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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. 
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507. Бібліографія писань про Яра Славутича : 1978–1986 / склад. В. Славутич. – 3-е допов. вид. – Едмонт : Славута, 
1987. – 13 с. – Ксерокопія.  НБУВ: ВДБО 
Висвітлено життєвий і творчий шлях українського поета, письменника, літературного критика, перекладача, редактора, 
видавця в Канаді, професора Альбертського університету Яра Славутича (справжнє — Григорій Михайлович Жученко). 
Видання містить наступні рубрики: «Українською мовою» (за алфавітом), «In inglish, german and hungarian», «Рецензії на 
літературознавчі праці Яра Славутича, його підручники, антологія та різноманітна хроніка», «Вірші, присвячені Ярові 
Славутечуві». Із допоміжних покажчиків подано покажчик авторів, що писали про нього. 

508. Борис Кириллович Мигаль — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. Ю. Г. Шевченко ; М-
во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Х. : ХГУ, 1987. – 11 с.  
Покажчик, виданий до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук (1975), професора Б. К. Мигаля, включає 
бібліографію його наукових і науково-популярних праць [1958–1987], а також список літератури про нього [1975–1985]. 

509. В. А. Сухомлинский : биобиблиогр. / сост. : А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская. – Киев : Рад. шк., 1987. – 
254, [1] с. НБУВ: АО243295 
Видання, присвячене вітчизняному педагогу, складається з розділів: «Проза В. А. Сухомлинского» (1976–1982 рр.), 
«Переводы В. А. Сухомлинского», «Литература о жизни и деятельности В. А. Сухомлинского», «Увековечивание памяти 
В. А. Сухомлинского в литературе и искусстве», «Публикации о творчестве В. А. Сухомлинского». Хронологічні межі 
поданих матеріалів — 1945–1986 рр. Допоміжний апарат включає алфавітний покажчик педагогічних праць, художніх 
творів, авторів робіт про педагога, міських та районних газет і багатотиражок. 

510. Валерий Гаевич Шахбазов — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. : М. Г. Швалб, 
В. Ф. Чешко ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1987. – 30 с. 
Подано стислий нарис наукової діяльності, бібліографію праць [1948–1986], список дисертацій, виконаних під 
керівництвом доктора біологічних наук (1966), професора В. Г. Шахбазова [1965–1988] та список літератури про нього 
[1964–1986]. Іменний покажчик. 

511. Вілій Костянтинович Москалець : реком. бібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж. / склали : С. П. Реп’ях, 
Л. В. Студьонова ; Чернігів. держ. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 1987. – [7] с. 
Письменник, член СПУ. 

512. Владимир Иванович Кадеев — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова ; 
М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1987. – 16 с.  НБУВ: ІБД 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження вченого-історика, доктора історичних наук (1975), професора 
В. І. Кадєєва. У покажчику окрім бібліографії наукових та науково-популярних праць ученого [1954–1986] а також списку 
літератури про нього [1969–1981], наведено перелік дисертацій, що виконані під його науковим керівництвом. Іменний 
покажчик. 

513. Владимир Иванович Махинько : биобиблиогр. указ. / сост. М. Г. Швалб ; М-во высш. и сред. спец. образования 
УССР ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1987. – 20 с. 
Фізіолог, професор Харківського університету, заслуженний працівник вищої школи. Іменний покажчик. 

514. Владимир Петрович Макридин — профессор Харьковского университета : биобиблиогр. указ. / сост. 
Н. И. Коваленко ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1987. – 36 с.  
Палеонтолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1958). 

515. Володимир Гнатюк : бібліогр. друк. пр. / уклад. М. Мушинка. – Едмонтон, 1987. – 148 с. – (Довідник / Альберт. ун-
т, Канад. ін-т укр. студій).  НБУВ: 1570укр., Ж40028/67.15 
Видання присвячене науковому доробку етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, мистецтвознавця, 
перекладача, громадського діяча, члена-кореспондента Петербурзької АН (1902), академіка ВУАН (1924) Володимира 
Михайловича Гнатюка, і є першою спробою представити всю друковану спадщину вченого за 1895–1966 рр. Матеріал 
згруповано тематично (фольклористика та етнографія, літературознавство, преса, історія, наука і техніка, педагогіка і 
освіта, публіцистика та політика, мовознавство, переклади В. Гнатюка). Із допоміжних покажчиків подано: іменний, 
географічних назв, тематичний. 
516. Григорий Назарович Доленко / сост. В. И. Царинный, М. Г. Бачинская ; вступ. ст. : В. В. Глушко, 
Я. А. Кульчицкий ; отв. ред. В. К. Гавриш. – Киев : Наук. думка, 1987. – 70, [3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР 
/ АН УССР).  НБУВ: АО243573 
Персональний бібліографічний покажчик присвячено вченому у галузі геології і геохімії нафти і газу, доктору геолого-
мінералогічних наук (1961), професору, академіку АН УРСР (1979) Г. Н. Доленку. До видання увійшли: короткий нарис 
про життєвий і творчий шлях Г. Н. Доленка, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1964–
1986], хронологічний покажчик друкованих праць [1954–1986], алфавітний покажчик праць, роботи під редакцією 
вченого, іменний покажчик. 

517. Григорій Антонович Нудьга : бібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народж. / уклад.: М. А. Вальо, О. Д. Кізлик ; 
передм. М. А. Вальо ; відп. ред. М. В. Лізанець ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника, СПУ, Львів. від-ня. – Львів : [б. в.], 1987. – 
66, [1] с. : портр.  НБУВ: ВА472562 
Висвітлено життєвий і творчий шлях літературознавця, критика, фольклориста Г. А. Нудьги. Подано його друковані праці 
[1931–1987], список літератури про життя і творчість ученого [1956–1987]. Матеріал в обох розділах розташовано за 
хронологією. У першому розділі в окремих тематичних рубриках відображено дослідження з фольклористики, праці з 
літературознавства і критики, дослідження з історії культури, антології і збірники, укладені й науково опрацьовані 
Н. А. Нудьгою. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний перелік друкованих праць та іменний. 

518. Даниил Фомич Острянин / сост. Т. А. Корчинская ; вступ. ст. В. М. Ничик. – Киев : Наук. думка, 1987. – 52, [3] с. : 
[1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО245375 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора філософських наук (1953), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1957) 
Д. Ф. Острянина. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1955–1987], хронологічний 
покажчик друкованих праць ученого [1926–1986], алфавітний та іменний покажчики. 

519. Елизавета Васильевна Парина — профессор Харьковского университета : библиогр. указат. / сост. 
М. Г. Швалб ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [б. и.], 1987. – 19 с. 
НБУВ: Р52992 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/508.pdf
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До видання увійшли: список друкованих праць доктора біологічних наук (1969), професора Є. В. Паріної [1940–1986]; 
перелік дисертацій, виконаних під її керівництвом [1966–1986]; список літератури про неї [1955–1985]; покажчик 
співавторів. 

520. Иван Илларионович Лукинов / библиогр. указ. сост. : Р. И. Шпак, И. А. Синчило ; вступ. ст. : Л. К. Бесчастный, 
Т. И. Деревянкин, В. Ф. Кифорак [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1987. – 55, [2] с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН 
УССР).  НБУВ: АО245143 
Видання, присвячене вченому-економісту, доктору економічних наук (1965), професору, академіку АН УРСР (1976), 
УААН (1991) Івану Іларіоновичу Лукінову, включає біографічний нарис про нього, основні дати його життя і діяльності, 
список літератури про вченого [1967–1986], хронологічний покажчик праць [1954–1986], предметно-систематичний та 
іменний покажчики. 

521. Игорь Константинович Походня / сост. : Т. Ж. Баркова, Т. В. Глеза, Д. С. Пшеничникова, Н. Н. Тюпина ; вступ. 
ст. : В. К. Лебедев, А. М. Суптель ; отв. ред. В. И. Труфяков. – Киев : Наук. думка, 1987. – 80, [3] с. : [1] л. портр. – 
(Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО243180 
Персональний бібліографічний покажчик присвячено доктору технічних наук (1968), професору, академіку АН УРСР 
(1976) І. К. Походні. Публікація знайомить із життєвим і творчим шляхом ученого, списком літератури про нього [1970–
1986], хронологічним покажчиком друкованих праць І. К. Походні [1953–1986].  

522. Игорь Николаевич Шкляревский — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. 
А. В. Евтушенко ; ред. С. В. Мудракова ; М-во высш. сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – 
Харьков : ХГУ, 1987. – 25 с.  НБУВ: Р53005 
Подано список опублікованих праць [1949–1986], дисертацій у галузі фізико-математичних наук [1961–1982], які виконані 
під керівництвом доктора фізико-математичних наук (1959) І. Н. Шкляревського, литература про нього [1963–1985], 
допоміжні покажчики (іменний, список прийнятих скорочень). 

523. Іван Франко : бібліогр. покажч. 1956–1984 / упоряд. М. О. Мороз ; відп. ред. : Є. П. Кирилюк, Ф. П. Погребенник ; 
АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1987. – 521 с.  НБУВ: ВА459571 
Видання складається з повного списку книжкових видань творів І. Франка, списку усіх його перших публікацій і 
вибірково списку критичної літератури за 1956–1984 рр. Тематично подаються усі проблеми франкознавства останього 30-
річчя, за винятком розділу «І. Франко в художній літературі і мистецтві», де міститься лише критична література до теми. 
В розділі «Література про І. Франка, яка надрукована в союзних і автономних республіках СРСР» та «Зарубіжне 
франкознавство», об’єднані не за змістом, а за формальною ознакою — місцем публікації. Окремо подано розділ «Життя і 
творчість І. Франка», який вміщує праці загального характеру, біографію та спогади. Із допоміжних покажчиків 
представлено: алфавітний імен та матеріалів, покажчик назв творів, предметний, географічний, список використаних 
періодичних видань.  

524. Курлат Иосиф Борисович : к 60-летию со дня рождения : реком. указ. лит. / сост. : Г. Г. Табачникова, 
Г. К. Севастьянова ; Ворошиловгр. ОНБ им. А. М. Горького и др. – Ворошиловград : [б. и.], 1987. – 6, [1] с. 
Дитячий поет, перекладач. 

525. Леонид Михайлович Литвиненко / сост. : В. А. Савелова, Г. К. Литвиненко ; вступ. ст. : В. А. Савелова, А. Ф. Попов. – 
Киев : Наук. думка, 1987. – 110, [3] с. : [1] л. ил. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).     НБУВ: АО243988 
Видання, присвячене вченому у галузі фізико-органічної хімії, доктору хімічних наук (1961), професору, академіку АН 
УРСР (1965) Л. М. Литвиненко, включає інформацію про його життєвий і творчий шлях; список літератури про нього 
[1955–1984]; хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1951–1987]; алфавітний покажчик назв; авторські 
свідоцтва; іменний покажчик; список скорочень.  

526. Максим Мартынович Паламарчук : биобиблиогр. указ. / сост. : Е. Г. Пироженко, В. А. Рогальская ; вступ. ст. : 
Р. А. Заездный, Л. Г. Руденко. – Киев : Наук. думка, 1987. – 59, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН 
УССР).  НБУВ: АО245463 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-економіста і економ-географа, доктора економічних наук (1959), професора, 
академіка АН УРСР (1973) М. М. Паламарчука. Подано основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про 
нього [1962–1986], покажчик друкованих праць М. М. Паламарчука [1949–1986]. Наприкінці видання подано покажчики 
назв, іменний та список скорочень. 

527. Микола Петрович Турківський : реком. бібліогр. покажч. / упоряд. В. П. Крутиус ; Чернігів. держ. ОУНБ 
ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 1987. – 8 с. – (Письменники — наші земляки).  НБУВ: Р55156 
Видання містить біографічну довідку про письменника М. П. Турківського та наступні розділи: «Окремі видання творів 
М. П. Турківського», «Прозові твори М. П. Турківського», «Статті про творчість М. П. Турківського». Хронологічні межі 
видання — 1961–1985 рр. 

528. Михаил Михайлович Божий : библиогр. указ. / сост. О. М. Барковская ; ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : 
[б. и.], 1987. – 43 с. НБУВ: Р57728 
Видання містить коротку біографічну довідку про художника М. М. Божія та наступні розділи: «Статьи М. М. Божия. 
Беседы с ним» [1962-1986], «Работы М. М. Божия в тематических альбомах» [1955-1985], «Работы М. М. Божия в 
экспозициях выставок» [1955–1985], «Работы М. М. Божия в музеях» [1956-1986], «Литература о жизни и творчестве 
М. М. Божия» [1960-1986], «Портреты М. М. Божия» [1962-1986], «Библиография» [1968-1985]. Хронологічні межі 
включеного матеріалу — 1939–1987 рр. Без допоміжних покажчиків. 
529. Михайло Івасюк : метод.-бібліогр. матеріали по відзначенню 70-річчя з дня народж. укр. рад. письменника / 
підгот. : М. М. Молдован, Р. Г. Гінзбург ; Чернів. держ. ОУНБ , Чернів. обл. орг. Добр. т-ва любителів книги УРСР. – 
Чернівці : [б. в.], 1987. – 20 с. 
Івасюк Михайло Григорович. 

530. Павел Андреевич Ярмоленко : библиогр. указ.: (к 60-летию со дня рождения) / сост. А. Ю. Караваева ; М-во 
высш. сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1987. – 11 с. – Имен. указ.  
Педагог. 

531. Романтик слова і дії : до 80-річчя з дня народж. Миколи Трублаїні : бібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Лесько [та ін.] ; 
наук. ред. А. М. Подолинний ; Винн. обл. б-ка для дітей ім. І. Я. Франка, Обл. б-ка для юнацтва. – Вінниця : [б. в.], 1987. – 
12 с. – (Наші видатні земляки). НБУВ: Р79177 
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Висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, журналіста Миколи Петровича Трублаїні. Видання містить такі 
основні розділи: «Твори Миколи Трублаїні», «Література про життя і творчість Миколи Трублаїні», «Найважливіші дати 
життя і діяльності Миколи Трублаїні», «Письменники — лауреати обласної комсомольської премії імені Миколи 
Трублаїні». Хронологічні межі матеріалу — 1955–1986 рр. 

532. Стрельский Вячеслав Ильич : биобиблиогр. указ. ученого / сост. : Л. В. Шевченко, Т. А. Прилипко ; предисл. 
Ю. З. Данилюк ; отв. ред. : Ю. З. Данилюк, А. Н. Комская ; АН УССР, Ин-т истории, М-во культуры УССР, Гос ист. б-ка 
УССР. – Киев : [Киев. книж. тип. науч. кн.], 1987. – 61, [1] с.  НБУВ: ВА468288 
Висвітлено науково-педагогічну і громадську діяльність історика, архівіста, джерелознавця, краєзнавця, педагога, 
художника, доктора історичних наук (1964), професора В. І. Стрельського. Подано основні дати життя і діяльності 
вченого, список літератури про нього [1940–1985], покажчик друкованих праць В. І. Стрельського [1927–1985].  

533. Федір Ернст (28.X)9.XI.1891 – 17.VIII.1949 : бібліогр. покажч. / упоряд. С. І. Білокінь ; ред. О. Д. Кузьменко ; Сум. обл. 
орг. УТОПІК, Секція пам’ятників мистецтва [та ін.]. – Суми : [б. в.], 1987. – 34 с. – (Мистецьке життя Сумщини).      НБУВ: Р111306 
Видання, присвячене історику, архітектору, публіцисту, мистецтвознавцю, музеєзнавцю, краєзнавцю, громадському діячу, 
професору Київського художнього інституту Федору Людвиговичу Ернсту, містить бібліографію його праць [1913–1984], 
список літератури про нього [1913–1987], допоміжний іменний покажчик. 
534. Юрий Алексеевич Митропольский / сост. : В. К. Крайнева, Я. А. Матвиишин ; вступ. ст. : А. Н. Боголюбов, 
О. Б. Лыкова, А. М. Самойленко. – Киев : Наук. думка, 1987. – 91 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: АО243641 
У покажчику висвітлено життєвий і творчий шлях Ю. О. Митропольського — математика, доктора технічних наук (1951), 
професора, академіка АН УРСР (1961). Наведено основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1952–
1986], хронологічний покажчик праць [1949–1986], іменний покажчик співавторів, іменний покажчик авторів літератури 
про Ю. О. Митропольского. 

535. Юрій Григорович Гошко : бібліогр. покажч. / упоряд. М. О. Мороз ; вступ. ст. Р. М. Кирчів ; відп. за вип. 
В. М. Яблонська ; відп. ред. К. М. Кутельмах ; АН УРСР, Львів. відділення, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 
етнографії ім. М. Т. Рильського. – Львів : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського], 1987. – 36 с.  НБУВ: Р53176 
Видання, присвячене етнографу, доктору історичних наук (1971), професору Ю. Г. Гошку, включає короткий нарис про 
життя та діяльність ученого, хронологічний покажчик його праць за період 1956–1987 рр., списку літератури про вченого 
[1965–1981] та іменний покажчик.  

1988 

536. Адриан Анатольевич Смирнов / сост. М. Н. Верещак ; авт. вступ. ст. В. Г. Барьяхтар ; отв. ред. В. Б. Молодкин. – 
Киев : Наук. думка, 1988. – 41, [4] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).    НБУВ: Р59347 
Покажчик знайомить з життям, науковою, науково-організаційною, педагогічною і громадською діяльністю вченого у 
галузі теоретичної фізики, доктора фізико-математичних наук (1946), професора, академіка АН УРСР (1967) 
А. А. Смірнова. Подано стислий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього 
[1939–1987], покажчик друкованих праць ученого [1933–1988], допоміжні покажчики (іменний покажчик співавторів, 
список скорочень назв журналів). 

537. Альфред Николаевич Окснер / сост. Е. Ф. Солонина ; авт. вступ. ст. О. Б. Блюм ; отв. ред. А. Т. Артюшенко. – 
Киев : Наук. думка, 1988. – 26, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: Р56193 
Висвітлено наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність ботаніка, ліхенолога, доктора біологічних 
наук (1943), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1972) А. М. Окснера. Подано основні дати його життя і 
діяльності, список літератури про нього [1947–1987], хронологічний покажчик праць ученого [1924–1977], іменний та 
предметний покажчики. 

538. Бжеський Р. Бібліографія друкованих праць / Р. Бжеський ; уклад. Н. Бжеська. – Торонто, 

1988. – 46 с. НБУВ: 5956укр 
Видання, присвячене життю і творчості дослідника української історії, літератору і публіцисту Роману Степановичу 
Бжеському (1894–1982), включає біографічну довідку, псевдоніми і криптоніми, список його праць (неповний), список 
опублікованої спадщини Романа Бжеського (за алфавітом назв творів), уривки рецензій на деякі його праці. 

539. Великий полководець Микола Федорович Ватутін : (реком. [анот.] бібліогр. список) / склад. Л. З. Юсім ; Житомир. 
ОУНБ ім. Жовтневої рев. – [Житомир : б. в, 1988]. – 9, [1] с. 
Радянський воєначальник, генерал армії (1943), Герой Радянського Союзу (1965, посмертно). 

540. Вера Петровна Тульчинская : биобиблиогр. указ. / сост. Л. И. Шекера ; наук. ред. В. А. Иваница ; М-во культуры 
УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [ОГНБ], 1988. – 56 с. – (Ученые Одессы ; вып. 16).      НБУВ: ВА481768 
Висвітлено життєвий і творчий шлях мікробіолога, доктора ветеринарних наук (1941), члена-кореспондента АН УРСР 
(1948) В. П. Тульчинської. Подано біографічну довідку про неї, систематичний покажчик опублікованих праць [1928–
1986], список літератури про життя і наукову діяльність ученого [1962–1987], допоміжні покажчики. 

541. Видатний радянський композитор Віктор Степанович Косенко : бібліогр. список / підгот. В. Н. Козлова ; Житомир. 
ОУНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1988. – 7 [1] с. 
Композитор, піаніст, педагог, професор. 

542. Виктор Николаевич Дзяк : библиогр. указ. лит. / сост. : Р. Н. Годлевская, Ф. А. Файнман ; вступ. ст. Л. В. Новицкая-
Усенко ; под. ред. А. В. Люлько ; Днепропетр. мед. ин-т. – Днепропетровск : Облполиграфиздат, 1988. – 23, [1] с. 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1959), професору В. М. Дзяку, включає короткий нарис про життя та 
діяльність ученого, хронологічний покажчик наукових праць В. М. Дзяка [1955–1984], рецензії на праці [1965–1983], 
іменний покажчик співавторів. 

543. Виталий Никифорович Гриднев / сост. : М. Н. Верещак, М. К. Никитина ; авт. вступ. ст. О. М. Ивасишин ; отв. 
ред. С. П. Ошкадеров. – Киев : Наук. думка, 1988. – 68, [3] с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  
НБУВ: АО247472 
Персональний бібліографічний покажчик, присвячений вченому у галузі фізичного металознавства, доктору технічних 
наук (1947), професору, академіку АН УРСР (1968), В. Н. Гриднєву, складається з короткого нарису наукової, науково-
організаційної і громадської діяльності вченого, основних дат життя та діяльності науковця, список літератури про нього 
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