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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 
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Видання, присвячене вченому у галузі механіки і машинобудування, доктору технічних наук (1971), професору, академіку 
АН УРСР (1988) Анатолію Олексійовичу Лебедєву, включає нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і 

громадської діяльності вченого; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1977–1990]; покажчик 
друкованих праць А. О. Лебедєва [1958–1989]; іменний та предметний покажчики; покажчик авторських свідоцтв.  

654. Анатолий Владимирович Скороход / сост. : А. И. Врадий, А. В. Лобанова, Л. И. Савченко ; авт. вступ. ст. : 
В. С. Королюк, Н. И. Портенко, Г. Н. Сытая ; отв. ред. И. Н. Коваленко. – Киев : Наук. думка, 1991. – 55, [2] с., [1] л. портр. – 
(Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО255338 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом математика, доктора фізико-математичних наук (1963), професора, 
академіка АН УРСР (1985) А. В. Скорохода. Подано стислий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності 
науковця, список літератури про нього [1954–1990], покажчик праць А. В. Скорохода [1953–1991], іменний покажчик. 

655. Борис Андреевич Шрамко — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова ; 
вступ. ст. ; В. К. Михеев, Ю. В. Буйнов ; библиогр. ред. М. Г. Швалб ; Гос. ком. СССР по нар. образ., ХГУ им. А. М. Горького, 
ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1991. – 33 с.  НБУВ: Р73827 
Подано стислий нарис наукової і педагогічної діяльності, основні дати життя і діяльності, покажчик друкованих праць 
[1940–1990] та список літератури про вченого-історика, археолога, доктора історичних наук (1966), професора 
Б. А. Шрамка [1955–1990]. Також включено список книг, в яких надається оцінка наукової діяльності вченого [1961–1990], 
перелік дисертацій, що виконані під його керівництвом [1968–1986] та допоміжні покажчики. 

656. Валерий Гаевич Шахбазов — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. М. Г. Швалб, В. Ф. Чеш-
ко ; Гос. ком. СССР по нар. образ., ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1991. – 48 с. : портр.   НБУВ: Р73777 
Видання присвячене вченому генетику, доктору біологічних наук (1966), професору, академіку АНВШ України 
В. Г. Шахбазову, містить: «Краткий очерк научной деятельности профессора В. Г. Шахбазова», «Труды В. Г. Шахбазова» 
[1948–1988], «Литература о жизни и деятельности В. Г. Шахбазова» [1964–1989]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

657. Василь Симоненко : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Савчук ; ред. В. А. Гончаренко ; відп. за вип. М. М. Шевченко ; 
Черкас. держ. ОУНБ ім. В. В. Маяковського, Інф.-бібліогр. від. – Черкаси : Ред.-вид. від. облпреси, 1991. – 23 с. НБУВ: Р74436 
Видання, присвячене поету, письменнику В. Симоненку, складається наступних розділів: «Видання творів 
В. А. Симоненка» [1957–1991], «Литература про окремі твори та збірки» [1962–1968], «Про життя і творчість 
В. Симоненка» [1965–1991], «Вшанування пам’яті поета» [1967–1989], «В. Симоненко в художній літературі» [1983–1991]. 
Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик праць, авторів і співавторів. 

658. Виктор Иванович Астахов — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова, 
В. И. Унучек ; вступ. ст. Ю. Журавский ; библиогр. ред. М. Г. Швалб ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, ХГУ 
им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1991. – 20 с.  
Доктор історичних наук (1963), професор. 

659. Віктор Косяченко : персон. бібліогр. покажч. літ. / підгот. М. М. Молдован ; ред. Г. М. Гладка ; авт. вступ. ст. 
О. Романець ; відп. за вип. А. С. Іваницька ; Чернів. ОУНБ. – Чернівці : [б. в.], 1991. – 15 с. 
Письменник, літературознавець, педагог Віктор Трохимович Косяченко. Без допоміжних покажчиків. 

660. Владимир Иванович Ковпак : биобиблиогр. указ. / сост. Л. А. Теселько ; авт. вступ. ст. Г. С. Писаренко ; АН 
УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев : [ОНТИ ИПП АН УССР], 1991. – 21 с. НБУВ: Р71825 
Видання, присвячене вченому у галузі механіки і машинобудування, доктору технічних наук (1979), професору 
В. І. Ковпаку, включає передмову, короткий нарис про його наукову, науково-організаційну і громадську діяльність, 
основні дати життя та діяльності, список літератури про нього [1977–1990], покажчик друкованих праць В. І. Ковпака 
[1960–1990], іменний покажчик. 

661. Войценко О. Бібліографія писань = A bibliography / О. Войценко. – Вінніпег ; Оттава : Видання Т-ва Плекання 
Рідної Мови, 1991. – 83 с.   НБУВ: 6022укр 
Видання, присвячене громадській діячці, діячці жіночого руху Канади Ользі Войценко, складається з наступних розділів: 
«Illustrations and facsimiles» (коротка біографічна довідка), «The author», «Explanatory note», «Abbreviations», «Part one : an 
annotetex list of writings» [1938–1989], «Part two: list of review articles notes and commentaries on Ol'ha Woycenko's woker» 
[1958–1984]. Із допоміжних покажчиків подано «Personal names», «Place name». 

662. Галина Федоровна Емельянова : библиогр. указ. лит. / сост. : Н. И. Заярский, Р. Н. Годлевская ; вступ. ст. 
Л. В. Новицкая-Усенко ; Днепропетр. мед. ин-т. – Днепропетровск : [РИО Днепропетр. гортип.], 1991. – [23] с.  
Видання, присвячене гігієністу, доктору медичних наук (1969) Г. Ф. Ємельяновій, включає нарис про життя та діяльність 
вченої, хронологічний покажчик її наукових праць [1958–1990], рецензії на роботи [1958–1988], список літератури про 
діяльність Г. Ф. Ємельянової [1973–1981], іменний покажчик співавторів. 

663. Георгий Николаевич Третьяченко : биобиблиогр. указ. / сост. Л. А. Теселько ; авт. вступ. ст. Г. С. Писаренко ; 
АН УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев : [б. и.], 1991. – 44 с.  НБУВ: Р72433, Р72434 
У публікації висвітлено життєвий і творчий шлях ученого у галузі механіки і машинобудування, доктора технічних наук 
(1967) Г. М. Третьяченка. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього, покажчик друкованих 
праць Г. М. Третьяченка [1954–1990], перелік авторських свідоцтв, іменний покажчик. 

664. Жила В. Бібліографія Михайла Г. Марунчака = A Bibliograthy of Michael N. Marynchak / В. Жила. – Вінніпег : [б. в.], 
1991. – 157 с. — (Бібліогр. / УВАН ; № 22).  НБУВ: Р85011, 8641укр, 4462укр 
У виданні висвітлено життєвий шлях дослідника історії української еміграції Канади, редактора, бібліографа, педагога, 
громадського діяча Михайла Григоровича Марунчака та подано бібліографію його праць за 1946–1990 рр. Має розділ 
«Бібліографія М. Г. Марунчака» (книжки й статті, огляди, редакторська праця, часописи і журнали з оглядами на 
публіковані праці М. Г. Марунчака, рецензенти). У додатку вміщено «Вибрані пресові та журнальні огляди на публіковані 
праці автора: аналізи, критика, підсумки, оцінки». Без допоміжних покажчиків. 

665. Исай Львович Шерман — профессор Харьковского университета: библиогр. указ. [історик] / сост. : 
В. Д. Прокопова, В. И. Унучек ; вступ. ст. Б. П. Зайцев ; библиогр. ред. М. Г. Швалб ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, 
ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1991. – 20 с.  

666. Ілля Гаврилович Шульга : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. М. Авраменко, Л. М. Шпильова, О. Д. Закривидорога, 
Л. О. Мельник ; авт. вступ. ст. : С. І. Дровозюк, В. С. Мазуряк ; відп. за вип. А. Й. Лучко ; Вінн. держ. пед. ін-т 
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ім. М. Островського, Вінн. держ ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінн. обл. організація любителів книги УРСР, Наук. б-ка Ужгород. 
держ. ун-ту. – Вінниця : [б. в.], 1991. – 24 с. – (Вчені нашого краю).  НБУВ: Р75155 
Подано стислу біографічну довідку, перелік праць [1954–1981] та список літератури про доктора історичних наук (1965), 
професора, заслуженого діяча вищої школи УРСР І. Г. Шульгу [1965–1981]. Видання присвячене 70-річчю від дня 
народження вченого. Без допоміжних покажчиків. 

667. Карышковский Петр Осипович (1921–1988) : библиогр. указ.: к 70-летию со дня рождения / сост. 
С. Е. Любомудров ; ред. В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. : Ю. Г. Виноградов, И. А. Болдырев ; науч. ред. А. Д. Бачинский ; 
Одес. гос. ун-т, Науч. б-ка. – Одесса : [б. и.], 1991.– 79 с. 
Покажчик присвячено історику, нумізмату, вченому-енциклопедисту, доктору історичних наук (1968), професору. Містить 
іменний покажчик співавторів. 

668. Константин Эдуардович Гриневич — профессор Харьковского университета : биобиблиогр. указ. / сост. : 
Р. Г. Березинская, В. И. Кадеев ; библиогр. ред. М. Г. Швалб ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, ХГУ им. А. М. Горького, 
ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1991. – 22 с.  НБУВ: Р73835 
Видання, присвячене історику, археологу, музеєзнавцю, доктору історичних наук (1944) К. Е. Гриневичу, складається з 
короткого нарису наукової і педагогічної діяльності, основних дат життя і діяльності вченого, списку літератури про нього 
[1910–1991], фото К. Е. Гриневича [1926–1967], покажчика його праць [1914–1964]; переліку дисертацій, виконаних під 
керівництвом К. Е. Гриневича [1963, 1970]. Завершує видання іменний покажчик та список скорочень. 

669. Лев Аронович Сахнович : биобиблиогр. указ. лит. / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. С. М. Позин ; ред. М. Л. Десенко ; 
М-во культуры Украины, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1991. – 23 с. – (Ученые Одессы ; вып. 21).  
У виданні висвітлено життєвий і творчий шлях математика, доктора фізико-математичних наук (1960), професора 
Л. А. Сахновича. Подано систематичний покажчик його опублікованих праць [1956–1991], список літератури про нього 
[1963–1989], алфавітний перелік опублікованих праць Л. А. Сахновича, покажчик імен. 

670. Лев Иванович Антропов : библиогр. указ. / сост. : Н. Ф. Кулешова, Н. В. Кондрашова, И. С. Погребова ; авт. 
вступ. ст. : А. В. Городыский, И. С. Погребова ; отв. ред. В. П. Чвирук ; редкол. В. А. Смирнов и др. ; М-во высш. 
образования Украины, КПИ, Учеб.-метод. каб. – Киев : [КПИ], 1991. – 87 с. : портр.  НБУВ: ВА542774 
Видання знайомить з життєвим та творчим шляхом ученого у галузі електрохімії, корозії і захисту металів, доктора 
хімічних наук (1946), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1982) Л. І. Антропова. Бібліографічний покажчик 
включає короткий нарис про наукову діяльність ученого, хронологічний покажчик його друкованих праць [1937–1989], 
покажчик авторських свідоцтв і патентів, хронологічний покажчик літератури про праці та діяльність Л. И. Антропова 
[1936–1988]. В кінці видання розміщено іменний покажчик. 

671. Лев Ізраільович Гольденберг : біобібліогр. покажч. / уклад. І. А. Певзнер ; бібліогр. ред. Р. С. Жданова ; авт. 
вступ. ст. С. Крижанівський ; АН УРСР, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 1991. – 27 с. НБУВ: Р75643 
Видання, присвячене 70-річчю від дня народження бібліографа, книгознавця, літературознавця Л. І. Гольденберга, містить 
розділи: «Література про життя і діяльність» [1983–1988], «Покажчик друкованих праць [1946–1990]. Із допоміжних 
покажчиків подано іменний. 

672. Леонид Григорьевич Лекарев : биобиблиогр. указ. / сост. : Н. С. Петрова, А. М. Аншукова ; Винн. обл. отд. 
здравоохранения, Винн. обл. науч. мед. б-ка. – Винница : [б. и.], 1991. – [24] с.  
Видання, присвячене історику медицини, доктору медичних наук (1949), професору Л. Г. Лєкарєву, містить короткий 
нарис про життя та діяльність ученого; інформацію про його дисертації [1941, 1949]; книги [1949–1969]; методичні 
матеріали [1976, 1981, 1985]; статті (тематичний список) [1934–1980]; рецензії [1960–1980]; список літератури про життя і 
діяльність вченого [1968–1990]; алфавітний покажчик праць; покажчик співавторів. 

673. Николай Александрович Кильчевский / сост. Г. А. Кильчинская ; авт. вступ. ст. : Ю. А. Митропольский, 
А. Н. Гузь, Г. А. Кильчинская ; отв. ред. В. Т. Трощенко. – Киев : Наук. думка, 1991. – 33, [2] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. 
ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: Р71902 
Видання, присвячене вченому-механіку, доктору фізико-математичних наук (1940), академіку АН УРСР (1969) Миколі 
Олександровичу Кільчевському, включає наступні розділи: стислий нарис наукової, науково-організаційної і педагогічної 
діяльності М. О. Кільчевського; основні дати життя і діяльності вченого; список літератури про нього [1959–1989]; 
покажчик друкованих праць [1932–1986]; іменний покажчик. 

674. Ноте (Натан Михайлович) Лур'є : біобібліогр. покажч. / склад. Н. М. Чернего ; ред. М. Л. Десенко ; ОДНБ 
ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1991. – 36 с. – (Письменники Одеси ; вип. 8).  НБУВ: Р105792 
Видання містить біографічну довідку та бібліографію творів письменника, прозаїка Н. Лур’є, яку подано у розділах: 
«Окремі видання» [1929–1988], «Публікації» (в збірниках, газетах, журналах) [1925–1990], «Література про життя і 
діяльність» [1966–1990]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та періодичних видань. 

675. Олег Степанович Вялов / сост.: Т. Д. Билинкевич, Л. Д. Пономарева ; авт. вступ. ст. Д. П. Резвой ; отв. ред. Я. О. Куль-
чицкий. – Киев : Наук. думка, 1991. – 95, [3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).          НБУВ: АО255100 
Видання включає передмову, короткий нарис наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності вченого-геолога, 
доктора геолого-мінералогічних наук (1937), професора, академіка АН УРСР (1948) О. С. Вялова, список літератури про 
нього [1935–1990], покажчик праць вченого (хронологічний) [1925–1990]. Наприкінці подано географічний, предметний, 
іменний покажчики; «Роды и виды ископаемой фауны и флоры, названные в честь О. С. Вялова»; список скорочень. 

676. Роман Лубківський : бібліогр. покажч. / уклад.: О. І. Хміль, Р. Б. Чопик ; авт. вступ. ст. : Ф. И. Данилов, 
В. В. Герасимов ; авт. передм. Р. М. Федорів ; відп. ред. М. М. Романюк ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 
1991. – 223 с. : портр. НБУВ: ВА536046 
Видання, підготовлене до 50-річчя від дня народження поета, перекладача, публіциста, громадського діяча Романа 
Мар’яновича Лубківського, містить наступні розділи: «Твори Р. Лубківського» (окремі видання укр. мовою, публікації; 
[1958–1991]), «Упорядкування. Редагування» [1982–1989], «Переклади творів Р. Лубківського мовами народів світу» 
[1971–1990], «Література про письменника» [1958–1991], «Хронікальні матеріали» [1976–1991]. Із допоміжних покажчиків 
подано іменний та список періодичних видань, використаних при укладанні видання. 

677. Сергей Иванович Медведев — профессор Харьковского университета: библиогр. указ. / сост. : М. Г. Швалб, 
В. Н. Грамма ; вступ. ст. : В. Н. Грамма, В. С. Солодовникова, Г. П. Дубинский ; Гос. ком. СССР по нар. образ., Харьк. ун-т 
им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1991. – 100 с. 
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Видання присвячене ентомологу, доктору біологічних наук (1948), екологу, зоогеографу. Допоміжні покажчики: 
предметно-систематичний, географічний, іменний. Додатки: 1) Список новых для науки таксонов, аберраций, морф, 
описанных или переописанных С. И. Медведевым; 2) Список таксонов, сведенных С. И. Медведевым в синонимы или 

статус которых им изменен; 3) Таксономический список личинок пластинчатоусых жуков, описанных и доописанных 
С. И. Медведевым. 

678. Ученый, педагог, организатор (П. А. Ковальский) / авт.-сост. Ю. А. Павловский [и др.]. – Киев : [б. и.], 1991. – 28 с. 
НБУВ: Р72971 
Видання містить матеріали про життєвий шлях та наукову діяльність вченого-нейроморфолога, гістолога, доктора 
біологічних наук (1947), професора, заслуженого діяча науки УРСР Павла Олексійовича Ковальського. Бібліографія 
склаадається з рубрик: «Список основных работ П. А. Ковальского» [1939–1980], «Литература о жизни и деятельности 
П. А. Ковальского» [1963–1985], «Авторефераты диссертаций, выполненных под руководством и консультированием 
П. А. Ковальского» [1954–1985]. 

679. Юрий Константинович Делимарский / сост. : В. Г. Фещенко, Е. Г. Иванова, Л. П. Барчук ; авт. вступ. ст. : 
В. И. Шаповал, Н. Х. Туманова, Л. П. Барчук ; ред. Л. Е. Юськив ; отв. ред. С. В. Волков. – Киев : Наук. думка, 1991. – 85, 
[3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).  НБУВ: АО254675 
Видання, присвячене вченому у галузі фізичної хімії, доктору хімічних наук (1949), професору, академіку АН УРСР (1957) 
Ю. К. Делімарському, містить нарис про життєвий і творчий шлях ученого, основні дати його життя і діяльності, список 
літератури про нього [1961–1987], хронологічний покажчик друкованих праць [1931–1988]. Наприкінці подано іменний 
покажчик та покажчик авторських свідоцтв. 

680. Юрий Николаевич Прокудин — профессор Харьковского университета: библиогр. указ. / сост. М. Г. Швалб ; 
вступ. ст. : Т. В. Догадина, И. В. Друлева. – Харьков : ХГУ, 1991. – 33 с.: портр.  
Видання присвячено вченому-ботаніку, доктору біологічних наук, професору. Наприкінці подано іменний покажчик та 
додаток «Список видов и разновидностей злаков, описанных Ю. Н. Прокудиным», «Таксоны злаков, критически 
доработанные Ю. Н. Прокудиным». 

1992 

681. Академік Станіслав Дністрянський. 1870–1935 : біобібліогр. / упоряд. та авт. вступу М. Мушинка ; відп. ред. 
К. Вислобоков ; ред. Т. Кінько ; АН України, Археогр. комісія, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Наук.-досл. відділ нац. 
україністики філософ. фак-ту ун-ту ім. П. Й. Шафарика в Пряшеві. – Київ : [Київ. кн. друк. наук. кн.], 1992. – 93 с., [2] арк. іл. : 
1 л. портр. – (Наук.-довід. вид. з історії України ; вип. 21) (Пам’ятки політико-правової культури України).        НБУВ: ВА548197 
Видання присвячено вченому-правознавцю, доктору права (1894), професору, академіку ВУАН (1928), засновнику нової 
української науки права Станіславу Севериновичу Дністрянському. Бібліографічна частина включає праці до біографії та 
бібліографії вченого [1898–1937], праці академіка С. Дністрянського [1895–1935]. До видання вміщено алфавітний 
покажчик, рецензії, покажчик періодичних видань та додатки (рукописи академіка С. Дністрянського та матеріали до його 
біографії). 

682. Александр Моисеевич Бронфман : биобиблиогр. указ. лит. / сост. Л. И. Шекера ; ред. М. Л. Десенко ; М-во 
культуры Украины, ОГНБ им. А. М. Горького. – Одесса : [РИО ОГНБ им. А. М. Горького], 1992. – 35 с. – (Ученые Одессы ; 
вып. 20).  
До видання включено: біографічну довідку про вченого-географа, доктора географічних наук (1983), професора 
О. М. Бронфмана, хронологічний покажчик опублікованих праць [1961–1990], список рецензованих та редагованих ним 
праць [1972–1989], літератури про життя і наукову діяльність [1970–1990]. Наприкінці розміщено алфавітний покажчик 
опублікованих праць О. М. Бронфмана та покажчик імен. 

683. Анатолий Васильевич Чекунов / cост. М. Я. Колташ ; авт. вступ. ст. Ю. П. Оровецкий ; отв. ред. В. И. Старо-
стенко. – Киев : Наук. думка, 1992. – 78 с. : портр. — (Биобиблиогр. ученых УССР / АН УССР).       НБУВ: АО256124 
Подано стислий нарис наукової, науково-організаційної і громадської діяльності геофізика, доктора геолого-
мінералогічних наук (1972), професора, академіка АН УРСР (1979) А. В. Чекунова, основні дати його життя, список 
літератури про нього [1976–1991], хронологічний покажчик праць ученого [1957–1991], допоміжні покажчики (іменний, 
предметний, регіональний).  

684. Антон Григорович Слюсарський — професор Харківського університету : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Д. Проко-
пова, В. І. Унучек ; ХДУ ім. О. М. Горького, ЦНБ. – Харків : ХДУ, 1992. – 20 с.  НБУВ: Р77016 
Видання містить коротку біографічну довідку про історика А. Г. Слюсарського та розділи: «Основні дати життя і 
діяльності А. Г. Слюсарського», «Література про життя і діяльність А. Г. Слюсарського» [1952–1991], «Дисертації, 
виповнені під керівництвом А. Г. Слюсарського» [1953–1959]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний праць та 
іменний. 

685. В. І. Вернадський. Громадянин. Вчений. Мислитель : пр. вченого та літ. про нього з фондів ЦНБ ім. В. І. Вернадсько-
го АН України / уклад.: С. О. Задоя, І. А. Певзнер ; бібліогр. ред. Л. В. Бєляєва ; відп. ред. М. І. Сенченко ; АН України, Комісія 
по розробці наук. спадщини акад. В. І. Вернадського. – Київ : Наук. думка, 1992. – 88, [5] с.   НБУВ: ВА548051 
Видання, присвячене мінералогу, основоположнику геохімії та біогеохімії, філософу, організатору науки, громадському 
діячу, доктору мінералогії і геогнозії (1897), професору, академіку РАН (1909), УАН (1919) В. І. Вернадському, містить 
статтю від укладачів та «Наукові праці В. І. Вернадського» [1888–1990]. Література про життя та діяльність 
В. І. Вернадського розміщена в систематичному порядку за такими розділами: «Загальні праці» [1900–1988], 
«Листування» [1919–1990], «Спогади про В. І. Вернадського» [1921–1988], «В. І. Вернадський і Україна» [1945–1990], 
«В. І. Вернадський і діячі науки, культури, літератури» [1953–1989], «В. І. Вернадський — вчений, організатор та історик 
науки» [1929–1989], «Роль В. І. Вернадського у розвитку природознавства. Науки про Землю» [1945–1988], «Біогеохімія, 
жива речовина, біосфера, ноосфера» [1950–1990], «Світогляд В. І. Вернадського» [1933–1990], «Розвиток ідей 
В. І. Вернадського в сучасній науці» [1963–1988], «Вшанування пам’яті В. І. Вернадського» [1945–1989], «Бібліографічні 
покажчики» [1915–1982]. Наприкінці подано «Огляд рукописних фондів» ученого та іменний покажчик.  

686. Владимир Владимирович Станчинский — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. : 
В. Н. Грамма, М. Г. Швалб ; ред. Л. И. Сащенко ; отв. за вып. В. И. Унучек ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 
1992. – 47 с.  НБУВ: Р77015 
Видання, присвячене зоологу, орнітологу, екологу, біоценологу, доктору філософії (1906), професору В. В. Станчинському 
містить наступні розділи: «Краткий очерк жизни и деятельности профессора В. В. Станчинского (1882–1942)», «Основные 


