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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. 
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720. Володимир Федорович Прісняков : біобібліогр. довідник / Дніпропетр. держ. ун-т ; ред. М. Г. Єгорова. – 
Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1993. – 79 с. – (Біобібліогр. вчених ДДУ).  
Публікація, присвячена вченому у галузі ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок, доктору технічних наук 
(1973), професору, академіку АН УРСР (1990), АПН України (1992) Володимиру Федоровичу Пріснякову, має наступну 
структуру: хронологічний покажчик друкованих праць (монографії, навчальні посібники [1969–1992], закордонні 
публікації [1970–1993], статті [1961–1992]; доповіді, тези доповідей на конференціях [1969–1992]; видання під редакцією 
[1974–1991]), авторські свідоцтва [1975–1991], допоміжні покажчики (алфавітний, співавторів). 

721. Гошкевич Віктор Іванович (1860–1926) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / підгот. : Н. М. Диба, Н. М. Мокрицька ; 
ред. Л. І. Зелена ; Херсон. держ. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Херсон : [б. в.], 1993. – 17 с. НБУВ: Р81145 
Видання містить короткий біографічний нарис про археолога, краєзнавця, громадського діяча, публіциста, музейника 
В. І. Гошкевича та основні розділи «Література про життя і діяльність» [1891–1988], «Праці» [1890–1923], «Бібліографічні 
посібники» [1901–1969], «Документи державного обласного архіву». Із допоміжних покажчиків представлено іменний, 
географічний, предметний, використаних місцевих газет. 

722. Григорий Васильевич Самойленко : биобиблиогр. указ. / сост. А. Н. Гулак ; отв. за вып. П. М. Никоненко ; Нежин. 
гос. пед. ин-т им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [б. и.], 1993. – 20 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»). НБУВ: ІБД 
Видання присвячено філологу, літературознавцю, краєзнавцю, доктору філологічних наук (1988), професору, заслуженому 
діячу науки і техніки України Г. В. Самойленку. Подано біографію, перелік основних праць Г. В. Самойленка (монографії, 
навчальні посібники, біобібліографічні та бібліографічні покажчики, редагування, укладання, примітки, статті) [1961–
1993] та список праць про нього [1965–1993]. 

723. Євген Антонович Рихлик : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. за випуск Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. пед. ін-т 
ім. М. В. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 1993. – 15 с. – (Сер. «Вчені-філологи Ніжин. вищ. шк.»).  НБУВ: ІБД 
Подано біографію вченого-мовознавця, філолога, професора Є. А. Рихлика, перелік його основних праць [1915–1930] та 
список літератури про нього [1993]. Без допоміжних покажчиків. 

724. Иван Иванович Иванов : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. пед. ин-т 
им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [б. и.], 1993. – 16 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.). НБУВ: ІБД 
Подано біографію літературознавця І. І. Іванова, перелік його основних праць [1888–1913] та список літератури про нього. 
Без допоміжних покажчиків. 

725. Іван Микитенко: літ. про життя і творчість : бібліогр. покажч. літ. / упоряд. : Л. В. Арюпіна, І. Е. Рікун ; наук. 
консультант О. І. Микитенко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1993. – 
(Літ. Одеса ; вип. 6). 
Покажчик присвячено письменнику, драматургу Івану Кіндратовичу Микитенку. Допоміжні покажчики імен, періодичних 
видань та періодичних видань іноземними мовами. 

726. Королевич Н. Ф. Український бібліограф Юрій Меженко (1892–1969) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; наук. ред. 
А. П. Корнієнко ; НПБ України. – Київ : [б. в.], 1993. – 60 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 1). НБУВ: ВА560151, ВА553306 
Видання присвячено бібліографу, бібліотекознавцю, книгознавцю, літературознавцю Юрію Олексійовичу Меженку.  

727. Лука Алексеевич Чижиков. 1861–1924 : биобиблиогр. указ. лит. / сост. Г. Д. Зленко ; науч. ред. О. Г Ласунский ; 
ред. М. Л. Десенко. – Одесса : [б. и.], 1993. – 27 с.  
Бібліограф, бібліофіл. 

728. Марк Якович Гольберг : бібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. / упоряд. М. М. Чепіль ; [авт.] передм. : 
Д. М. Кузик, М. Д. Феллєр ; Дрогоб. пед. ін-т ім. І. Я. Франка, Б-ка. – Дрогобич : [б. в.], 1993. – 29 с. НБУВ: Р76977 
Видання, присвячене літературознавцю, доктору філологічних наук (1989), професору М. Я. Ґольберґу, включає статтю від 
упорядника, передмову, хронологічний покажчик праць ученого (монографії, наукові статті, доповіді, тези, рецензії, 
виступи на наукових конференціях, з’їздах, симпозіумах) [1947–1992], список відгуків і рецензій на праці М. Я. Ґольберґа 
[1962–1991]. Матеріали розташовано за хронологією. Без допоміжних покажчиків. 

729. Матвей Иванович Соколов : биобиблиогр. указ. / Нежин. гос. пед. ин-т им. Н. В. Гоголя ; сост. и отв. за вып. 
Г. В. Самойленко. – Нежин : [б. и.], 1993. – 16 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»).  НБУВ: ІБД 
Подано біографію рос. фольклориста, славіста, професора М. І. Соколова, перелік його основних праць [1878–1910], 
список літератури про нього [1900–1993]. 

730. Михаил Нестерович Сперанский : биобиблиогр. указ. / Нежин. гос. пед. ин-т им. Н. В. Гоголя ; сост. и отв. за 
вып. Г. В. Самойленко. – Нежин : [б. и.], 1993. – 24 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»).  НБУВ: ІБД 
Подано біографію рос. вченого-славіста, філолога, фольклориста, візантолога, професора Московського університету 
М. Н. Сперанського, перелік основних праць ученого [1889–1967], список літератури про його життя і творчість [1900–
1993]. Без допоміжних покажчиків.  

731. Михайло Якович Рудинський (1887–1958) : археолог, музеєзнавець і пам’яткоохоронець : бібліогр. покажч. / 
уклад.: О. Б. Супруненко, І. Г. Шовкопляс ; Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. краєзнав. музей. – Полтава : 
[б. в.], 1993. – 24 с. – (Сер. «Науковці Полтав. краєзнавчого музею» ; вип. 1).  НБУВ: Р76933 
Видання знайомить з життям та діяльністю доктора історичних наук (1949) М. Я. Рудинського (1887–1958). Подано його 
автобіографію, перелік наукових праць ученого [1919–1992], список літератури про нього [1922–1992], допоміжні 
покажчики (географічний, іменний). 

732. Николай Алексеевич Лавровский : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. пед. 
ин-т им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [б. и.], 1993. – 17 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»). НБУВ: ІБД  
Подано біографію, перелік основних праць [1849–1905] рос. філолога, літературознавця, професора М. О. Лавровського, 
список літератури про його життя і творчість. Без допоміжних покажчиків. 

733. Нинель Николаевна Арват : биобиблиогр. указ. / Нежин. гос. пед. ин-т им. Н. В. Гоголя ; сост. и отв. за вып. 
Г. В. Самойленко. – Нежин : [б. и.], 1993. – 19 с. – (Ученые-филологи Нежин. высш. шк.). 
Мовознавець, лінгвіст, доктор філологічних наук (1978), професор.  

734. Олег Александрович Кремнев / сост. С. А. Ласточкина ; авт. вступ. ст. А. А. Долинский. – Киев : [Ин-т техн. 
теплофизики АН Украины], 1993. – 101 с. – (Биобиблиогр. ученых Украины / АН Украины).   НБУВ: ВА555925 
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Видання, присвячене вченому-теплоенергетику, доктору технічних наук (1960), академіку АН УРСР (1976) Олегу 
Олександровичу Кремньову, містить біографічний нарис про вченого, основні дати його життя і діяльності, список 
літератури про нього [1979–1987], хронологічний покажчик праць ученого [1949–1989], іменний покажчик. 

735. Олександр Омелянович Кучер — професор Харківського університету : бібліогр. покажч. / упоряд. : 
В. Д. Прокопова, С. М. Куделко ; бібліогр. ред. М. Г. Швалб ; М-во освіти України, ХДУ ім. О. М. Горького, ЦНБ. – Харків : 
ХДУ, 1993. – 21 с.  НБУВ: Р78307 
Видання, присвячене історику, доктору історичних наук (1976) О. О. Кучеру, включає біографічний нарис; основні дати 
життя і діяльності; перелік друкованих праць вченого [1950–1991]; список дисертацій, захищених під керівництвом 
О. О. Кучера [1979–1993]; літератури про нього [1969–1993]. 

736. Олена Пчілка — талановита письменниця, мудра мати : бібліогр. покажч. / склад. Е. С. Ксендзук ; відп. за вип. 
Г. С. Кухарська ; Волин. держ. ОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк : [б. в.], 1993. – 34 с.  НБУВ: Р79820 
Видання присвячено письменниці, драматургу, публіцисту, громадській і культурній діячці, перекладачці, етнографу, 
члену-кореспонденту ВУАН (1925), матері Лесі Українки Олені Пчілці (справж. Ольга Петрівна Косач). 

737. Орест Левицький (1848–1922) : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад. В. О. Мокляк ; редкол.: Г. П. Білоус, І. В. Бовкун, 
О. Б. Супруненко ; Полтав. краєзнав. музей, Образотв.-краєзнав. асоц. «Укр. лінія», Полтав. наук. т-во краєзнав. – 
Полтава : [б. в.], 1993. – 111 с. – (Вчені Полтавщини).  НБУВ: ВА573376 
Видання присвячено історику, правознавцю, архівісту, археографу, белетристу, академіку УАН (1918) Оресту Івановичу 
Левицькому. Містить наступну структуру: статтю від укладача; біографічний нарис про вченого; хронологічний покажчик 
його публікацій [1874–1992]; перелік видань, редагованих О. І. Левицьким [1883–1898]; список літератури про нього та 
рецензії на його твори [1880–1993]; додатки (Архівний фонд О. І. Левицького у фонді відділу рукописів ЦНБ АН України; 
опис фонду № 1143 (особовий фонд О. І. Левицького) в ЦДІА України; матеріали з інших архівів; листування 
О. І. Левицького з установами та організаціями Полтавщини); алфавітний покажчик назв творів; алфавітний покажчик 
рецензованих видань; тематичний покажчик; іменний покажчик; список псевдонімів О. І. Левицького; список скорочень. 

738. Петр Александрович Заболотский : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. пед. 
ин-т им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [б. и.], 1993. – 14 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»).  НБУВ: ІБД 
Філолог, славіст, доктор філології, історик літератури. Подано біографію, перелік основних праць П. А. Заболотського 
[1899–1914] та список літератури про його життя і творчість. Без допоміжних покажчиків. 

739. Писаренко Г. С. Сергей Владимирович Серенсен / Г. С. Писаренко ; АН Украины, Ин-т проблем прочности. – 
Киев : Наук. думка, 1993. – 103 с.  НБУВ: ВА551911 
У виданні подано відомості про наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність ученого-механіка, 
академіка АН УРСР (1939) С.В. Серенсена складається з наступних розділів: «Основные даты жизни и научной 
деятельности С. В. Серенсена», «Литература о жизни и деятельности С. В. Серенсена» [1931–1993], «Указатель печатных 
работ С. В. Серенсена» [1927–1982]. Із допоміжних покажчиків подано предметний та іменний 

740. Роман Федорович Брандт : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. пед. ин-т 
им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [б. и.], 1993. – 13 с. – (Сер. «Ученые-филологи Нежин. высш. шк.»). НБУВ: ІБД 
Покажчик присвячено рос. вченому славісту, філологу, літературознавцю, педагогу, доктору філології (1886), 
ординарному професору, члену-кореспонденту Санкт-Петербурзької АН Р. Ф Брандту. Подано біографію, перелік 
основних праць (з мовознавства, літературознавства, художніх творів) [1878–1917] та список літератури про життя і 
творчість [1891–1991]. Без допоміжних покажчиків. 

741. Софія Володимирівна Сороковська : біобібліогр. покажч. / уклад.: Р. С. Жданова, І. А. Певзнер ; авт. вступ. ст. 
Н. Ф. Королевич ; відп. ред. В. Ю. Омельчук ; АН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 1993. – 27 с.     НБУВ: Р76830 
До 75-річчя від дня народження бібліотекознавця, бібліографа С. В. Сороковської. Містить розділи «Праці про наукову 
діяльність С. В. Сороковської» [1964–1987] та «Покажчик друкованих праць С. В. Сороковської» [1953–1988]. Із 
допоміжних покажчиків подано тематичний, іменний та назв творів. 

742. Український письменник М. Куліш, 1892–1937 : бібліогр. покажч. / уклад. Т. Г. Шерстюк ; наук. ред. 
В. М. Пивоваров ; відп. за вип. В. О. Ярошик ; ред. Л. П. Ткаченко ; Харків. ДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1993. – 
67 с. – (Повернені імена).   НБУВ: ВА557156 
Видання містить матеріали за 1923–1992 рр. про життя і творчість письменника, драматурга, публіциста, поета Миколи 
Гуровича Куліша. Подано біографічну довідку та розділи: «Твори М. Г. Куліша» (драматургія, поезія, проза, нариси, 
публіцистика, статті постанови, виступи, заяви, епістолярна спадщина) та «Література про життя та твори М. Г. Куліша». 
Іменний покажчик. 

743. Український письменник М. Хвильовий, 1893–1933 : бібліогр. покажч. / склад. Т. В. Гологорська ; наук. ред. 
В. М. Пивоваров ; ред. Л. К. Суржава ; відп. за вип. В. А. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1993. – 54 с. – 
(Повернені імена).  НБУВ: ВА557157 
Видання включає матеріали про життя і творчість письменника Миколи Григоровича Хвильового. Містить коротку 
біографічну довідку та наступні розділи: «Твори М. Хвильового» [1922–1992], «Література про М. Хвильового» [1921–
1992], «Рецензії на твори М. Хвильового» [1921–1989], «Спогади про М. Хвильового» [1971–1990], «М. Хвильовий у 
художній літературі» [1927–1992], «Фотографії, шаржі» [1927–1992], «Бібліографія про життя і творчий шлях 
М. Хвильового» [1926–1992]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та покажчик творів. 

744. Федір Кузьмич Сарана : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. Ф. Королевич, Ю. Г. Зубець ; авт. вступ. ст. 
Н. Ф. Королевич ; відп. ред. В. В. Патока, С. М. Остапенко ; Держ. б-ка України, Київ. держ. ін-т культури. – Київ : [б. в.], 
1993. – 26 с. НБУВ: ВДБО 
Видання містить коротку біографічну довідку про бібліографа, книгознавця, літературознавця Ф. К. Сарану та розділи: 
«Хронологічний покажчик праць Федора Кузьмича Сарани», який складається з двох частин (перша включає окремо 
видані праці [1942–1992], друга — статті з енциклопедичних видань) [1960–1990] та «Література про життя і діяльність 
Федора Кузьмича Сарани» [1960–1982]. Без допоміжних покажчиків. 

745. Федір Степанович Арват : біобібліогр. покажч. / упоряд. і відп. за вип. Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. пед. ін-т 
ім. М. В. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 1993. – 12 с. – (Вчені-філологи Ніжин. вищ. шк.).  НБУВ: ІБД 
Подано біографію, перелік основних праць філолога, мовознавця, педагога, кандидата філологічних наук (1964), 
професора, академіка АПН України (1992), заслуженого працівника народної освіти України (1999). Ф. С. Арвата [1956–
1992] та список літератури про нього [1981–1993]. Без допоміжних покажчиків. 
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746. Яків Струхманчук. 1884–1937 : бібліогр. покажч. / уклад.: П. Баб’як, П. Медведик ; авт. вступ. ст. Н. Я. Гаккенберг-
Струхманчук ; відп. ред. Ф. Погребенник. – Київ : АТ «Обереги», 1993. – 56 с. : іл.  НБУВ: ВА555858 
Видання підготовлено з нагоди 100-річчя від дня народження художника Якова Михайловича Струхманчука. Містить 
вступну статтю «Яків Струхманчук (1884-1933) — український художник, жертва сталінських репресій» та основні 
розділи: «Оригінальні твори Я. Струхманчука» [1908-1928], «Репродукції творів Я. Струхманчука» [1912–1985], «Статті 
Я. Струхманчука з питань культури і мистецтва» [1910–1991], «Література про Я. Струхманчука» [1929–1991]. Із 
допоміжних покажчиків подано покажчик творів, іменний, використаних періодичних видань. 

747. Яков Алексеевич Спринчак : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самойленко ; ред. С. Ю. Уманець ; 
Нежин. гос. пед. ин-т им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [б. и.], 1993. – 10 с. – (Ученые-филологи Нежин. высш. шк.).  НБУВ: ВДБО 
Видання складається з короткої біографічної довідки про філолога Я. О. Спринчака та рубрики «Основные работы» 
(монографії, навчальні посібники, статті і тези; [1939–1977]). Без допоміжних покажчиків. 

748. Ярослав Романович Дашкевич : біобібліогр. довідник / підгот. : І. Головня, О. Шиліжинська ; редкол. О. Лігостова 
[та ін.] ; АН України, Археограф. коміс., Ін-т укр. археограф. – Київ : Ін-т укр. археограф. АН України, 1993. – 84 с. – (Наук.-
довід. вид. з іст. України ; вип. 20).   НБУВ: ВА563437 
Видання містить основні біографічні відомості, покажчик друкованих праць та відгуків на них [1946–1991], псевдоніми і 
криптоніми історика, археографа, доктора історичних наук (1994), професора Я. Дашкевича; особовий покажчик; 
географічний покажчик. 

749. Wynar B. S. The international Writings of Bohdan S. Wynar, 1949–1992 : a Chronological Bibliography / Bohdan S. 
Wynar ; preface by Yaroslav Isajevych. – Englewood : Ukrainian Academic Press, 1993. – 265 p.    НБУВ: 11087укр., 5843укр. 
Видання присвячено Богдану Степану Винару — економісту, бібліотекознавцю, бібліографу, видавцю й організатору 
наукового життя на еміграції. Включає розділи: «Dedication», «Foreword», «Prefuce by Yaroslav Isajevych», «A 
Chronologicae Bibliography» [1949–1992]. Із допоміжних покажчиків подано іменний назв та авторів. 

1994 

750. Академік Микола Іванович Петров. 1840–1921 : біобібліогр. / сост. В. Л. Микитась, Н. Д. Микитась ; ред. 
О. Малкіна ; НАН України, Ін-т укр. археографії. – Київ : [б. в.], 1994. – 78 с. – (Наук.-довід. вид. з іст. України ; вип. 34). 
НБУВ: ВА558285 
Висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну і громадську діяльність літературознавця, археографа, етнографа, 
мистецтвознавця, доктора богослов’я (1875), професора, академіка УАН (1918) М. І. Петрова. Подано основні дати життя і 
діяльності вченого, список літератури про нього [1988–1990], хронологічний покажчик праць [1865–1919], допоміжні 
покажчики (алфавітний покажчик праць М. І. Петрова, бібліографічні замітки і рецензії М. І. Петрова, іменний покажчик, 
список умовних скорочень). 

751. Анатолій Діомидович Бачинський / упоряд. Л. В. Новікова ; авт. вступ. ст. В. М. Хмарський ; ред. 
С. М. Кириченко ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : МП «Гермес», 1994. – 101 с. : портр. – 
(Біобібліогр. учених ун-ту ; Вип. Історики). НБУВ: ВА588162 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження історика, краєзнавця, археографа, професора А. Д. Бачинського. 
Включає вступну статтю «Анатолій Діомидович Бачинський: нарис наукової і громадської діяльності» та розділи: 
«Література про життя і діяльність А. Д. Бачинського» [1955–1993], «Хронологічний покажчик» [1955–1994], «Рукописи, 
передані до друку». Із допоміжних покажчиків подано покажчик псевдонімів, список газет, в яких вміщено його статті, 
іменний покажчик праць. Матеріал розташовано за хронологічним принципом. 

752. Анатолій Миколайович Бефані : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Л. І. Шекера ; ред. М. Л. Десенко ; М-во 
культури України, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [РВВ ОДНБ ім. М. Горького], 1994. – 32 с. – (Сер. «Вчені Одеси» ; 
вип. 24).  НБУВ: Р78314 
Видання включає біографічну довідку, хронологічний покажчик праць [1932–1993], список літератури про життя і наукову 
діяльність [1952–1989] ученого у галузі гідрології, меліорації, доктора технічних наук (1941), професора А. М. Бефані. 
Наприкінці подано алфавітний перелік праць, покажчик імен та список скорочень. 

753. Борис Абрамович Кругляк : бібліогр. покажч. / уклад. Л. П. Грузька ; авт. вступ. ст. В. Г. Сарбей ; відп. за вип. 
П. П. Мельничук ; Житомир. ОУНБ, Житомир. інж.-технол. ін-т, Житомир. обл. краєзнав. музей [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 
1994. – 27 с. 
Історик, доктор історичних наук (1994). Без допоміжних покажчиків. 

754. Борис Андрійович Нечерда : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур'ян ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
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