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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. 
М. Л. Десенко ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1994. – 64 с. – (Письменники Одеси ; вип. 10).       НБУВ: ВА653819 
Видання містить коротку біографічну довідку та бібліографію про поета Б. А. Нечереду, яка складається з рубрик: «Окремі 
видання» [1963–1991], «Публікації в збірниках» [1959–1991], «Публікації в журналах» [1960–1987], «Публікації в газетах» 
[1958–1993], «Твори Б. Нечереди в перекладах», «Б. Нечереда — перекладач», «Редагування, передмови. Рецензії. 
Інтерв’ю» [1962–1991], «Література про життя і творчість» [1965–1992], «Громадська діяльність» [1969–1987]. Із 
допоміжних покажчиків подано іменний та періодичних видань. 

755. В. С. Прокопчук — подільський краєзнавець : бібліогр.-біогр. довідка до 50-річчя від дня народж. / ред. 
П. Я. Слободянюк ; Хмельн. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 1994. – 16 с. : портр. НБУВ: Р78132 
Публікація, присвячена доктору історичних наук (2009), професору Віктору Степановичу Прокопчуку, включає 
біографічну довідку, окремі видання [1989–1992], публікації в збірниках [1987–1993], газетні публікації [1969–1994], 
публікації про В. С. Прокопчука [1990–1994]. 

756. Валентин Карлович Мамутов / сост. В. И. Дудина ; автор вступ. ст. С. З. Михайлин ; ред. А. И. Шпаковская. – 
Киев : Наук. думка, 1994. – 62 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / АН Украины).  НБУВ: АО257827 
Видання, присвячене правознавцю, доктору юридичних наук (1967), професору, академіку АН УРСР (1988), АПрН 
України (1992) В. К. Мамутову. Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідницька, науково-організаційна, 
педагогічна і суспільна діяльність. Покажчик знайомить із працями вченого [1954–1993] та літературою про нього [1965–
1992]. Допоміжні покажчики: предметний, іменний. 

757. Вегеш М. Августин Волошин (1874–1945) : бібліогр. покажч. / М. Вегеш, В. Туряниця ; Ужгород. держ. ун-т. – 
Ужгород : [б. в.], 1994. – 25 с.  НБУВ: Р85154 
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Видання містить коротку біографію, хронологію життя і діяльності політичного, культурного, релігійного діяча, греко-
католицького священика Августина Івановича Волошина та розділи: «Бібліографія праць» (підручники, книжки, спогади, 

статті, промови, звернення, художні твори); [1901–1991], «Література про життя і діяльність Августина Волошина» 
(вітчизняна історіографія, зарубіжна історіографія) [1924–1993]. Без допоміжних покажчиків. 

758. Володимир Лучук : бібліогр. покажч. / уклад. О. І. Хміль ; авт. передм. М. М. Ільницький ; відп. ред. 
Л. І. Крушельницька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1994. – 179 с. НБУВ: ВА567106 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження письменника, поета, перекладача Володимира Івановича Лучука. 
Включає твори в оригіналі, в перекладі різними мовами , а також здійснені ним поетичні переклади світової літератури, 
список літератури про нього, хронікальні матеріали [1956–1993]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та список 
періодичних видань. 

759. Вчений-енциклопедист Дмитро Іванович Чижевський (1894–1977) : до 100-річчя з дня народж. : бібліогр. покажч. 
/ упоряд. О. Чуднов ; Кіровогр. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград : [б. в.], 1994. – 20 с.  НБУВ: 5959укр 
Видання містить коротку біографічну довідку про філософа, логіка, лінгвіста, літературознавця, релігієзнавця 
Д. І. Чижевського та розділи: «Дмитро Чижевський. Російською мовою» (книги, дослідження, нариси, есе; [1912–1973]); 
рецензії [1923–1973]; «Українською мовою» (книги [1923–1956]; дослідження, нариси, статі, есе [1925–1992]; «Англійською 
мовою» [1960], «Німецькою мовою» [1934–1970]; «Коротка бібліографія праць про Дмитра Чижевського» — рос. мовою 
(статті, есе, рецензії; [1927–1993]); укр. мовою [1955–1994]; англійською, німецькою мовами [1981, 1988]; «Матеріали до 
життя Дмитра Чижевського» [1990–1994]; «Збірки на пошану»; «Архів». Без допоміжних покажчиків. 

760. Генрих Вильгельмович Ейгер — профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. 
О. И. Оглоблина ; авт. вступ. ст. В. И. Каравашкин ; библиогр. ред. М. Г. Швалб ; М-во образования Украины, ХГУ 
им. А. М. Горького, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 1994. – 27 с.  НБУВ: Р77867 
Видання, присвячене лінгвісту, перекладачу, доктору філологічних наук (1990), професору Г. В. Ейгеру, включає короткий 
нарис В. І. Каравашкіна про наукову і педагогічну діяльність Г. В. Ейгера, основні дати життя і діяльності вченого, 
бібліографію його праць [1956–1993], дисертації, виконані під керівництвом Г. В. Ейгера [1974–1993], іменний покажчик. 

761. Гнат Мартинович Хоткевич. 1877–1938 : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. М. Єрофєєва, Т. Б. Бахмет ; наук. ред. 
Є. О. Бортник ; ред. Л. П. Суворова ; відп. за вип. В. О. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків. спец. муз.-театр. б-ка 
ім. К. С. Станіславського. – Харків : [б. в.], 1994. – 93 с. – (Повернені імена).  НБУВ: ВА648559 
Бібліографічний покажчик ознайомлює з матеріалами про життя і творчість [1893–1994] письменника, літературознавця, 
мистецтвознавця, композитора, фольклориста, бандуриста, хормейстера, актора, режисера, етнографа, педагога та 
громадського діяча Г. М. Хоткевича. Містить бібліографічну інформацію про його художні та драматичні твори, поезії, 
твори для дітей, переклади [1897–1991]; статті з літературознавства, критичні статті, рецензії [1898–1973]; праці з 
мистецтвознавства, образотворчі та нотні видання [1902–1993]; спогади, епістолярні твори [1963–1991], видані укр., рос., 
пол., чес. та слов. мовами. Іменний покажчик, покажчик творів Г. Хоткевича. 

762. Євген-Юлій Пеленський : життєписно-бібліогр. нарис / ред. Я. Падох [та ін.] ; НТШ у Львові. – Львів : [б. в.], 
1994. – 115 с. – (Визначні діячі НТШ ; 4).  НБУВ: ВА587596 
Видання присвячено бібліографу, літературознавцю, музеєзнавцю, книгознавцю, видавцю, громадському діячеві, педагогу, 
дійсному члену НТШ Є.-Ю. Пеленському. Складається з двох частин: біографічної (містить матеріали про життя та 
науковий доробок ученого) та бібліографічної (подає хронологічний покажчик основних праць Є.-Ю. Пеленського з 
бібліографії, бібліотечної справи і книгознавства [1910–1956] та список літератури про нього [1924–1993]). Із допоміжних 
покажчиків подано іменний та предметний. 

763. Забігайло Володимир Юхимович / упоряд. : І. В. Дудок, Л. І. Пімоненко ; авт. вступ. ст. В. М. Потураєв ; відп. 
ред. О. Й. Петриченко ; ред. Г. Г. Комков. – Львів : Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України, 1994. – 46 с. : 
портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
Видання, присвячене вченому-геологу, доктору геолого-мінералогічних наук (1975), професору, академіку АН УРСР 
(1990) В. Ю. Забігайло, включає наступні розділи: короткий нарис творчої біографії В. Ю. Забігайла, основні дати життя і 
діяльності вченого, список літератури про нього [1955–1992], бібліографічний хронологічний покажчик праць 
В. Ю. Забігайла [1963–1993], допоміжні покажчики (покажчик назв, співавторів, іменний). 

764. Каленик Іванович Геренчук : (до 90-річчя від дня народж.) = Kalenyk Gerenchuk : (The 90 anniversary) / уклад.: 
Г. Домбровська, М. Костащук ; авт. переднього сл. та вступ. ст. С. Кукурудза ; М-во освіти України, ЛДУ ім. І. Франка, Геогр. 
ф-т, Наук. б-ка. – Львів : ЛДУ, 1994. – 38 с. ; портр. – (Біобібліогр. вчених України).  
Видання присвячено фізико-географу, геоморфологу, ландшафтознавцю, доктору географічних наук (1959), професору 
К. І. Геренчуку. Відкриває покажчик переднє слово С. Кукурудзи «Вчений, педагог, громадянин-професор Каленик 
Іванович Геренчук». Далі розміщено його основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик праць ученого [1938–
1991], рукописи [1938–1953], список літератури про життя та діяльність проф. К. І. Геренчука, автореферати дисертацій, 
які захищались під його керівництвом [1953–1986]. Наприкінці видання подано іменний покажчик. 

765. Кирилл Федорович Стародубов / сост., авт. предисл. и вступ. ст. В. И. Большаков ; отв. ред. А. Н. Лукьян-
скова. – К. : Наук. думка, 1994. – 60 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).     НБУВ: АО258219 
Видання знайомить з життям та науковою, науково-організаційною, педагогічною діяльністю доктора технічних наук 
(1946), професора, академіка АН УРСР (1957) К. Ф. Стародубова. Подано стислий біографічний нарис, основні дати життя 
і діяльності вченого, список літератури про нього [1952–1991], покажчик праць К. Ф. Стародубова [1927–1984], авторські 
свідоцтва [1964–1980], допоміжні покажчики (іменний, предметний, список скорочень). 

766. Кривін Фелікс Давидович: (до 65-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. К. Ковальчук, 
Л. О. Ільченко ; відп. за вип. В. Г. Лехцер ; Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : [б. в.], 1994. – 77 с.  
Письменник, поет, прозаїк. Покажчик імен. Покажчик періодичних видань. 

767. Лев Євселевський — краєзнавець : бібліогр. покажч. / упоряд. : О. Г. Чижик, Р. А. Бузина. – Кременчук : [б. в.], 
1994. – 33 с. – (Вчені Полтавщини ; вип. 2).   НБУВ: Р78606 
Видання присвячено історику, краєзнавцю, педагогу, громадському діячеві, доктору історичних наук (1989), професору 
Льву Ісааковичу Євселевському. Містить вступну статтю «Слово про краєзнавця» та «Реєстр праць» [1964–1994]. Без 
допоміжних покажчиків. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/761.pdf
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768. Микола Якович Марр (1864–1934) : бібліогр. покажч. / упоряд. : Ю. Л. Мосенкіс, А. О. Пучков ; ред. 
М. М. Дьомін. – Київ : НДІТІАМ, 1994. – 15 с. : портр. — (Бібліогр. сер. / НДІ теорії та історії архітектури та містобудування, 
Лаб. проблем архітектурознавства ; вип. 2).  НБУВ: Р97115 
Видання містить ту частину наукового доробку лінгвіста-сходознавця, історика, етнографа, археолога, академіка 
Петербурзької АН М.Я. Марра, яка стосується архітектурознавства і загальної історії матеріальної культури (з 1894 р.). 
Складається з розділів: «Біографічна довідка», «Опубліковані праці академіка М.Я. Марра з архітектурознавства і 
загальної історії матеріальної культури» [1894–1988], «Основні зібрання й покажчики творчості академіка М.Я. Марра, 
про і на його честь» [1926–1964], «Основні праці про академіка М.Я. Марра як архітектурознавця і історика матеріальної 
культури» [1915–1993]. Без допоміжних покажчиків. 

769. Мокрицький Г. П. Академік Михайло Усанович: відомий і невідомий / Г. П. Мокрицький ; Від. культури Житомир. 
міськвиконкому, Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Асоц. Інтелігенції Житомир. обл. – Житомир : Журфонд, 
1994. – 31 с. : портр.  НБУВ: Р78242 
У виданні розглядається житомирський період життя та діяльності уродженця Житомира, хіміка, доктора технічних наук 
(1938), професора, академіка АН Казахської РСР Михайла Ілліча Усановича. Містить нарис про маловідомі факти з життя 
та діяльності вченого в Україні та розділи «Короткий життєпис академіка М. І. Усановича», «Література про життя та 
діяльність М. І. Усановича» [1971–1991]. Без допоміжних покажчиків.  

770. Настя Присяжнюк : до 100-річчя від дня народж. (22.12.1894–8.06.1987) : бібліогр. покажч. / уклад. О. Г. Ніко-
лаєць ; Вінн. ДОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 1994. – 25 с. – (Наші видатні земляки).   НБУВ: Р78927 
Подано коротку біографічну довідку про поетесу, фольклористку, педагога, краєзнавця Анастасію Андріївну Присяжнюк 
та розділи: «Творча спадщина Н. А. Присяжнюк» (фольклорно-етнографічні записи, про народні свята і обряди, з історії 
Погребищенського району, про видатних діячів культури, інші публікації), «Фольклорна діяльність Н. А. Присяжнюк», 
«Громадська робота», «Н. А. Присяжнюк про себе», «Вшанування фольклористки». Хронологічні межі вміщених 
матеріалів — 1962–1994 рр. Без допоміжних покажчиків. 

771. Николай Петрович Булгаков. – Севастополь : [НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика»], 1994. – 93 с. : [1] арк. портр. – 
(Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины). НБУВ: ВА557964 
Видання, присвячене гідрогеологу, океанологу, доктору географічних наук (1973), професору, академіку АН України 
(1992) Миколі Петровичу Булгакову, має складну структуру. Далі подаємо зміст мовою оригіналу: «Научная, научно-
организационная и общественная деятельность. Краткие сведения»; «Основные даты жизни и работы»; «Экспедиции, 
международные научные командировки» [1954–1990]; «Комитеты, комиссии» [1967–1994]; «Ученые и научно-
технические советы, спецсоветы, редколлегии» [1954–1994]; «Конгрессы, съезды, конференции, симпозиумы, семинары, 
школы, совещания» [1954–1993]; «Подготовка научных кадров (руководство аспирантами, соискателями), педагогическая 
деятельность: Руководство аспирантами, соискателями» [1974–1993]; «Оппонирование и рецензирование диссертаций, 
отзывы на авторефераты: Докторские диссертации» [1974–1993]; «Кандидатские диссертации» [1966–1994]; 
«Популяризация научных знаний (газеты, радио, телевидение, лекции)» [1955–1986]; «Информация в прессе» [1956–1993]; 
«Награды и поощрения» [1948–1990]; «Научные труды: Монографии» [1962–1994]; «Диссертации. Авторефераты» [1960, 
1973]; «Атласы» [1968–1993]; «Препринты» [1984–1994]; «Научные статьи» [1958–1994]; «Депонированные научные 
статьи» [1982–1990]; «Рукописные работы» [1955–1982]; «Тезисы докладов» [1977–1992]; «Авторские свидетельства» 
[1955, 1983]; «Редактирование научных трудов» [1972–1993]. 

772. Николай Петрович Щербак : указ. лит. / сост. Н. Р. Калмыкова ; авт. вступ. ст., отв. ред. К. Е. Есипчук. – Киев : 
Наук. думка, 1994. – 53 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины). НБУВ: АО257716 
Видання знайомить з життям, науковою, науково-організаційною, педагогічною і суспільною діяльністю вченого у галузі 
геохімії, петрології і геохронології, доктора геолого-мінералогічних наук (1972), академіка АН УРСР (1979) 
М. П. Щербака. Подано короткий біографічний нарис, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього 
[1982–1989], хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1958–1992], іменний покажчик. 

773. Олександр Георгійович Габричевський (1891–1968) : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Пучков ; заг. ред. 
М. М. Дьомін ; М-во України у справах буд-ва і архіт., Наук.-дослід. ін-т теорії та історії архіт. і містобудування. – Київ : 
НДІТІАМ, 1994. – 30 с. : портр. НБУВ: Р78583 
Видання присвячено історику архітектури і мистецтва, доктору мистецтвознавства (1941), професору, члену-
кореспонденту АА СРСР (1941) О. Г. Габричевському. Бібліографія праць ученого розміщена систематично за такими 
розділами: 1. «Загальна теорія і історія архітектури і мистецтва» [1923–1994]; 2. «Літературознавство» [1914–1956]; 3. 
«Музикознавство» [1946–1989]; 4. «Статті в енциклопедіях і словниках» [1925–1964]; 5. «Редагування упорядкування, 
передмови і коментарі, примітки, переклади»: 5.1. «Архітектура і мистецтво» [1928–1975]; 5.2. «Література» [1928–1978]; 
5.3. «Музика» [1956–1983]; 6. «Газетні статті та рецензії» [1921–1952]. Також подано список літератури про творчість, 
життя і погляди О. Г. Габричевського [1932–1994]. Наприкінці розміщено іменний покажчик діячів архітектури, 
мистецтва, літератури і музики, згадуваних О. Г. Габричевським у назвах творів. 

774. Олександр Матвійович Лазаревський. 1834–1902 : матеріали до біобібліогр. / упоряд. І. М. Забіяка ; редкол. 
П. Г. Сохань (гол. ред.) [та ін.] ; Ін-т укр. археограф., Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 1994. – 78 с. : 
портр. – (Наук.-довід. вид. з іст. України ; вип. 37). НБУВ: ВС30052 
Подано короткий нарис про життя та наукову діяльність історика, генеалога, археографа, громадського діяча 
О. М. Лазаревського та репринт праці М. Л. Ткаченка «Список праць О. М. Лазаревського» (К., 1928), що вміщував 
матеріали за 1853–1927 рр., а також додаток «Нововиявлені матеріали до бібліографії О. М. Лазаревського», в якому 
вміщено додаткову літературу до бібліографії М. Л. Ткаченка та алфавітний перелік публікацій про життя, діяльність та 
наукову спадщину вченого які не були враховані М. Л. Ткаченком, або побачили світ після 1927 р. Хронологічні рамки 
додатку — 1853–1994 рр. Матеріал у додатку подано за алфавітом. 

775. Олександр Петрович Довженко : бібліогр. покажч. / склад. Л. Студьонова ; відп. за вип. П. Грищенко ; Черніг. 
ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 1994. – 56 с. 
Видання підготовлене до 100-річчя від дня народження письменника, кінорежисера, кінодраматурга, художника 
О. П. Довженка. Допоміжні покажчики: алфавітний, покажчик авторських назв книг та статей, іменний, географічний. 

776. Олена Михайлівна Апанович : бібліогр. покажч. : (до 75-річчя від дня народж. і 50-річчя наук. діяльн.) / упоряд. 
С. Даневич ; авт. вступ. ст. : Л. А. Дубровіна, В. Гром ; НАН України, НБУВ, Ін-т рукопису. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 
1994. – 52 с. – (Наук.-довід. вид. з іст. України ; вип. 35). НБУВ: ВА766781, Онищенко О.С./ВА1312 
Видання присвячено історику, архівісту, письменниці, журналістці, члену Спілки письменників України (1991), лауреату 
Державної премії України ім. Т. Шевченка (1994) О. М. Апанович. Складається з вступної статті про життєвий і творчий 
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шлях О.М. Апанович та розділів: «Основні дати життя і діяльності», «Література про життя і діяльність» [1988–1994], 
«Бібліографічний покажчик праць» [1946–1994]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик назв. 

777. Падяк В. О. Анатолій Кралицький : бібліогр. покажч. / В. Падяк, Л. Ільченко ; Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Патент, 
1994. – 112 с. 
Анатолій Федорович Кралицький — літератор, прозаїк, громадський діяч, етнограф, історик, фольклорист, журналіст, 
ігумен Мукачівського монастиря. Покажчик імен. Зведений алфавітний покажчик праць А. Кралицького. Список 
псевдонімів та криптонімів А. Ф. Кралицького. 

778. Профессор Борис Самойлович Ковальский : к 90-летию со дня рождения и 65-летию инж., науч. и пед. Деятельнос-
ти : библиогр. указ. / сост. : Ю. М. Ляховицкий, В. Б. Голубко, И. Н. Фидровская ; М-во обороны Украины, Харьк. воен. ун-т, М-
во образ. Украины, Междунар. славян. ун-т, Харьков. инж.-пед. ин-т. – Харьков : [Тип. ХВУ], 1994. – 48 с.           НБУВ: Р77732 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1944), пофесору Б. С. Ковальському, містить основні дати його життя і 
діяльності, нарис про наукову діяльність ученого, перелік наукових праць Б. С. Ковальського [1927–1994], перелік 
дисертацій, що виконані під його керівництвом [1941–1992], індекс цитування наукових праць професора 
Б. С. Ковальского [1948–1992]. Без допоміжних покажчиків. 

779. Професор Штернберг Яків Ісакович: (до 70-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. = Váradi Sternberg János 
professzor: (seleté sének 70-évfordulóga tiszteletére) = bibliográfia / уклад.: О. Д. Закривидорога, І. О. Мандрик, Л. О. Мельник 
[та ін.] ; авт. вступ. ст. : І. О. Мандрик, К. К. Шовш ; наук. ред. та пер. з угор. на укр. мову К. К. Шовш ; М-во освіти України, 
Ужгород. держ. ун-т, Наук. б-ка УжДУ. – Ужгород : [б. в.], 1994. – 90 с. – (Сер. «Вчені Ужгород. держ. ун-ту»).  
Висвітлено життєвий та творчий шлях доктора історичних наук (1970), професора Якова Ісаковича Штернберга (Янош 
Вароді-Штернберг). Подано опубліковані праці [1951–1992] та рукописи вченого (укр., угор. мовами), список літератури 
про нього [1956–1994] та бібліографічні й довідкові матеріали [1965–1993] (укр., угор. мовами), допоміжні покажчики 
(іменний, співавторів, скорочень). 

780. Роксоляна Зорівчак : бібліогр. покажч. / склали : У. Головач, О. Лучук ; передм. А. Содомора ; НТШ. – Львів : 
[б. в.], 1994. – 57 с. НБУВ: ВА559435 
Видання, присвячене вченому-мовознавцю, доктору філологічних наук (1988), професору, академіку АНВШ України 
(1993) Роксолані Петрівні Зорівчак, включає статтю від укладачів, перелік її друкованих праць [1967–1994], список 
літератури про неї [1969–1994], список скорочень, іменний покажчик, покажчик періодичних видань. 

781. Сергей Михайлович Гершензон / сост. и авт. вступ. ст. В. А. Труханов ; отв. ред. В. В. Моргун. – Киев : Наук. 
думка, 1994. – 52 с. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины). НБУВ: АО258345 
Видання присвячено генетику, доктору біологічних наук (1942), професору, академіку АН УРСР (1976) С. М. Гершензону. 
Покажчик має таку структуру: «Предисловие», «Краткий очерк научной, научно-организационной, педагогической и 
общественной деятельности С. М. Гершензона», «Основные даты жизни и деятельности С. М. Гершензона», «Литература 
о жизни и деятельности С. М. Гершензона» [1965–1992], «Указатель трудов С. М. Гершензона» [1927–1993], «Именной 
указатель». 

782. Український письменник В. Чечвянський (1888–1937) : бібліогр. покажч. / уклад. Т. Г. Шерстюк ; наук. ред. 
А. О. Капелюшний ; ред. Л. П. Ткаченко ; відп. за вип. В. О. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1994. – 46 с.  
Покажчик присвячено письменнику-гумористу Василю Михайловичу Чечвянському (справжнє Губенко). До змісту 
включено дати життя і творчості В. М. Чечвянського, бібліографію його творів [1925–1990], перелік літератури про 
творчий шлях письменника [1928–1991], рецензії на твори [1929–1960], фото [1930–1991] та ін. матеріали. Допоміжний 
апарат складається з іменного та алфавітного покажчиків творів письменника і списку бібліографічних джерел, якими 
користувався автор цього видання. 

783. Шолом-Алейхем : бібліогр. покажч. тв. та літературознав. досліджень, виданих в Україні, 1917–1941 / упоряд. 
Н. А. Дехтярьова ; пер. з ідиш Ю. З. Вінницький ; ред.-бібліогр. Є. Г. Кузнецова ; Київ. євр. культур.-просвіт. т-во ім. Шолом-
Алейхема. – Київ : [б. в.], 1994. – 47 с. – (Сер. «Етноси України»). НБУВ: Р77415 
Видання підготовлено до 135-річчя від дня народження класика євр. ліиератури письменника Шолом-Алейхема (справж. 
Рабинович Шолом Нохумович). Містить наступні розділи: «Твори» (проза, вірші, драматургія, дитяча література), 
«Література про Шолом-Алейхема», «Бібліографія». Матеріали подано укр., рос. мовами та ідіш за 1917–1941 рр. Без 
допоміжних покажчиків. 

784. Ювеналий Петрович Зайцев : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Л. І. Шекера : ред. І. С. Шелестович. – 2-ге вид. 
допов. – Одеса : [б. в.], 1994. – 74 с. – (Вчені Одеси ; вип. 23). 
Видання, присвячене гідробіологу, доктору біологічних наук (1965), професору, академіку НАН України (1997), 
заслуженому діячу науки і техніки України (2003) Ю. П. Зайцеву. Подано біографічний нарис та бібліографію праць 
ученого. Наприкінці подано допоміжні покажчики (алфавітний покажчик праць, співавторів, покажчик імен). 

785. Юрій Олексійович Меженко (1892–1969) : матеріали до біогр. / уклад.: Т. А. Ігнатова, Н. В. Казакова, Н. В. Стріше-
нець ; авт. вступ. ст. : Ф. К. Сарана, І. Г. Шовкопляс ; бібліогр. ред. Л. В. Беляєва ; НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – 
Київ : [б. в.], 1994. – 175 с. – (Наук.-довід. вид. з іст. України ; вип. 31).  НБУВ: ВА558839, Онищенко О.С./ВА265 
Видання, присвячене книгознавцю, бібліографу Ю. О. Меженку, складається з наступних розділів: «Короткий огляд 
літератури про Ю. Меженка», «Біографія», «Внесок Ю. Меженка в українську бібліографію», «Хронологічний покажчик 
найважливіших праць Ю. Меженка» [1918–1992], «Література про Ю. Меженка» [1919–1992]. Із допоміжних покажчиків 
подано іменний. 

1995 

786. Білоус М. Василь Сімович. 1880–1944 : життєписно-бібліогр. нарис / М. Білоус, З. Терлак ; відп. ред. 
О. Купчинський. – Львів : [б. в.], 1995. – 179 с. : іл. – (Визначні діячі НТШ / НТШ у Львові ; № 3).  НБУВ: ВА561269 
Нарис присвячено Василю Івановичу Сімовичу — мовознавцю, філологу, літератору, перекладачу, професору, 
культурному діячу. Видання складається з двох частин: біографічної та бібліографічної. Перша містить біографічний 
нарис «Громадянин, патріот, учений» та матеріали «Редакційно-видавнича, перекладацька й публіцистична діяльність 
В. Сімовича», «В. Сімович — організатор науки в НТШ», «В. Сімович як мовознавець», «Вибрані листи». Друга — 
охоплює його праці з мовознавства й літератури, художні переклади, публіцистичні статті, спогади про культурних діячів, 
а також рецензії на наукові статті та художні видання [1899–1990]. В бібліографічній частині матеріал згруповано за 
хронологією. Без допоміжних покажчиків. 


