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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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[1948–1987], покажчика друкованих праць [1933–1986]. До допоміжного апарату включено іменний покажчик та список 
скорочень. 

544. Він музу присвятив народові своєму : до 95-річчя Б. М. Лятошинського : (бібліогр. список) / склали : Л. З. Юсім, 
Г. В. Ярусевич ; Житомир. ОУНБ ім. Жовтневої рев. – Житомир : [б. в.], 1988. – 10 с. 
Борис Миколайович Лятошинський — композитор, диригент і педагог. 

545. Владимир Александрович Горпинич : библиогр. указ. по топонимике и славянскому языкознанию с метод. 
рекомендациями / сост. : А. А. Лучик, В. В. Лучик ; отв. за вып. В. Г. Скляренко ; Кировоград. гос. пед. ин-т 
им. А. С. Пушкина. – Кировоград : [б. и.], 1988. – 72 с.   НБУВ: ВА499918  
Видання присвячено вченому у галузі ономастики, мовознавцю, доктору філологічних наук (1974), професору, академіку 
АНВШ України (1995), заслуженому діячу науки і техніки України (1995) В. О. Горпиничу. Має таку структуру: вступ, 
нарис наукової діяльності В. О. Горпинича, список статей, монографій, рецензій, тез доповідей [1962–1988]; перелік 
наукових доповідей на всесоюзних і республіканських конференціях [1962–1988]; опонування; автореферати дисертацій 
[1974–1988]; редагування монографій, наукових збірників, підручників [1969–1988]; список кандидатських дисертацій, 
виконаних під керівництвом В. О. Горпинича [1983–1988]. 

546. Владимир Илларионович Шинкарук / сост. Л. Т. Иваненко ; авт. вступ. ст. В. Г. Табачковский. – Киев : Наук. 
думка, 1988. – 81, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: АО246669 
Висвітлено наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність доктора філософських наук (1964), 
професора, академіка АН УРСР (1978) В. І. Шинкарука. Подано стислий біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності вченого, список літератури про нього [1959–1987], покажчик друкованих праць В. І. Шинкарука [1952–1987], 
допоміжні покажчики (предметно-систематичний, іменний). 

547. Владимир Константинович Милославский — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. 
А. В. Евтушенко ; отв. за вып. М. М. Красиков ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – 
Харьков : ХГУ, 1988. – 22 с.  НБУВ: Р63029 
Покажчик, присвячений доктору фізико-математичних наук (1972), професору Володимиру Костянтиновичу 
Милославському, включає список його опублікованих праць [1954–1988]; перелік дисертацій, виконаних під керівництвом 
ученого [1967–1986]; покажчик співавторів; список прийнятих скорочень. 

548. Владимир Логвинович Рвачев / сост. : Л. М. Гопко, Л. К. Кравченко ; авт. вступ. ст. : Т. И. Шейко, 
Е. А. Федотова ; отв. ред. А. К. Шидловский. – Киев : Наук. думка, 1988. – 49, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых 
УССР / АН УССР).  НБУВ: АО248554 
Виданя присвячено математику, механіку, доктору фізико-математичних наук (1960), професору, академіку АН УРСР 
(1978) В. Л. Рвачову. Подано стислий нарис його наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності; 
основні дати життя і діяльності вченого; список літератури про нього [1968–1987]; хронологічний покажчик праць 
В. Л. Рвачова [1955–1987], допоміжні покажчики (іменний, авторських свідоцтв, предметний). 

549. Владимир Платонович Цесевич : биобиблиогр. указ. / сост. : С. В. Дзюбина, И. Э. Рикун ; М-во культуры УССР, 
ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1988. – 110 с. – (Ученые Одессы ; вып. 17). НБУВ: ВА496610 
Висвітлено життєвий і творчий шлях астронома, доктора фізико-математичних наук (1944), професора, члена-
кореспондента АН УРСР (1948) В. П. Цесевича. Подано біографічну довідку про нього, хронологічний перелік праць 
ученого [1924–1985], інформацію про редагування, укладання, рецензування, переклади, вступні статті, примітки [1931–
1983], інтерв’ю [1957–1978], праці, в яких використані результати спостережень В. П. Цесевича [1923–1987], список 
літератури про нього [1961–1988], основні дати життя і діяльності. 

550. Володимир Васильович Грабовецький : бібліогр. покажч. / уклад.: В. М. Бурдуланюк, В. П. Васьків ; відп. за 
вип. Ю. М. Угорчак ; Івано-Франків. обл. орг. УТОПІК. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1988. – 59 с. : портр.       НБУВ: ВА489490 
Видання має наступну структуру: «Від укладачів»; «Хронологічний покажчик наукових і науково-популярних праць 
доктора історичних наук, професора В. В. Грабовецького» [1953–1988]; «Публікації у зарубіжних українських виданнях» 
[1956–1981]; «Участь в редакційних колегіях по виданню наукових збірників та рецензуванню опублікованих праць» 
[1957–1987]; «Упорядкування та написання коментарів до історичних праць, 50-томного видання творів І. Франка»; 
«Матеріали про життя і наукову діяльність В. В. Грабовецького» [1953–1988]; «[Основні дати життя та діяльності]»; 
«Іменний покажчик»; «Географічний покажчик»; «Тематичний покажчик». 

551. Гай-Головко О. Бібліографічна збірка видань академіка-автора Ф. Ф. Онуфрійчука = A bibliographic collection of works 
prepared and published by academician F. F. Onufrijchuk / О. Гай-Головко. – Вінніпег : [б. в.], 1988. – 40 с. : іл.     НБУВ: 1236укр. 
Видання присвячено природознавцю, рослинознавцю, фахівцю із садово-паркового мистецтва, інженеру-агроному, 
історику, релігієзнавцю, професору, члену Італійської Академії Прикладного Мистецтва Федору Федоровичу 
Онуфрійчуку. Містить фото обкладинок його книг, що вийшли у 1953–1987 рр., фото обкладинок книг, що підготовлені до 
друку, «Тексти листів та рецензій на видані твори автора академіка Ф. Ф. Онуфрійчука», біографічний нарис Олекси Гей-
Головка «Дещо про життя і досліди академіка Федора Онуфрійчука». Без допоміжних покажчиків. 

552. Генріх Густавович Нейгауз — видатний радянський піаніст (1888–1964) : до 100-річчя від дня народж. : (покажч. літ.) / 
склад. О. С. Бадиця ; Кіровоград. ОУНБ ім. Н. К. Крупської ; Кіровоград. обл. орг. УТОПІК. – Кіровоград : [б. в.], 1988. – 14 с.  
Педагог, публіцист і музично-суспільний діяч. 
553. Георгий Михайлович Малахов / сост. : И. Н. Малахов, Л. П. Срибный ; авт. вступ. ст. : Л. И. Сиволюбов, 
А. Д. Черных ; отв. ред. И. Н. Малахов. – Киев : Наук. думка, 1988. – 40, [1] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / 
АН УССР).  НБУВ: Р61859 
Видання, присвячене вченому у галузі розробки корисних копалин, доктору технічних наук (1951), академіку АН УРСР 
(1967) Г. М. Малахову, включає біографічний нарис про його життєвий і творчий шлях; список літератури про нього 
[1936–1988]; хронологічний покажчик праць ученого [1932–1987]. 

554. Дмитрий Константинович Зеров / сост. : Л. Я. Партыка, Е. А. Миронюк ; авт. вступ. ст. А. Ф. Бачурина ; отв. ред. 
К. М. Сытник. – Киев : Наук. думка, 1988. – 35, [1] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).     НБУВ: Р61006 
Біобібліографічний покажчик, присвячений ботаніку, доктору біологічних наук (1937), професору, академіку АН УРСР 
(1948) Д. К. Зерову, включає короткий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про 
нього [1935–1985], хронологічний покажчик його друкованих праць [1924–1979], іменний та предметний допоміжні 
покажчики. 
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555. Евгений Оскарович Патон / сост. : В. И. Оноприенко, Л. Д. Кистерская, П. И. Севбо. – Киев : Наук. думка, 1988. – 
240 с.  НБУВ: ВА488443 
Книга присвячена життю, педагогічній, науковій та науково-організаційній діяльності вченого у галузі мостобудування і 
електрозварювання, доктора технічних наук, професора, академіка ВУАН (1929) Є. О. Патона. Вміщує архівні 
документальні матеріали, аналіз його вкладу у розробку проблем мостобудування, матеріалознавства, електрозварки 
матеріалів. Подано основні дати життя і діяльності, список праць вченого [1899–1970] та основної літератури про життя і 
діяльність [1929–1965]. У Додатку подано список: «Наиболее выдающиеся разработки научно-инженерной школы 
Е. О. Патона, удостоенные ленинских, государственных, ведомственных, именных премий» [1957–1981]. Без допоміжних 
покажчиків.  

556. И.-Ш. Х. Черномаз — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова ; М-во 
высш. и сред. образ. УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [б. и.], 1988. – 16 с.  НБУВ: Р63967 
Видання підготовлене до 70-річчя від дня народження доктора історичних наук (1969) И.-Ш. Х. Черномаза та містить 
перелік праць вченого за 1950–1988 рр., перелік дисертацій, захищених під його керівництвом [1955–1986], списку 
літератури про нього [1959–1984]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

557. Инна Илларионовна Крыжановская : библиогр. указ. лит. / сост. : Р. Н. Годлевская, Ф. А. Файнман ; вступ. ст. 
Л. В. Новицкой-Усенко ; под. ред. А. В. Люлько ; отв. за вып. Р. Н. Годлевская ; Днепропетр. мед. ин-т. – Днепропетровск : 
Облполиграфиздат, 1988. – 20, [2] с. 
Видання, присвячене лікарю-кардіологу, доктору медичних наук (1957), професору, ректору Дніпропетровського 
медичного інституту Інні Іларіонівні Крижанівській, містить короткий біографічний нарис про неї, хронологічний 
покажчик наукових праць вченої [1951–1987], праці з історико-медичної тематики [1967–1980], іменний покажчик 
співавторів. 

558. Коломийченко Алексей Исидорович : науч.-вспом. указ. отеч. и зарубеж. лит. (1831–1980 гг.): к 90-летию со дня 
рождения / сост. : М. А. Перебатова, В. Г. Крыжанова, Е. И. Юрченко ; отв. за вып. Р. И. Павленко ; М-во здравоохранения 
УССР, Киев. НИИ отоларингологии им. А. И. Коломийченко, РНМБ им. Д. И. Ульянова. – Киев : [б. и.], 1988. – 57 с. 
НБУВ: ВА476305 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1941), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1967) Олексію 
Ісидоровичу Коломийченко, включає передмову, друковані праці вченого (монографії і брошури [1940–1975], статті 
[1931–1976], статті в енциклопедіях [1960–1965], рецензії [1950–1973]; література, видана під редакцією 
О. І. Коломийченка [1950–1974]; автореферати кандидатських дисертацій, захищених під його керівництвом [1955–1975]; 
автореферати докторських дисертацій, захищених при консультації та участі О. І. Коломийченко [1945–1983]) список 
літератури про нього [1957–1980]. Наприкінці вміщено покажчик авторів, укладачів і редакторів. 

559. Константин Сергеевич Терновой / сост. : Т. Н. Ульянова, В. И. Федорова, Л. В. Попова ; авт. вступ. ст. : 
П. Г. Костюк, А. А. Шалимов ; отв. ред. В. К. Лишко. – Киев : Наук. думка, 1988. – 63, [1] с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. 
ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО247342 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого, організатора охорони здоров’я, доктора медичних наук (1969), професора, 
академіка АН УРСР (1982) К. С. Тернового. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності вченого, список 
літератури про нього [1969–1986], хронологічний покажчик друкованих праць [1958–1987] та ін. матеріали.  

560. Леонид Феоктистович Тарасов — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. И. А. Блохина ; 
ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Х : ХГУ, 1988. – 8 с. НБУВ: Р64156 
Покажчик видано до 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук (1980), професора Л. Ф. Тарасова. Подано 
перелік праць ученого [1964–1987], список дисертацій, виконаних під його керівництвом та літератури про нього [1976–
1985]. 

561. Лесь Курбас : (указ. лит. за 1957–1987 гг.) / сост. А. В. Попов ; ХГНБ им. В. Г. Короленко. – Харьков : [б. и.], 
1988. – 32 с.  НБУВ: Р59128 
У виданні вміщено друковані праці режисера, теоретика театру, драматурга, публіциста, перекладача Олександра 
Степановича Курбаса, матеріали про його життя і творчість за період з 1957–1987 рр. укр. та рос. мовами (книги, статті з 
періодики та продовжуваних видань). Матеріал згруповано за хронологією у 2 розділах: «Работы Л. Курбаса» і 
«Литература о Л. Курбасе». Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

562. Назым Мухаметзянович Якупов : к 60-летию со дня рождения / сост. О. Ю. Ноткина ; Одес. ун-т им. И. И. Мечникова, 
Науч. б-ка. – Одесса : [б. и.], 1988. – 33 с. – (Материалы к биобиблиогр. ученых Одес. ун-та).     НБУВ: Р65467 
Видання, присвячене історику, політологу, доктору історичних наук (1970), професору, заслуженому діячу науки УРСР 
(1987) Н. М. Якупову, містить вступну статтю «Вся жизнь — подвиг» та розділи: «Основные даты жизни и деятельности 
Назыма Мухаметзяновича Якупова», «Хронологический указатель трудов» [1962–1988], «Литература о жизни и 
деятельности Назыма Мухаметзяновича Якупова» [1965–1988]. Із допоміжних покажчиків подано іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик праць та іменний. 

563. Николай Иванович Сазонов — 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, 1988. – 15 с.     НБУВ: Р62894 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора філософських наук (1972), професора М. І. Сазонова. Подано бібліографію 
праць М. І. Сазонова [1961–1987]; перелік дисертацій, захищених під керівництвом М. І. Сазонова [1968–1982]; список 
літератури про нього [1980–1988]; іменний покажчик. 

564. Николай Пантелеймонович Семененко / сост. Е. Ф. Левенко ; авт. вступ. ст. Н. П. Щербак. – Киев : Наук. думка, 
1988. – 65 с. : 1 л. портр. — (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО248180 
Видання знайомить з життям, науковою, науково-організаційною, педагогічною і громадською діяльністю вченого у галузі 
геології, доктора геолого-мінералогічних наук (1937), професора, академіка АН УРСР (1948) М. П. Семененка. Подано 
короткий біографічний нарис, основні дати життя вченого, список літератури про нього [1955–1988], хронологічний 
покажчик праць М. П. Семененка [1929–1987], допоміжний іменний покажчик. 

565. Олег Миколайович Романів / уклад.: О. О. Яворська, Л. Є. Єлейко, Б. А. Карпінський ; авт. вступ. ст. : 
Г. Г. Максимович, Г. М. Никифорчин ; відп. ред. В. В. Панасюк. – Київ : Наук. думка. 1988. – 49, [5] с. : портр. – (Біобібліогр. 
вчених УРСР / АН УРСР).   НБУВ: АО246447 
Покажчик висвітлює життя і творчий шлях ученого у галузі фізико-хімічної механіки матеріалів, доктора технічних наук 
(1970), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1985) О. М. Романіва. Подано біографічний нарис про вченого, основні 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/560.pdf
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дати його життя та діяльності, список літератури про нього [1960–1987], бібліографію друкованих праць О. М. Романіва 
[1957–1987] та допоміжні покажчики (іменний, предметний, покажчик авторських свідоцтв, список прийнятих скорочень). 

566. Ольга Кобилянська : метод.-бібліогр. матеріали по відзначенню 125-річчя з дня народж. письменниці / підгот. 
М. М. Молдован, А. Ф. Яківчук ; ред. та авт. передм. В. О. Возняк ; Чернів. держ. ОУНБ. – Чернівці : [б. в.], 1988. – 24 с. 
НБУВ: Р61292 
Методична частина видання містить матеріал для проведення масових заходів, присвяченних письменниці Ользі 
Юліанівні Кобилянській. Бібліографічна частина складається з рекомендаційного бібліографічного покажчик літератури, 
який включає «Видання основних творів О. Кобилянської», «Світоглядна та суспільно-політична діяльність 
О. Кобилянської», «Література про життя і творчість О. Кобилянської». Матеріал розташовано за систематичним 
порядком. 

567. Опанас Сластьон : бібліогр. покажч. / упоряд. В. М. Ханко ; передм., відп. ред. С. І. Білокінь ; АН УРСР, Ін-т 
філософії, Від. наук. інформ. із сусп. наук. – Київ : [б. в.], 1988. – 80, [2] с.   НБУВ: ВА474444 
Висвітлено життєвий і творчий шлях художника, архітектора, мистецтвознавця, етнографа Опанаса Георгієвича 
(Юрійовича) Сластьона (Сластіона). Містить вступну статтю С. І. Білоконя «Опанас Сластьон і джерелознавчий підсумок 
його праці», біографічну довідку та розділи: «Публікації» [1897–1968], «Листування» [1900–1965], «Репродукції» [1883–
1985], «Література» [1877–1987]. Весь матеріал розташовано за хронологічно-алфавітним принципом. Із допоміжних 
покажчиків подано іменний.  

568. Павел Васильевич Копнин / сост. Л. Т. Иваненко ; авт. вступ. ст. П. Ф. Йолон и др. ; отв. ред. П. Ф. Йолон, 
Б. А. Парахонский, М. В. Попович. – Киев : Наук. думка, 1988. – 66, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН 
УССР).   НБУВ: АО247904 
Видання, присвячене доктору філософських наук (1955), професору, академіку АН УРСР (1967), члену-кореспонденту АН 
СРСР (1970) П. В. Копніну, містить стислий нарис про наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську 
діяльність ученого; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1959-1987]; покажчик праць 
П. В. Копніна [1948-1985]; предметно-систематичний покажчик; іменний покажчик.  

569. Петр Васильевич Зарицкий — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. Т. П. Худоярова ; 
М-во высш. и сред. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [ХГУ], 1988. – 36 с.            НБУВ: Р55717 
Видання, присвячене доктору геолого-мінералогічних наук (1966) П. В. Зарицькому, включає список праць ученого за 
період 1952–1987 рр. та літератури про нього [1957–1984], також фото й покажчик співавторів. 

570. Походенко В. Д. Александр Ильич Бродский / В. Д. Походенко. – Киев : Наук. думка, 1988. – 64, [2] с. : ил., 1 л. 
портр.  НБУВ: ВА474149 
Видання містить матеріали про наукову, науково-організаційну, педагогічну діяльність вченого фізико-хіміка, доктора 
наук (1925), академіка АН УРСР (1939), члена-кореспондента АН СРСР (1943) О. І. Бродського. Подано основні дати 
життя і діяльності, покажчик праць ученого [1921–1980], список літератури про О. І. Бродського [1955–1986]. Без 
допоміжних покажчиків. 

571. Професор, доктор хімічних наук Дмитро Костянтинович Толопко : персон. бібліогр. покажч. / ред. та упоряд. 
Т. М. Мокрівський ; Львів. політехн. ін-т. – Львів : [б. в.], 1988. – 23 с.   НБУВ: Р62904 
Подано коротку біографічну довідку, опубліковані роботи доктора хімічних наук (1976), професора Д. К. Толопка [1938–1988]. 

572. Ростислав Евгеньевич Кавецкий / сост. П. М. Шкатула ; вступ. ст., отв. ред. В. Г. Пинчук. – Киев : Наук. думка, 
1988. – 85, [2] с. : 1 л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО246933 
Видання, присвячене вченому у галузі патологічної фізіології та експериментальної онкології, доктору медичних наук (1937), 
професору, академіку АН УРСР (1951) Р. Є. Кавецькому, включає біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і 
діяльності, список літератури про нього [1959–1986], хронологічний покажчик друкованих праць [1927–1982], покажчик назв. 

573. Соломон Исаакович Пекар / сост. Е. И. Толпыго ; авт. вступ. ст. : М. А. Кривоглаз, Э. И. Рашба, К. Б. Толпыго ; 
отв. ред. В. Г. Барьяхтар. – Киев : Наук. думка, 1988. – 36, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). 
НБУВ: Р57173 
До видання включено стислий нарис наукової, науково-організаційної і педагогічної діяльності фізика-теоретика, доктора 
фізико-математичних наук (1941), професора, академіка АН УРСР (1961) С. І. Пекаря. Подано основні дати життя і 
діяльності вченого, список літератури про нього [1940–1987], покажчик його друкованих праць [1938–1987]. 

574. Стабников Всеволод Николаевич : библиогр. / сост. : В. Ф. Полякова, В. Л. Помаз ; Киев. технол. ин-т пищевой 
пром-сти. – Киев : КТИПП, 1988. – 42, [1] с.  НБУВ: Р56168 
Видання знайомить із життям та творчістю засновника науки про процеси і апарати хімічної і харчової промисловості, 
доктора технічних наук (1940), професора Всеволода Миколайовича Стабнікова. Подано бібліографію його праць [1920–
1986], авторські свідоцтва [1968–1980], рецензії [1940–1979], іменний покажчик співавторів. 

575. Станіслав Панасович Реп’ях : (реком. бібліогр. покажч.) / Чернігів. держ. ОУНБ ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – 
Чернігів : [б. в.], 1988. – 7, [1] с. НБУВ: ВДБО 
Брошура містить коротку біографічну довідку та бібліографію письменника, поета, публіциста, перекладача, педагога 
С. П. Реп’яха, що складається з рубрик: «Поетичні твори», «Документальна проза (публіцистика, твори С. П. Реп’яха в 
періодичних виданнях, С. П. Реп’ях — перекладач і педагог)», «Твори С. П. Реп’яха в перекладах на інші мови», «Статті 
про С. П. Реп’яха». Хронологічні межі матеріалів — 1964–1986 рр. Без допоміжних покажчиків. 

576. Степан Васильович Щурат : бібліогр. покажч.: до 80-річчя від дня народж. / уклад. М. А. Вальо ; передм. 
Р. Ф. Кирчів ; відп. ред. М. В. Лізанець ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника, Від. бібліографії. – Львів : [ЛНБ АН УРСР], 1988. – 
39 с. : портр.  НБУВ: Р62206 
Висвітлено життєвий і творчий шлях літературознавця, дослідника творчості І. Франка, доктора філологічних наук (1971) 
С. В. Щурата. Видання містить розділи «Друковані праці С. В. Щурата» [1930–1988] та «Матеріали про життя і діяльність 
С. В. Щурата» [1935–1987]. В обох розділах матеріал розташовано за хронологією. Із допоміжних покажчиків подано 
іменний. Як додаток вміщено «Фотографії С. В. Щурата, опубліковані в журналі ―Світло і тінь‖, ―Наша батьківщина‖» 
[1933–1939].  

577. Филипп Николаевич Серков / сост. : М. Я. Волошин, В. А. Радионов ; вступ. ст. М. Я. Волошин ; отв. ред. 
В. И. Скок. – Киев : Наук. думка, 1988. – 46, [2] с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).           НБУВ: Р59738 
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Висвітлено життєвий і творчий шлях нейрофізіолога, доктора біологічних наук (1942), професора, академіка АН УРСР 
(1978) Ф. М. Сєркова. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1959–1985], покажчик 
його праць [1934–1987]. 

578. Яков Борисович Файнберг / сост. В. И. Карась ; авт. вступ. ст. А. К. Березин. – Киев : Наук. думка, 1988. – 37, 
[3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: Р59104 
Видання містить короткий нарис про наукову, науково-організаційну і педагогічну діяльність доктора фізико-
математичних наук (1960), професора, академіка АН УРСР (1979) Я. Б. Файнберга, основні дати його життя і діяльності, 
список літератури про нього [1956–1986], покажчик друкованих праць [1949–1987], допоміжні покажчики (іменний, 
предметний, покажчик авторів статей про вченого, покажчик співавторів, список скорочень). 

579. Яков Евсеевич Гегузин — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. В. К. Мазманьянц ; ред. 
Л. И. Сащенко ; М-во высш. и сред. образования, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Х : ХГУ, 1988. – 54 с.          НБУВ: ВА485489 
Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1960), професору Якову Овсійовичу Гегузіну, має такі розділи: 
«Труды Я. Е. Гегузина» [1946–1987], «Диссертации, выполненные под руководством Я. Е. Гегузина» [1962–1987], 
«Литература о Я. Е. Гегузине» [1959–1986], «Дополнения к списку трудов Я. Е. Гегузина» [1987–1988], «Указатель 
соавторов», «Указатель видов издания», «Тематический указатель», «Список принятых сокращений». 

580. Ярослав Степанович Подстригач / сост. : О. А. Яворская, Г. П. Завадка ; авт. вступ. ст. : Я. И. Бурак, 
П. Р. Шевчук ; отв. ред. В. И. Громовык. – Киев : Наук. думка, 1988. – 74, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / 
АН УССР).   НБУВ: АО246397 
Видання містить нарис про життя і діяльність ученого у галузі механіки деформованого твердого тіла, доктора фізико-
математичних наук (1969), професора, академіка АН УРСР (1972) Я. С. Подстригача; основні дати його життя і діяльності; 
список літератури про нього [1954–1986]; бібліографію його друкованих праць [1953–1986]; алфавітний покажчик назв 
книг і статей; іменний покажчик; список скорочень.  

1989 

581. Александр Алексеевич Шалимов / сост. Е. А. Хильченко ; авт. вступ. ст., отв. ред. В. П. Хохоля. – Киев : Наук. 
думка, 1989. – 93, [3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).   НБУВ: АО249322 
Висвітлено життєвий та творчий шлях ученого-хірурга, доктора медичних наук (1958), професора, академіка АН УРСР 
(1978), АМН України (1993) О. О. Шалімова. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього 
[1968–1988], покажчик праць ученого [1951–1988].  

582. Александр Аркадьевич Коршиков — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. : 
А. М. Матвиенко, М. Г. Швалб ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Х : ХГУ, 1989. – 43 с.  НБУВ: Р66538 
Покажчик знайомить з життям і діяльністю ботаніка, альголога, професора Олександра Аркадійовича Коршикова. 
Видання містить розділи: «Труды А. А. Коршикова» [1913–1989], «Литература об А. А. Коршикове» [1910–1989], «Фото 
А. А. Коршикова», «Хронологическая канва». Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

583. Александр Васильевич Нагорный : библиогр. указ. / сост. : А. Ф. Коченков, М. Г. Швалб ; Гос. ком. СССР по нар. 
образованию, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ, НИИ биологии, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1989. – 51 с.       НБУВ: ВА512708, ВА501195 
Видання, присвячене геронтологу, фізіологу, доктору біологічних наук (1936), професору, члену-кореспонденту АН УРСР 
(1948) Олександру Васильовичу Нагорному, включає основні дати життя і діяльності вченого, список друкованих праць 
[1913–1987], літератури про нього [1913–1987], бібліографію фото вченого [1939–1987], алфавітний покажчик праць 
О. В. Нагорного, іменний покажчик, рукописи неопублікованих наукових праць, лекцій, доповідей, промов 
О. В. Нагорного, що зберігаються в його сім’ї та ін. матеріали. 

584. Александр Николаевич Гузь : биобиблиогр. указ. / сост. Б. П. Гуменюк ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев : [Ин-т 
механики АН УССР], 1989. – 73 с. НБУВ: ВА522639 
Видання, присвячене вченому у галузі механіки, доктору технічних наук (1966), академіку АН УРСР (1978) О. М. Гузю, 
включає передмову, основні дати життя і діяльності, покажчик наукових праць (І. Монографії [1970–1988]; ІІ. Статті 
[1961–1988]; ІІІ. Авторські свідоцтва [1975–1984]), іменний покажчик. 

585. Александр Павлович Крапивный — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. 
Р. Г. Березинская ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : [Харьк. межвуз. 
полиграф. предприятие], 1989. – 18 с.  НБУВ: Р66726 
Видання, присвячене орнітологу, доктору біологічних наук (1974), професору Олександру Павловичу Крапівному, 
включає: перелік публікацій ученого [1954–1989]; список дисертацій, виконаних під керівництвом О. П. Крапивного [1975, 
1987] та літератури про нього [1958–1989]; іменний покажчик. 

586. Алексей Лаврентиевич Лыпа / Укр. ботаническое о-во. – Киев : [б. и.], 1989. – 24 с. НБУВ: Р64470 
Видання містить нарис про життя і наукову діяльність біолога, морфолога, доктора біологічних наук, професора Олексія 
Лаврентійовича Липи та покажчик його друкованих праць (за систематичним принципом) [1935–1986]. 

587. Богдан Ігор Антонич : покажч. друк. матеріалів та автографів : до 80-річчя з дня народж. / уклад.: 
Т. Ю. Кульчицька, Н. І. Грайдер ; наук. ред. і авт. вступ. ст. М. М. Ільницький ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : 
[б. в.], 1989. – 139 с. : портр.  НБУВ: ВА504988 
Видання, присвячене поету, прозаїку, перекладачу, літературознавцю Богдану-Ігорю Васильовичу Антоничу, складається з 
таких розділів: «Твори Богдана Ігоря Антонича», «Література про Богдана Ігоря Антонича», «Автографи творів про 
Богдана Ігоря Антонича». Матеріал у розділах розміщено за хронологією і включає друковані матеріали за 1931–1989 рр., 
а також автографи поета, що зберігаються у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Із 
допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик поезій, іменний, періодичних видань. 
588. Борис Иеремиевич Веркин / сост. : А. П. Кириченко, Н. С. Васильченко, Л. С. Овчарова ; авт. вступ. ст. : 
И. М. Дмитренко, Ю. А. Кириченко, В. Г. Манжелий, И. В. Свечкарев ; отв. ред. В. Г. Манжелий. – Киев : Наук. думка, 1989. – 
79, [1] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО250416 
У публікації висвітлено основні етапи наукової, науково-дослідної, науково-організаційної діяльності вченого у галузі фізики 
низьких температур і кріогенної техніки, доктора фізико-математичних наук (1958), професора, академіка АН УРСР (1972) 
Бориса Йеремійовича Вєркіна. Відкриває видання нарис про життя та діяльність Б. І. Вєркіна та основні дати життєвого та 
творчого шляху вченого. Бібліографічна частина складається з наступних розділів: «Литература о жизни и деятельности 


