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1985 

450. Анатолий Кириллович Бабко / сост. : А. И. Волкова, З. М. Ващенко ; вступ. ст. А. Т. Пилипенко, И. В. Пятницкий, 
М. М. Тананайко. – Киев : Наук. думка, 1985. – 118 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).     НБУВ: АО239890 
До біобібліографії включено статтю про життєвий та творчий шлях хіміка-аналітика, доктора хімічних наук (1941), 
професора, академіка АН УРСР (1957) А. К. Бабка, основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про нього 
[1956–1984], покажчик його друкованих праць [1929–1976] (матеріал розміщено за хронологією), алфавітний покажчик, 
покажчик авторських свідоцтв, іменний покажчик. 

451. Андрей Данилович Скаба / вступ. ст. и библиогр. указ. подгот. А. В. Санцевич ; редкол. К. М. Сытник (предс.) и 
др. – Киев : Наук. думка, 1985. – 39 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: Р48120 
Покажчик знайомить з життям і діяльністю кандидата історичних наук (1949), професора, академіка АН УРСР (1967) 
А. Д. Скаби. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1963–1982], хронологічний 
покажчик його друкованих праць [1947–1985].  

452. Андрей Евтихиевич Бабинец / библиогр. указ. сост. : К. Р. Акимова, Н. Б. Кастельцева ; вступ. ст. : В. М. Шесто-
палов, Ю. С. Бут, В. Р. Денисова. – Киев : Наук. думка, 1985. – 64 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: АО238988 
До покажчика вміщено статтю про життєвий та творчий шлях ученого-гідрогеолога, доктора геолого-мінералогічних наук 
(1962), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1964), заслуженого діяча науки УРСР (1981) А. Є. Бабинця, основні 
дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1964–1982], хронологічний покажчик його друкованих 
праць [1947–1984], покажчик праць під редакцією вченого, алфавітний покажчик назв, список скорочень. 

453. Библиография трудов профессора Г. И. Фукса : коллоидная химия нефти и нефтепродуктов / [сост. : И. Г. Фукс, 
М. Е. Краснокутская]. – Киев : [б. и.], 1985. – 24 с. НБУВ: Р46279 
Видання присвячено одному із засновників колоїдної хімії нафти і нафтопродуктів, докторові хімічних наук (1965), 
професорові Григорію Ісаковичу Фуксу. Бібліографія включає монографії, книги, статті й збірники, видані під його 
редакцією. Матеріал згруповано за тематичним принципом у 6 розділах [1944–1984]. Без допоміжних покажчиків. 

454. Бойко М. Збірник особисто друкованого : (бібліогр.) = A collection of personal publications / Максим Бойко. – 
Блумінґтон : Накладом Марії Кротюк, 1985. – 204 с. НБУВ: 2917укр. 
Видання містить тексти статей бібліографа, бібліотекаря, публіциста, історика в українській діаспорі Максима Бойка, його 
спогади та присвяти йому, що розміщені тематично у розділах: «Публікації та рецензії ще не були оголошені», «Ювілейне 
від добрих приятелів», «Як мене відправили на пенсію», «Забута школа наших мандрів», «Статті на довільні теми», 
«Боротьба з вітраками», «Зберігати розвіяні листки». Власне його бібліографію розміщено у розділі «Регіональна та 
метрополітальна бібліографія», яка включає перелік окремих видань за 1968–1984 рр. Без допоміжних покажчиків. 

455. Василь Васильович Фащенко : бібліогр. покажч. / склад. Л. В. Арюпіна ; відп. ред. І. С. Шелестович ; М-во 
культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [РВВ ОДНБ ім. О. М. Горького], 1985. – 52 с. – (Сер. «Письменники 
Одеси» ; вип. 3).  НБУВ: ВА433310 
Подано біографічну довідку про критика, літературознавця, доктора філологічних наук (1970), професора В. В. Фащенка, 
бібліографію його друкованих праць [1955–1985], список літератури про життя і діяльність [1966–1985] та ін. матеріали. 

456. Василь Стефаник : покажч. літ. за 1961–1981 / уклад. Л. І. Ільницька ; відп. ред. Є. М. Стасюк ; наук. ред. 
Ф. П. Погребенник ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. С. Стефаника. – Львів : [б. в.] 1985. – 130 с. НБУВ: ВА439347 
Покажчик, присвячений письменнику, громадському і політичному діячу Василю Семеновичу Стефанику, є 
продовженням видання «Кущ О. Василь Стефаник» (К., 1961), яке охоплювало літературу про письменника за 1898–
1960 рр. У даному виданні відображено матеріал за 1961–1981 рр., а також публікації за 1960 р., які не увійшли до 
попереднього видання. Матеріал згруповано у розділи: «Твори Василя Стефаника», «Література про життя і творчість 
письменника». Із допоміжних покажчиків подано тематичний, іменний та покажчик використаних періодичних видань. 
457. Виктор Степанович Гутыря / вступ. ст. и библиогр. указ. В. П. Мусиенко ; редкол. К. М. Сытник (предс.) и др. – 
Киев : Наук. думка, 1985. – 74 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО238855 
Видання, присвячене вченому у галузі нафтохімії, доктору хімічних наук (1944), члену-кореспонденту АН СРСР (1953), 
академіку АН УРСР (1961) В. С. Гутирі, містить нарис про його життєвий та творчий шлях, основні дати життя і діяльності 
вченого, список літератури про нього [1936–1983], хронологічний покажчик друкованих праць вченого [1932–1984], 
алфавітний покажчик, покажчик авторських свідоцтв, покажчик праць під редакцією В. С. Гутирі, покажчик імен, покажчик 
науково-технічних звітів за роботами, що виконано під керівництвом В. С. Гутирі [1935–1958]; список скорочень. 

458. Владимир Семенович Королюк / указ. лит. сост. М. Н. Крекнина ; вступ. ст. : А. В. Скороход, Д. В. Гусак, 
А. Ф. Турбин ; редкол. К. М. Сытник (предс.) и др. – Киев : Наук. думка, 1985. – 43 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / 
АН УРСР).  НБУВ: Р47242 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1963), професору, академіку АН УРСР (1976) В. С. Королюку, 
містить інформацію про його життєвий і творчий шлях, список літератури про нього [1959–1984]; хронологічний 
покажчик друкованих праць вченого [1950–1984]; алфавітний покажчик назв праць; список праць, які вийшли під 
редакцією В. С. Королюка; іменний покажчик. 

459. Володимир Ладижець / уклад. І. В. Хланта ; ред. М. Ю. Рущак ; Закарпат. наук. б-ка для дорослих, Б-ка Ужгород. 
держ. ун-ту. – Ужгород : [б. в.], 1985. – 88 с. : 1 арк. портр.  НБУВ: ВА448030 
Видання містить короткий біографічний нарис про письменника, прозаїка, поета, перекладача Володимира Івановича 
Ладижця та розділи: «Твори», «Переклади творів» (російською мовою, мовами народів СРСР та іноземними мовами), 
«Література про життя і творчість В. Ладижця». Матеріал розташовано за хронологією [1941 – серпень 1984]. Із 
допоміжних покажчиків подано іменний та список використаних періодичних видань. 

460. Всеволод Иванович Толубинский / указ. лит. сост. С. А. Ласточкина ; вступ. ст. О. А. Кременев ; редкол.: 
К. М. Сытник (предс.) и др. – Киев : Наук. думка, 1985. – 82 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: АО239819 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого в галузі теплоенергетики, промислової теплотехніки та 
теплофізики, доктору технічних наук (1951), професору, академіку АН УРСР (1964) В. І. Толубинському. Вміщено 
біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1948–1984], 
хронологічний покажчик друкованих праць В. І. Толубинського [1927–1984], алфавітний покажчик авторських свідоцтв, 
праць, що вийшли під редакцією вченого, допоміжні покажчики (співавторів, іменний покажчик). 
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461. Герой Соціалістичної праці Володимир Васильович Сингаївський : реком. бібліогр. список літ. / підгот. 
В. М. Бойківська ; Житомир. ДОУБ ім. Жовтневої революції. – Житомир : [б. в.], 1985. – [7 с.] 
Залізничник, Герой Соціалістичної Праці, почесний громадянин м. Коростень. 

462. Евгений Александрович Шевалев, 1878–1946 : биобиблиогр. указ. / сост. : Л. И. Шекера, А. М. Пасечниченко ; 
ред. М. Л. Десенко ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [РИО ОГНБ им. А. М. Горького], 1985. – 
27 с. – (Ученые Одессы ; вып. 13).  НБУВ: Р46720 
Видання містить біографічну довідку, перелік друкованих праць (за систематичним принципом) [1913–1941], список 
літератури про життя і діяльність [1928–1984] психіатра, доктора медицини (1913), професора Євгена Олександровича 
Шевальова. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний перелік робіт ученого. 

463. Иван Иванович Пузанов, 1885–1971 : биобиблиогр. указ. / сост. : А. Л. Драголи, Л. И. Шекера ; М-во культуры 
УССР, ОГНБ им. Л. М. Горького. – 2-е изд., доп. – Одесса : [РИО ОГНБ им. А. М. Горького], 1985. – 71 с. – (Ученые Одессы ; 
вып. 14).  НБУВ: ВА433308 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-зоолога, гідробіолога, доктора біологічних наук (1938), професора І. І. Пузано-
ва. Подано короткий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, систематичний покажчик його опубліко-
ваних праць та список літератури про нього [1927–1985], алфавітний перелік праць І. І. Пузанова, хронологія публікацій робіт 
ученого [1912–1982] та допоміжні покажчики (іменний, предметний, географічний та покажчик використаних джерел). 

464. Иван Никитич Францевич / сост. : С. В. Сотниченко, В. Г. Иванова, В. В. Бродская ; вступ. ст. : В. Н. Еременко, 
Л. Н. Ягупольская ; редкол. К. М. Сытник (предс.) и др. – Киев : Наук. думка, 1985. – 110 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. 
ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО238854 
Подано життєвий і творчий шлях фізико-хіміка, матеріалознавця, доктора хімічних наук (1961), професора, академіка АН 
УРСР (1961) Івана Микитовича Францевича, основні дати його життя і діяльності, літературу про нього [1934–1984], 
хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1932–1984], допоміжні покажчики.  

465. Ігор Рафаїлович Юхновський : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. Я. Гривнак, О. О. Яворська ; [авт.] передм. : 
М. Ф. Головко, М. В. Ваврух, М. П. Козловський, Ю. К. Рудавський ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника, Ін-т теорет. фізики, 
Львів. від-ня «Статистична фізика». – Львів : ЛНБ, 1985. – 135 с. : портр. НБУВ: ВА432095 
Представлено основні дати життя і творчості, матеріали про життя та діяльність [1965–1984], хронологічний покажчик 
друкованих праць [1952–1985], список наукових праць, в яких є посилання на роботи фізика-теоретика, доктора фізико-
математичних наук (1966), професора, академіка АН УРСР (1982) І. Р. Юхновського. Видання включає допоміжні 
покажчики: алфавітний покажчик праць, редагованих та рецензованих І. Р. Юхновським; покажчик співавторів; іменний і 
список прийнятих скорочень. 
466. Леонид Адольфович Кульский / сост. : А. А. Бойко, З. М. Ващенко ; вступ. ст. : Ю. К. Делимарский, 
А. Т. Пилипенко, М. А. Шевченко ; редкол. К. М. Сытник (предс.) и др. – 2-е изд., доп. – Киев : Наук. думка, 1985. – 111 с. : 
1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО239857 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Л. А. Кульського — хіміка, доктора технічних наук (1947), професора, академіка АН 
УРСР (1969). Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1931–1984], хронологічний 
покажчик друкованих праць Л. А. Кульського [1930–1984], покажчик назв, іменний покажчик. 

467. Марин Дринов — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. работ на рус. яз. / сост. 
В. К. Мазманьянц ; ред. М. Г. Швалб ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1985. – 35 с.           НБУВ: Р55965 
Марин Стоянов (Степанович) Дринов — болгарський історик і філолог, громадський діяч, член-кореспондент 
Петербурзької АН (1898). Видання складається з розділів: «Основные даты жизни и деятельности», «Труды 
М. С. Дринова» [1871–1908], «Литература о нем» [1868–1983]. В додатках наведено відомості про лекції і практичні 
заняття М. С. Дринова на кафедрі слав’янознавства Харківського університету, а також списки його робіт, надрукованих у 
звітах Харківського університету. 
468. Михаил Эразмович Омельяновский / библиогр. указ. сост. Л. Т. Иваненко ; вступ. ст. : Н. П. Депенчук, А. М. Крав-
ченко. – Киев : Наук. думка, 1985. – 79 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).       НБУВ: АО240115 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора філософських наук (1946), академіка АН УРСР (1948) М. Е. Омелья-
новського. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1946–1984], покажчик друкованих 
праць М. Е. Омельяновського, хронологічний покажчик [1935–1984], алфавітний покажчик назв, перелік праць під 
редакцією М. Е. Омельяновського; список робіт, в яких М. Е. Омельяновський був укладачем; іменний покажчик 
співавторів і авторів; список скорочень. 

469. О. Н. Парубок — двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії Ленінського комсомолу : реком. 
бібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Адешелідзе ; Черкас. ДОНУБ ім. В. В. Маяковського. – Черкаси : [ДОУНБ], 1985. – 11 с. 
Парубок Омелян Никонович — радянський партійний і громадський діяч. 

470. Роман Владимирович Кучер : библиогр. указ. / сост. библиогр. : М. Г. Бачинская, В. И. Царинный; авт. предисл. 
Б. И. Черняк ; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов : [Тип. СПТУ № 58], 1985. – 58 с.  
Видання, присвячене доктору хімічних наук (1964), професору, академіку АН УРСР (1972) Р. В. Кучеру, містить 
передмову, хронологічний покажчик друкованих праць [1947–1984], іменний покажчик. 

471. Степан Жупанин : бібліогр. покажч. / уклад. І. В. Хланта ; вст. ст. В. І. Ладижець ; Закарпат. обл. б-ка для дітей 
ім. Д. Вакарова, Ужгород. держ. ун-т, Б-ка. – Ужгород : [б. в.], 1985. – 56 с.  НБУВ: ВА581880 
Видання підготовлено до 50-річчя від дня народження письменника, педагога Степана Ілліча Жупанина. Матеріал 
покажчика згруповано хронологічно у розділах: «Твори», «Публіцистика» [1953–1984], «Переклади творів С. Жупанина» 
[1962–1984], «Література про життя і творчість С. Жупанина» [1954–1984]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та 
список періодичних видань, використаних при підготовці.  

472. Степан Зенонович Гжицький / авт. вступ. ст. і упоряд. покаж. літ. В. М. Головач ; редкол. К. М. Ситник [та ін.]. – 
Київ : Наук. думка, 1985. – 43 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). НБУВ: Р46202 
Видання, присвячене біохіміку, вченому у галузі ветеринарії, доктору ветеринарної медицини (1931) і біологічних наук 
(1940), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1951), академіку УАСГН (1959) Степану Зеноновичу Гжицькому, 
складається з короткого нарису його життєвого і творчого шляху, основних дат життя і діяльності вченого, списку літератури 
про нього [1951–1982], покажчика друкованих праць (хронологічного) [1930–1977], переліку авторефератів дисертаційних 
праць, виконаних під керівництвом і за консультацією С. З. Гжицького [1949–1981]. Наприкінці розміщено покажчик назв та 
іменний покажчик. 
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473. Утевский А. М. Александр Владимирович Палладин / А. М. Утевский ; АН УССР, Ин-т биохимии им. А. В. Палла-
дина. – Киев : Наук. думка, 1985. – 126 с. : ил.  НБУВ: ВА432164 
До видання увійшли матеріали про сім’ю Палладіних, наукову і громадську діяльність біохіміка, доктора біологічних наук, 
професора, академіка ВУАН (1929), АН СРСР (1942), АМН СРСР (1944), президента АН УРСР (1946–1962) 
О. В. Палладіна. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список його друкованих праць (наукових [1906–1953], 
науково-популярних [1913–1972]), перелік лауреатів премії ім. О. В. Палладіна. 

474. Федор Данилович Овчаренко / указ. печат. работ сост. З. М. Ващенко ; вступ. ст. : И. В. Петрянов-Соколов, 
Г. И. Фукс. – Киев : Наук. думка, 1985. – 117 с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).     НБУВ: АО237646 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі колоїдної хімії, доктора хімічних наук (1956), академіка АН УРСР 
(1961) Ф. Д. Овчаренка. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1957–1983], 
хронологічний покажчик його друкованих праць [1940–1982], алфавітний покажчик, перелік авторських свідоцтв і 
патентів, покажчик співавторів, іменний покажчик. 

475. Rudnyckyj J. B. Repertorium bibliographicum. 1933–1983 / J. B. Rudnyckyj. – Ottawa : Publ. by Ukrainian Language 
Association, [1985]. – 296 p.   НБУВ: 5685укр. 
Ярослав-Богдан Рудницький — славіст, мовознавець, літературознавець, фольклорист, книгознавець, громадський діяч. 

1986 

476. Александр Прокофьевич Маркевич / авт. вступ. ст. и сост. указ. лит. О. Я. Пилипчук ; отв. ред. В. Д. Романенко. – 
Киев : Наук. думка, 1986. – 103, [1] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: АО242975 
У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідна, науково-організаційна та громадська діяльність зоолога, 
паразитолога, доктора біологічних наук (1939), професора, академіка АН УРСР (1957), заслуженого діяча науки УРСР 
(1965) О. П. Маркевича. Складається з наступних розділів: «Жизненный и творческий путь А. П. Маркевича», «Основные 
даты жизни и деятельности ученого», «Литература о жизни и деятельности А. П. Маркевича» [1929–1985], «Указатель 
трудов» [1929–1985]. Із допоміжних покажчиків подано: покажчик назв, іменний та виданих під редакцією вченого. 

477. Алексей Всеволодович Богатский / сост. : Н. Е. Ясиненко, Т. И. Олейникова ; вступ. ст. : С. А. Андронати, 
А. И. Грень, Г. Л. Камалов, Н. Г. Лукьяненко. – Киев : Наук. думка, 1986. – 100, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых 
УССР / АН УССР).  НБУВ: АО240750 
Відкриває видання вступна стаття про життєвий та творчий шлях хіміка-органіка, доктора хімічних наук (1967), 
професора, академіка АН УРСР (1976) О. В. Богатського. Далі подано основны дати життя та діяльності вченого, список 
літератури про нього [1965–1984], хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1955–1984]. Наприкінці розміщено 
алфавітний покажчик; авторські свідоцтва; праці, що вийшли під редакцією вченого; покажчик співавторів. 

478. Андрей Иванович Меленский / сост. И. В. Плотникова. – Киев : [б. и.], 1986. – 19 с. НБУВ: ВДБО 
Публікацію підготовлено до 220-річчя від дня народження київського архітектора А. І. Меленського (1766–1833). 
Складається з біографічної довідки та наступних рубрик: «Роботы архитектора А. И. Меленского в Киеве», 
«Неосуществленные проекты А. И. Меленского», «Руководство А. И. Меленским строительством сооружений по проектам 
других архитекторов», «Планы Киева, отдельных его частей и территорий», «Литература», «Документальные материалы». 

479. Андрей Михайлович Гродзинский / сост. Э. А. Афонин ; вступ. ст. Э. А. Головко ; редкол. К. М. Сытник (пред.) и 
др. – Киев : Наук. думка, 1986. – 67, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО242442 
Видання, присвячене вченому у галузі ботаніки, фізіології рослин, агрофітоценології, засновника сучасної аллелопатії, 
доктору біологічних наук (1965), академіку АН УРСР (1979) А. М. Гродзинському, включає нарис про його життєвий і 
творчий шлях, основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1966–1985], хронологічний покажчик 
друкованих праць [1953–1985]. Наприкінці представлено допоміжні покажчики: назв та іменний. 

480. Библиографический список научных трудов и изобретений доктора технических наук, профессора Федоткина 
Игоря Михайловича : к 60-летию со дня рождения / сост. И. М. Федоткин ; ред. М. Н. Лышак ; М-во высш. и сред. спец. 
образования УССР, КПИ. – Киев : КПИ, 1986. – 51 с.  НБУВ: ВА452885 
Видання присвячено доктору технічних наук (1970), професору, ректору КТІХП (1970–1974), заслуженому діячу науки і 
техніки України Ігорю Михайловичу Федоткіну. Структура покажчика має наступні розділи: «Монографии» [1969–1985], 
«Брошюры» [1961–1983], «Учебно-методические пособия» [1976–1984], «Изобретения» [1960–1984], «Статьи» [1961–
1985], «Публикации за рубежом» [1970–1982], «Доклады за рубежом» [1978], «Патенты». 

481. Борис Георгиевич Лазарев / указ. лит. сост. П. А. Березняк ; вступ. ст. В. Г. Барьяхтар ; редкол. К. М. Сытник (пред.) 
и др. – Киев : Наук. думка, 1986. – 59, [3] с. : 1 л. портр.— (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО241702 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1944), академіку АН УРСР (1951) Б. Г. Лазарєву, містить нарис 
про його наукову діяльність, основні дати життя і діяльності, список літератури про нього [1933–1985], покажчик 
друкованих праць Б. Г. Лазарєва [1932–1985], покажчик назв, покажчик винаходів і авторських свідоцтв, покажчик 
співавторів, список скорочень. 

482. Борис Израилевич Медовар / сост. : Г. А. Бойко, Л. М. Ступак, Д. М. Дяченко [и др.] ; вступ. ст. Г. А. Бойко. – 
Киев : Наук. думка, 1986. – 135 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО240807 
До змісту покажчика увійшли нарис про життя та наукову діяльність металурга, доктора технічних наук (1960), професора, 
академіка АН УРСР (1973) Бориса Ізраільовича Медовара; основні дати його життя і діяльності; список літератури про 
нього [1948–1985]; хронологічний покажчик праць [1945–1985]; покажчик співавторів; прийняті скорочення. 

483. Валентин Викторович Александров — профессор Харьковского университета : биобиблиогр. указ. / сост. 
Р. Г. Найко ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1986. – 32 с.  НБУВ: Р52160  
Видання підготовлено з нагоди 70-річчя від дня народження доктора хімічних наук (1974), професора, заслуженого діяча 
науки УРСР (1980) В. В. Александрова. Складається з наступних розділів: «Список опубликованых работ» [1944–1985], 
«Диссертации, защищенные под руководством В. В. Александрова» [1966–1985], «Литература о В. В. Александрове» 
[1965–1982], «Фото В. В. Александрова» [1965–1985]. Іменний покажчик. 

484. Виктор Филимонович Копытов / сост. Г. Ф. Ястребов ; вступ. ст. А. М. Оснач ; редкол. К. М. Сытник (пред.) и 
др. – Киев : Наук. думка, 1986. – 42, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: Р50427 
Видання, присвячене вченому в галузі газотехніки і металургійної теплотехніки, доктору технічних наук (1954), 
професору, академіку АН УРСР (1967) В. Ф. Копитову, включає інформацію про його життєвий і творчий шлях, список 
літератури про нього [1935–1984], покажчик друкованих праць ученого [1932–1984], алфавітний покажчик назв, покажчик 


