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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 
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Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора хімічних наук (1964) В. М. Толмачова. Подано біографічний 
нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, бібліографію праць [1940–1989], перелік дисертацій, виконаних 

під керівництвом В. М. Толмачова [1954–1988], список літератури про вченого [1955–1990], фотографії [1955–1987], 
список прийнятих скорочень, іменний покажчик. 

622. Геннадий Михайлович Добров (1929–1989) : библиогр. указ. / авт. предисл., вступ. ст. и сост. : О. И. Воверене, 
М. В. Васина ; отв. ред. М. Г. Добров ; АН УССР, Центр исслед. науч.-техн. потенциала ист. науки им. Г. М. Доброва, 
Вильнюс. ун-т. – Киев : Наук. думка, 1990. – 41 с. НБУВ: Р69856 
Персональний бібліографічний покажчик присвячений доктору економічних наук (1968), професору, члену-кореспонденту 
АН УРСР (1988) Г. М. Доброву, включає передмову, короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і 
громадської діяльності; покажчик праць Г. М. Доброва [1954–1989]; додаток «Г. М. Добров — руководитель аспирантов и 
соискателей, защитивших диссертации [1967–1989]; іменний покажчик. 

623. Георгий Степанович Писаренко / сост. : Р. С. Жданова, Л. А. Теселько, Н. Г. Якименко ; вступ. ст. 
В. В. Матвеева и др. ; отв. ред. В. Т. Трощенко. – Киев : Наук. думка, 1990. – 105, [4] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. 
ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО252834 
Висвітлено життєвий і творчий шлях Г. С. Писаренка — вченого-механіка, доктора технічних наук (1948), професора, 
академіка АН УРСР (1964). До публікації включено стислий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної 
діяльності Г. С. Писаренка, основні дати його життя і діяльності, список літератури про вченого [1933–1989], покажчик 
друкованих праць Г. С. Писаренка [1941–1989]. До допоміжних покажчиків увійшли іменний, предметний, покажчик 
авторських свідоцтв, список прийнятих скорочень. 

624. Георгій Якович Неділько : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. за вип. Г. В. Самійленко ; Ніжин. держ. пед. ін-т 
ім. М. В. Гоголя. – Чернігів : Облполіграфвидав, 1990. – 12 с. – (Сер. «Вчені-філологи Ніжинської вищ. шк.»).   НБУВ: ВДБО 
Видання містить коротку біографічну довідку про філолога, літературознавця, шевченкознавця Г. Я. Неділька та рубрики: 
«Монографічні праці. Брошюри», «Літературознавчі статті», «Бібліографічні статті», «Статті з енциклопедичних видань», 
«Статті з історії Ніжинського педагогічного інституту», «Рецензії», «Тези доповідей на наукових конференціях», «Газетні 
статті». Хронологічні межі вміщеного матеріалу — 1950–1985 рр. Без допоміжних покажчиків. 

625. Григорий Андреевич Ильинский : биобиблиогр. указ. / сост. Ф. Т. Евсеев ; отв. за вып. Г. В. Самійленко ; Нежин. 
гос. пед. ин-т им. Н. В. Гоголя. – Чернигов : Облполиграфиздат, 1990. – 12 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высшей 
шк.»).  НБУВ: ВДБО 
Видання, присвячене мовознавцю, славісту, лінгвісту-етимологу, доктору філології (1911), професору Г. А. Ільїнському, 
містить короткий нарис про життєвий і творчий шлях вченого, його вибрану бібліографію [1900–1934] та список 
літератури про нього [1913–1987]. Без допоміжних покажчиків. 

626. Григорий Васильевич Самойленко : биобиблиогр. указ. / сост. А. Н. Гулак ; отв. за вып. Ф. С. Арват ; Нежин. гос. 
пед. ин-т им. Н. В. Гоголя. – Чернигов : Облполиграфиздат, 1990. – 14 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высшей шк.»). 
НБУВ: ІБД 
Висвітлено життєвий і творчий шлях літературознавця, краєзнавця, доктора філологічних наук (1988), професора 
Г. В. Самойленка. Подано стислу біографію, бібліографію основних праць ученого (монографії, навчальні посібники 
[1977–1990], бібліографічні покажчики [1981–1983], редагування, укладання, примітки [1979–1990], статті з 
літературознавства [1968–1989], статті про російську та українську класичну літературу і методику викладання [1961–
1990], статті про Ніжин і Ніжинську вищу школу [1978–1988]), список літератури про життя і творчість Г. В. Самойленка 
[1965–1986]. Без допоміжних покажчиків. 

627. Григорій Дем'янович Зленко : біобібліогр. покажч. / склад. Л. М. Смичок ; відп. ред. В. В. Фащенко ; ред. І. С. Шеле-
стович ; ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1990. – 118 с. – (Письменники Одеси ; вип. 6).          НБУВ: ВА601255 
Видання, присвячене літературознавцю, книгознавцю, краєзнавцю, письменнику, прозаїку Г. Д. Зленко, складається з 
біографічного нарису та бібліографії. Остання вміщена у наступних розділах: «Окремі видання» [1968–1989], 
«Упорядкування» [1975–1989], «Публікації в збірниках» [1961–1989], «Публікації в журналах» [1957–1989], «Публікації в 
газетах [1952–1989], «Література про життя і творчість» [1980–1988]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. Відбір 
матеріалів проводився за фондами ОДНБ ім. О. М. Горького та особистим архівом письменника. 

628. Григорій Петрович Васильківський : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. за вип. Г. В. Самойленко ; ред. 
С. Ю. Уманець ; Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя. – Чернігів : Облполіграфвидав, 1990. – 12 с. – (Сер. «Вчені-філологи 
Ніжин. вищ. шк.»).  НБУВ: ВДБО 
Видання присвячене літературознавцю, філологу Г. П. Васильківському, містить коротку біографічну довідку про вченого та 
рубрики «Основні праці» [1937–1986], «Література про Г. П. Васильківського» [1965–1985]. Без допоміжних покажчиків. 

629. Дмитрий Константинович Третьяков / авт. вступ. ст. и сост. О. Я. Пилипчук ; отв. ред. И. А. Акимов. – Киев : 
Наук. думка, 1990. – 51, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР). НБУВ: АО253183 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом зоолога, морфолога, гістолога, доктора зоології (1920), професора, 
академіка ВУАН (1929) Д. К. Третьякова. Подано біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, 
список літератури про нього [1906–1985], хронологічний покажчик друкованих праць Д. К. Третьякова [1900–1958], 
іменний покажчик. 

630. Дмитро Павличко : бібліогр. покажч. : у 2 ч. / уклад. М. А. Вальо [та ін.] ; відп. ред. М. В. Лізанець ; АН УРСР, ЛНБ 
ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.] 1990. – Ч. 1–2. НБУВ: В337505/1, 2 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження поета, журналіста, перекладача, літературознавця, громадського діяча 
Дмитра Васильовича Павличка та включає бібліографію творів 1951–1989 рр. в оригіналі, перекладах рос. мовою, мовами 
народів СРСР та іноземними, а також здійснені ним поетичні переклади творів світової літератури. Вміщені матеріали про 
життя і творчість поета. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик назв творів і поетичних циклів 
Д. В. Павличка, покажчик авторів та їх творів, перекладених Д. Павличком, іменний. Матеріал викладено за хронологією. 

631. Евгений Федорович Шнюков / сост. : Г. Н. Орловский, Т. Н. Осьмак ; авт. вступ. ст. Г. Н. Орловский ; отв. ред. 
П. Ф. Гожик. – Киев : Наук. думка, 1990. – 55, [3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО252060 
Висвітлено наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність доктора геолого-мінералогічних наук 
(1966), професора, академіка АН УРСР (1982) Є. Ф. Шнюкова. Подано біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності, список літератури про нього [1967–1989], хронологічний покажчик друкованих праць Є. Ф. Шнюкова [1956–
1989], допоміжні покажчики. 
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632. Євген Миколайович Прісовський / упоряд. Л. М. Бур’ян ; ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [РВВ ОДНБ 
ім. О. М. Горького], 1990. – 65 с. – (Письменники Одеси ; вип. 7).  НБУВ: ВА589266 
Біобібліографічний покажчик присвячений літературному критику, педагогу, доктору філологічних наук (1987), 
професору Є. М. Прісовському, включає біографічну довідку, бібліографію опублікованих праць (окремі видання [1965–
1981], публікації в збірниках [1959–1989], журналах [1957–1990] та газетах [1956–1990]; редагування, рецензування, 
упорядкування, вступні статті [1965–1989]); список літератури про життя і творчість [1970–1990]; про книги «Поезія 
Леоніда Первомайського» [1969, 1970], «Неспокій шукань» [1972–1983], «Лірика душі, доби героїка» [1983–1986] та 
окремі статті [1970–1989]; покажчик зафіксованих періодичних видань; покажчик імен. 

633. Іван Кирилович Чапля : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. за вип. Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. пед. ін-т 
ім. М. В. Гоголя. – Чернігів : Облполіграфвидав, 1990. – 8 с. : портр. – (Сер. «Вчені-філологи Ніжин. вищ. шк.»).  НБУВ: ІБД 
У виданні подано коротку біографію, хронологічний покажчик праць (художня література: оповідання, новели, нариси 
[1925–1930], праці з літературознавства [1928–1966] та мовознавства [1950–1970]) літературознавця, мовознавця, доктора 
філологічних наук (1966), професора І. К. Чаплі. Без допоміжних покажчиків. 

634. Качкан Володимир Атаназійович : бібліогр. покажч. / уклад. В. Т. Полєк ; відп. за вип. В. Ф. Любінець ; СПУ, 
Івано-Франків. обл. орг. УТОПІК. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1990. – 62 с.  
Покажчик, присвячений доктору філологічних наук (1989), професору, академіку АНВШ України (1993) В. А. Качкану, 
включає біографічні дані про вченого, окремі видання [1972–1990], публікації [1964–1990], матеріали про наукову і 
письменницьку діяльність В. А. Качкана [1972–1990]. Видання містить іменний та географічний покажчики. 

635. Лідія Іванівна Коломієць : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. за вип. Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. пед. ін-т 
ім. М. В. Гоголя. – Чернігів : Облполіграфвидав, 1990. – 11 с. : портр. – (Сер. «Вчені-філологи Ніжин. вищ. шк.»). 
НБУВ: ІБД; НПБУ: А561721  
Видання, присвячене мовознавцю, доктору філологічних наук (1979), професору Л. І. Коломієць, включає біографічну 
довідку про неї та покажчик друкованих праць вченого [1958–1990]. Без допоміжних покажчиків. 

636. Микола Прокопович Василенко / вступ. ст. : Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко ; упоряд. В. В. Вороненко ; ред. 
Р. І. Осипова. – Київ : Наук. думка, 1990. – 53 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).      НБУВ: АО253989 
Висвітлено життєвий і творчий шлях історика, громадського і політичного діяча, професора, академіка УАН (1920) 
М. П. Василенка. Матеріал у покажчику розміщено за стандартною схемою для серії «Біобібліогр. вчених УРСР», це: 
життєвий і творчий шлях М. П. Василенка, основні дати життя і діяльності, список літератури про нього [1897–1985], 
хронологічний покажчик основних друкованих праць [1890–1930]. Видання забезпечене алфавітним покажчиком праць 
вченого, рецензій та праць, що вийшли за редакцією М. П. Василенка та іменним покажчиком. 

637. Михайло Андрійович Голубець : бібліогр. покаж. до 60-річчя від дня народж. / уклад. Н. І. Кошик ; відп. ред., авт. 
передм. Я. П. Одинак ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [Ротапринт ЛНБ ім. В. Стефаника], 1990. – 93 с. 
НБУВ: ВА524177 
Видання, присвячене ботаніку, екологу, лісознавцю, доктору біологічних наук (1970), професору, академіку АН УРСР 
(1990) М. А. Голубцю, включає передмову; статтю від укладача; хронологічний покажчик друкованих праць [1958–1990]; 
список літератури про наукову і громадську діяльність М. А. Голубця [1967–1989] та праць, в яких є посилання на наукові 
роботи М. А. Голубця [1960–1990]. Серед допоміжних покажчиків — алфавітний покажчик друкованих праць М. А. Го-
лубця, алфавітний покажчик праць, що вийшли під редакцією М. А. Голубця та іменний покажчик. 

638. Николай Иванович Сенченко : биобиблиогр. указ. / cост. Р. С. Жданова ; авт. вступ. ст. Л. И. Костенко ; АН 
УССР, ЦНБ им. В. И. Вернадского. – Киев : [б. и.], 1990. – 24 с.  НБУВ: Р76854 
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого у галузі обчислювальної техніки та книгознавства, доктора технічних наук 
(1988), професора М. І. Сенченка. Подано короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської 
діяльності вченого, список літератури про нього [1986–1990], покажчик друкованих праць [1971–1990], допоміжні 
покажчики (іменний, алфавітний покажчик праць). 

639. Нинель Николаевна Арват : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. пед. ин-т 
им. Н. В. Гоголя. – Чернигов : НГПУ им. Н. В. Гоголя, 1990. – 19 с. : портр. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высшей шк.»). 
НБУВ: ІБД 
До покажчика увійшли: коротка стаття про життєвий і творчий шлях вченого-лінгвіста, перелік її основних праць за період 
1960–1990 рр. розміщених у систематично-хронологічному порядку (підручники, навчальні посібники, монографії, 
брошури, статті й тези доповідей). Без допоміжних покажчиків. 

640. Озар Петрович Минцер / библиогр. сост. И. И. Яковлева ; вступ. ст. : В. С. Михалевич, Ю. И. Кундиев ; О-во 
«Знание» УССР, Респ. дом эконом. и науч.-техн. пропаганды. – Киев : [О-во «Знание» УССР], 1990. – 73 с. – (Материалы к 
биобиблиогр. ученых СССР).  
До видання включено основні дати життя і діяльності доктора медичних наук (1973), професора О. П. Мінцера, короткий 
нарис його наукової, педагогічної, науково-організаційної і громадської діяльності; хронологічний покажчик праць 
ученого [1964–1990]; алфавітний покажчик праць; іменний покажчик співавторів. 

641. Олексій Іванович Дей : бібліогр. покажч. пр. (1947–1988) / упоряд. М. К. Дмитренко ; ред. Л. Л. Лабезний ; 
Добровільне т-во любителів кн. УРСР. – Київ : [б. в.], 1990. – 32 с. НБУВ: ВДБО  
Видання містить бібліографію праць літературознавця, фольклориста О. І. Дея, яку подано за хронологією [1947–1988]. Із 
допоміжних покажчиків подано іменний співавторів. 

642. Павел Авксентьевич Калиман — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. : 
А. Ф. Коченков, Р. Г. Березинская ; вступ. ст. А. Ф. Коченков ; Гос. ком. СССР по нар. образов., ХГУ им. А. М. Горького, 
ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1990. – 31 с. : портр.  НБУВ: Р71016 
Видання, присвячене доктору біологічних наук (1967), професору П. А. Каліману, складається із наступних розділів: 
нарису про життя та діяльність ученого, праць П. А. Калімана [1950–1990], списку дисертацій, що виконані під 
керівництвом П. А. Калімана [1968–1989]; списку літератури про нього [1977–1989]; фото [1976–1989]; доповнень [1957–
1990] та іменного покажчика. 

643. Павло Олександрович Сердюк : біобібліогр. покажч. / упоряд. В. П. Крутиус ; ред. С. Ю. Уманець ; відп. за вип. 
Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя. – Чернігів : Облполіграфвидав, 1990. – 12 с. – (Сер. «Вчені-
філологи Ніжин. вищ. шк.»). НБУВ: ВДБО 
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У виданні вміщено коротку біографічну довідку про кандидата філологічних наук (1965) П. О. Сердюка та рубрики: 
«Основні твори» (монографічні праці, бесіди про художню літературу, літературно-критичні статті, питання художнього 

стилю, творчість поетів світу, передмови, науково-методичні статті, бібліографічні статті, рецензії, публіцистика); [1961-
1990] і «Про творчість П. О. Сердюка» [1970–1976]. Без допоміжних покажчиків. 

644. Пилипчук О. Я. Александр Онуфриевич Ковалевский / О. Я. Пилипчук ; отв. ред. Ф. Н. Серков. – Киев : Наук. 
думка, 1990. – 224 с. : илл.  НБУВ: ІБД 
У книзі розповідається про життя, науково-дослідну, громадську і педагогічну діяльність біолога-еволюціоніста, професора, 
академіка Петербурзької академії наук О. О. Ковалевського. Подано наукову біографію вченого, основні дати його житя та 
діяльності. Бібліографічні списки (література про вченого, список його праць [1861–1951]), іменний покажчик.  

645. Поповський А. М. Бібліографічний огляд наукових праць проф. В. С. Ващенка з українського мовознавства / 
А. М. Поповський ; Держ. комітет СРСР по народній освіті, Дніпропетр. держ ун-т возз’єднання України з Росією. – 
Дніпропетровськ : [Друк. ДДУ], 1990. – 68 с. : іл. НБУВ: ВА517990 
Видання, присвячене мовознавцю, доктору філологічних наук (1959), професору (1959) Василю Семеновичу Ващенку, 
складається з передмови та трьох розділів. Перший розділ включає бібліографічний огляд наукових праць професора 
В. С. Ващенка з українського мовознавства: монографії та навчальні посібники [1938–1989], наукові статті [1940–1985], 
наукові розробки, опубліковані в скороченому вигляді (тези, анотації, висновки) [1949–1988]; статті в газетах [1937–1956]; 
відповідальне наукове редагування [1964–1973]; офіційне наукове керівництво дисертаціями аспірантів [1952–1979]; офіційні 
опонентські рецензії на докторські [1959–1974] та кандидатські дисертації [1955–1973]. 2-й розділ охоплює зміст основних 
наукових праць, висновки й узагальнення. До 3-го розділу увійшли бібліографічні джерела до біографії вченого [1964–1990]. 

646. Рева Ніна Максимівна : бібліогр. список / склад. Є. К. Бабич ; відп. ред. В. В. Патока ; Держ. республ. б-ка УРСР 
ім. КПРС. – Київ : [б. в.], 1990. – 19 с.  НБУВ: ВДБО 
Видання, присвячене бібліографу, літературознавцю Н. М. Реві, містить наступні рубрики: «Навчальні посібники. 
Методичні матеріали на допомогу студентам»; «Бібліографічні покажчики, списки та огляди літератури, консультації, 
методично-бібліографічні матеріали»; «Книги і статті з питань бібліографії та бібліотекознавства. Рецензії на 
бібліографічні праці»; «Літературно-критичні та публіцистичні статті. Рецензії на художні твори»; «Праці, що вийшли за 
редакцією Н. М. Реви»; «Матеріали про бібліографічну та літературно-критичну діяльність Н. М. Реви». Матеріал 
розміщено за хронологією [1953–1988]. 

647. Тимофей Данилович Страхов: к 100-летию со дня рождения : библиогр. указ. / сост. : А. Ф. Коченков, 
Ю. Г. Шкорбатов, М. Г. Швалб ; вступ. ст. : Б. П. Гурьев, Ю. Г. Шкорбатов ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, ХГУ 
им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1990. – 37 с. : портр. НБУВ: Р68282 
Видання містить вступну статтю про життя та наукову роботу вченого-біолога, міколога, фітопатолога, члена-
кореспондента АН УРСР (1948), заслуженого діяча науки УРСР (1955) Т. Д. Страхова та має такі розділи: «Основные даты 
жизни и деятельности Т. Д. Страхова», «Литература о жизни и деятельности Т. Д. Страхова» [1915–1989], «Фото 
Т. Д. Страхова» [1931–1984], «Труды Т. Д. Страхова» [1916–1981], «Диссертации, выполненные под руководством 
Т. Д. Страхова» [1938–1981]. Із допоміжних покажчикsd подано іменний. 

648. Черняков Борис Іванович. Від сорока до сорока п’яти : автобіобібліогр. : 1986–1990 / авт. вступ. ст. 
М. Селюченко ; Спілка фотохудож. України, Творча комісія з іст., теорії фотомистецтва та фотокритики. – Київ : Fotoinfo, 
1990. – 28 с. : портр. НБУВ: Р86524 
Видання містить нарис про життя і творчість журналістикознавця, педагога, доктора філологічних наук (1998), професора, 
академіка АНВШ України (2001) Б. І. Чернякова та його бібліографію, яка складається з рубрик «Публікації» [1986–1990] 
та «Виступи на конференціях». Із допоміжних покажчиків подано перелік співавторів та покажчик періодичних видань.  

649. Шидловська Т. В. Олексій Сидорович Коломійченко / Т. В. Шидловська, Л. Г. Розенфельд, М. О. Перебатова ; 
ред. Л. І. Білецька. – Київ : Наук. думка, 1990. – 112 с. : іл. НБУВ: ІБД 
У книзі висвітлено життєвий шлях, наукова, педагогічна, організаційна та громадська діяльність отоларинголога, доктора 
медичних наук (1941), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1967), заслуженого діяча науки УРСР (1955) 
О. С. Коломійченка. Подано біографічний нарис, низку статей про нього, увічнення пам’яті, основні дати життя та 
діяльності, список друкованих праць (монографії та брошури, статті, статті в енциклопедіях, рецензії, автореферати 
кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом О. С. Коломійченка; автореферати докторських дисертацій, 
захищених під керівництвом О. С. Коломійченка) [1931–1976], список літератури про нього. 

650. Яков Алексеевич Спринчак : биобиблиогр. указ. / сост. Г. В. Самойленко ; Нежин. пед. ин-т им. Н. В. Гоголя. – 
Чернигов, 1990. – 9 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»). НБУВ: ВДБО 
Видання включає біографічну довідку про мовознавця, доктора філологічних наук Я. О. Спринчака, основні роботи 
вченого (монографії, навчальні посібники [1939–1964], статті і тези [1939–1977]). Без допоміжних покажчиків. 

1991 

651. Академік М. С. Грушевський : матеріали до бібліогр. про життя і діяльність за 1914–1939 рр. з україно- та 
російськомовної еміграційної та окупаційної періодики 1914–1944 рр. : (з фондів б-ки Головархіву УРСР та ЦНБ ім. В. І. 
Вернадського АН УРСР) / уклад. Б. В. Грабовський ; відп. ред. Б. М. Гончар ; Гол. арх. упр. при КМ України. – Київ : Ін-т 
математики АН України, 1991. – Вип. 1. – 25 с. НБУВ: ВДБО 
Персональний бібліографічний покажчик містить передмову, бібліографію праць про життя і діяльність історика, 
державного і політичного діяча М. С. Грушевського, іменний покажчик, географічний покажчик, бібліографія випуску 1. 

652. Александр Иванович Кухтенко / сост. С. Н. Дяченко ; авт. вступ. ст. : А. Г. Шевелев, Т. А. Кухтенко ; отв. ред. 
В. М. Кунцевич. – К. : Наук. думка, 1991. – 45 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / АН УССР).          НБУВ: Р74679 
Видання, присвячене вченому у галузі механіки і технічної кібернетики, доктору технічних наук (1954), професору, 
академіку АН УРСР (1972) Олександру Івановичу Кухтенко, включає біографічний нарис про нього, основні дати життя і 
діяльності, список літератури про вченого [1961–1988], хронологічний покажчик друкованих праць О. І. Кухтенко [1941–
1991], алфавітний покажчик, іменний покажчик, список скорочень. 

653. Анатолий Алексеевич Лебедев / сост. Л. А. Теселько ; авт. вступ. ст. Б. И. Ковальчук, А. Я. Красовский, 
В. П. Ламашевский ; отв. ред. Г. С. Писаренко. – Киев : Наук. думка, 1991. – 54, [4] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых 
УССР / АН УССР).  НБУВ: АО254202 


