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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). 
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418. Воїн, землероб, герой : Герой Соц. Праці Борис Єгорович Савельєв : реком. анот. бібліогр. список / склали : 
В.І. Міненко, Т. Ф. Шитікова ; Житомир. ОНБ ім. Жовтневої рев., Народиц. ЦНБ. – Житомир : [б. в.], 1983. – (Знатні люди 
Житомирщини). 

419. Євген Прохорович Кирилюк / уклад.: Л. В. Беляєва, Ю. Л. Гунченко, Н. М. Деркач ; вступ. ст. В. Шубравський ; 
редкол. К. Ситник (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1983. – 95 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). 
НБУВ: АО232905 
Персональний бібліографічний покажчик знайомить із життєвим і творчим шляхом доктора філологічних наук (1952), 
члена-кореспондента АН УРСР (1957) Є. П. Кирилюка. До видання включено основні дати життя й діяльності вченого, 
список літератури про нього [1925–1981], хронологічний покажчик його друкованих праць [1924–1982]. Наприкінці 
розміщено покажчик назв та іменний покажчик. 

420. Євдокія Титаренко — Лауреат Державної премії СРСР : список літ. / уклад. Т. Маркова ; Упр. культури виконкому 
Черкас. обл. Ради нар. депутатів, Черкас. ДОНБ ім. В. В. Маяковського. – Черкаси : [б. в.], 1983. – 6 с. 
Передовик с. г. виробництва, Герой Соц. праці. 

421. Иван Савич : к 70-летию со дня рождения писателя : реком. указ. лит. / сост. Г. Г. Табачникова ; ред. Г. С. Довнар ; 
Ворошиловград. обл. б-ка им. А. М. Горького. – Ворошиловоград : [б. и.], 1983. – 7 с. НБУВ: ВДБО 
Іван Савич (справж. Іван Савич Лук'яненко) — поет і журналіст. У виданні вміщено бібліографію (основні видання творів 
[1957–1981], публікації [1961–1982], список літератури про життя і діяльність [1964–1980]) письменника. Без допоміжних 
покажчиків. 

422. Леонид Александрович Шубенко-Шубин / сост. : Л. А. Кулик, О. В. Лелявина ; вступ. ст. : Ю. П. Антипцева, 
А. А. Тарелина. – Киев : Наук. думка, 1983. – 41 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).    НБУВ: Р40726 
Видання присвячено 70-річчю від дня народження доктора технічних наук (1961), академіка АН УРСР (1967) 
Л. О. Шубенка-Шубіна. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1948–1982], 
бібліографію друкованих праць ученого [1934–1981], алфавітний покажчик, перелік авторських свідоцтв, список праць, що 
вийшли під редакцією вченого, допоміжні покажчики (співавторів та іменний). 

423. Марія Миколаївна Мольнар-Мундяк (1928–1958) : бібліогр. покажч. / склад. М. А. Вальо ; вступ. ст. Г. Вервес ; 
відп. ред. Є. М. Стасюк ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1983. – 28 с. НБУВ: Р41160 
У виданні зібрано матеріал про наукову діяльність філолога-славіста М. М. Мольнар-Мундяк. Основні розділи: 
«Друковані праці» (1945–1960 рр.), «Збірники, видані з участю Марії Миколаївни Мольнар-Мундяк» (1957–1959 рр.), 
«Література про життя і наукову діяльність» (1954–1982 рр.), «Бібліографічні покажчики». Із допоміжних покажчиків 
вміщено іменний. 

424. Олег Степанович Вялов : библиогр. указ. / сост. библиогр. В. И. Царинный ; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии 
горючих ископаемых ; отв. ред. В. В. Даныш. – Львов : [Типогр. изд-ва «Вільна Україна»], 1983. – 35 с.          НБУВ: Р41987 
Видання присвячено доктору геолого-мінералогічних наук (1937), професору, академіку АН УРCР (1948) Олегу 
Степановичу В’ялову і складається з передмови та хронологічного покажчика друкованих праць ученого [1925–1983]. 

425. Первопечатник Иван Федоров : описание изданий и указ. лит. о жизни и деятельности / авт-уклад.: Е. Л. Неми-
ровский, М. В. Галушко, А. Д. Кизлык ; науч. ред. и предисл. Я. Д. Исаевич ; АН УССР, ЛНБ им. В. Стефаника. – Л : [б. в.], 
1983. – 71 с. НБУВ: ВА404394 
Видання, присвячене 400-річчю від дня народження Івана Федорова, складається з розділів: «Описание изданий Ивана 
Федорова» [1564–1581], «Литература о жизни и деятельности Ивана Федорова». Перший розділ містить перелік його 
видань, які систематизовано за хронологією із зазначенням кількості екземплярів та місця їхнього зберігання. Їх 
бібліографічний опис включає назву, інформацію про кількість сторінок, кількість рядків на сторінці і розмір шрифту, 
наявність іншого кольору, філіації і сигнатур, перелік ілюстрацій і орнаментних прикрас та список наявних екземплярів. У 
другому розділі з максимальною повнотою представлено видані в 1975–1983 рр. книги, брошури і статті, присвячені Івану 
Федорову. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 
426. Плачинда В. П. Микола Дмитрович Пильчиков (1857–1908) / В. П. Плачинда ; відп. ред. В. Г. Хоткевич. – Київ : 
Наук. думка, 1983. – 197 с. : 1 л. портр.  НБУВ: ВА403312 
У книзі, на основі літературних і архівних джерел, розповідається про життя, наукову, педагогічну і громадську діяльність 
фізика-теоретика, експериментатора, винахідника, професора М. Д. Пильчикова. Окрім біографічних даних, включено 
хронологічний список наукових праць ученого [1881–1910] та основний перелік літератури про нього [1906–1983]. 
Іменний покажчик.  

427. Семенчук І. Р. Вадим Собко : метод. рек. та бібліогр. матеріали на допомогу орг. т-ва книголюбів у пропаганді 
творів письменника / І. Р. Семенчук ; передм. та метод. рек. Р. П. Василенко ; бібліогр. покаж. склав Г. В. Хміль ; 
Добровільне Т-во любителів книги. – Київ : [б. в.], 1983. – 43 с.  НБУВ: Р40404 
У методичних порадах подано короткий літературно-бібліографічний огляд життя і творчості письменника, прозаїка, 
драматурга Вадима Миколайовича Собка, рекомендаційну характеристику його книг за періодами¸ а також 
систематизований бібліографічний список його художніх і публіцистичних творів, виданих укр. та рос. мовами. 
Бібліографічна частина містить розділ: «Персональний бібліографічний покажчик» (основні видання, окремі твори, 
публікації творів, В. Собко про Товариство книголюбів, літературно-критичні матеріали про творчість В. Собка, 
біографічні матеріали). 

428. С. В. Руданський (1834–1873) : реком. список літ. / уклад.: Г. М. Авраменко, Б. В. Хоменко ; Вінн. ДОНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; ТОПІК. – Вінниця, 1983. – 12 с. – (Наші видатні земляки).  НБУВ: Р79174 
Видання, укладене з нагоди 150-річчя від дня народження поета, перекладача Степана Васильовича Руданського, містить 
біографічну довідку та бібліографію, яку систематизовано за розділами: «Видання творів С. В. Руданського», «Література 
про життя і діяльність С. В. Руданського» (загальні матеріали, життєвий шлях, дослідження творчості поета-гумориста, 
про пісенну творчість, С. В. Руданський у перекладах), «Вшанування пам’яті С. В. Руданського на Вінниччині», «Образ 
С. В. Руданського в художньому слові», «Довідкові та бібліографічні матеріали». В кожному розділі матеріал розміщено за 
хронологією. Відбір літератури закінчено у квітні 1983 р. 

429. Федір Пилипович Максименко: бібліогр. покажч. / уклад. М. Л. Бутрин ; ред. М. П. Гуменюк ; Первинна орг. т-ва 
книголюбів при ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 1983. – 31 с.  НБУВ: Р42393 
Видання містить коротку біографічну довідку про бібліографа і книгознавця Ф. П. Максименка та розділи: «Бібліографічні 
покажчики», «Статті, рецензії та інші матеріали інформаційного характеру», «Праці, що вийшли під редакцією та за 
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консультуванням Ф. П. Максименка», «Література про Ф. П. Максименка». Із допоміжних подано іменний та покажчик 
використаних періодичних видань. Хронологічні межі — 1922–1982 рр.  

430. Юрій Дрогобич : до 500-річчя виходу першої друкованої книги вітчизняного автора : бібліогр. покажч. / уклад.: 
М. Г. Вавричин, Я. Д. Ісаєвич ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук, ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів : [б. в.], 1983. – 64 с. : іл. 
НБУВ: ВА400433 
Видання, присвячене філософу, астроному, астрологу, першому українському доктору медицини, професору Юрію 
Дрогобичу (справжнє Юрій Михайлович Котермак), містить наступні розділи: «Опис праць і листів Юрія Дрогобича» 
(друкована праця, рукописи праць і листів [1476–1972]), «Література про життя і діяльність Юрія Дрогобича» [1830–1980], 
«Юрій Дрогобич у художній літературі і театрі» [1963–1980], «Юрій Дрогобич у образотворчому мистецтві» [1970–1981]. 
У додатках подано «Репродукція твору Юрія Дрогобича «Indicium pronosticom» та «Хроніка життя і діяльності Юрія 
Дрогобича». Література у розділах розташована за хронологією. Іменний покажчик.  

1984 

431. А. П. Свидницький (1834–1871) : реком. покажч. / уклад. Г. М. Авраменко [та ін.] ; авт. вступ ст. Б. В. Хоменко ; 
Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 1984. – 18 с. – (Наші видатні земляки).   НБУВ: Р79175 
Видання, присвячене 150-річчю від дня народження письменника, громадського діяча і фольклорриста Анатолія 
Петровича Свидницького, складається з наступних розділів: «Видання творів А. П. Свидницького», «Життєвий шлях 
письменника», «Дослідження творчості А. П. Свидницького», «Публікації до ювілею А. П. Свидницького», «Довідкова та 
бібліографічна література». 

432. Александр Яковлевич Усиков / указ. лит. сост. : Г. С. Михайлов, А. Я. Кириченко ; вступ. ст. : В. П. Шестопалов, 
Г. С. Михайлов. – Киев : Наук. думка, 1984. – 31 с. : портр. – (Биобиблиогр. учених УССР / АН УССР).      НБУВ: Р42216 
Бібліографічний покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом радіофізика, доктора технічних наук (1964), академіка 
АН УРСР (1964) О. Я. Усікова. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1957–1983], 
бібліографію друкованих праць ученого [1931–1983], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик назв, покажчик 
авторських свідоцтв, алфавітний покажчик співавторів, іменний та список скорочень). 

433. Анатолий Терентьевич Пилипенко / указ. печ. работ сост. : А. И. Волкова, З. М. Ващенко ; вступ. ст. : 
Н. С. Полуэктова, А. И. Волкова ; редкол.: К. М. Сытник (пред.) и др. – Киев : Наук. думка, 1984. – 113 с. : портр. – 
(Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО235879 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора хімічних наук (1960), професора, академіка АН УРСР (1976) 
А. Т. Пилипенка. Подано основні дати життя і діяльності вченого; список літератури про нього [1964–1983]; 
хронологічний покажчик його праць [1936–1983]; покажчик праць, редагованих А. Т. Пилипенко [1961–1983]; перелік 
рецензованих А. Т. Пилипенко праць [1966–1974]; покажчик авторських свідоцтв; іменний покажчик. 

434. Андрей Васильевич Манорик / сост. М. М. Ничик, В. К. Даценко ; вступ. ст. И. Г. Шульга, Е. П. Старченкова, 
М. М. Ничик, В. К. Даценко. – Киев : Наук. думка, 1984. – 37 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: Р44041 
Видання, присвячене доктору біологічних наук (1970), члену-кореспонденту АН УРСР (1973) А. В. Манорику, містить 
біографічний нарис про життєвий і творчий шлях вченого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про 
нього [1966–1981], хронологічний покажчик друкованих праць [1954–1976], алфавітний покажчик та іменний. 

435. Борис Моисеевич Бабий / сост. Г. А. Оскома ; всуп. ст. А. П. Таранова ; редкол.: К. М. Сытник (пред.) и др. – 
Киев : Наук. думка, 1984. – 58 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО235254 
До змісту включено коротку статтю про життєвий і творчий шлях юриста, дослідника історії держави та права, доктора 
юридичних наук (1964), професора, академіка АН УРСР (1972) Б. М. Бабія; основні дати життя та діяльності вченого; 
список літератури про нього; покажчик друкованих праць за період 1938–1984 рр.; алфавітний та іменний покажчики. 

436. Виталий Иванович Данилов / указ. печат. работ сост. Г. П. Чемеринский ; вступ. ст. В. Н. Гриднев, 
Д. Е. Овсиенко, А. В. Романова. – Киев : Наук. думка, 1984. – 31 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: Р44043 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1940), професору, академіку АН УРСР (1951) В. І. Данілову, 
містить нарис про життєвий і творчий шлях вченого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього 
[1950–1981], хронологічний покажчик друкованих праць [1928–1971], алфавітний покажчик, покажчик співавторів та 
покажчик імен. 

437. Владимир Михайлович Корецкий / библиогр. указ. сост. Г. А. Оскома ; вступ. ст. В. Н. Денисов ; редкол. 
К. М. Сытник (предс.) и др. – Киев : Наук. думка, 1984. – 60 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: АО236551 
Видання, присвячене вченому в галузі міжнародного права, загальної історії держави і права, доктору юридичних наук 
(1939), професору, академіку АН УРСР (1948) В. М. Корецькому, включає інформацію про його життєвий і творчий шлях, 
основні дати життя і діяльності, список літератури про нього [1947–1983], хронологічний покажчик друкованих праць 
[1922–1982], алфавітний та іменний покажчики. 

438. Волкович Николай Маркианович : науч.-вспом. указ. отеч. и заруб. лит. (1885–1983) / сост. : М. М. Дуля, 
Г. Ф. Середенко, М. В. Апанова ; М-во здравоохоанения УССР, РНМБ им. Д. И. Ульянова, Чернигов. обл. науч. мед. б-ка. – 
Киев : [РНМБ им. Д. И. Ульянова], 1984. – 17 с.  НБУВ: Р43388 
Видання, присвячено хірургу, доктору медицини (1888), професору, академіку ВУАН (1928), акад.міку АН СРСР Миколі 
Маркіяновичу Волковичу. Включає передмову, список праць ученого [1888–1928], список літератури про нього [1897–
1983]. Наприкінці розміщено алфавітний покажчик авторів. 

439. Володимир Павлович Вихрущ : до 50-річчя з дня народж. / склад. Н. К. Іванко ; передм. Р. Гром’як ; Терноп. 
ДОУБ ім. В. П. Затонського. – Тернопіль : [б. в.], 1984. – 10 с. 
Поет, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України. Бібліографічний список літератури. 

440. Володимир Петрович Затонський / вступ. ст. та впоряд. покажч.а літ. М. Т. Головацький ; редкол. К. М. Ситник 
(голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1984. – 47 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).  

НБУВ: Р44827 


