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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 
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Б. И. Веркина» [1955–1987], «Указатель трудов ученого: Хронологический указатель» [1948–1989], «Список работ, 
вышедших после сдачи книги в набор» [1988–1989]. Наприкінці видання розміщено іменний покажчик та список скорочень. 

589. Валерий Трофимович Трощенко / сост. Н. Г. Якименко ; авт. вступ. ст. В. А. Стрижало, Р. И. Куриат ; отв. ред 
Г. С. Писаренко. – Киев : Наук. думка, 1989. – 62, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).          
НБУВ: АО249637 
У виданні висвітлено життя, наукову, науково-організаційну і педагогічну діяльність ученого-механіка, доктора технічних 
наук (1967), академіка АН УРСР (1979) В. Т. Трощенка. Подано біографічний нарис про вченого, основні дати його життя 
і діяльності, список літератури про нього [1967–1988], покажчик друкованих праць В. Т. Трощенка [1955–1988], допоміжні 
покажчики (іменний, предметний, покажчик авторських свідоцтв, список прийнятих скорочень). 

590. Василь Миколайович Головач : бібліогр. покажч. / уклад.: О. І. Хміль, Ю. В. Головач ; наук. ред., авт. передм. 
Ф. Ю. Палфій ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 1989. – 80 с. : портр.      НБУВ: ВА498167 
Видання, присвячене доктору біологічних наук (1969), професору В. М. Головачу, має таку структуру: «Від укладачів», 
«Передмова», «Хронологічний покажчик друкованих праць В. М. Головача [1953–1988], «Література про життя та 
діяльність В. М. Головача» [1958–1986], «Алфавітний покажчик назв друкованих праць В. М. Головача», «Іменний 
покажчик», «Список прийнятих скорочень». 

591. Володимир Винниченко : анотована бібліогр. = Volodymyr Vynnychenko / упоряд. В. Стельмашенко ; УВАН у 
США. – Едмонтон : [б. в.], 1989. – 760 с. — (Сер. довідників / Альберт. ун-т, Канад. Ін-т укр. студій ; дов. 32). 
НБУВ: ВС27879, 12038укр.  
Видання присвячено політичному та державному діячу, прозаїку, драматургу та художнику Володимиру 
Кириловичу Винниченку. Бібліографія складається з двох частин. Перша — «Твори В. Винниченка» (не анотовані позиції, 
що включають прозові, драматичні, поетичні та публіцистичні твори В. Винниченка та переклади його творів; [1902–
1983]). Друга — «Література про В. Винниченка» (анотований перелік монографій, есеїв, статей, рецензій, матеріалів у 
книгах і пресі, у тому числі іноземними мовами; [1903–1984]). Із допоміжних покажчиків подано іменний, заголовків, 
перекладачів, періодики, криптонімів та псевдонімів, тем. 

592. Геннадий Григорьевич Счастливый : библиогр. указ. тр. / сост. : И. А. Белецкая, Л. Ф. Перехрест ; АН УССР, 
Ин-т электродинамики. – Киев : [б. и.], 1989. – 43 с. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: Р66851 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора технічних наук (1974), академіка АН УРСР (1988) Г. Г. Счастливого. Подано 
біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, хронологічний покажчик праць Г. Г. Счастливого 
[1961–1989], допоміжний іменний покажчик. 

593. Евгений Павлович Федоров / сост. : А. А. Корсунь, В. В. Ботвинова ; авт. вступ. ст. А. А. Корсунь ; отв. ред. м 
авт. предисл. Я. С. Яцкив. – Киев : Наук. думка, 1989. – 46, [1] с. : [1] л. портр.— (Библиография ученых УССР / АН УССР).  
НБУВ: Р62712 
У виданні подано короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності астронома, 
доктора фізико-математичних наук (1958), професора, академіка АН УРСР (1969) Є. П. Федорова; основні дати його життя 
і діяльності; список літератури про нього [1956–1988]; покажчик друкованих праць вченого [1937–1987]; іменний 
покажчик; список скорочень. 

594. Евгений Петрович Нечипоренко — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. 
А. В. Евтушенко ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, ХГУ, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1989. – 18 с.           НБУВ: Р65785 
Покажчик містить праці доктора фізико-математичних наук (1965) Є. П. Нечипоренка [1956–1988], список літератури про 
нього [1980–1987], покажчик співавторів. 

595. Илья Иванович Залюбовский : библиогр. указ. / сост. Е. А. Авксентьева ; вступ. ст. А. И. Ахиезер ; библиогр. 
ред. М. М. Красиков ; Гос. комитет СССР по народному образованию, ХГУ ун-т им. А. М. Горького, ЦНБ. – 2-е изд., доп. – 
Харьков : ХГУ, 1989. – 47 с. : портр.  НБУВ: Р66382 
Друге видання присвячене доктору фізико-математчних наук (1966), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1988) 
І. І. Залюбовському включає статтю А. І. Ахієзера про наукову діяльність ученого; список праць І. І. Залюбовського [1958–
1989]; дисертацій, виконаних під керівництвом І. І. Залюбовського [1965–1987]; літератури про нього [1965–1977]; 
бібліографічні описи фото вченого [1965–1980]. Наприкінці видання розміщено покажчик співавторів. 

596. Іван Климентійович Рибалка — професор Харківського університету : бібліогр. покажч. / упоряд. Ю. Г. Шевченко ; 
Держ. ком. СРСР по нар. освіті, ХДУ ім. О. М. Горького, ЦНБ. – Харків : [б. в.], 1989. – 26 с.  НБУВ: ІБД 
Видання присвячено доктору історичних наук (1964), професору І. К. Рибалці. Подано бібліографію його праць [1950–
1988]; список дисертацій, захищених під керівництвом І. К. Рибалки [1966–1986]; літератури про нього, рецензії на книги 
І. К. Рибалки [1957–1983]; фотоілюстрації [1983–1986]; іменний покажчик. 

597. Іон Срулевич Винокур : бібліогр. покажч. / уклад. С. К. Гуменюк ; Хмельниц. обл. б-ка ім. М. Островського, 
Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т ім. В. П. Затонського, Хмельниц. обл. орг. УТОПІК ; відп. за вип. Т. В. Логвиненко. – 
Хмельницький : [б. в.], 1989. – 31 с.  НБУВ: Р65782 
Висвітлено життєвий і творчий шлях історика, археолога, доктора історичних наук (1978), заслуженого працівника вищої 
школи УРСР (1981), дійсного члена АНВШ України І. С. Винокура. Після статті від укладача, бібліографію розміщено 
систематично за такими розділами: 1. «Окремі видання» (Археологія, історія, історичне краєзнавство) [1956–1987]. 
«Участь у редакційних колегіях по виданню наукових збірників, монографій та рецензуванню опублікованих праць» 
(Археологія, історія, історичне краєзнавство) [1965–1987]; 2. «Праці в наукових збірниках, журналах, науково-популярні 
статті і замітки» (Археологія: Оглядові статті, інформаційні замітки [1954–1989]; Епоха міді-бронзи [1958–1973]; Ранній 
залізний вік [1955–1986]; Стародавні східні слов’яни [1955–1988]; Київська Русь ІХ–ХІІ ст. [1954–1987]; Епоха пізнього 
феодалізму [1954–1988]; Епоха капіталізму [1955–1987]; Радянський період; Історичне краєзнавство [1955–1988]; Атеїзм 
[1958–1964]; Рецензії [1961–1988]); 3. «Матеріали про наукову діяльність І. С. Винокура» [1958–1988]. 

598. Микола Андрійович Славятинський : (реком. покажч. літ.) / уклад.: Л. Студьонова, С. Реп’ях ; Черніг. ДОУНБ 
ім. В. С. Короленка [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 1989. – 10 с. НБУВ: ВДБО 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом перекладача, літературознавця М. А. Славятинського. Видання містить 
розділи: «Основні твори М. А. Славятинського» (переклади, коментарі, статті, рецензії) [1935–1984], «Про творчість 
М. А. Славятинського».  

599. Михаил Александрович Ясиновский / сост. Л. И. Шекера ; М-во культуры УССР, ОГНБ им. А. М. Горького. – 
Одесса : [РИО ОГНБ им. А. М. Горького], 1989. – 47 с. – (Ученые Одессы ; вып. 18).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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У біобібліографічному покажчику представлено біографічну довідку, основні дати життя і діяльності, систематичний 
покажчик опублікованих робіт терапевта, доктора медичних наук (1935), професора, академіка АМН СРСР (1961) 

М. О. Ясиновського [1926–1977], список літератури про життя і діяльність ученого [1964–1977], допоміжні покажчики 
(алфавітний перелік опублікованих праць, покажчик імен). 

600. Михайло Коцюбинський : бібліогр. покажч. 1964–1988 / упоряд. М. О. Мороз ; Черніг. обл. б-ка ім. В. Г. Короленка. – 
Чернігів, 1989. – 271 с.  НБУВ: ВДБО 
Публікація включає відомості про видання творів письменника, громадського діяча М. М. Коцюбинського, здійснені у 
1964–1988 рр., а також критичну літературу, надруковану в тому ж часі. У першому розділі відомості про публікацію 
творів подано за хронологією, в другому — матеріал викладено за тематичним принципом. Із допоміжних покажчиків 
подано іменний покажчик назв творів, географічний, предметний. 

601. Михайло Павлович Фіголь : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Ф. Любінець, В. Г. Лукань ; відп. за вип. Ю. М. Угорчак ; 
Івано-Франків. обл. орг. УТОПІК. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1989. – 40 с. 
Художник, живописець, доктор мистецтвознавства (1998), заслужений художник УРСР (1990) М. П. Фіґоль. Без 
допоміжних покажчиків. 
602. Моисей Горациевич Зельдович — профессор Харьковского университета / сост. И. А. Блохина ; Гос. ком. СССР 
по нар. образованию, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1989. – 21 с.   НБУВ: Р67974 
Біобібліографічний покажчик, присвячений 70-річчю від дня народження доктора філологічних наук (1969), професора 
М. Г. Зельдовича, включає праці вченого [1947–1989], список літератури про нього [1958–1984], іменний покажчик. 

603. Николай Григорьевич Чумаченко / сост. : В. И. Дудина, Н. И. Вишневская ; авт. вступ. ст. А. А. Чухно ; отв. ред. 
В. К. Мамутов. – Киев : Наук. думка, 1989. – 70, [2] с. : [1] л. портр. — (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО250375 
Висвітлено наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність доктора економічних наук (1971), 
академіка АН УРСР (1982) М. Г. Чумаченка. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього 
[1972–1988], бібліографію його праць [1954–1988], допоміжні покажчики (іменний, предметний). 

604. Николай Николаевич Доброхотов / сост. Н. И. Кухарук ; авт. вступ. ст. В. Я. Конюх ; ред. Л. П. Кругляк ; отв. 
ред. А. М. Оснач. – Киев : Наук. думка, 1989. – 23, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  
НБУВ: Р62675 
Покажчик, присвячений вченому у галузі теорії і практики металургійного виробництва й промислової теплоенергетики, 
доктору технічних наук (1938), професору, академіку АН УРСР (1939), заслуженому діячу науки і техніки 
М. М. Доброхотову, включає короткий нарис наукової, науково-організаційної і педагогічної діяльності вченого, основні 
дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1933–1979], покажчик друкованих праць [1921–1967], іменний 
покажчик, список скорочень. 

605. Петро Трохимович Маркушевський : бібліогр. покажч. / упоряд. С. В. Савельєва ; ред. Є. М. Прісовський ; 
авт. вступ. ст. Л. Б. Ненова ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одесса : [б. и.], 1989. – 55 с.     
НБУВ: ВА509097, ВА511068 
Висвітлено життєвий і творчий шлях літературознавця, критика, фольклориста П. Т. Маркушевського. Видання містить 
наступні розділи: «Окремі видання, публікації в збірниках і періодичних виданнях» [1949–1989], «Упорядкування, 
редагування» [1954–1989], «Публікації фольклорних записів» [1968–1989], «Література про життя і діяльність» [1968–
1989], «Рецензії на книги П. Т. Маркушевського». Із допоміжних покажчиків подано іменний, список періодичних видань, 
використаних у роботі, псевдоніми та «Участь у конференціях, матеріали яких не було опубліковано». 

606. Прокофий Иванович Верба — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. М. П. Валюконис ; 
Гос. комитет СССР по нар. образованию, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1989. – 15 с.            НБУВ: Р66539 
До публікації увійшли праці П. І. Верби [1954–1988], список дисертацій, що виконані під його керівництвом [1962–1987] 
та літератури про нього [1965–1988]. Видання має іменний покажчик. 

607. Роман Іваничук : бібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Ільницька ; відп. ред. М. В. Лізанець ; АН УРСР, ЛНБ 
ім. В. С. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1989. – 87 с. НБУВ: ВА498350 
Видання, підготовлене до 60-річчя від дня народження письменника, публіциста лауреата Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка Романа Івановича Іваничука, складається з розділів «Твори Романа Іваничука», «Переклади художніх 
творів Романа Іваничука», «Література про Романа Іваничука». Матеріал розміщено у всіх розділах за хронологією. 
Хронологічні межі — 1954–1989 рр. Із допоміжних покажчиків представлено алфавітний назв творів та іменний.  

608. Руфин Гаврилович Судковский : библиогр. указ. / сост. А. Е. Шевелев ; ред. И. С. Шелестович ; ОГНБ 
им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1989. – 80 с. НБУВ: ВА500934 
Висвітлено життєвий і творчий шлях художника Р. Г. Судковського. Видання містить біографічну довідку та розділи: 
«Работы Руфина Гавриловича Судковского в музеях СССР» (за алфавітним принципом), «Работы Руфина Гавриловича 
Судковского в экспозициях выставок» [1876–1884], «Репродукции в журналах, комплектах открыток, на открытках. 
Листовые художественные издания», «Литература о жизни и творчестве Руфина Гавриловича Судковского» [1901–1982]. 
Із допоміжних покажчиків подано покажчик назв картин і етюдів. 

609. Семен Людвигович Делямуре (1913–1986) : биобиблиогр. указ. / сост. библиогр. : В. А. Миронова, А. Ф. Родина, 
В. П. Ковалевская ; авт. вступ. ст. А. С. Скрябин ; отв. ред. Д. И. Сотников ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, 
Симф. ун-т им. М. В. Фрунзе. – Симф. : [Таврида], 1989. – 29 с.  НБУВ: Р70621 
Видання, присвячене зоологу, доктору біологічних наук (1953), професору С.  Л. Делямуре, містить наступні розділи: 
«Основные даты жизни и деятельности профессора С.  Л. Делямуре», «Краткий очерк жизни и научной 
деятельности», «Литература о жизни и деятельности С. Л. Делямуре» [1960–1987], «Указатель печатных работ» 
[1938–1986], «Именной указатель», «Алфавитный указатель работ С.  Л. Делямуре», «Список принятых сокращений 
названий источников». 

610. Сергій Білокінь : бібліогр. покажч. / уклад. О. Д. Кузьменко ; наук. ред. С. І. Побожій ; Добровільне т-во любителів кн. 
УРСР, Секція книгознавства, Сум. клуб екслібрисистів і любителів графіки. – Київ : [б. в.], 1989. – 65 с.           НБУВ: ВА524526 
Подано життєвий і творчий шлях мистецтвознавця, джерелознавця, дослідника історії культури, кандидата філологічних наук 
(1978), доктора історичних наук (2000) Сергія Івановича Білоконя. Видання містить розділи «Хронологія життя і діяльності», 
«Біблігорафічні пам’ятки та інші окремі видання», «Публікації в журналах і збірниках» [1968–1989], «Публікації в газетах» 
[1965–1989], «Література» [1968–1989]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та хронологічний. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/602.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/602.pdf
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611. Т. Г. Шевченко : бібілогр. покажч. : 1965–1988 / уклад.: Л. В. Бєляєва, Н. М. Мислович ; АН УРСР, ЦНБ 
ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 1989. – 402 с.  НБУВ: ВА500414 
Видання присвячене 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, є хронологічним продовженням попередніх видань 
(«Т. Г. Шевченко : бібліогр. л-ри про життя і творчість. 1839–1959» та «Т. Г. Шевченко : бібліогр. ювіл. л-ри. 1960–1964»). 
В ньому зібрано видання творів і літератури про життя і творчість Т. Г. Шевченка за 1965–1988 рр., видані в СРСР мовами 
народів СРСР та іноземними мовами. Складається з розділів «Видання творів Т. Г. Шевченка» та «Життя і творчість 
Т. Г. Шевченка». Матеріал в розділах розміщено за хронологією. Із допоміжних покажчиків подано предметно-
тематичний, алфавітний покажчик імен та матеріалів, описаних за назвою. 

612. Федір Павлович Шевченко : біобібліогр. / упоряд. : Г. В. Боряк, Н. О. Герасименко, О. В. Тодійчук ; вступ. ст. 
А. В. Санцевич ; відп. ред. П. С. Сохань ; АН УРСР, Археолог. комісія, Ін-т історії. – Київ : [б. в.], 1989. – 105 с. : 1 л. портр. – 
(Наук.-довідкові вид. з іст. України).   НБУВ: ВА505617 
Відображено основні етапи життя, наукової, науково-дослідної, науково-організаційної, археографічної, громадської 
діяльності історика, доктора історичних наук (1963), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1969) Ф. П. Шевченка. 
Видання складається з розділів: «Життя і творчий шлях Федора Павловича Шевченка», «Основні дати життя і діяльності 
вченого», «Література про життя і діяльність Федора Павловича Шевченка» [1941–1988], «Покажчик праць Федора 
Павловича Шевченка» [1941–1989]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик праць (книги, статті, 
підрозділи, рецензії, видання за редакцією Федора Павловича Шевченка) та іменний. 

613. Юрий Ильич Кундиев / сост. : Т. Г. Верещак, Л. А. Янковский ; авт. вступ. ст. : А. О. Навакатикян, 
В. И. Матюшина ; отв. ред. Н. Ф. Измеров. – Киев : Наук. думка, 1989. – 46 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН 
УССР).  НБУВ: Р65374 
Видання, присвячене вченому-гігієністу, доктору медичних наук (1967), професору, академіку АН УРСР (1979), АМН 
України (1993) Юрію Іллічу Кундієву, включає передмову; короткий нарис про наукову, науково-організаційну і 
громадську діяльність ученого; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1966–1988]; покажчик 
публікацій Ю. І. Кундієва [1953–1987]; іменний та предметний покажчики. 

1990 

614. Александра Михайловна Матвиенко — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. : 
Ю. Н. Прокудин, М. Г. Швалб ; вступ. ст. Т. В. Догадина ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, ХГУ им. А. М. Горького, 
ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1990. – 32 с. : портр. – (Учѐные ХГУ).  НБУВ: Р69148 
Видання присвячено вченому-альгологу, доктору біологічних наук (1960), професору О. М. Матвієнко. До змісту 
покажчика включено стислий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності доктора 
біологічних наук (1959) Олександри Михайлівни Матвієнко; основні дати її життя і діяльності; бібліографію праць 
О. М. Матвієнко [1938–1990]; дисертації, виконані під її керівництвом [1969–1986]; список літератури про життя і 
діяльність вченої [1941–1988]; фото О. М. Матвієнко [1950–1988]; іменний покажчик. 

615. Алексей Алексеевич Чуйко / сост. : Г. М. Козуб, А. М. Соколова ; авт. вступ. ст. : Г. М. Козуб, В. А. Тертых, 
Ю. И. Горлов, В. Ф. Кулик ; отв. ред. В. М. Огенко. – Киев : Наук. думка, 1990. – 59, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. 
ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО253237 
Подано стислий нарис наукової, науково-організаційної і громадської діяльності, основні дати життя і діяльності, список 
літератури про нього [1975–1989], хронологічний покажчик друкованих праць [1961–1989] ученого у галузі хімії поверхні 
твердих тіл, доктора хімічних наук (1971), професора, академіка АН УРСР (1988) Олексія Олексійовича Чуйка. 

616. Анатолій Васильович Майборода : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. за випуск Г. В. Самійленко ; Ніжин. держ. 
пед. ін-т ім. М. В. Гоголя. – Чернігів : Облполіграфвидав, 1990. – 12 с. – (Сер. «Вчені-філологи Ніжин. вищої шк.»). 
НБУВ: ІБД 
Видання присвячене вченому-мовознавцю, кандидату філологічних наук (1957) А. В. Майбороді. Містить біографічну 
довідку та покажчик друкованих праць [1953–1990]. Без допоміжних покажчиків. 

617. Василь Митрофанович Борщевський : бібліогр. покажч. / склад. Л. М. Шпильова ; вступ. ст. С. А. Крижанівський ; 
Вінн. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінн. пед. ін-т ім. М. Островського. – Вінниця : [б. в.], 1990. – 24 с. – (Вчені нашого краю). 
НБУВ: Р68382 
Видання, присвячене прозаїку, літературознавцю, професору В. М. Борщевському, вміщує коротку біографічну довідку та 
розділи: «Підручники і навчальні посібники», «Праці з історії української літератури, методики викладання, краєзнавства, 
суміжних галузей мистецтв» [1946–1990], «Статті про педагогічну, наукову діяльність В. М. Борщевського» [1965–1990]. 

618. Вера Иосифовна Билай / сост. и авт. вступ. ст. И. А. Элланская, Е. В. Соколова ; отв. ред. В. В. Смирнов. – 
Киев : Наук. думка, 1990. – 49, [1] с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО252821 
Видання містить передмову, короткий нарис про наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність 
ботаніка, міколога, члена-кореспондента АН УРСР (1961) В. І. Білай; основні дати життя і діяльності; список літератури 
про В. І. Білай [1951–1988]; покажчик друкованих праць ученого [1938–1989]; іменний покажчик. 

619. Виктор Григорьевич Барьяхтар / сост. М. Н. Верещак ; авт. вступ. ст. : А. Г. Ситенко, Ю. А. Храмов. – Киев : 
Наук. думка, 1990. – 62, [3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО253126 
Публікація присвячена вченому у галузі теорії твердого тіла і фізики магнітних явищ, доктору фізико-математичних наук 
(1965), академіку АН УРСР, заслуженому діячу науки і техніки УРСР (1980), Герою України (2010) В. Г. Бар’яхтару. 
Відкриває видання нарис про життя та діяльність В. Г. Бар’яхтара. Далі подано основні дати життя та діяльності вченого, 
список літератури про нього [1967–1988], покажчик його друкованих праць [1958–1989]. Наприкінці видання розміщено 
іменний покажчик та список скорочень. 

620. Владимир Иванович Резанов : библиогр. указ. / сост. Г. В. Самойленко ; ред. С. Ю. Уманец ; Нежин. пед. ин-т 
им. Н. В. Гоголя. – Чернигов : Облполиграфиздат, 1990. – 9 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»). 
НБУВ: ВДБО 
Видання містить коротку біографічну довідку про філолога, літературознавця В. І. Рєзанова та рубрики «Основные 
роботы» [1890–1929], «О жизни и творчесттве» [1913–1990]. Матеріал розташовано за хронологією. Без допоміжних 
покажчиків. 

621. Владимир Николаевич Толмачев — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. : 
Л. А. Ломако, М. П. Валюкович ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1990. – 50 с. НБУВ: ВА527623 


