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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. 
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787. Борис Андрійович Шрамко : біобібліогр. покажч.: до 40-річчя наук. досліджень ученого на Полтавщині / уклад. 
О. В. Тітков ; авт. передм. : Ю. В. Буйнов, О. Б. Супруненко ; ред. О. Б. Супруненко ; Упр. культури Полтав. облдержадмін., 
788. Центр охорони та дослідж. пам’яток археології, Управ. культури Полтав. облдержадмін. – Полтава : «Археологія» 
ЦОДПА, 1995. – 64 с. : портр. НБУВ: ВА565498 
Подано біографічний нарис наукової і педагогічної діяльності, віхи життя та наукової діяльності, наукових праць [1940–
1995] та список літератури про археолога, доктора історичних наук (1966), професора Б. А. Шрамка [1953–1995]. Також 
включено список книг, в яких надається оцінка наукової діяльності вченого [1961–1995], перелік дисертацій, що виконані 
під його керівництвом [1968–1986], архівні роботи Б. А. Шрамка [1951–1994] та допоміжний покажчик (іменний). 

789. Виктор Васильевич Пилипенко / редкол.: В. С. Будник, В. А. Задонцев, И. И. Иванов. – Днепропетровск : [б. и.], 
1995. – 53 с. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях інженера-механіка, доктора технічних наук (1968), професора, академіка АН УРСР 
(1982) В. В. Пилипенка. Подано основні дати життя і діяльності вченого, хронологічний покажчик його друкованих праць: 
монографії, статті [1965–1995]; авторські свідоцтва, патенти [1968–1994]; перелік видань, що вийшли під редакцією 
В. В. Пилипенка [1980–1994]; допоміжні покажчики назв, співавторів, список скорочень. 

790. В. П. Черных: 30 лет науч.-пед. и обществ. деятельности : библиогр. / сост. : П. И. Грибова, И. В. Савельева, 
Т. А. Хохлова ; М-во здравоохранения Украины, Укр. фармацевт. акад. – Харьков : МАГВА, 1995. – 128 с. – (Ученые-
фармации). НБУВ: ВА563927 
Висвітлено основні напрямки педагогічної, громадської і науково-дослідної діяльності вченого у галузі фармації та 
органічної хімії, доктора фармацевтичних наук (1977), доктора хімічних наук (1990), професора, члена-кореспондента 
НАН України (1997) Валентина Петровича Черних. Наведено бібліографічні описи його наукових публікацій [1964–1995]. 
Без допоміжних покажчиків. 

791. Володимир Герасимович (1870–1940) : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. Б. Оленич, В. В. Романюк ; авт. вступ. ст. 
П. М. Бубній, Р. М. Матейко ; ред. Г. С. Моліцька ; Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : Лілея, 1995. – 21 с.      НБУВ: Р79264 
Видання містить біографічну довідку про письменника, етнографа Володимира Деонізійовича Герасимовича та розділи: 
«Твори В. Герасимовича» [1893–1992], «Матеріали про В. Герасимовича» [1980–1992], «Рукописи». Матеріал в розділах 
розташовано за тематичним принципом. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик авторів і назв, 
псевдонімів та криптонімів, джерел. 

792. Володимир Кирилович Винниченко (1880–1951) : бібліогр. покажч. / склали : Т. В. Гологорська, Т. Г. Шерстюк ; 
наук. ред. В. М. Пивоваров ; ред. С. М. Миценко ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1995. – 110 с.    НБУВ: ВА567378 
Видання присвячено політичному та державному діячу, письменнику, прозаїку, драматургу, художнику В. К. Винниченку. 
У покажчику зареєстровані твори, критичні статті, рецензії, епістолярна спадщина В. К. Винниченка, матеріали про його 
життя і творчість, що видавалися з 1902 по 1994 укр. та рос. мовами. Також включено деякі твори письменника укр. 
мовою, які вийшли у США та Канаді. Іменний покажчик. 

793. Головацький І. Іван Горбачовський. 1854–1942 : життєписно-бібліогр. нарис / І. Головацький ; відп. ред. 
О. Романів ; НТШ у Львові. – Львів : [б. в.], 1995. – 127 с. – (Визначні діячі НТШ ; 1). – На обкл. автор не зазначений.  
НБУВ: ВА587598 
Іван Якович Горбачовський (Горбачевський) — біохімік, гігієніст, епідеміолог, громадсько-політічний і освітній діяч, 
доктор наук (1877), професор. Основна частина видання присвячена дитинству, навчанню, науково-педагогічній та 
громадській діяльності вченого. У додатках подано бібліографію у двох розділах: «Основні наукові праці Івана 
Горбачевського» [1898–1938] та «Публікації про Івана Горбачевського» [1897–1994]. Без допоміжних покажчиків. 

794. Григорій Якович Сергієнко : матеріали до біографії / вступ. нарис, упоряд. бібліогр. В. М. Матях ; відп. ред. 
В. А. Смолій ; літ. ред. Г. Я. Туранська ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 1995. – 47 с. – (Наук.-довідк. вид. з 
іст. України).  НБУВ: Р78673 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора історичних наук (1976), професора Г. Я. Сергієнка. Подано список 
літератури про нього [1968–1994], бібліографію його наукових праць [1957–1994]. Іменний покажчик. 

795. Гришко-Богменко Б. К. Микола Миколайович Гришко / Б. К. Гришко-Богменко, О. Я. Пилипчук ; НАН України, 
Центр. ботанічний сад ім. М. М. Гришка [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1995. – 120 с.   НБУВ: ВА564434 
У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності ботаніка, доктора с. г. 
наук (1936), професора, академіка АН УРСР (1939) М. М. Гришка. Більша частина книги це біографічні матеріали та 
аналіз його наукових заслуг. Подано також бібліографію, яка розміщена у розділах: «Література про життя та діяльність 
М. М. Гришка» [1939–1994], «Хронологічний покажчик праць М. М. Гришка» [1927–1960]. Із допоміжних покажчиків 
подано: алфавітний, редагування, іменний, співавторів та співредакторів. 

796. Евгений Павлович Дыбан / сост. указ. лит. : С. А. Ласточкина, Л. М. Качмала ; вступ. ст. А. А. Долинский ; НАН 
Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Логос, 1995. – 102 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  
НБУВ: ВА566103 
Видання, присвячене вченому у галузі теплофізики, доктору технічних наук (1967), академіку АН України (1992) 
Є. П. Дибану, включає нарис про життєвий і творчий шлях ученого, його основні дати життя та діяльності, хронологію 
наукової діяльності, список літератури про нього [1976–1987], хронологічний покажчик праць [1954–1995], алфавітний 
покажчик та покажчик співавторів. 

797. Закревська Я. Олекса Горбач : життєписно-бібліогр. нарис / Я. Закревська ; НТШ у Львові ; відп. ред. 
О. Купчинський. – Львів : [б. в.], 1995. – 123 с. – (Визначні діячі НТШ ; № 5). – На обкл. автор не зазначений. НБУВ: ВА587594 
Нарис присвячено Олексі Теодоровичу Горбачу — мовознавцю, діалектологу, педагогу, видавцю, доктору філології 
(1948), професору. Відображено життєвий і творчий шлях, наукову діяльність ученого. У розділі «Науково-видавнича 
діяльність» подано основні дати життя і творчості Олекси Горбача, бібліографію його праць [1952–1993] та публікації про 
нього [1983–1984]. Без допоміжних покажчиків. 

798. Исмаил-бей Мустафа-оглу Гаспринский : биобиблиогр. / сост. : В. Ю. Ганкевич, Наджие Ягья ; ред. 
Е. Н. Сидоренко. – Симф. : Крым. учеб.-пед. гос. изд-во, 1995. – 80 с.  НБУВ: ВА577248 
Покажчик підготовлено до 145-річчя від дня народження кримськотатарського просвітителя, письменника, педагога, 
видавця, культурного, громадсько-політичного діяча І. М. Гаспринського. Містить вступну статтю «Исмаил-бей Мустафа-
оглу Гаспринский» та розділи: «Работы Исмаила-бей Мустафы-оглу Гаспринского» [1885–1889], «Литература 
издательства «Терджиман» [1886–1915], «Документы и материалы к биографии Исмаила-бей Мустафы-оглу 
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Гаспринского» [1886–1991], «О жизни и творчестве Исмаила-бей Мустафы-оглу Гаспринского» [1902–1995], «Литература 
на иностранных языках». У розділах матеріал згруповано за алфавітом авторів і назв. Із допоміжних покажчиків подано 
покажчик авторів і назв, назв іноземної літератури, періодичних видань, довідкової літератури. 

799. Іван Данилович Дніпровський (1895–1934) : бібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Лях ; авт. вступ. ст. Т. А. Акказієва ; ред. 
Л. І. Зелена ; Херсон. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Херсон : [б. в.], 1995. – 56 с. – До 100-річчя від дня народж.      НБУВ: ВА563685 
Покажчик присвячено І. Д. Дніпровському (справж. Шевченко) — письменнику, перекладачу, поету, прозаїку, 
драматургу. Видання містить розділи: «Хронологічна канва», «Видання творів Івана Дніпровського», «Дніпровський як 
перекладач, редактор», «Дніпровський як літературний критик», «З епістолярної спадщини Івана Дніпровського», 
«Фотодокументи», «Вшанування пам’яті Івана Дніпровського», «Довідкові та бібліографічні матеріали про Івана 
Дніпровського». Хронологічні межі матеріалів — 1924–1992 рр. Із допоміжних покажчиків подано іменний та перелік 
основних опублікованих творів. 

800. Ігор Рафаїлович Юхновський / уклад.: Н. Я. Гривнак, Д. Є. Маїк, О. П. Маршук ; авт. вступ. ст. : М. Ф. Головко, 
З. О. Гурський, І. М. Мриглод ; відп. ред. М. А. Кориневський ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Київ : Наук. 
думка, 1995. – 83 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: ВА584661, ФПУ/№611 
Покажчик знайомить з науковою, науково-організаційною, педагогічною та громадсько-політичною діяльністю фізика-
теоретика, доктора фізико-математичних наук (1966), професора, академіка АН УРСР (1982) І. Р. Юхновського. Подано 
основні дати життя і творчості, список літератури про нього [1965–1995], хронологічний покажчик друкованих праць 
[1952–1995], іменний покажчик. 

801. Ковальчук Г. І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957) : біобібліогр. нарис / 
Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; наук. ред. А. П. Корнієнко ; М-во культури України, НПБУ. – Київ : [НПБУ], 1995. – 42 с. – 
(Видатні діячі укр. книги ; вип. 4). – На обкл. авт. не зазнач.  НБУВ: Р79447 
До змісту видання включено біографію книгознавця, бібліографа, літературознавця, педагога, доктора філологічних наук 
(1948), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1939) С. І. Маслова; його дослідження в галузі історії книги і 
друкарства, внесок ученого у бібліографознавство та робота науковця на бібліотечній ниві. Додатки містять хронологічний 
покажчик праць С. І. Маслова з книгознавства, бібліографії та бібліотечної справи [1906–1984]; список літератури про 
С. І. Маслова [1927–1994]; іменний покажчик. 

802. Королевич Н. Ф. Бібліограф М. І. Ясинський (1889–1967) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич, М. В. Геращенко ; 
наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 1995. – 32 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 2). – 
На обкл. авт. не зазнач.  НБУВ: Р86520 
Покажчик присвячено Михайлу Іллічу Ясинському — бібліографу, історику і книгознавцю. Видання складається з двох 
частин — біографічної і бібліографічної. Перша містить розділи: «Біографія», «Перший історик української бібліографії», 
«Родоначальник української бібліографії», «Характеристика праць М. І. Ясинського в теорії, методиці та організації 
бібліографії». Друга — «Хронологічний покажчик праць М. І. Ясинського» [1920–1966] та «Література про 
М. І. Ясинського» [1961–1994]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

803. Королевич Н. Ф. Бібліографічна діяльність В. В. Дорошенка (1879–1963) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; 
наук. ред. А.П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока ; НПБУ. – К. : НПБУ, 1995. – 35 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 3). – На 
обкл. авт. не зазнач.   НБУВ: Р78645 
Покажчик присвячено Володимиру Вікторовичу Дорошенку — бібліографу, літературознавцю, перекладачу, 
літературному критику, громадсько-політичному діячеві. Видання складається з двох частин — біографічної та 
бібліографічної. Перша містить статті про наукову та громадську діяльність В. В. Дорошенка; друга — бібліографію 
друкованих праць, яку подано за хронологією [1924–1992], список літератури про нього [1929–1949] та некрологи з 
приводу його смерті [1953–1993]. 

804. Костянтин Костянтинович Трофимович : до VI Міжнар. семінару сорабістів / уклад. Л. Панів ; передм. 
В. Чорній ; наук. ред. В. А. Моторний ; ЛДУ ім. І. Франка, Філолог. ф-т, Наук. б-ка. – Львів : [б. в.], 1995. – 44 с. – (Видатні 
вчені Львів. ун-ту). НБУВ: Р78947 
Видання присвячено пам’яті вченого-славіста, сорабіста, доктора філологічних наук (1978), професора К. К. Трофимовича. 
Висвітлено основні дати життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності вченого. Складається з розділів: 
«Костянтин Костянтинович Трофимович (штрихи до творчої бібліографії вченого)», «Основні дати життя і діяльності 
професора, доктора філологічних наук Трофимовича Костянтина Костянтиновича», «Хронологічний покажчик праць 
професора Трофимовича Костянтина Костянтиновича», [1955–1994], «Література про Костянтина Костянтиновича 
Трофимовича» [1979–1993]. Із допоміжних покажчиків подано іменний.  

805. Курінний П. Вадим Щербаківський: (з нагоди 70 років життя) / П. Курінний ; Упр. культури Полтав. облдержадмін. 
[та ін.]. – Полтава : Вид. центр «Археологія» ЦОДПА, 1995. – 23 с. : портр. НБУВ: Р79262 
Видання містить біографічний нарис про вченого-археолога, історика, етнолога, мистецтвознавця, професора Вадима 
Михайловича Щербаківського та бібліографію його праць, яку подано за тематичними рубриками: «Археологія», 
«Мистецтво і етнологія», «Рецензії». Хронологічні межі матеріалу — 1904–1938 рр. У примітках викладено літературу про 
В. Щербаківського [1912–1995]. 

806. Микола Григорович Чумаченко : (біобібліогр. до 70-річчя) / упоряд. В. І. Дудіна ; вступ. ст. А. А. Чухно ; відп. ред. 
В. К. Мамутов. – Київ : Наук. думка, 1995. – 138 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України). НБУВ: АО260158 
Висвітлено наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність доктора економічних наук (1971), 
професора, академіка АН УРСР (1982) Миколи Григоровича Чумаченка. Подано стислий біографічний нарис, основні дати 
життя і діяльності вченого, список літератури про нього, бібліографію його праць [1954–1995], допоміжні покажчики 
(іменний, предметний). 

807. Наукові праці професора Георгія Семеновича Чучмая / уклад.: Л. Цвих, О. Пасько ; Львів. держ. мед. ін-т, Каф. 
терапевтич. стоматології. – Львів : [б. в.], 1995. – 26 с.  
Видання містить перелік праць [1960–1995] та спогади про стоматолога, доктора медичних наук (1969), професора 
Г. С. Чучмая. 

808. Нещерет Т. І. Народний артист України Олександр Король : біобібліогр. нарис / Т. І. Нещерет. – Запоріжжя : 
Видавець, 1995. – 46 с. : іл., портр.  НБУВ: Р78625 
Видання, присвячене народному артисту України, режисеру, професору Олександру Петровичу Королю, містить 
біографічний нарис «Чверть століття служіння театрові» та розділи: «Список вистав» [1969–1994], «Література про життя і 
творчість режисера» [1979–1991], «Виступи О. Короля в пресі» [1979–1993]. Без допоміжних покажчиків. 



Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (1995) 

107 

 

809. Николай Васильевич Новиков / сост. Л. И. Тиманова ; авт. вступ. ст. : А. Л. Майстренко, В. В. Кислов ; отв. ред. 
Н. Ф. Колесниченко. – К. : Наук. думка, 1995. – 87 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  НБУВ: АО258220 
Видання містить короткий нарис наукової, науково-організаційної і громадської діяльності вченого у галузі механіки, 
міцності і довговічності матеріалів, доктора технічних наук (1976), професора, академіка АН УРСР (1985) 
Миколи Васильовича Новікова; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1981–1992]; покажчик 
друкованих праць ученого [1958–1994]; іменний покажчик; покажчик авторських свідоцтв; алфавітний покажчик виданих 
праць; список кандидатів і докторів наук, які захистили дисертації під науковим керівництвом М. В. Новікова 
(кандидатські [1970–1994], докторські [1988–1992]); список прийнятих скорочень. 

810. Николай Иванович Малышко / Укр. науч. ассоц. ; Укр. экологическая акад. наук. – Луганск ; Киев : [б. и.], 1995. – 
32 с. – (Библиогр. ученых). – К 50-летию со дня рождения и 25-летию науч. деятельности.  НБУВ: Р102158 
У виданні вміщено відомості про основні етапи життя, науково-дослідної, науково-організаційної і громадської діяльності 
юриста, кандидата юридичних наук, доктора філософії в галузі права Миколи Івановича Малишка. Подано розділ «Список 
научных работ», який складається з хронологічного покажчика праць [1975–1994], алфавітного покажчика праць, списка 
газетних публікацій, участі у конференціях [1975–1994] та літератури про життя і діяльність М. І. Малишка [1975–1994]. 
Без допоміжних покажчиків. 

811. Олександр Духнович (1803–1865) : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Д. Закривидорога, Г. К. Ковальчук, В. В. Коллар 
[та ін.] ; авт. вступ. ст. В. С. Поп ; наук. ред. : В. С. Поп, І. М. Сенько ; бібліогр. ред. Л. О. Мельник ; відп. за вип. : 
О. І. Почекутова, Л. З. Григаш ; Ужгород. держ. ун-т, Наук. б-ка, Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : [б. в.], 1995. – 284 с. : портр. 
НБУВ: ВА578100 
Видання, присвячене священику, письменнику, педагогу, поету, культурному діячу Олександру Васильовичу Духновичу, 
складається з наступних розділів: «Прижиттєві видання та публікації» [1847–1865]; «Посмертні видання та публікації» 
[1865–1993]; «Листи» [1924–1993]; «Рукописи» [1825–1908]; «Некрологи» [1865]; «Матеріали наукових конференцій, 
присвячених Олександру Духновичу» [1969–1993]; «Література про життя і творчість О. В. Духновича» [1863–1994]; 
«Переклади» [1974–1993]; «Пісні на слова О. В. Духновича» [1922–1993]; «О. В. Духнович у мистецтві», «Премії імені 
Олександра Духновича», «Книжки з автографами Олександра Духновича, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки 
Ужгородського державного університету». Із допоміжних покажчиків подано іменний та використаних джерел. 

812. Олександр Мефодійович Маринич : біобібліогр. / уклад. біобібліогр. покажч. Є. О. Колесник ; вступ. ст. 
П. Г. Шишенко ; відп. ред. Л. Г. Руденко ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Ін-т географії НАН України, 1995. – 63 с. – 
(Бібліогр. вчених України / НАН України). НБУВ: ВА567582 
До змісту покажчика вміщено короткий нарис наукової, науково-організаційної і громадської діяльності географа, 
геоморфолога, доктора географічних наук (1961), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1969) О. М. Маринича; 
основні дати його життя і діяльності; інформацію про участь ученого у експедиціях та польових географічних екскурсіях, 
у міжнародних географічних конгресах і з’їздах географічних товариств; зарубіжні наукові та службові відрядження 
О. М. Маринича [1959–1988]; хронологічний покажчик праць О. М. Маринича [1949–1995]; дані про підготовку наукових 
кадрів (керівництво аспірантами [1965–1990]); іменний покажчик. 

813. Олексій Володимирович Люлько : бібліогр. покажч. літ. : (до 60-річчя з дня народж.) / складач 
Р. М. Годлевська ; вступ. ст. і ред. Л. В. Новицька-Усенко ; відп. за вип. Л. К. Локтіонова ; Дніпропетр. держ. мед. акад. – 
Дніпропетровськ : [Дніпропетр. держ. мед. акад.], 1995. – 64 с.  
Видання, присвячене вченому-урологу, доктору медичних наук (1971), члену-кореспонденту АМН України (1994) О. В. 
Люльці, містить біографічний нарис та хронологічний покажчик наукових праць О. В. Люлька [1963–1994]. Бібліографія 
забезпечена допоміжним іменним покажчиком співавторів. 

814. Олексій Олексійович Созінов : (до 65-річного ювілею акад. НАН України і УААН) : біобібліогр. покажч. за 1954–
1995 рр. / упоряд. Л. О. Романчук ; відп. ред. Р. Й. Целінський ; УААН, Ін-т агроекології і біотехнології, ЦНСГБ. – Київ : [б. в.], 
1995. – 53 с. НБУВ: ВА563564 
Висвітлено життєвий шлях ученого-генетика, селекціонера, біотехнолога, агроеколога, доктора с. г. наук (1971), академіка 
АН УРСР (1978) та УААН (1990), заслуженого діяча науки УРСР (1990) О. О. Созінова. Подано покажчик праць ученого 
[1954–1995], праці під його редакцією [1971–1994] та список літератури про життя і діяльність О. С. Созінова [1979–1995]. 
Без допоміжних покажчиків. 

815. Походенко В. Д. Олександр Ілліч Бродський / В. Д. Походенко ; пер. з рос. за участю автора Е. М. Король. – 2-е 
вид., випр. та допов. – Київ : [б. в.], 1995. – 66 с.  НБУВ: ВА563564 
Книга присвячена життю, науковій, науково-організаційній та педагогічній діяльності вченого у галузі фізичної хімії, 
професора, академіка АН УРСР (1939), члена-кореспондента АН СРСР (1943) О. І. Бродського. Складається з двох частин: 
біографічної та бібліографічної. Біографічна містить розділи: «Основні етапи», «Людина і вчений», «Промова 
О. І. Бродського на вшануванні його 70-річчя 21 червня 1965 р.», «Основні дати життя та діяльності». Бібліографічна — 
«Покажчик праць О. І. Бродського» [1921–1980], «Основна література про О. І. Бродського» [1955–1988]. Без допоміжних 
покажчиків. 

816. Роман Михайлович Волков (1885–1959) : библиогр. указ. / сост. : И. В. Шепельская, М. Х. Гройсман ; ред. 
В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. В. Б. Мусий. – Одесса : [б. и.], 1995. – 33 с. 
Фольклорист, літературознавець, професор. Іменний покажчик. 

817. Феодосій Іванович Стеблій : бібліогр. покажч. / уклад. та авт. передм. Б. Якимович ; відп. ред. 
Л. Крушельницька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : [б. в.], 1995. – 
93 с.  НБУВ: ВА593404 
Видання підготовлено з нагоди 60-річчя від дня народження історика, кандидата історичних наук Ф. І. Стеблія. 
Складається з розділів: «Життєвий шлях та наукова діяльність Феодосія Івановича Стеблія», «Друковані праці» [1957–
1993], «Редагування» [1964–1993], «Матеріали про наукову діяльність» (хронікальні матеріали, наукові праці, в яких є 
посилання на роботи Ф. І. Стеблія, бібліографія бібліографії) [1958–1993]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний 
покажчик назв друкованих праць, алфавітний покажчик редагованих видань, особовий, географічний. 

818. Хланта І. В. Василь Вовчок : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; авт. передм. та ред. І. В. Хланта ; відп. за вип. 
В. І. Котляр-Губіна ; Закарпат. обл. б-ка для юнацтва. – Ужгород : Патент, 1995. – 155 с. : портр. НБУВ: ВА564928 
Публікація висвітлює життєвий і творчий шлях письменника Василя Юрійовича Вовчка, містить біографічну статтю 
«Співець Карпатського краю» та розділи: «Твори» (окремі видання, поезії, пісні на слова В. Вовчка, проза, п’єси, нариси, 
статті, критичні статті, рецензії, переклади) [1958–1994], «Переклади творів В. Вовчка», «Література про життя і творчість 
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В. Вовчка» [1954–1993], «Бібліографічні та довідкові матеріали» [1960–1992]. Із допоміжних покажчиків подано іменний 
та періодичних видань. 

819. Хланта І. В. Василь Пагиря : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; Закарпат. обл. б-ка для юнацтва. – Ужгород : 
Патент, 1995. – 111 с. НБУВ: ВА564927 
Покажчик складається з біографічного нарису про письменника, поета, літературознавця, краєзнавця Василя Васильовича 
Пагирі та розділів: «Твори» (публікації творів у періодичній пресі, тематичних збірниках, рецензії), «Переклади творів 
В. Пагирі», «Література про життя і творчість В. Пагирі». Хронологічні межі вміщеного матеріалу — 1941–1994 рр. Без 
допоміжних покажчиків. 

820. Хланта І. В. Микола Рішко : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; ред. М. В. Хланта ; техн. і худож. ред. 
Б. В. Томашевський ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; Закарпат. держ. ОУНБ. – Ужгород : Вироб.-вид. комбінат «Патент», 1995. – 
141 с. – портр. НБУВ: ВА570411 
Видання знайомить з життям і творчістю письменника, поета Миколи Івановича Рішка, містить вступну статтю 
«О Україно! Приніс тобі любов, сумління чисте: Штрихи до портрета Миколи Рішка» та бібліографію, яка складається з 
розділів: «Твори» [1930–1994], «Література про життя і творчість» [1930–1992]. Із допоміжних покажчиків подано іменний 
та періодичних видань. 

821. Хланта І. В. Омелян Довганич : бібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; ред. М. І. Офіцинська; відп. за вип. Л. З. Григаш ; 
Закарпат. ДОУНБ. – Ужгород : Вироб.- видавничий комбінат «Патент», 1995. – 73 с. : портр. НБУВ: ВА566457 
Персональний бібліографічний покажчик присвячено історику, краєзнавцю, літературознавцю, доктору історичних наук 
(1997) Омеляну Дмитровичу Довганичу. До змісту увійшли стаття «Все життя — в наукових пошуках»; список окремих 
видань ученого [1968–1995]; історико-краєзнавчі статті, розвідки і рецензії [1963–1995]; літературознавчі статті і рецензії 
[1954–1995]; нариси, статті, репортажі [1947–1993]; література про життєвий і творчий шлях [1947–1995]; бібліографічні 
та довідкові матеріали [1969–1991]; іменний покажчик; покажчик використаних періодичних видань. 

822. Юрій Сергійович Трусов : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олейникова ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
М. Л. Десенко ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1995. – 71 с. – (Письменники Одеси ; вип. 11).      НБУВ: ВА586520 
Видання містить біографічну довідку про поета, прозаїка Ю. С. Трусова та розділи: «Окремі видання» [1945–1992], 
«Публікації в збірниках» [1945–1990], «Публікації в журналах» [1954–1990], «Публікації в газетах» [1938–1995], «Твори 
Ю. Трусова в перекладах», «Ю. Трусов — перекладач» [1947–1984], «Передмови, рецензії, інтерв’ю» [1945–1986], 
«Література про життя і творчість» [1945–1992]. Із допоміжних покажчиків подано покажчик періодичних видань та імен. 

823. Юрій Сергійович Шемшученко: (до 60-річчя від дня народж.) / упоряд. Ю. Я. Касьяненко ; авт. вступ. ст. 
В. І. Семчик ; відп. ред. В. В. Цвєтков. – Київ : Генеза, 1995. – 51 с. : 1 л. портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  НБУВ: АО258250, ФПУ №535 
Висвітлено життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць [1965–
1995], список літератури про вченого-правознавця, доктора юридичних наук (1979), професора, академіка АН України 
(1992), АПрН України (1995) Ю. С. Шемшученка [1976–1995], рецензії на його індивідуальні та колективні монографії 
[1974–1991], алфавітний покажчик друкованих праць ученого, список праць за редакцією Ю. С. Шемшученка.  

824. Яким Ярема. 1884–1964 : бібліогр. покажч. / упоряд. : С. Ярема, Л. Ярошевська ; ред. Л. Ільницька. – Львів : [б. в.], 
1995. – 48 с. – (Наук.-довід. вид. Сер. 1 : Бібліогр. / НТШ, Комісія бібліогр. і книгознавства ; т. 4). НБУВ: Р84975 
Видання, присвячене психологу, філософу, літературознавцю, мовознавцю, редактору, педагогу, культурно-освітньому 
діячу Якиму Якимовичу Яремі, складається із розділів: «Життя і діяльність Якима Яреми», «Праці Якима Яреми» [1911–
1994], «Література про Якима Ярему та його праці» [1912–1995]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

825. Ярослав Дутчак / уклад. М. Є. Любицька ; авт. вступ. ст. : О. Г. Миколайчук, М. М. Клим ; ред. Л. І. Крючкевич ; М-
во освіти України, Львів. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Світ, 1995. – 57 с. – (Бібліогр. вчених ун-ту).  НБУВ: ВА564642 
Видання, присвячене 60-річчю від дня народження фізика, доктора фізико-математичних наук (1967), професора Ярослава 
Йосиповича Дутчака, включає передмову, біографічний нарис про життєвий і творчий шлях ученого, хронологічний 
покажчик його друкованих праць [1954–1993], авторські свідоцтва [1961–1987], автореферати кандидатських дисертацій, 
захищених під керівництвом професора Я. Й. Дутчака [1965–1992], іменний покажчик.

1996 

826. А. И. Березнякова : 35 лет науч.-пед. и общественной деятельности : библиогр. / сост. П. И. Грибова и др. ; авт. 
вступ. ст. : В. М. Кузнецова, С. Б. Попов ; отв. за вып. В. М. Кузнецова ; М-во здравоохранения Украины, Укр. фармацевт. 
акад. – Харьков : Харьков, 1996. – 79 с. : ил. – (Ученые-фармации).  НБУВ: ВА569108 
Видання присвячено доктору медичних наук (1984), професору, заслуженому діячу науки і техніки України (1993) Аллі 
Іллівні Березняковій, має наступний зміст: «Кузнецова В. М., Попов С. Б. Вместо предисловия»; «Научно-педагогическая 
деятельность»: І. «Диссертации А. И. Березняковой»; ІІ. «Ученики: Докторские диссертации [1991–1996]. Кандидатские 
диссертации» [1987–1996]. ІІІ. «Новые оригинальные лекарственные препараты». IV. «Учебники, учебные пособия» 
[1985–1993]. V. «Тексты лекций» [1989–1990]. VI. «Патенты». VII. «Авторские свидетельства». VIII. «Научные работы» 
[1970–1996]. ІХ. «Методические разработки» [1973–1994]. Х. «Оптимизация педагогического процесса» [1980–1996]. 
ХІ. «Семья — источник вдохновения и энергии» [фото]. ХІІ. «Этапы трудового пути». 

827. А. И. Тихонов : 35 лет науч.-пед. и обществ. деятельности : библиогр. / сост. : В. В. Хивренко, Т. Г. Янгаева, 
Л. Н. Губская ; М-во здравоохранения, Укр. фармацевт. акад. – Харьков : Основа, 1996. – 120 с. – (Ученые-фармации).  
НБУВ: ВА569963 
Висвітлено життя, науково-педагогічну і громадську діяльність ученого у галузі фармації, доктора фармацевтичних наук 
(1984), професора Олександра Івановича Тихонова. Подано тематичний покажчик друкованих праць ученого (дисертації; 
дисертації, виконані під його керівництвом; нові оригінальні лікарські препарати; підручники, навчальні посібники; 
довідники, навчально-методичні посібники, рекомендації; монографії, науково-методичні рекомендації, інформаційні 
листи; нормативно-технічна документація; патенти, авторські свідоцтва, раціоналізаторські пропозиції, наукові праці) 
[1962–1996], медалі, дипломи і атестати ВДНГ УРСР і СРСР та ін. матеріали. Без допоміжних покажчиків. 

828. Академік Олександр Семкович, його науково-педагогічна школа / уклад.: Є. Форнальчик, О. Сидорчук ; ред. 
М. Забор ; М-во с. г. і продовольства України, Львів. держ. с.-г. ін-т. – Львів : [б. в.], 1996. – 22 с.  
Подано життєпис та хронологію науково-педагогічної діяльності вченого у галузі експлуатації с. г. техніки, доктора 
технічних наук (1989), професора Олександра Дмитровича Семковича, список дисертаційних досліджень, виконаних під 
його керівництвом і науковим консультуванням [1980–1996], бібліографічний покажчик праць ученого [1965–1995]. 


