
Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (1991) 

95 

 

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 
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даты жизни и деятельности В. В. Станчинского», «Литература о жизни и деятельности В. В. Станчинского» [1902–1991], 
«Список трудов В. В. Станчинского» [1907–1949]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик праць, під 
редакцією В. В. Станчинского та іменний. 

687. Владимир Петрович Макридин — профессор Харьковского университета: биобиблиогр. указ. / сост. : 
Н. И. Коваленко, М. Г. Швалб ; ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Харьков : ХГУ, 1992. – 41 с.  
Покажчик присвчено палеонтологу, доктору геолого-мінералогічних наук (1958) В. П. Макрідіну. Містить предметно-
географічний та іменний покажчики. 

688. Володимир Гнатюк (1871–1991) : бібліогр. покажч. / упоряд. : М. Мороз, М. Мушинка ; відп. ред. О. Купчинський ; 
літ. ред. І. Гринда. – Львів : Вид-во НТШ, 1992. – 151 с. — (Наук.-довід. вид. Сер. 1. Бібліогр. / НТШ у Львові, Комісія 
бібліогр. і книгознавства ; т. 3).  НБУВ: ВА587599 
Фольклорист, етнограф, літературознавець, мовознавець, мистецтвознавець, перекладач, громадський діяч, член-
кореспондент Петербурзької АН (1902), академік ВУАН (1924) Володимир Михайлович Гнатюк. Бібліографічний 
покажчик має два розділи. Розділ І включає праці Володимира Гнатюка розміщені систематично за підрозділами: «Записи 
фольклору, етнографічні дослідження» [1889–1988], «Літературознавчі дослідження» [1896–1985], «Мовознавчі студії» 
[1895–1967], «Праці з питань історії, громадського життя, науки, педагогіки, культури» [1895–1970], «Публікації про 
пресу, періодичні та неперіодичні видання, звіти установ» [1895–1920], «Переклади» [1895–1918], «Листування» [1914–
1986]. Розділ ІІ — «Критична література про Володимира Гнатюка» [1896–1992]. До допоміжних покажчиків включено: 
покажчик назв праць Володимира Гнатюка, іменний, географічний, предметний. 

689. Георгий Вячеславович Курдюмов / сост. М. Н. Верещак ; авт. вступ. ст. Л. Г. Хандрос ; отв. ред. 
В. В. Немошкаленко. – Киев : Наук. думка, 1992. – 51, [3] с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины). 
НБУВ: Р74817 
Видання, присвячене вченому у галузі фізики металів, доктору фізико-математичних наук (1937), академіку АН УРСР 
(1939) Г. В. Курдюмову, включає короткий нарис наукової, науково-організаційної і громадської діяльності 
Г. В. Курдюмова, його основні дати життя і діяльності, список літератури про нього [1950–1990], покажчик друкованих 
праць Г. В. Курдюмова [1926–1990], іменний покажчик, список скорочень. 

690. Георгій Максимович / уклад.: Я. Матичак, М. Зима, О. Канчалаба ; авт. вступ. ст. : Ю. Бабей, В. Павлина, 
В. Федірко ; відп. ред. О. Романів ; АН України, Фізико-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів : Фізико-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка, 1992. – 54 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / АН України).  
Видання, присвячене вченому у галузі фізико-хімічної механіки матеріалів, доктору технічних наук (1972), члену-
кореспонденту АН УРСР (1978) Георгію Григоровичу Максимовичу, вміщує інформацію про його життєвий і творчий шлях, 
основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про нього [1955–1991], покажчик друкованих праць Г. Г. 
Максимовича [1949–1990], іменний та предметний покажчики, покажчик авторських свідоцтв, список прийнятих скорочень. 

691. Дмитро Іванович Багалій — професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / уклад.: Ю. Г. Шевченко, 
Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб ; наук. ред. В. В. Кравченко ; ред. О. П. Котух ; відп. за вип. В. І. Унучек ; М-во освіти України, 
ХДУ, ЦНБ. – Харків : ХДУ, 1992. – 124 с. : портр.  НБУВ: ВА552943 
До змісту видання увійшли: стаття від упорядників та стаття В. В. Кравченко «Дмитро Іванович Багалій та його доба»; 
основні дати життя і діяльності історика, філософа, громадського діяча, доктора історії, професора, академіка УАН (1919), 
ректора Харківського університету (1905–1910) Д. І. Багалія; список літератури про нього [1883–1992]; фотографії [1906–
1988]; праці вченого, що були опубліковані за період 1878–1991 рр.; бібліографія праць Д. І. Багалія та літератури про 
нього [1891–1992]; псевдоніми Д. І. Багалія; покажчик імен; список основних умовних скорочень; доповнення. 

692. Євген Костянтинович Лазаренко / упоряд. Н. Р. Калмикова ; авт. вступ. ст., відп. ред. В. І. Павлишин. – Київ : 
Наук. думка, 1992. – 51, [2] с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / АН України).   НБУВ: АО256564 
Видання, присвячене вченому у галузі мінералогії, доктору геолого-мінералогічних наук (1947), професору, академіку АН 
УРСР (1969) Є. К. Лазаренку, містить передмову; нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської 
діяльності вченого; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1962–1991]; хронологічний 
покажчик праць Є. К. Лазаренка [1936–1982]; іменний покажчик. 

693. «І світло небачених літ тебе привітає здаля...»: до 90-річчя з дня народж. Ю. Яновського : бібліогр. покажч. / 
упоряд. Л. О. Авдєєва ; авт. вступ. ст. Є. Маланюк ; Кіровогр. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Кіровоград : [б. в.], 1992. – 23 с. 
Покажчик присвячено Юрію Івановичу Яновському — письменнику, поету, романісту. Містить іменний покажчик. 

694. Іван Петрович Гайдаєнко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред. І. С. Шелестович ; відп. ред. 
Г. Д. Зленко ; ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1992. – 100 с. – (Письменники Одеси ; вип. 9). – Укр. і рос. мовами. 
НБУВ: ВА653820 
Видання містить біографічну довідку про драматурга, прозаїка, публіциста І. П. Гайдаєнка та наступні розділи: «Окремі 
видання» [1942–1988], «Публікації в збірниках» [1947–1989], «Публікації в журналах» [1947–1989], «Публікації в газетах» 
[1939–1991], «Упорядкування. Передмови» [1953–1985], «Рецензії», «Література про життя та діяльність» [1949–1991], 
«Громадська діяльність» [1953–1991]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та періодичних видань. 

695. Микола Гурович Куліш (1892–1937) : бібліогр. покажч. / склад. Л. М. Андрієнко ; ред. Л. І. Зелена ; Херсон. ОУНБ 
ім. О. М. Горького. – Херсон : [б. в.], 1992. – 50 с. : портр. – До 100-річчя від дня народж.  НБУВ: ВА575063 
Видання, присвячене письменнику, драматургу М. Г. Кулішу, містить наступні розділи: «Основні дати життя і творчості», 
«Видання творів Куліша» [1925–1990], «Література про життя і творчість» [1952–1990], «Куліш і театр», 
«Кінофотодокументи. Публікації про них» [1980–1990], «Бібліографічні покажчики» (1962–1992 рр.)», «Документи 
обласного державного архіву», «Документи обласного краєзнавчого музею». Із допоміжних покажчиків подано покажчик 
назв видань творів та іменний. Бібліографічні описи документів частково анотовано. 

696. Микола Юхимович Костриця : бібліогр. покажч. / уклад. Г. В. Ярусевич ; авт. вступ. ст. : П. Т. Тронько, 
О. М. Маринич, Ю. Н. Гладкий, Л. І. Лаврінович ; відп. за вип. В. С. Киричанський ; Всеукр. спілка краєзнавців, Житомир. 
наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. орг. Спілки журналістів України, Житомир. обл. орг. УТОПІК, 
Житомир. обл. ін-т удосконалення вчителів, Житомир. ОНБ. – Житомир : [Вид.-комерц. об’єднання «Газета «Житомир. 
вісн.»»], 1992. – 75 с. НБУВ: ВА553391, ВА569455 
Видання, присвячене краєзнавцю, педагогу, доктору географічних наук (2007), професору М. Ю. Костриці, включає статтю 
про вченого (Тронько П. Т., Маринич О. М., Гладкий Ю. Н., Лавринович М. І. «З любов’ю до рідного краю») та три розділи: І. 
Окремі видання (книги, монографії, брошури, альбоми, діафільми), праці в наукових збірниках і журналах з географії, 
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краєзнавства, туризму та педагогіки [1969–1992]; ІІ. Науково-популярні та дослідницькі праці з краєзнавства, історії, 
культури і духовності рідного краю у періодичній пресі [1967–1992]. Рецензії [1975–1991]; ІІІ. Матеріали про наукову, 
педагогічну, культурно-просвітницьку та громадську діяльність М. Ю. Костриці [1967–1992]. Статті М. Ю. Костриці, що 
побачили світ після підготовки основного списку бібліографічного покажчика [1992]. Без допоміжних покажчиків. 

697. Михайло Пилипович Кравчук / уклад.: Н. О. Вірченко, Г. М. Сита ; вступ. ст. Н. О. Вірченко ; відп. ред. О. С. Пара-
сюк. – Київ : Наук. думка, 1992. – 37, [3] с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / АН України).  

НБУВ: Р75705 
Видання, присвячене математику, доктору фізико-математичних наук (1924), професору, академіку ВУАН (1929) 
М. П. Кравчуку, містить передмову, нарис його життєвого та творчого шляху, основні дати життя та діяльності вченого, 
список літератури про нього [1927–1991], покажчик праць М. П. Кравчука [1914–1938]. Без допоміжних покажчиків.  

698. Николай Васильевич Новиков / сост. : В. В. Кислов, Л. И. Тиманова ; авт. вступ. ст. : В. В. Кислов, А. Л. Май-
стренко. – Киев : НТК «ИСМ им. В. Н. Бакуля», 1992. – 94 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины). 
НБУВ: ІБД 
У публікації висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності 
вченого у галузі механіки, міцності і довговічності матеріалів, доктора технічних наук (1976), професора, академіка АН 
УРСР (1985) М. В. Новікова. Подано стислий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, список літератури про 
нього [1981–1992], хронологічний покажчик друкованих праць [1958–1991], покажчик авторських свідоцтв, видання під 
реакцією М. В. Новикова, перелік кандидатів і докторів наук, що підготували і захистили дисертації під його 
керівництвом. Допоміжні покажчики: іменний, покажчик назв, список скорочень. 

699. Олександр Борисович Супруненко — археолог, історик науки : бібліогр. покажч. / уклад. Т. Ю. Супрун ; авт. 
передм. П. К. Бондаревський ; Полтав. краєзнав. музей. – Полтава : [б. в.], 1992. – 25 с. НБУВ: Р76160, Р82527 
Видання, присвячене археологу, історіографу, музейнику, видавцю, кандидату історичних наук (1997), заслуженому 
працівнику культури України (2003) О. Б. Супруненку, містить передмову «Про наукову та музичну діяльність 
О. Б. Супруненка» та розділи «Праці О. Б. Супруненка» [1978–1992], «Редагування» [1990–1992]. Із допоміжних 
покажчиків подано іменний. 

700. Радіон С. Бібліографія і біо-бібліографія = Bibliography and biobibliography. Ч. 4 / Степан Радіон ; НТШ в 
Австралії. – 2-е вид., переробл. і допов. – Мельбурн : Спадщина, 1992. – 132 с.  НБУВ: 5195укр., 5196укр. 
Видання, присвячене письменнику, журналісту, бібліографу діаспори Степану Радіону, складається з наступних розділів: 
«Бібліографія книжкових видань (продовження)» [1969–1979], «Бібліографія пресових видань (продовження з 
доповненнями від 1950 р.) [1969–1979], «Бібліографія друкованих праць Степана Радіона» [1980–1982], «Праці автора в 
світлі критики (продовження)», «Наукові праці (продовження) [1983–1984], «Грамоти». 

701. Степан Злупко : бібліогр. покажч. / уклад. З. В. Бродик ; відп. ред. і авт. передм. О. М. Романів ; АН України, ЛНБ 
ім. В. Стефаника. – Львів : [Ротапринт ЛНБ ім. В. Стефаника], 1992. – 129 с. : портр.  НБУВ: ВА547883 
Біобібліографічний покажчик, підготовлений до 60-річчя від дня народження економіста, історика, доктора економічних 
наук (1989), професора Степана Миколайовича Злупка, включає передмову, статтю від укладача, хронологічний покажчик 
друкованих праць ученого [1954–1991], список літератури про його наукову та громадську діяльність [1964–1991], 
алфавітний покажчик друкованих праць С. М. Злупка, іменний покажчик. 

702. Український письменник М. Йогансен (1885–1937) : бібліогр. покажч. / уклад.: Т. В. Гологорська, В. О. Ярошик ; 
наук. ред. В. О. Дорошенко ; ред. Л. К. Суржан ; Харків. ДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1992. – 45 с. 
Видання присвячено Йогансену Майку (Михайло) Гервасійовичу. Містить інформацію про публікації письменника укр. та 
рос. мовами за 1921–1991 рр. та допоміжні покажчики (іменний, покажчик творів). 

703. Український художник І. І. Падалка (1894–1937) : бібліогр. покажч. / склали : В. О. Ярошик, І. С. Городинець ; 
Харків. ДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1992. – 53 с. – (Повернені імена). 
Падалка Іван Іванович. 

704. Філарет Колесса (1871–1947) : бібліогр. покажч. пр. і критичної літ. / упоряд. М. Мороз ; відп. ред. С. Грица. – 
Львів : [б. в.], 1992. – 61 с. – (Наук.-довід. вид. / НТШ у Львові, Комісія бібліогр. і книгознавства. Сер. I. Бібліогр. ; т. 2). 
НБУВ: ВА587558 
Видання, підготовлене до 120-річчя від дня народження композитора, музичного фольклориста, етнографа, 
літературознавця, доктора слов’янської філології (1918), професора, академіка ВУАН (1929) Філарета Михайловича 
Колесси, містить відомості про публікації його праць і включає такі розділи: «Музикознавчі і фольклористичні праці. 
Рецензії. Записи фольклорних матеріалів» [1890–1983], «Музичні твори. Обробка народних пісень. Оригінальні музичні 
твори» [1893–1991], «Література про Філарета Колессу» [1892–1991]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний праць, 
іменний, географічний, предметно-тематичний, список використаних періодичних видань. 

705. Чендей Іван Михайлович : до 70-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Ю. Рущак, Г. К. Ковальчук ; 
авт. вступ. ст. Д. Федака ; відп. за вип. В. Г. Лехцер ; Закарпат. ОУНБ, Від. краєзн. літ. – Ужгород : [б. в.], 1992. – 47, [1] с.  
НБУВ: Р75470 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника І. М. Чендея та розділи: «Твори», «Твори іншими 
мовами», «Критичні статті та публікації», «Матеріали про життя і творчість», «Бібліографічні та довідкові видання». 
Матеріал у всіх розділах розміщено за алфавітом. Хронологічні межі — 1948–1992 рр. Із допоміжних покажчиків 
представлено іменний, алфавітний покажчик творів, використаних періодичних видань. 

706. Юрій Йосипович Журавський — професор Харківського університету : бібліогр. покажч. / упоряд. В. Д. Прокопова ; 
ред. Н. М. Кузьменко ; від. за вип. В. І. Унучек ; ХДУ, ЦНБ. – Харків : [б. в.], 1992. – 16 с.           НБУВ: Р75834 
Видання містить коротку біографічну довідку про історіографа, професора Ю. Й. Журавського та розділи: «Основні дати 
життя і діяльності Ю. Й. Журавського», «Праці Ю. Й. Журавського» [1969–1991], «Роботи, виконані під керівництвом 
Ю. Й. Журавського» [1990–1992]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

707. Юрій Керекеш : бібліогр. покажч. / уклад. І. В. Хланта ; Закарпат. обл. б-ка для юнацтва ім. С. Вайди. – Ужгород : 
Карпати, 1992. – 68, [2] с.  НБУВ: ВА543988 
Видання, підготовлене до 70-річчя від дня народження письменника, прозаїка, драматурга, літературознавця, перекладача, 
громадського діяча Юрія Юрійовича Керекеша, містить біографічний нарис «Осмислюючи правду життя» та розділи: 
«Твори» [1940–1992], «Переклади творів Юрія Керекеша» [1950–1984], «Література про життєвий і творчий шлях» [1948–
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1989], «Бібліографічні та довідкові матеріали» [1960–1989]. Із допоміжних покажчиків подано покажчик псевдонімів, 
іменний та список використаних періодичних видань. 

1993 

708. Адольф Григорьевич Коваль — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. : С. Д. Орлова, 
С. Р. Марченко ; авт. вступ. ст. И. И. Залюбовский ; отв. за вып. В. И. Унучек ; библиогр. ред. М. Г. Швалб ; М-во 
образования Украины, ХГУ, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1993. – 52 с. : портр.   НБУВ: ВА549402 
Видання, присвячене вченому-фізику, доктору фізико-математичних наук (1989) А. Г. Ковалю, містить короткий 
біографічний нарис, основні дати його життя та діяльності, список праць [1956–1992], авторських свідоцтв [1981–1989], 
перелік дисертацій, що виконані під керівництвом А. Г. Коваля [1973–1992]. До допоміжного апарату включено покажчик 
співавторів та список прийнятих скорочень. Без допоміжних покажчиків. 

709. Александр Николаевич Алымов / сост. : А. Г. Журавлева, А. А. Москаленко ; авт. вступ. ст. : М. С. Герасимчук, 
А. П. Савченко. – Киев : Наук. думка, 1993. – 77, [2] с. : [1] арк. портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / АН Украины).  
НБУВ: АО257339 
Видання включає відомості про життєвий і творчий шлях економіста, доктора економічних наук (1966), академіка АН 
УРСР (1973) О. М. Алимова, основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про нього [1943–1992], 
хронологічний покажчик його праць [1957–1992]. Наприкінці розміщено предметний та іменний допоміжні покажчики. 

710. Альфред Леонідович Цикало : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олєйникова ; М-во культури України, ОДНБ 
ім. М. Горького. – Одеса : [Ротапринт ОДНБ ім. М. Горького], 1993. – 79 с. – (Вчені Одеси ; вип. 22).  
Публікація, присвячена хіміку, доктору хімічних наук (1985), професору А. Л. Цикало, містить біографічну довідку, 
хронологічний покажчик друкованих праць [1964–1993], редагування [1990–1993], список літератури про життя, наукову 
та громадську діяльність [1991–1993]. 

711. Анатолий Корнеевич Шидловский / сост. : Л. Ф. Перехрест, И. А. Белецкая ; авт. вступ. ст. : Б. П. Борисов, В. Г. Куз-
нецов, И. В. Химюк. — Киев : [б. и.], 1993. – 59 с. : портр. – (Библиогр. ученых Украины / АН Украины).    НБУВ: ВА553422 
Покажчик знайомить з життям і творчістю вченого у галузі електроенергетики і електротехніки, доктора технічних наук 
(1971), професора, академіка АН УРСР (1985) А. К. Шидловського. Подано біографічний нарис, основні дати життя і 
діяльності, бібліографію праць А. К. Шидловського [1961–1992], іменний покажчик. 

712. Антон Семенович Будилович : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самійленко ; Нежин. гос. пед. ин-т 
им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [б. и.], 1993. – 22 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»). НБУВ: ІБД 
Подано біографію вченого-славіста А. С. Будиловича, перелік основних праць [1869–1907] та список літератури про його 
життя і творчість [1879–1990]. Без допоміжних покажчиків. 

713. Аркадий Исаакович Эпштейн — професор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова ; 
ред. О. И. Шпелева ; М-во образования Украины, ХГУ, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1993. – 26, [2] c. НБУВ: Р77006 
Видання, присвячене вченому-історику, доктору історичних наук (1990) А. І. Епштейну, включає короткий нарис 
С. М. Куделко та Ж. С. Тростановського про життя і науково-педагогічну діяльність ученого, його основні дати життя і 
діяльності, список літератури про нього [1966–1992], праці А. І. Епштейна [1947–1992], дисертації, виконані під його 
керівництвом [1964, 1991]. Наприкінці розміщено іменний покажчик і додаток. 

714. Борис Петрович Гурьев : указ. лит. / сост. И. А. Гурьева ; авт. вступ. ст. : В. С. Цыбулько, Л. В. Козубенко ; УААН, 
Ин-т растениеводства им. В. Я. Юрьева. – Харьков : [б. и.], 1993. – 51 с. – (Биобиблиогр. ученых Украины). 
Вчений у галузі селекції рослин, доктор с. г. наук (1974), академік ВАСГНІЛ (1988). 

715. Віталій Ханко — мистецтвознавець : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. І. Саприкіна ; передм. : В. Рубан, В. Чепелик ; 
відп. ред. О. Б. Супруненко ; Полтав. худож. музей [та ін]. – Полтава : [б. в.], 1993. – 64 с. : іл. – (Вчені Полтавщини ; вип. 1). 
НБУВ: ВА600988 
Видання, присвячене мистецтвознавцю, бібліографу, музейнику, викладачу, заслуженому працівнику культури України 
(1994) Віталію Миколайовичу Ханку містить прередмову «Про мистецтвознавця» та наступні розділи: «Хронологія життя 
та діяльності Віталія Ханка», «Реєстр мистецтвознавчих праць Віталія Ханка» (статті в енциклопедичних виданнях, 
словниках, збірниках; окремі видання; статті в журналах; газетах) [1970–1993], «Література про Віталія Ханка» [1967–
1993]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

716. Владимир Васильевич Качановский : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. 
пед. ин-т им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [б. и.], 1993. – 20 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»). НБУВ: ІБД 
Подано біографію літературознавця, славіста, професора В. В. Качановського, основні праці вченого [1876–1900], список 
літератури про його життя і творчість. Без допоміжних покажчиків. 

717. Владимир Владимирович Немошкаленко / сост. М. Н. Верещак ; авт. вступ. ст. В. П. Кривицкий ; отв. ред. В. Г. Барь-
яхтар. – Киев : Наук. думка, 1993. – 92 с. : [1] л. портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).   НБУВ: АО257135 
Висвітлено життя і діяльність вченого у галузі фізики твердого тіла, доктора фізико-математичних наук (1970), академіка 
АН УРСР (1982) В. В. Немошкаленка. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього, 
хронологічний покажчик друкованих праць [1957–1992], іменний покажчик, список скорочень. 

718. Володимир Васильович Грабовецький : бібліогр. покажч. / упоряд. : В. Полєк, М. Сигидин ; авт. вступ. ст. 
В. Полєк ; Івано-Франків. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Івано-Франківськ : [Від. операт. поліграфії ОУС], 1993. – 
86 с. : портр.  НБУВ: ВА633945 
Видання, присвячене історику, доктору історичних наук (1968), професору, заслуженому діячу науки і техніки України 
(1995) В. В. Грабовецькому, складається зі статті В. Полєка «Слово про історика України», хронології життя і наукової 
діяльності професора Володимира Грабовецького, списку творів ученого [1953–1992], публікацій у зарубіжних виданнях 
[1956–1981], рукописів праць В. Грабовецького, «В. Грабовецький — редактор» [1957–1992], матеріалів про життя і 
науково-педагогічну діяльність вченого [1953–1993]. Наприкінці розміщено іменний, географічний та тематичний 
покажчик. 

719. Володимир Леонідович Гошовський : біо-бібліогр. покажч. наук. пр. / вступ і упоряд., перекл. із слов. мови 
М. Козак ; Львів. орг. спілки композиторів. – Львів : [б. в.], 1992. – 26 с. 
Видання присвячене 70-річчю від дня народження фольклориста, музикознавця Володимира Леонідовича Гошовського. 


