад. І. М. Вершиніна ; відп. ред. М. З. Романченко ; 
Т-во книголюбів УРСР, Первинна орг. т-ва книголюбів при ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР. – Львів : [б. в.], 1982. – 103 с. 
НБУВ: ВА388786 
Покажчик знайомить з життям та творчістю письменника Георгія Арсеновича Книша. Містить розділи: «Твори» (окремі 
видання, публікації, поезії, проза, переклади); «Переклади творів Г. Книша» (рос., пол. мовами); «Література про життя і 
творчий шлях Г. Книша». Із допоміжних покажчиків подано список використаних періодичних видань. Матеріал охоплює 
період 1940–1982 рр. 

401. Гордієнко Г. Бібліографія друкованих праць за роки 1927–1982 : (з нагоди 80-ліття автора) = Bibliography of printed 
works / Гаврило Гордієнко. – Філядельфія, 1982. – 187 с. : іл.  НБУВ: ВА604691, 10258укр 
Видання включає бібліографію праць журналіста, мемуариста Гаврила Максимовича Гордієнка [1927–1982] (подану за 
хронологією), відгуки на окремі його видання («Аграрна реформа на Волині в ХVI ст.», «Історія культурних рослин», 
«Червона калина», «Під щитом Марса (т. 1–2)», «Хліб наш насущний»), автобіографію. 
402. Иван Иванович Ляшко / указ. лит. сост. : О. Е. Крашенинникова, Г. Е. Мистецкий ; вступ. ст. : Ю. А. Митропольский, 
В. С. Михалевич, И. В. Сергиенко. – Киев : Наук. думка, 1982. – 53 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).
  НБУВ: АО231089 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Івана Івановича Ляшка — доктора фізико-математичних наук (1965), професора, 
академіка АН УРСР (1973). Подано основні дати його життя та діяльності; список літератури про нього [1959–1982]; 
хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1955–1981]. До допоміжного апарату увійши: покажчик назв, 
покажчик співавторів, іменний покажчик, список скорочень. 

403. Иван Николаевич Буланкин : биобиблиогр. указ. лит. / сост. М. Г. Швалб ; науч. ред. Е. В. Парина ; М-во высш. и 
сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1982. – 31 с. – (Биобиблиогр. указ. лит. об 
ученых ХГУ ; вып. 5).  НБУВ: Р38758 
Видання присвячено біохіміку, доктору біологічних наук (1939), професору, академіку АН УРСР (1951), ректору 
Харківського університету (1945–1960), заслуженому діячу науки і техніки України (1951) І. М. Буланкіну. Матеріал у 
покажчику розташовано у такій послідовності: «Парина Е. В. Иван Николаевич Буланкин (1901–1960)»; «Основные даты 
жизни и деятельности академика И. Н. Буланкина»; «Литература о жизни и трудах И. Н. Буланкина» [1935–1981]; «Фото 
И. Н. Буланкина» [1937–1980]; «Список трудов И. Н. Буланкина» [1928–1963]; «Кандидатские диссертации, выполненные 
под руководством И. Н. Буланкина» [1941–1961]; «Алфавитный указатель трудов И. Н. Буланкина»; «Указатель 
соавторов». 

404. Илья Михайлович Поляков / указ. лит. сост. М. К. Погребняк ; вступ. ст. : Д. В. Тер-Аванесян, П. В. Михайлова ; 
редкол. К. М. Сытник (предс.) и др. – Киев : Наук. думка, 1982. – 59 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН 
УССР ).  НБУВ: АО232090 
Видання знайомить із життям та діяльністю доктора біологічних наук (1942), професора, члена-кореспондента АН УРСР 
(1948) Іллі Михайловича Полякова. До публікації включено біографічну статтю, основні дати життя і діяльності вченого, 
список літератури про нього [1963–1986], хронологічний покажчик друкованих праць І. М. Полякова [1940–1985] та 
допоміжні покажчики. 

405. Любомир Р. Винар історик, педагог, бібліограф = Lubomyr Wynar Historian — Educator — Bibliographer / ред. 
О. Домбровський ; Укр. іст. т-во. – Мюнхен [та ін.], 1982. – 70 с. : іл.   НБУВ: ВА608768, 10537укр 
Видання присвячене 30-річчю науково-академічної праці американського історика, бібліографа, громадського і наукового 
діяча українського походження, доктора філософії (1957), професора Любомира-Романа Івановича Винара. Містить 
наступні розділи: «Слово про Любомира Винара» (О. Оглоблин), «Науково-організаційна діяльність Любомира Винара» 
(О. Домбровський), «Вибрана бібліографія праць Любомира Винара» (Д. Штогрин). Бібліографію подано за хронологією 
[1950–1980]. В межах кожного року систематизовано за такими позиціями — книжки, статті і окремі видання, рецензії, 
енциклопедичні гасла, бібліографічні нотатки. 
406. Николай Васильевич Новиков / сост. : М. Я. Гонтарь, В. А. Ковалев, И. Н. Романчук, М. И. Самойленко ; 
АН УССР, Ин-т сверхтвердых материалов. – Киев : [б. и.], 1982. – 24 с.  НБУВ: ІБД 
Бібліографічний покажчик присвячений вченому у галузі механіки, міцності і довговічності матеріалів, доктору технічних 
наук (1976), професору, академіку АН УРСР (1985) М. В. Новікову. Подано список друкованих праць ученого [1958–
1982], перелік авторських свідоцтв [1969–1981]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/401.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/405.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/405.pdf
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407. Николай Григорьевич Холодный / указ. лит. сост. А. П. Брайон ; вступ. ст. и общ. ред. К. М. Сытник. – Киев : 
Наук. думка, 1982. – 96 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО229996 
Покажчик підготовлено до 100-річчя від дня народження ботаніка, мікробіолога та еколога, доктора ботаніки (1926), 
професора, академіка ВУАН (1929) Миколи Григоровича Холодного. Подано нарис життєвого та творчого шляху вченого, 
основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1945–1979], хронологічний покажчик друкованих 
праць М. Г. Холодного [1907–1970]. До допоміжного апарату включено: алфавітний покажчик, покажчик співавторів, 
іменний та предметно-систематичний покажчики, список лауреатів премії Академії наук УРСР ім. М. Г. Холодного. 

408. Олег Константинович Антонов / указ. лит. сост. : В. Б. Ильченко, Л. П. Веракша ; вступ. ст. : В. И. Пашинцев, 
А. Н. Грацианский. – Киев : Наук. думка, 1982. – 38 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).      НБУВ: Р37163 
Персональний бібліографічний покажчик знайомить із життєвим і творчим шляхом О. К. Антонова — авіаконструктора, 
доктора технічних наук (1960), професора, академіка АН УРСР (1967). Включено біографічну статтю про вченого, основні 
дати його життя та діяльності, список літератури про О. К. Антонова [1959–1981], його науково-конструкторські розробки 
[1923–1980], покажчик винаходів [1934–1980], хронологічний покажчик друкованих праць [1924–1981], видання під 
редакцією О. К. Антонова. Наприкінці розміщено покажчик співавторів. 

409. Список научных трудов Васильева Всеволода Викторовича / ИПМЭ АН УССР. – Киев : [б. и.], 1982. – 20 с. 
НБУВ: ВДБО 
Це власноруч складений список наукових праць [1950–1981] ученого в галузі енергетики, прикладної та обчислювальної 
математики, обчислювальної техніки та моделювання, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР 
(1982) Всеволода Вікторовича Васильєва, перелік його авторських свідоцтв, патентів, свідоцтв про реєстрацію [1960–
1981]. 

410. Степан Петрович Ковганюк : бібліогр. покажч. / склали : Г. Д. Зленко, Є. Ф. Ткаченко ; ред. М. Л. Десенко. – 
Одеса : [б. в.], 1982. – 38 с. – (Письменники Одещини).  НБУВ: Р39651 
Видання, присвячене письменнику, перекладачу, перекладознавцю С. П. Ковганюку, містить біографічну довідку, перелік 
його перекладів (з рос., біл., пол., італ. мов [1930–1975]), список власних творів (окремі видання, в журналах, газетах 
[1930–1981]), список літератури про його життя і творчу діяльність [1953–1982], бібліографічні матеріали [1953–1978]. До 
допоміжних покажчиків включено: іменний покажчик авторів, яких прекладав С.П. Ковганюк; іменний покажчик інших 
авторів; список збірників і періодичних видань, зафіксованих у покажчику. Матеріал подано за алфавітним принципом. 
Хронологічні межі — 1929–1982 рр. 

411. Толопко Дмитро Костянтинович : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Д. Федевич, Т. М. Мокрівський ; відп. ред. 
Й. Й. Ятчишин ; Львів. політех. ін-т. – Львів : [б. в.], 1982. – 15 с.  НБУВ: Р39353 
Видання містить хронологічний покажчик друкованих праць доктора хімічних наук (1976), професора Д. Г. Толопка 
[1938–1982]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

412. Ювеналий Петрович Зайцев : библиогр. указ. / сост. Л. И. Шекера ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горь-
кого. – Одесса : [б. и.], 1982. – 35 с. – (Ученые Одессы). НБУВ: Р40280 
Видання, присвячене гідробіологу, доктору біологічних наук (1965), професору, академіку НАН України (1997) 
Ю. П. Зайцеву, включає наступні розділи: «Ювеналий Петрович Зайцев: биографическая справка»; «Общие вопросы 
морской биологии» [1967–1982]; «Исследование ихтиопланктона» [1952–1963]; «Вопросы морской нейстонологии и 
контурных сообществ моря» [1957–1980]; «Влияние хозяйственной деятельности на морскую среду» [1964–1980]; 
«Охрана Черного моря» [1967–1982]; «Вопросы повышения биопродуктивности водоемов» [1956–1980]; «Работы по 
другим вопросам» [1950–1981]; «Редактирование, рецензирование» [1970–1981]; «Газетные публикации, интервью» 
[1949–1982]; «Литература о жизни и деятельности» [1955–1982]; «Алфавитный перечень работ Ю. П. Зайцева»; 
«Хронология публикаций работ Ю. П. Зайцева». 

413. Ярослав Галан (1902–1949) : до 80-річчя з дня народж. : бібліогр. покажч. / упоряд. М. А. Вальо ; відп. ред. 
Є. М. Стасюк ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1982. – 354 с.  НБУВ: ВА382875 
Покажчик, присвячений письменнику Ярославу Олександровичу Галану, містить бібліографію його творів, яка розміщена 
у наступних розділах: «Твори Я. Галана», «Переклади творів Я. Галана», «Література про життя і творчість Я. Галана». Із 
допоміжних подано покажчик псевдонімів, іменний та використаних періодичних видань. Хронологічні межі включеного 
матеріалу — 1927–1981 рр.  

414. Ярослав Галан (1902–1949) : реком. покажч. літ. / уклад. Л. М. Терещенко ; Львів. обл. упр. культури, Львів. держ. 
респ. наук. б-ка ім. Я. Галана. – Львів : [б. в.], 1982. – 46 с.  НБУВ: Р38024 
У виданні подано розділи «Основні дати життя і творчості Я. Галана», «Видання та публікації творів Я. Галана» (1951–
1975 рр.), «Література про життя і творчість Я. Галана» (за алфавітом). 

1983 

415. Анатолий Корнеевич Шидловский : библиогр. указ. тр. / сост. Л. Ф. Перехрест ; вступ. ст. : В. Г. Кузнецов, 
Б. П. Борисов ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – Киев : [б. и.], 1983. – 41 с.   НБУВ: Р41565 
Покажчик знайомить з життям та творчістю вченого в галузі електроенергетики і електротехніки, доктора технічних наук 
(1971), професора, академіка АН УРСР (1985) А. К. Шидловського. Подано біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності, бібліографію праць А. К. Шидловського [1961–1983], покажчик співавторів. 

416. Василий Иванович Китык : библиогр. указ. / сост. В. И. Царинный ; авт. предисл. Е. П. Сливко ; отв. ред. О. И. Петри-
ченко ; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов : [Вільна Україна], 1983. – 21 с.     НБУВ: Р40918 
Персональний бібліографічний покажчик, присвячений геологу, мінералогу, доктору геолого-мінералогічних наук (1968), 
професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1982) Василю Івановичу Кітику, містить передмову, хронологічний покажчик 
друкованих праць [1957–1983] та допоміжний іменний покажчик. 

417. Виктор Петрович Шестопалов : библиогр. указ. / сост. : Н. В. Андренко, А. И. Носич ; вступ. ст. : А. Я. Усикова, 
С. А. Масалова. – Киев : Наук. думка, 1983. – 62 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: АО232207 
Видання знайомить із життям та діяльністю доктора фізико-математичних наук (1962), академіка АН УРСР (1979) 
В. П. Шестопалова. Подано біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про 
нього [1967–1982], хронологічний покажчик праць В. П. Шестопалова [1952–1982], алфавітний покажчик, перелік 
авторських свідоцтв, допоміжні покажчики (покажчик співавторів, іменний покажчик, список скорочень). 


