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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 
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Видання, присвячене радянському партійному і державному діячу, академіку ВУАН (1929) В. П. Затонському, включає 
нарис про життєвий і творчий шлях ученого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1918–
1982], покажчик друкованих праць В. П. Затонського [1917–1937]. Наприкінці видання розміщено допоміжні покажчики: 
алфавітний та іменний. 

441. Иван Иванович Шмальгаузен / указ. лит. сост. : О. Я. Пилипчук, И. М. Медведева ; вступ. ст. О. Я. Пилипчук. – 
Киев : Наук. думка, 1984. – 99 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО237292 
У виданні висвітлено життєвий і творчий шлях біолога, зоолога-морфолога, доктора біологічних наук (1915), професора, 
академіка ВУАН (1922), АН СРСР (1935) І. І. Шмальгаузена. Подано основні дати життя і діяльності, літературу про життя 
і діяльність [1922–1984], хронологічний покажчик друкованих праць [1905–1984] та допоміжні покажчики (покажчик назв, 
видання під редакцією І. І. Шмальгаузена, іменний покажчик). 

442. Иван Михайлович Федорченко / указ. лит. сост. : В. К. Май, С. В. Сотниченко ; вступ. ст. : И. Н. Францевич, И. Д. Радо-
мысельский. – Киев : Наук. думка, 1984. – 103 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).    НБУВ: АО236889 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі порошкової металургії, доктора технічних наук (1953), професора, 
академіка АН УРСР (1961) І. М. Федорченка. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього 
[1944–1984], хронологічний покажчик його друкованих праць [1937–1984], допоміжні покажчики (назв, співавторів, 
іменний, список скорочень). 

443. Іван Микитенко : публікації творів / склали : С. В. Григорьєва, Н. І. Фоміна ; відп. ред. О. І. Микитенко ; М-во 
культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1984. – 132 с. – (Літературна Одеса).  

НБУВ: ВА422799 
Бібліографічний покажчик присвячений прозаїку, драматургові, публіцисту Івану Кіндратовичу Микитенку. Складається з 
наступних розділів: «Збірник та зібрання творів» [1926–1977], «Першодруки. Наступні публікації творів» [1922–1980], 
«Переклади творів на мови народів СРСР та іноземні» [1927–1980], «Твори, написані у співавторстві» [1923–1963], 
«Листи» [1960–1972], «Художні переклади» [1923–1937], «Колективні статті, документи та листи» [1924–1936], 

«Редагування та упорядкування» [1923–1932], «Dubia» [1924–1926] та допоміжних покажчиків (псевдонімів та 
криптонімів; творів, періодичних видань, використаних у покажчику). 

444. Книговидавець Йосип Кнебель (1854–1926) : бібліогр. покажч. / уклад. Л. С. Домський. – Тернопіль : [б. в.], 
1984. – 37 с.  
Кнебель Йосип Миколайович — книговидавець, культуролог, меценат. 

445. Константин Александрович Виноградов : биобиблиогр. указ. / сост. : Л. И. Шекера, А. К. Виноградов ; М-во 
культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [РИО ОГНБ им. А. М. Горького], 1984. – 60 с. – (Ученые Одессы). 
НБУВ: ВА413732 
Відкриває видання біографічна довідка про життя та діяльність гідробіолога, доктора біологічних наук (1947), професора 
Костянтина Олександровича Виноградова. Публикації наукових праць ученого розташовано у систематичному порядку за 
такими розділами: «Общие вопросы биологии моря. Страницы истории» [1931–1982], «Исследования фауны морей» 
[1930–1972], «Исследования бентоса Черного моря, Сиваша и Молочного лимана» [1957–1968], «Ихтиологические 
исследования» [1931–1967], «Проблемы структуры морских экосистем» [1965–1981], «Биологические ресурсы Черного 
моря» [1940–1982], «Статьи в энциклопедиях» [1959–1982], «Газетные публикации, интервью» [1932–1975], 
«Редактирование. Рецензирование» [1949–1982]. Література про життя та діяльність К. О. Виноградова має наступні розді-
ли: «О научной, научно-организационной и общественной деятельности» [1930–1974], «Об исследованиях в морях 
Дальнего Востока» [1932–1982], «О концепции о бореальных элементах фауны Черного моря, «медитерранизации» и 
акклиматизации новых объектов промысла, «самовселенцах»» [1949–1978], «Об изучении фауны беспозвоночных Черного 
моря [1954–1979]», «Об изучении планктона Черного моря» [1948–1982], «Об изучении зообентоса Черного моря» [1961–
1982], «Об ихтиологических исследованиях в южных морях» [1954–1968], «Об изучении структуры экосистем моря и 
контактных зон» [1950–1982], «Об изучении биологических ресурсов морей и их использовании» [1955–1982], «О разных 
вопросах» [1957–1982]. Для зручності користування виданням наприкінці подано покажчики: «Алфавитный перечень 
работ К. А. Виноградова», «Хронология публикаций работ К. А. Виноградова». 

446. Мазуренко Иван Дмитриевич : указ. опубликованных работ: к 60-летию со дня рождения / М-во культуры УССР ; 
ОГНБ им. А. М. Горького ; ред. Л. В. Ляликова. – Одесса : [б. и.], 1984. – 14 с. НБУВ: Р43416 
Бібліографічний покажчик праць директора ОДНБ ім. О. М. Горького, бібліотекознавця І. Д. Мазуренка за 1951–1983 рр. 
Без допоміжних покажчиків. 
447. Микола Ільницький : бібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Бабич ; передм. Р. М. Лубківський ; відп. ред. Є. М. Стасюк ; 
АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [Ротапринт ЛНБ ім. В. Стефаника], 1984. – 75 с.  НБУВ: ВА417833 
Видання, присвячене літературознавцю, критику, поету, перекладачу, доктору філологічних наук (1984), професору, 
члену-кореспонденту НАН України (2003) Миколі Миколайовичу Ільницькому, включає передмову, списки творів 
вченого: окремі видання [1967–1981], публікації (літературно-критичні статті, рецензії [1956–1984]; поезії [1953–1983]; 
поетичні переклади [1960–1978]; нариси, кореспонденції [1957–1981]; записи народних пісень [1966–1983]; упорядкування 
[1973–1983]) та список літератури про письменника [1965–1984], хронікальні матеріали [1962–1984]. Наприкінці подано 
допоміжний іменний покажчик. 

448. Остап Терлецький : (1850–1902) : покажч. друк. і рукопис. матеріалів / уклад.: О. О. Дзюба, С. С. Кіраль ; відп. 
ред. Є. Є Кравченко ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1984. – 110 с. НБУВ: ВА421745 
Видання висвітлює життя та діяльність громадського і політичного діяча, публіциста, літературознавця Остапа 
Степановича Терлецького. Містить такі розділи: «Опубліковані твори» [1868–1931], «Література про життя і діяльність 
О. Терлецького» [1878–1884], «Хронікальні та бібліографічні матеріали», «Рукописні матеріали», «Листування», 
«Матеріали до біографії О. Терлецького» [1850–1879]. В усіх розділах матеріал розміщено за хронологією. 

449. Wynar L. Mychajlo Hrusevs’kyj : biobibliographische quelle, 1866–1934 / L. Wynar. – München, 1984. – 68 s. : portr. – 
(Monographien / Ukrainische Freie Universität ; Bd. 35).  НБУВ: 915укр 
Виданя містить біографічні та бібліографічні матеріали про політичного, громадського, державного діяча, історика, 
публіциста, професора, академіка ВУАН (1923), академіка АН СРСР (1929) М. С. Грушевського за 1866–1934 рр., які 
подано у розділах: «Die Autobiographie Mychajlo Hrusevs’kyj aus den Jahren 1906–und 1926 als zur Erforschung seines Lebens 
und schaffens», «Scriften über Mychajlo Hrusevs’kyj: Ausgewählte Bibliographie», «Anhand». Із допоміжних покажчиків 
подано іменний. 

 


