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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 
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авторських свідоцтв і патентів; покажчик праць, які вийшли під редакцією В. Ф. Копитова; покажчик співавторів; іменний 
покажчик; список скорочень. 

485. Владимир Васильевич Панасюк / сост. : О. А. Яворская, Л. В. Онышко ; вступ. ст. : О. Н. Романив, С. Я. Ярема ; 
редкол. К. М. Сытник (пред.) и др. – Киев : Наук. думка, 1986. – 82, [3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН 
УССР).  НБУВ: АО240522 
Видання підготовлено до 60-річчя вченого у галузі механіки твердого деформованого тіла, доктора технічних наук (1967), 
академіка АН УРСР (1978) В. В. Панасюка. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього 
[1954–1985], хронологічний покажчик його друкованих праць [1953–1985], алфавітний покажник назв книг і статей; 
покажчик праць, рецензованих В. В. Панасюком; покажчик праць, які вийшли під редакцією В. В. Панасюка; покажчик 
співавторів. 

486. Георгий Евгеньевич Пухов / сост. : Н. Н. Захарченко, Е. А. Максименко, С. П. Юрасова ; вступ. ст. В. В. Васильев. – 
Киев : Наук. думка, 1986. – 76, [3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: АО242049 
Видання присвячено вченому у галузі електротехніки, прикладної і обчислювальної математики, доктору технічних наук 
(1952), професору, академіку АН УРСР (1967) Г. Є. Пухову. Подано нарис про життєвий і творчий шлях ученого, основні 
дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1935–1982], хронологічний покажчик друкованих праць 
Г. Є. Пухова [1924–1977], алфавітний покажчик назв; покажчик праць, які вийшли під редакцією вченого; покажчик 
патентних документів; іменний покажчик співавторів. 

487. Григорій Андрійович Вязовський : біобібліогр. покажч. / склад. Л. В. Арюпіна ; ред. І. С. Шелестович ; М-во 
культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1986. – 42 с. – (Письменники Одеси ; вип. 4).      НБУВ: Р105793 
Видання містить біографічну довідку про критика, літературознавця Г. А. Вязовського та наступні розділи: «Окремі 
видання», «Публікації в збірниках та періодичній пресі» [1941–1985], «Художні твори» [1939–1968], «Редагування. 
Рецензування», «Література про життя і діяльність». Із допоміжних покажчиків подано іменний. 
488. Григорий Гаврилович Малеваный — профессор Харьковского университета : биобиблиогр. указ. / сост. 
Т. П. Худоярова ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького. – Харьков : [ХГУ], 1986. – 12 с.   
НБУВ: Р53026 
Видання, присвячене доктору геолого-мінералогічних наук (1965) Григорію Гавриловичу Мальованому, містить список 
його опублікованих праць [1950–1985]; список дисертацій, підготовлених під його керівництвом [1965–1978] та літератури 
про нього [1975–1982].  

489. Екатерина Федоровна Иванова — профессор Харьковского университета : биобиблиогр. указ. / сост. 
А. Ю. Караваева ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1986. – 33 с.  НБУВ: Р53019 
Видання, присвячене доктору хімічних наук (1977) К. Ф. Івановій, включає список її опублікованих праць [1953–1985], 
перелік дисертацій, захищених під її керівництвом [1968–1985]; літературні джерела про неї [1955–1986]; фото 
К. Ф. Іванової [1981, 1986] та іменний покажчик. 

490. Євген Миколайович Кондратюк / вступ. ст. : В. П. Тарабрін, Р. І. Бурда ; упоряд. покаж. літ. Р. І. Бурда ; редкол.: 
К. М. Ситник (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1986. – 56 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР). 
НБУВ: АО242218 
Видання, присвячене ботаніку, доктору біологічних наук (1963), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1972) 
Є. М. Кондратюку, включає біографічний нарис про нього, основні дати його життя та діяльності, список літератури про 
вченого та його праці [1952–1985], хронологічний покажчик друкованих праць [1948–1985]. Наприкінці розміщено 
алфавітний покажчик назв та іменний покажчик. 

491. Иван Евгеньевич Тарапов — профессор Харьковского университета : биобиблиогр. указ. / сост. : В. Д. Прокопова, 
М. Г. Швалб ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1986. – 
19 с.  НБУВ: Р53001 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора фізико-математичних наук (1975), професора Івана Євгеновича Тарапова. 
Подано покажчик друкованих праць ученого [1953–1986], перелік дисертацій, виконаних під керівництвом І. Є. Тарапова 
[1966–1985], список літератури про нього [1955–1986], фото [1975–1986], покажчик співавторів. 

492. Іван Вагилевич : покажч. рукоп. пр. та матеріалів до біографії / уклад. О. О. Дзьобан ; наук. ред. М. Й. Шалата ; 
АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1986. – 239 с.  НБУВ: ВА455822 
До видання увійшли рукописи художніх творів і наукових праць священика УГКЦ, поета, філолога, фольклориста, 
етнографа, громадського діяча Івана Миколайовича Вагилевича, фольклорні записи та документальні матеріали до 
вивчення його біографії, що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Матеріал згруповано 
у розділах: «Автографи творів І. Вагилевича», «Листування», «Матеріали до біографії». У 1-му і 3-му розділах 
розташування матеріалу хронологічне [1828–1886]. Рукописи листів систематизовано за алфавітом адресатів та адресантів. 
Додано іменний покажчик. 

493. Константин Борисович Яцимирский / сост. Я. Д. Лампек ; вступ. ст. Н. К. Давиденко ; редкол. М. К. Сытник (пред.) 
и др. – К : Наук. думка, 1986. – 137, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО241140 
Публікацію підготовлено до 70-річчя від дня народження доктора хімічних наук (1949), професора, академіка АН УРСР 
(1964) К. Б. Яцимирського. Подано нарис його життєвого і творчого шляху, основні дати життя і діяльності вченого, 
список літератури про нього [1944–1985], хронологічний покажчик друкованих праць [1938–1985], допоміжний апарат 
видання (алфавітний покажчик назв, покажчик авторських свідоцтв, покажчик співавторів, іменний покажчик). 

494. Константин Меркурьевич Сытник / указ. лит. сост. А. П. Брайон ; вступ. ст. : Ю. Ю. Глеб, Л. И. Мусатенко ; 
редкол. М. К. Сытник (пред.) и др. – Киев : Наук. думка, 1986. – 88, [2] с. : [1] л. портр. — (Биобиблиогр. ученых УССР / АН 
УССР).   НБУВ: АО241249 
Покажчик знайомить із життєвим і творчим шляхом К. М. Ситника — ботаніка, фітофізіолога, доктора біологічних наук 
(1967), професора, академіка АН УРСР (1973). Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про 
нього [1967–1986], хронологічний покажчик праць [1953–1986]. 

495. Михаил Григорьевич Швалб : список печатных работ: (к 60-летию со дня рождения) / сост. С. Б. Глибицкая ; М-
во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1986. – 12 с.  
Бібліограф, бібліотекознавець. 
496. Михайло Павлик : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Т. Полєк, П. Г. Баб’як ; наук. ред. Ф. П. Погребенник ; АН УРСР, 
ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1986. – 208 с.  НБУВ: ВА455832 
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Видання, присвячене письменнику, перекладачу, критику, бібліографу, фольклористу Михайлу Івановичу Павлику, 
містить наступні розділи: «Твори Михайла Павлика», «Література про життя і творчість Михайла Павлика», «Автографи 
Михайла Павлика, які зберігаються у Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника». Хронологічні межі бібліографії 
1874–1895 рр. Із допоміжних покажчиків подано іменний, псевдонімів і криптонімів. 

497. Надежда Александровна Пучковская / cост. : Т. А. Марышева, Т. И. Олейникова, С. М. Пикаревич ; М-во 
здравоохранения УССР, Одес. НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова, М-во культуры УССР, ОНБ 
им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1986. – 91 с. – (Ученые Одессы ; вып. 15). НБУВ: ВА461718 
Видання присвячено офтальмологу, доктору медичних наук (1955), академіку АМН СРСР (1971), АН України (1992), 
АМН України (1993) Надії Олександрівні Пучківській. Подано біографічну довідку про неї, систематичний покажчик 
друкованих праць вченої [1929–1985], список редагованих та рецензованих праць [1956–1983] та список літератури про неї 
[1963–1983], алфавітний перелік опублікованих праць, хронологія публікацій праць, іменний покажчик. 

498. Николай Сергеевич Полуэктов / вступ. ст. и библиогр. указ. подгот. : В. Т. Мищенко, Н. А. Назаренко. – Киев : 
Наук. думка, 1986. – 103, [3] с. : [1] л. портр.— (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО241924 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Миколи Сергійовича Полуектова — хіміка-аналітика, доктора хімічних наук (1960), 
академіка АН УРСР (1972). Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1965–1986], 
хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1933–1984], допоміжні покажчики (співавторів, іменний, список 
скорочень). 

499. Павло Олександрович Сердюк : реком. бібліогр. покажч. / упоряд. В.  П. Крутиус ; Чернігів. ДОУНБ 
ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 1986. – 8 с.  НБУВ: Р49559 
Видання містить коротку біографічну довідку, основні твори (матеріал згруповано за систематичним принципом — 
монографічні праці, літературно-критичні статті, питання художнього стилю, твори поетів світу, передмови, науково-
методичні статті, бібліографічні статті, рецензії, публіцистика) та список літератури про творчість письменника 
П. О. Сердюка [1970–1976]. 

500. Петр Тимофеевич Тронько / библиогр. указ. сост. Ю. З. Данилюк ; вступ. ст. : И. И. Минц, В. А. Горбик ; отв. ред. 
Ф. П. Шевченко. – Киев : Наук. думка, 1986. – 55, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: АО242852 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора історичних наук (1968), професора, академіка АН УРСР 
(1978) П. Т. Тронька. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1964–1985], 
хронологічний покажчик друкованих праць П. Т. Тронька [1940–1986]. 

501. Платон Григорьевич Костюк / указ. лит. сост. Л. А. Вихрева ; вступ. ст. З. А. Сорокина ; редкол. 
К. М. Сытник (пред.) и др. – Киев : Наук. думка, 1986. – 78, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: АО241703 
Видання, присвячене доктору біологічних наук (1957), професору, академіку АН УРСР (1969), НАМН України (1994) 
П. Г. Костюку, включає біографічний нарис про життєвий та творчий шлях ученого, основні дати його життя і діяльності, 
список літератури про нього [1959–1985], хронологічний покажчик праць [1949–1985], алфавітний покажчик назв та 
іменний покажчик. 

502. Профессор, доктор технических наук Федор Елисеевич Клименко : персональный библиогр. указ. / сост. : 
Т. П. Кривошея, Р. Е. Боровик, И. М. Ключенко ; библиогр. ред. И. М. Ключенко ; ред. В. М. Барабаш ; Львов. техн. б-ка. – 
Львів : [Львов. политехн. ин-т], 1986. – 32 с : портр. – (Ученые Львов. политехн. ин-та).  НБУВ: Р49346 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1980), професору Федору Єлисейовичу Клименку, включає передмову, 
короткий біографічний нарис про вченого, перелік його опублікованих [1957–1986] та неопублікованих [1959–1986] праць, 
допоміжні іменний покжчик та алфавітний покажчик праць. 

503. Стефан Михайлович Ямпольский / библиогр. указ. сост. И. Н. Мирянова ; вступ. ст. : Н. Г. Чумаченко, 
Ю. Н. Пахомов, Н. С. Герасимчук, С. В. Козаченко ; редкол. К. М. Сытник (пред.) и др. – Киев : Наук. думка, 1986. – 72, 
[2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО241738 
Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць [1940–1985], 
список літератури про життя і діяльність [1953–1986] вченого-економіста, доктора економічних наук (1961), професора, 
академіка АН УРСР (1967) С. М. Ямпольського. 

504. Устим Кармалюк : персональний бібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Шпильова ; ред. О. П. Перепелиця ; Він. держ. 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 1986. – 21 с. – (Наші видатні земляки).  НБУВ: Р79179 
Видання підготовлено до 200-річчя від дня народження ватажка повстанського руху на Поділлі Устима Якимовича 
Кармалюка. Містить його біографію та основні рубрики: «Вшанування пам’яті Устима Кармалюка», «Місця, пов’язані з 
перебуванням Устима Кармалюка на Поділлі», «Музей Устима Кармалюка», «Вшанування пам’яті Устима Кармалюка за 
межами України», «Образ Устима Кармалюка у фольклорі», «Образ Устима Кармалюка в мистецтві», «Найважливіші дати 
життя і діяльності Устима Кармалюка». В межах рубрик літературу розміщено в логічній послідовності. 
 

1987 
 
505. Алексей Григорьевич Ситенко : библиогр. указ. / сост. О. В. Угрюмова ; вступ. ст. : А. И. Ахиезер, 
В. Г. Барьяхтар, В. В. Пересыпкин ; отв. ред. А. Г. Загородний. – Киев : Наук. думка, 1987. – 41, [2] с. : [1] л. портр. – 
(Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: Р52459 
Видання знайомить з життям і діяльністю вченого у галузі теоретичної ядерної фізики та фізики плазми, доктора фізико-
математичних наук (1959), професора, академіка АН УРСР (1982) О. Г. Ситенка. Подано основні дати життя і діяльності 
вченого, список літератури про нього [1967–1986], покажчик друкованих праць [1952–1986], іменний покажчик. 

506. Бец Владимир Алексеевич : науч.-вспом. указ. отеч. и ин. лит., (1834–1986 гг.) / сост. : М. М. Дуля, 
Г. Ф. Середенко ; ред. Д. И. Костенко ; М-во здравохранения УССР, РНМБ им. Д. И. Ульянова, Черниг. обл. науч. мед. б-
ка. – Киев : [б. и.], 1987. – 14 с.   НБУВ: Р53587 
Висвітлено життєвий і творчий шлях лікаря-анатома, гістолога, громадського дiяча, доктора медицини, професора (1868) 
Київського університету св. Володимира Володимира Олексійовича Беца. Видання складається із розділів: «Список работ 
В. А. Беца» (1860–1950 рр.), «Литература о В. А. Беце» (за алфавітом прізвищ авторів). Подано іменний покажчик авторів. 


