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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]. 
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829. Академік Олена Семенівна Алексеєва : біобібліогр. покажч. наук. пр. / уклад.: В. І. Рудик, В. В. Скобяк, 
Е. А. Нікітіна ; ред. О. В. Гончарук ; АНВШ України, Поділ. держ. агарар. техн. акад. – Чернівці : Прут, 1996. – 44 с. 
Вчений-агроном, доктор с. г. наук (1971), професор, заслужений діяч науки і техніки України (1992). 

830. Анатолий Евгеньевич Величковский 1901–1981 : биобиблиогр. указ. / сост. : О. Нельга, Т. Макарова ; 
Кировоград. ОУНБ им. Д. И. Чижевского. – Кировоград : [б. и.], 1996. – 10 с. НБУВ: Р81674 
Видання є першим бібліографічним покажчиком, присвяченим творчості рос. поета-емігранта А. Є. Величковського. 
Містить коротку біографічну довідку та бібліографію, яка розміщена у наступних рубриках: «Издания произведений 
А. Е. Величковского» (журнальні публікації, проза, вірші; 1971–1994 рр.), «Литература о жизни и творчестве 
А. Е. Величковского» [1974–1986], «Фотоматериалы» [1974–1996]. Без допоміжних покажчиків. 

831. Анатолій Андрійович Чухно : (біобібліогр. до 70-річчя) / упоряд. В. Г. Чепінога ; авт. вступ. ст. Ю. М. Пахомов ; 
відп. ред. О. М. Алимов. – Київ : Наук. думка, 1996. – 136 с. : портр. – (Біобібліогр. учених України / НАН України). 
НБУВ: АО258848 
Подано короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності, основні дати життя та 
діяльності, список літератури про життя і діяльність [1959–1996], бібліографічний покажчик наукових праць [1952–1996] 
доктора економічних наук (1963), академіка АН УРСР (1988) А. А. Чухна. 

832. Анатолій Санцевич : матеріали до біогр. / відп. ред. В. Г. Сарбей ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : [б. в.] 
1996. – 47 с.  НБУВ: Р80806 
Висвітлено життєвий і творчий шлях історіографа, джерелознавця, доктора історичних наук (1968) Анатолія Васильовича 
Санцевича. Подано основні дати його життя та діяльності, список літератури про нього [1956–1992], покажчик наукових 
праць [1952–1995]. 

833. Андрій Андрійович Смердов / уклад.: О. М. Мізерник, О. В. Шишка, І. О. Білоус ; вступ. ст. О. В. Шишка ; Держ. 
ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Центр Європи, 1996. – 61 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; 
вип. 1).  НБУВ: АО258616 
Видання знайомить з життям і діяльністю вченого у галузі електроніки та біомедичної кібернетики, доктора технічних 
наук (1974), професора А. А. Смердова. Подано біографічний нарис, основні дати життя та діяльності вченого, список 
літератури про нього [1965–1995], опубліковані праці А. А. Смердова [1961–1996], перелік авторських свідоцтв та патентів 
[1969–1994], неопубліковані доповіді на наукових конференціях [1984–1993], список авторефератів кандидатських 
дисертацій, захищених під керівництвом А. А. Смердова [1975–1993], допоміжні покажчики (співавторів, іменний). 

834. Бекаревич Микола Омелянович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1933–1992 рр.: (до 90-річного ювілею д-ра с.-г. 
наук, проф. каф. грунтознавства і екології) / упоряд. : Н. В. Кобець, В. О. Гескіна ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, Наук. б-
ка. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996. – 15 с. 
Ґрунтознавець, доктор с. г. наук, професор. 

835. Богдан Іванович Стадник / уклад.: О. М. Мізерник, О. В. Шишка ; ред. О. В. Шишка [та ін.] ; Держ. ун-т «Львів. 
політехніка», НТБ. – Львів : Центр Європи, 1996. – 64 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 3). 
НБУВ: АО259824 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого у галузі інформаційно-вимірювальної техніки, винахідника, доктора 
технічних наук (1981), професора Б. І. Стадника. Подано біографічний нарис, основні дати життя та діяльності вченого, 
список літератури про нього [1979–1996], бібліографію опублікованих праць Б. І. Стадника [1960–1996], авторські 
свідоцтва та патенти, звіти з науково-дослідної роботи, виконані під керівництвом Б. І. Стадника [1983–1996], доповіді на 
наукових конференціях (неопубліковані) [1962–1996], іменний покажчик співавторів. 

836. Богдан Іванович Сушинський : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Л. М. Бур’ян ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
М. Л. Десенко ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1996. – 104 с. – (Письменники Одеси ; вип. 12). 
Письменник, журналіст, громадський діяч. Покажчик імен. Покажчик періодичних видань. 

837. Бугуцький Олексій Андрійович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–1996 рр. / упоряд. Л. Ф. Кондратенко ; УААН, 
Ін-т аграр. економіки. – Київ : [б. в.], 1996. – 89 с. 
Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. 

838. Буран В. Я. Літературознавець і бібліограф Микола Плевако (1890–1941) : біобібліогр. нарис / В. Я. Буран ; наук. 
ред. Ф. П. Погребенник ; відп. ред. В. В. Патока ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 1996. – 94 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 7). – На 
обкл. авт. не зазнач. НБУВ: ВА572838 
Нарис присвячено Миколі Антоновичу Плевако — літературознавцю, бібліографу, професору. Видання складається з 
наукових статей «Curriculum vitae Миколи Плевако» та «Творчий доробок Плевако — бібліографа». У Примітках подано 
бібліографію: «Праці М. А. Плевако, опубліковані в 1910–1961 рр.», «Література про М. А. Плевако та його праці» [1912–
1995]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

839. Буркат Валерій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–1996 рр. / упоряд. : З. П. Кирпаль, 
Л. О. Романчук, Н. В. Герстман ; відп. ред. Р. Й. Целінський ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин, ЦНСГБ. – Київ : 
Аграр. наука, 1996. – 48 с. НБУВ: Р80971, Р81431 
Видання присвячено вченому у галузі селекції та розведення с. г. тварин, професору, доктору с. г. наук, академіку УААН, 
заслуженому діячу науки і техніки України В. П. Буркату. До покажчика включено «Основні дати життя і діяльності 
академіка Української академії аграрних наук Валерія Петровича Бурката» укр., рос. та англ. мовами, «Покажчик праць» 
[1963–1996] та «Праці, опубліковані під редакцією В. П. Бурката» [1982–1996]. Без допоміжних покажчиків. 

840. Бусол Владимир Александрович / сост. : А. В. Шемаева, О. Б. Давыдова ; авт. вступ. ст., ред. Г. А. Красников ; 
Ин-т експеримент. и клинич. ветеринар. медицины, Науч. б-ка. – Харьков : [б. и.], 1996. – 47, [2] c. : портр. – (Материалы к 
биобиблиогр. деятельности ученых с.-х. науки). НБУВ: Р79633 
До бібліографічного покажчика включено короткий біографічний нарис про вченого-ветеринара, доктора ветеринарних 
наук (1983), академіка УААН (1990) В. О. Бусола, основні дати його життя та дільності. Бібліографічна частина містить 
покажчик праць [1964–1995], авторські свідоцтва [1990–1991], методичні рекомендації та інструкції [1975–1995], видання 
під редакцією В. О. Бусола [1987–1995] та його праці, що не увійшли до загального списку [1973–1995]. Наприкінці 
розміщено алфавітний покажчик назв праць і науково-технічної документації. 
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841. Валерій Іванович Глазко : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1975–1995 рр. / упоряд. : З. П. Кирпаль, 
Л. О. Романчук, Н. В. Герстман ; відп. ред. Р. Й. Целінський ; УААН, Ін-т агроекології і біотехнології, ЦНСГБ. – Київ : ВІПОЛ, 
1996. – 47 с. НБУВ: Р80084 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого у галузі генетики і селекції тварин, доктора с. г. наук (1991), професора 
В. І. Глазка. Покажчик має передмову та напрями досліджень, проведених у 1975–1995 рр. укр., рос. та англ. мовами. 
Бібліографічна частина включає список праць ученого за період 1975–1995 рр. Без допоміжних покажчиків. 

842. Василь Григорович Галанець — заслужений діяч науки і техніки України: до 140-річного ювілею Львів. держ. с.-
г. ін-ту : бібліогр. покажч. / уклад. Т. А. Черевко ; ред. М. М. Забор ; Львів. держ. с.-г. ін-т. – Львів : [б. в.], 1996. – 27 с. 
Вчений економіст-аграрник, доктор економічних наук (1983), професор, заслужений діяч науки і техніки України. 

843. Василь Єгорович Лобурець — професор вітчизняної історії : біобібліогр. покажч. / уклад. І. В. Сєдакова ; [авт.] 
вступ. ст. : П. К. Загайко, В. Є. Лобурець, П. Т. Тронько ; Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка, Центр охорони та 
дослідж. пам’яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. краєзнав. музей, Полтав. наук. т-во 
краєзнавців, Центр по дослідж. історії та культури Полтав. облдержадмін. – Полтава : Археологія, 1996. – 56 с. – (Сер. 
«Вчені Полтавщини» ; вип. 3). НБУВ: ВА574947 
Висвітлено життєвий та творчий шлях доктора історичних наук (1982) В. Є. Лобурця. Подано спогади колег про вченого, 
інформацію про його трудову діяльність, громадську роботу, нагороди; реєстр друкованих праць [1953–1995]. Без 
допоміжних покажчиків. 

844. Василь Лизанчук : бібліогр. покажч. / авт. передм. М. Ф. Нечиталюк ; ред. Я. В. Тучапський ; Ф-т журналістики 
ЛДУ ім. І. Франка, НДЦ періодики ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : Вільна Україна, 1996. – 128 с. : портр. 
Видання, присвячене 60-річчяю від дня народження журналіста, доктора філологічних наук (1991), професора Василя 
Васильовича Лизанчука, включає передмову, хронологічний покажчик друкованих праць (окремі видання [1974–1996], 
публікаціїї [1951–1996], радіо- і телепередачі [1968–1996]), матеріали про вченого [1954–1996]; список видань, у яких 
публікувався автор; особовий покажчик.  

845. Видатний український будівельник — Михайло Михайлович Жербін : бібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Шинкаренко ; 
Держком містобудування України, Держ. наук. архітект.-будів. б-ка. – Київ : [б. в.], 1996. – 30 с. НБУВ: Р83331 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1970) М. М. Жербіну, включає коротку біографічну довідку, загальні дані 
про життя і діяльність [1948–1995], дані про закінчені науково-дослідні роботи М. Жербіна [1970–1978], роботи, видані під 
редакцією М. М. Жербіна [1969–1996]; його друковані праці: книги [1955–1993], передмови в збірниках [1978–1992], 
статті в збірниках [1959–1996], в журналах [1945–1996], в газетах [1956–1995]; роботи М. М. Жербіна, які не було 
знайдено в провідних бібліотеках Києва, та такі, що не мають повного бібліографічного опису [1947–1996]; 
композиторську діяльність: список музичних творів М. М. Жербіна, створених ним із 1936 по 1975 рр. [1975–1995]. 
Видання має допоміжні покажчики іменний та хронологічний, основні скорочення назв журналів та газет. 

846. Видатний український будівельник Михайло Сергійович Будніков (1904-1966) : бібліогр. покажч. / уклад. 
О. Б. Шинкаренко ; ред. Н. О. Бєляченко ; відп. за вип. Г. А. Войцехівська ; Держком містобудування України, Держ. наук. 
архітектурно-будівельна б-ка. – Київ : Укррахбудінформ, 1996. – 18 с.  НПБУ: А577064 
Вчений у галузі технології будівельного виробництва і організації будівництва, доктор технічних наук (1952), професор, 
заслужений діяч науки УРСР (1964). Хронологічний покажчик праць. 

847. Віктор Терлецький : біобібліогр. покажч.: до 60-річчя від дня народж. / упоряд. : В. Терлецький, О. Линник ; авт. 
вступ. ст. П. Охріменко ; ред. Н. Горнова ; відп. за вип. Л. Демченко ; Сум. ОУНБ ім. Н. Крупської. – Суми : [б. в.], 1996. – 
43 с. – (Краєзнавці Сумщини). НПБУ: А594977 
Письменник, публіцист, краєзнавець Віктор Володимирович Терлецький. Іменний та географічний покажчики. 

848. Віталій Дмитрович Походенко / уклад. бібліогр. покажч. М. Ф. Губа ; пер. вступ. ст. на англ. мову 
О. Є. Прищепа ; авт. вступ. ст. В. Г. Кошечко ; відп. ред. М. В. Павленко ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писар-
жевського. – Київ : Наук. думка, 1996. – 123 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).      НБУВ: АО258371 
Персональний покажчик висвітлює життєвий шлях та наукову діяльність ученого у галузі фізичної хімії, доктора хімічних 
наук (1969), професора, академіка АН УРСР (1985) В. Д. Походенка. Подано основні дати його життя і діяльності, список 
літератури про нього [1977–1994], хронологічний покажчик друкованих праць В. Д. Походенка [1959–1995], перелік 
авторських свідоцтв та патентів, іменний покажчик. 

849. Владимир Ефимович Тонкаль / редкол.: А. Е. Степанов, А. В. Новосельцев, К. А. Липковский, Л. П. Мельничук. – 
Киев : [б. и.], 1996. – 48 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины). НБУВ: Р81981 
Покажчик знайомить із життєвим і творчим шляхом ученого у галузі електротехніки, доктора технічних наук (1974), 
члена-кореспондента АН УРСР (1982) В. Є. Тонкаля. Подано основні дати життя і діяльності вченого, хронологічний 
покажчик друкованих праць (монографії, статті, доповіді [1964–1995], авторські свідоцтва, патенти [1964–1992]). 

850. Володимир Васильович Панасюк : біобібліогр. / короткий огляд наук. дослідж. : С. Я. Ярема, М. П. Саврук ; 
уклад. покажч. літ. : Г. С. Іваницька, О. В. Кокотайло ; НАН України, Фізико-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – [Б. м. : б. в.], 1996. – 
95 с. : портр.  
Видання підготовлено до 70-річчя від дня народження вченого у галузі механіки та фізики міцності матеріалів і 
конструкцій, доктора технічних наук (1967), академіка АН УРСР (1978) В. В. Панасюка. Подано короткий огляд наукових 
досліджень ученого, його основні дати життя і діяльності, список літератури про науково-організаційну та громадську 
діяльність ученого [1954–1996], покажчик опублікованих праць В. В. Панасюка (монографії, наукові статті [1953–1995]; 
тези наукових доповідей, рецензії, редагування наукових видань [1956–1990]; науково-популярні статті та брошури, 
публікації в періодичній пресі [1956–1985]).  

851. Володимир Овсійчук : бібліогр. покажч. / уклад. О. І. Котлобулатова ; відп. ред. С. О. Черепанова ; М-во освіти 
України, Львів. акад. мистецтв. – Львів : Каменяр, 1996. – 30 с. : іл. – (Сер. бібліогр. покажчиків). – 50-річчю Львів. акад. 
мистецтв присвячується. НБУВ: Р80367 
До видання включено біографічні дані доктора мистецтвознавства (1990), професора, члена-кореспондента АМ України 
(2002) Володимира Антоновича Овсійчука, основні дати його життя і творчості, наукові праці вченого [1952–1996], 
неопубліковані матеріали [1971–1996], наукове редагування та рецензування [1988–1995], наукове керівництво 
дисертантами [1994–1996], список літератури про нього [1969–1994], іменний покажчик. 

852. Володимир Січинський : бібліогр. покажч. / уклад. С. П. Костюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : 
[б. в.], 1996. – 122 с.  НБУВ: ВА577190 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/845.pdf
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Покажчик охоплює науковий і творчий доробок мистецтвознавця, архітектора, художника і бібліографа 
Володимира Юхимовича Січинського, що вийшов друком 1918–1993 рр. Крім праць В. Січинського, зареєстровано 
матеріали про його життя і творчість за 1922–1995 рр. Допоміжні покажчики (іменний, географічний). 

853. Галина Тарасюк : персон. бібліогр. покажч. літ. за 1966–1996 рр. / підгот. : М. М. Довгань, В. В. Біретто ; відп. за 
вип. А. С. Іваницька ; Чернів. ОНБ. – Чернівці : [б. в.], 1996. – 26 с. НБУВ: Р81524 
Видання, присвячене поетесі, критику, перекладачу Галині Тимофіївні Тарасюк, містить біографічну статтю «Ролі та 
любов Галини Тарасюк» та інформацію про творчий доробок: «Твори. Рецензії» [1967–1995]; «Публіцистика» [1976–
1996]; «Література про життя і творчість» [1948–1996]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик назв 
творів, прізвищ та персоналій. 

854. Геннадій Петров: до 60-річчя від дня народж.: біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Линник ; Сум. ОУНБ 
ім. Н. Крупської. – Суми : [б. в.], 1996. – 54 с. – (Краєзнавці Сумщини). 
Краєзнавець, журналіст-дослідник Геннадій Терентійович Петров. 

855. Геращенко М. В. Бібліограф Н. Ф. Королевич : біобібліогр. покажч. / М. В. Геращенко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 
1996. – 24 с. НБУВ: Р79411 
Видання містить статтю «Життя, присвячене бібліографії» та розділи: «Хронологічний покажчик праць Н. Ф. Королевич» 
[1958–1995], «Література про життя та діяльність Н. Ф. Королевич» [1970–1990]. Із допоміжних покажчиків подано 
іменний. 

856. Гетьман Павло Скоропадський (1873–1945) : матеріали для біобібліогр. / упоряд. : Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс ; 
авт. вступ. ст. І. Шовкопляс ; ред. Н. Солонська ; бібліогр. ред. Л. Бєляєва ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, ЦНБ 
ім. В. І. Вернадського. – Київ : Ред. журн. «Бібл. Вісник», 1996. – 54 с. НБУВ: ВА567568 
Видання містить статтю «Гетьман усієї України і Козацьких військ Павло Скоропадський» та «Покажчик друкованих 
праць» [1918–1995]. Матеріал розміщено за алфавітом авторів або назв. Із допоміжних покажчиків подано систематичний 
та іменний. 

857. Гомоннай В. В. Микола Зимомря : бібліогр. покажч. / В. В. Гомоннай, М. І. Талапканич, І. В. Хланта ; ред. 
В. Є. Задорожний ; Закарпат. ін-т методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації пед. кадрів, Закарпат. пед. т-во 
України. – Ужгород : [Госпрозрахунковий ред.-вид. від. Закарпат. ком. у справах преси та інформ], 1996. – 55 с. : портр.  
НБУВ: ВА635971 
Біобібліографічний покажчик, присвячений літературознавцю, критику, перекладачу, доктору філологічних наук (1984), 
професору, академіку АНВШ України Миколі Івановичу Зимомрі, включає біографічний нарис, окремі видання [1981–
1995] та публікації [1970–1996] вченого, список літератури про нього [1973–1996], іменний покажчик. 

858. Даниленко В. М. Академік Степан Смаль-Стоцький: життя і діяльність, 1859–1938 рр. / В. М. Даниленко, О. В. Доб-
ржанський ; Ін-т історії НАН України [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. ; Чернівці : [б. в.], 1996. – 207 с. НБУВ: ІБД 
Висвітлюється життя та діяльність ученого-славіста, культурного і громадського діяча, педагога, доктора слов’янської 
філології (1884), професора, академіка УАН (1918) Степана Йосиповича Смаль-Стоцького. Подано наукову біографію 
вченого, дати життя та діяльності, бібліографію наукових і політико-публіцистичних праць [1880–1965]; список 
друкованих матеріалів, книг, брошур, статей до біографії; опубліковані листи; архівні матеріали до біографії; іменний 
покажчик.  

859. Дмитро Крвавич : бібліогр. покажч. / уклад. І. С. Дідик ; відп. ред. С. О. Черепанова ; Львів. акад. мистецтв. – 
Львів : Каменяр, 1996. – 51 с. : іл., портр. – (Сер. бібліогр. покажчиків). – 50-річчю Львів. акад. мистецтв присвячується.  
НБУВ: ВА570543 
Видання містить інформацію про життя, творчі та наукові здобутки, громадську діяльність скульптора, народного 
художника України, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка Дмитра Петровича Крвавича та перелік 
публікацій про нього. Основні розділи: «Біографічні дані», «Основні дати життя та творчості», «Мистецтвознавчі твори», 
«Каталог виставок», «Видання, статті, виступи в пресі» [1959–1987], «Література про Д. Кравича та його творчість» [1955–
1996], «Учні Д. Кравчича». Із допоміжних покажчиків подано іменний та перелік ілюстрацій. 

860. Еммануїл Мисько : бібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Міц ; ред. Д. Сапіга ; відп. ред. С. О. Черепанова ; Львів. акад. 
мистецтв. – Львів : Каменяр, 1996. – 60 с. : портр. – (Сер. бібліогр. покажчиків). – 50-річчю Львів. акад. мистецтв 
присвячується.  НБУВ: ВА570438 
Видання містить біографічну довідку про скульптора, народного художника України, лауреата Державної премії України 
ім. Т. Шевченка Еммануїла Петровича Миська та розділи: «Основні дати життя і творчості», «Мистецькі твори», 
«Каталоги виставок», «Видання, статті, виступи в пресі» «Література про Е. Миська та його творчість» , «Учні професора 
Е. Миська». Хронологічні рамки матеріалів 1956–1996 рр. Із допоміжних покажчиків подано іменний та перелік 
ілюстрацій. 

861. Зубець Михайло Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–1996 рр. / упоряд. : З. П. Кирпаль, 
Л. О. Романчук, Н. В. Герстман ; відп. ред. Р. Й. Целінський ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин, ЦНСГБ. – Київ : 
Аграр. наука, 1996. – 40 с. : портр.  НБУВ: Р80355 
Видання, присвячене вченому в галузі селекції тварин, доктору с. г. наук (1990), професору, академіку УААН України 
(1990) М. В. Зубцю, включає вступну статтю про життєвий та творчий шлях ученого, основні дати його життя і діяльності 
(укр., рос. та англ. мовами); покажчик праць [1966–1996]; праці, опубліковані під редакцією М. В. Зубця [1978–1995]. Без 
допоміжних покажчиків. 

862. Іван Багряний (1906–1963) : до 90-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. О. К. Линник ; Сум. ОУНБ. – 
Суми : [б. в.], 1996. – 15 с. 
Іван Багряний (справж. Лозов’ягін Іван Павлович) — письменник, прозаїк, публіцист, поет, політичний діяч. 

863. Іван Дмитрович Головацький : (до 70-річчя від дня народж. і 45-річчя наук.-пед. діяльності) / уклад. Г. Колісник ; 
наук. ред. О. Романів ; НТШ, Біохім. комісія. – Львів : НТШ, 1996. – 40 с. : портр. – (Бібліогр. вчених України).     НБУВ: Р81875 
Публікацію присвячено доктору біологічних наук (1963) професору, голові Біохімічної комісії НТШ І. Д. Головацькому. 
До видання увійшли передмова, нарис про життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності, покажчик 
друкованих праць [1953–1996], список літератури про І. Д. Головацького [1958–1994], іменний та предметний покажчики, 
список прийнятих скорочень. 

864. Іван Іванович Рядченко : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. І. Кравченко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко ; 
ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1996. – 111 с. – (Письменники Одеси ; вип. 13). НБУВ: ВА586508 
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Покажчик містить розділи: «Біографічна довідка», «Окремі видання», «Публікації в збірниках», «Публікації в журналах», 
«Публікації в газетах», «І. Рядченко — прекладач», «Твори І. Рядченко в перекладах», «Література про життя і творчість». 
Хронологічні межі матеріалів — 1948–1996 рр. Із допоміжних покажчиків подано іменний та періодичних видань. 

865. Іван Шовкопляс : біобібліогр. покажч. / уклад. М. А. Воробей ; авт. вступ. ст, відп. ред. О. С. Онищенко ; ред. : 
Н. Солонська, Л. Сушко ; НАН України, НБУВ. – Київ : [Друк. НБУВ], 1996. – 87 с. : іл. НБУВ: ВА573470 
Подано список літератури про життя і діяльність [1939–1996], покажчик друкованих праць [1945–1996], рукописні праці, 
основні дати життя і діяльності археолога, бібліографа, доктора історичних наук (1965), професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України (1995) Івана Гавриловича Шовкопляса. Видання містить допоміжні покажчики (іменний, 
предметно-систематичний, список скорочень та пояснень). 

866. Іларіон Семенович Свєнціцький : біобібліогр. покажч.: до 120-річчя від дня народж. / упоряд. Л. М. Панів ; наук. 
ред. та авт. передм. В. А. Моторний ; М-во освіти України, ЛДУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : ЛДУ, 1996. – 62 с. : 
портр. – (Біобібліогр. вчених ун-ту).  
Видання знайомить із життям та діяльністю вченого-мистецтвознавця, музеєзнавця, директора Національного музею у 
Львові, вченого-славіста, доктора філологічних наук (1902), професора І. С. Свєнціцького. Покажчик складається зі статей 
В. Моторного «Іларіон Семенович Свєнціцький» та К. Трофимовича «Не шкодувати сил для народу…», хронологічного 
покажчика праць І. С. Свєнціцького [1899–1993], списку літератури про нього [1905–1996], іменного покажчика.

867. Королевич Н. Ф. Бібліограф Федір Пилипович Максименко (1897–1983) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; 
НПБУ. – Київ : [б. в.], 1996. – 47 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 6). НБУВ: Р79725 
Видання містить статті присвячені науковій діяльності вченого-бібліографа, бібліотекознавця, книгознавця 
Ф. П. Максименка. У додатках подано «Хронологічний покажчик праць Ф. П. Максименка» [1922–1994], «Література про 
Ф. П. Максименка» [1961–1994]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

868. Костянтин Борисович Яцимирський / уклад. Я. Д. Лампек ; авт. вступ. ст. В. В. Павліщук, Я. Д. Лампек ; ред. 
Л. О. Юськів. – Київ : Наук. думка, 1996. – 260, [1] с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).   

НБУВ: АО258536 
Публікацію підготовлено до 80-річчя від дня народження вченого-хіміка, доктора хімічних наук (1949), професора, 
академіка АН УРСР (1964) К. Б. Яцимирського. Подано нарис його життєвого і творчого шляху (рос., англ. мовами), 
основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1944–1991], хронологічний покажчик друкованих 
праць [1938–1995], покажчик авторських свідоцтв і патентів, допоміжні покажчики (покажчик співавторів та іменний). 

869. Левко Устимович Биковський (1895–1992) : біобібліогр. нарис / авт.-склад. Н. В. Казакова ; відп. ред. О. К. Алек-
сандрова, В. В. Патока ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 1996. – 63 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 5).     НБУВ: ВА572873 
Видання містить матеріали про життєвий і творчий шлях книгознавця, бібліотекознавця, бібліографа Л. У. Биковського, 
коротку характеристику його основних праць. У додатках подано «Хронологічний покажчик основних праць 
Л. Биковського» [1918–1994] та «Літературу про Л. Биковського» [1925–1995]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

870. Михаил Григорьевич Швалб: (к 70-летию со дня рождения) : библиогр. указ. / сост. С. Б. Глибицкая ; библиогр. 
ред. В. Д. Прокопова ; науч. ред. С. М. Куделко ; ХГУ, ЦНБ, Вост.-регион. отд. Центра памятниковедения НАН Украины и 
Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Харьков : [б. и.], 1996. – 27 с. – портр. – (Биобиблиогр. лауреатов 
премии им. К. И. Рубинского ; вып. 1).  НБУВ: Онищенко О.С./Р120 
Видання, присвячене життю та діяльності бібліографа М. Г. Швалба, складається з таких розділів: «Краткий очерк жизни и 
деятельности Михаила Григорьевича Швалба», «Основные даты жизни и деятельности», «Труды М. Г. Швалба» [1948–
1995], «Литература о нем» [1948–1995]. Подано алфавітний покажчик основних бібліографічних праць, тематичний та 
іменний покажчики. 

871. Павло Степанович Сохань : до 70-річчя від дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / упоряд. : О. Ємець, 
О. Крук ; авт. вступ. ст. В. Даниленко ; ред. Н. Черкаська ; бібліогр. ред. С. Даневич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Наук. думка, 1996. – 76 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  НБУВ: ВА571356 
Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого-історика, джерелознавця, археографа, доктора історичних наук (1974), 
члена-кореспондента АН УРСР (1985) П. С. Соханя. Подано основні дати життя та діяльності вченого, список літератури 
про нього [1967–1996], хронологічний покажчик друкованих праць [1958–1996], іменний покажчик. 

872. Петро Іванович Холодний (1876–1930) : матеріали до біобібліогр. покажч. / уклад.: С. Костюк, О. Держко ; ред. 
М. Патерига ; відп. ред. Л. Крушельницька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Нац. музей у Львові. – Львів : [б. в.], 
1996. – 48 с. НБУВ: Р82133 
Покажчик вміщує творчі роботи і статті [1907–1931] художника, педагога, громадського діяча П. І. Холодного та 
матеріали про його життя і творчість [1911–1996]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

873. Петро Ротач : біобібліогр. покажч. / склад. О. І. Щербініна ; наук. ред. В. Д. Загорулько ; Полтав. держ. ОУНБ 
ім. І. П. Котляревського. – Полтава : [б. в.], 1996. – 94 с. НБУВ: ВА595727 
Подано ґрунтовну інформацію про друковані праці поета, літературознавця, члена Спілки письменників України 
Петра Петровича Ротача, матеріали про його життєвий і творчий шлях (у тому числі й незначні згадки про нього), які 
згруповано за такими розділами: окремі видання, упорядкування, статті для енциклопедичних видань, публікації в 
збірниках, журналах, газетах, а також публікації про життя і творчість П. П. Ротача. 

874. Професор Станіслав Костянтинович Рудик / ред. Н. П. Підлужна ; авт. вступ. ст. С. Манзій ; Вища шк. України. – 
Київ : АртЕк, 1996. – 23 с. : портр.  НБУВ: Р80151, Р89355 
Видання присвячено доктору ветеринарних наук (1985), професору С. К. Рудику. Подано короткий нарис наукової, 
науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності академіка АНВШ України С. К. Рудика, хронологічний 
покажчик його друкованих праць [1965–1996]. Без допоміжних покажчиків. 

875. Профессор Алексей Николаевич Коняев: производственная, педагогическая, научная и общественная 
деятельность / А. А. Андрющук, А. Л. Голубенко, В. А. Рач, И. А. Шведчикова. – Луганск : Изд-во ВУГУ, 1996. – 38 с. : ил. 
НБУВ: Р80410 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1973) Олексію Миколайовичу Коняєву, містить біографічну інформацію 
про вченого, дані про підготовку науково-педагогічних кадрів (докторів технічних наук [1987–1995], кандидатів 
технічних наук [1973–1996]), конструкторські розробки [1964–1965], найважливіші винаходи [1960–1994] та друковані 
праці [1958–1996]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/866.pdf
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876. Ростислав Пилипчук : бібліогр. покажч. / уклад. В. Кушніренко ; авт. вступ. ст. Ф. П. Погребенник ; Київ. держ. ін-т 
театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. – Київ : ЛТД «Твім інтер», 1996. – 112 с. : портр.      НБУВ: ВА574327 
Видання підготовлено до 40-річчя науково-педагогічної діяльності театрознавця, літературознавця, історика культури, 
педагога, професора, академіка АМ України (2001) Ростислава Ярославовича Пилипчука. Містить вступну статтю 
«Невтомний працівник на ниві української культури» та розділи: «Дати життя та діяльності Р.  Пилипчука», «Покажчик 
друкованих праць Р. Пилипчука» [1956–1996]. Матеріал подано за хронологією. Із допоміжних покажчиків вміщено 
іменний. 

877. С. М. Дроговоз: 25 лет научно-педагогической и общественной деятельности : библиогр. / сост. : Н. Л. Кузнецова, 
И. М. Рыженко, В. А. Косточка ; ред. О. Д. Васильковская ; отв. за вып. И. А. Зупанец ; М-во здравоохранения Украины, Укр. 
фармацевт. акад. – Харьков : Основа, 1996. – 94 с. – (Ученые-фармации).  НБУВ: ВА570257 
Видання присвячено доктору медичних наук (1974), професору Світлані Мефодіївні Дроговоз. Покажчик включає 
статтю про її науково-педагогічну і громадську діяльність та десять розділів: І. Диссертации С. М. Дроговоз [1967, 
1971]. ІІ. Диссертации, выполненные под руководством С. М. Дроговоз: Докторские диссертации [1984–1993]. 
Кандидатские диссертации [1979–1996]. ІІІ. Преператы, соавтором которых является С. М. Дроговоз. IV. Монографии 
[1982–1995]. V. Учебно-методические издания [1979–1994]. VI. Методические рекомендации для Фармакологического 
комитета СССР и Украины [1983–1996]. VII. Патенты [3 поз.]. VIII. Авторские свидетельства [1973–1992]. 
Рационализаторские предложения [1973, 1988]. ІХ. Научные работы [1966–1995]. Х. Информационные письма и листки 
[1983–1993]. Без допоміжних покажчиків. 

878. Український письменник і політичний діяч Іван Багряний (1906–1963) : бібліогр. покажч. / склали : М. Ф. Гетьманець, 
В. О. Ярошик, В. П. Усань ; авт. вступ. ст. В. Усань ; наук. ред. О. Г. Муромцева ; ред. С. М. Миценко ; Харків. держ. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1996. – 48 с. – (Діячі укр. діаспори).  НБУВ: Р85351 
Покажчик містить статтю «Іван Багряний (1906–1963)», відомості про видання Івана Павловича Багряного та матеріали 
про його життєвий і творчий шлях, що друкувалися українською мовою у 1926–1996 рр. не лише в Україні, але й за її 
межами. Із допоміжних покажчиків подано іменний, творів та список часописів. 

879. Юрий Мелетьевич Дмитренко. 1858–1918 : биобиблиогр. указ. лит. / сост. О. В. Богданович ; науч. ред. 
И. М. Безчастнов ; ред. М. Л. Десенко ; ОГНБ им. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1996. – 44 с., 12 ил. 
Подана бібліографія архітектора Ю. М. Дмитренка з кінця XIX ст. до 1995 р. 

880. Яким Запаско : бібліогр. покажч. / уклад. Н. А. Потапова ; відп. ред. С. О. Черепанова ; М-во освіти України, Львів. 
акад. мистецтв. – Львів : Каменяр, 1996. – 38 с. : іл., портр. – (Сер. бібліогр. покажчиків).  НБУВ: Р82159 
Видання, присвячене книгознавцю, доктору мистецтвознавства (1974), професору, академіку АНВШ України, академіку 
АМ України (2002) Якиму Прохоровичу Запаску, включає життєвий і творчий шлях ученого, основні дати його життя і 
діяльності, наукові праці професора Я. Запаско [1952–1996], інформацію про наукове редагування і рецензування [1954–
1995], наукове керівництво дисертантами та опонування [1978–1996], список літератури про вченого [1964–1996]. 
Наприкінці видання розміщено іменний покажчик та список ілюстрацій. 

1997 

881. Академик Сергей Александрович Жебелев (1867–1941) : библиогр. указ. : к 130-летию со дня рождения / сост. 
А. А. Пучков ; отв. ред. А. П. Мардер ; Гос. НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. – Киев : НИИТИАГ, 
1997. – 46 с. : портр. – (Библиогр. сер. ; вып. 5). НБУВ: Р82184 
Видання містить біографічну довідку про рос. та рад. мистецтвознавця, історика античності, академіка АН СРСР (1927). 
С. О. Жебельова та розділи: «Публикации С. А. Жебелева. 1889–1993 гг. (отдельные издания, статьи в журналах, 
сборниках, рецензии и статьи, некрологи, редактирование и переводы)», «Публикации об академике С. А. Жебелеве. 1903–
1993 гг.». Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

882. Академік АПН України Микола Іванович Шкіль: 65 років : біобібліогр. / уклад. Н. І. Тарасова ; авт. вступ. ст. : 
Д. Санжаревський, О. Гончаренко ; ред. О. П. Симоненко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 
1997. – 50 с.  НПБУ: А702542 
Подано науково-документальний нарис, основні дати життя та діяльності, покажчик друкованих праць [1958–1997] 
доктора фізико-математичних наук (1969), професора, академіка АПН України (1992) М. І. Шкіля. Без допоміжних 
покажчиків. 

883. Академік Володимир Федорович Прісняков : біобібліогр. / Дніпропетр. держ. ун-т ; ред. М. Г. Єгорова ; відп. ред. 
В. В. Скалозуб. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1997. – 71 с. : іл.  
Публікація присвячена вченому у галузі ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок, доктору технічних наук 
(1973), професору, академіку АН УРСР (1990), АПН України (1992) В. Ф. Пріснякову. Подано хронологічний покажчик 
друкованих праць (монографії, навчальні посібники [1969–1997], закордонні публікації [1970–1993], статті [1961–1997]; 
доповіді, тези доповідей на конференціях [1969–1997]; видання під редакцією), авторські свідоцтва, допоміжний покажчик 
співавторів. 

884. Алексей Иванович Маркевич (1847–1903) : биобиблиогр. указ. / сост. : В. В. Самодурова, И. В. Максименко ; 
науч. ред., авт. вступ. ст. Т. Н. Попова ; библиогр. ред. М. А. Подрезова ; ОГУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. – Одесса : 
Астропринт, 1997. – 151 с. – (Биобиблиогр. ученых ун-та ; вып. Историки).  НБУВ: ВА579611 
Видання, присвячене доктору історії (1888), професору Олексію Івановичу Маркевичу, складається з розділів: «Основные 
даты жизни и деятельности А. И. Маркевича», «Алексей Иванович Маркевич: заметки к биоисториографическому этюду», 
«Хронологический указатель трудов А. И. Маркевича» [1887–1991], «Литература о жизни и деятельности 
А. И. Маркевича» [1867–1997]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик праць та іменний.  

885. Аркадій Жуковський : бібліогр. : (до 75-річчя від дня народж.) / упоряд. О. Кучерук ; бібліогр. ред. С. Даневич ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, НТШ у Европі. – Київ : [б. в.], 1997. – 23 с. – 
(Біобібліогр. вчених / НАН України).   НБУВ: Р81710 
Видання містить відомості про основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності доктора 
історії (1969), професора, громадсько-політичного діяча Аркадія Іларіоновича Жуковського та розділ «Найважливіші праці 
Аркадія Жуковського [Joukousky, Zhukovskyj]». Інформацію подано за систематичним принципом. Хронологічні межі 
матеріалів — 1948–1995 рр. Без допоміжних покажчиків. 

886. Баранський Р. І. Життя і літературна діяльність В. Я. Супранівського : бібліогр. покажч. / Р. І. Баранський, 
Р. Р. Баранська, Р. Р. Баранський. – Львів : [б. в.], 1997. – 20 с. НБУВ: Р81835 
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