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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 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/878.pdf
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Видання містить основні біографічні відомості про письменника, перекладача, етнографа, громадського діяча Володимира 
Яковича Супранівського і статті про нього [1910–1997]. Без допоміжних покажчиків. 

887. Биковський Л. У службах українській книжці / Л. Биковський ; упоряд. : Л. Р. Винар, Я. Д. Ісаєвич ; НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Л. ; Нью-Йорк, 1997. – 326, [1] с.  НБУВ: ВА574136 
Видання присвячено бібліографу, книгознавцю, бібліотекознавцю, історику, журналісту, мемуаристу, громадсько-
політичному діячу Льву Устимовичу (Юстимовичу) Биковському. Містить автобіобібліографію. 

888. Богдан Сильвестрович Лепкий (1872–1941): 125-річчю від дня народж. Б. Лепкого присвяч. : бібліогр. покажч. / 
уклад.: М. В. Пайонк, С. М. Даньків, Т. В. Тремба ; авт. вступ. ст. Н. П. Дирда ; ред. Г. С. Моліцька ; відп. за вип. : 
В. І. Вітенко, Н. П. Дирда ; Терноп. ОУНБ, Бережан. музей Б. Лепкого. – Тернопіль : [б. в.], 1997. – 44 с. : фотогр. 
Подано бібліографію життя і творчості поета, письменника, прозаїка, перекладача, критика, історика літератури, 
редактора, видавця, педагога, художника, мистецтвознавця, дійсного члена НТШ у Львові Б. С. Лепкого. До бібліографії 
включені лише ті матеріали, які є у фондах Тернопільської ОУНБ та музеї Б. Лепкого. Вони згруповані у розділах: 
1) Основні видання творів Б. Лепкого; 2) Наукова діяльність; 3) Мистецтвознавець і маляр; 4) Сторінками книги життя; 5) 
Вшанування пам’яті. Алфавітний покажчик авторів і назв. 

889. Борис Петрович Зайцев: (к 70-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова ; авт. вступ. 
ст. В. К. Михеев ; науч. ред. С. И. Посохов ; ред. Э. В. Балла ; библиогр. ред. Ю. Г. Шевченко ; ХГУ, ЦНБ. – Харьков : ХГУ, 
1997. – 44 с. – (Сер. «Биобиблиогр. лауреатов премии им. К. И. Рубинского ; вып. 2).  
Археолог, історик. Без допоміжних покажчиків. 

890. Валентин Иванович Ежов : биобиблиогр. указ. построек, проектов, науч. тр. и рукопис. материалов : к 70-летию со 
дня рождения / сост. А. А. Пучков ; отв. за вып. А. П. Мардер ; НИИ теории и ист. архитектуры и градостроительства. – Киев : 
НИИТИАГ, 1997. – 64 с. : портр. – (Библиогр. сер. «Мастера отечественной архитектуры» ; вып. 1).               НБУВ: ВА576519 
Видання-містить довідкові матеріали, що висвітлюють архітектурні проекти і наукову творчість вченого архітектора, 
доктора архітектури (1982), професора, почесного академіка НАМ України В. І. Єжова. Складається з розділів: 
«Постройки и проекты», «Научные работы» (публикации; интервью; выступления, доклады; рукописи; оппонирование 
докторских диссертаций; аспиранты, защитившие кандидатские диссертации под руководством В. И. Ежова) [1955–1997]. 
Без допоміжних покажчиків. 

891. Василь Мелещенко : бібліогр. : пам’ятка читачеві / уклад.: А. Гуляєва, Н. Димитрова ; Херсон. ОУНБ 
ім. О. М. Горького. – Херсон : [б. в.], 1997. – 5 с. – До 50-річчя від дня народж. НБУВ: Р82489 
Видання містить коротку біографічну довідку про поета Василя Михайловича Мелещенка та рубрики: «Окремі видання 
творів та публікації в збірниках» [1973–1981], «Публікації в періодичних виданнях» [1971–1996], «Про творчість 
В. Мелещенка» [1976–1995]. Без допоміжних покажчиків.  

892. Виталий Моисеевич Рабинович (1897–1980) / сост. : С. К. Исаева, С. В. Рабинович ; Полт. с.-х. опыт. станция 
им. Н. И. Вавилова, Ин-т растениеводства им. В. Я. Юрьева. – Харьков : [б. и.], 1997. – 64 с. – (Материалы к биобиблиогр. 
деят. с.-х. науки). 
Вчений в галузі селекції кормових культур. 

893. Віктор Антонович Чабаненко : біобібліогр. покажч.: (до 60-річчя з дня народж. і 40-річчя наук. діяльності) / 
упоряд. О. М. Сергієнко ; авт. вступ. ст. : А. Поповський, Т. Шевченко ; відп. за вип. В. О. Герасимова ; ЗДУ, Наук. б-ка. – 
Запоріжжя : ЗДУ, 1997. – 66 с. : портр. НБУВ: ВА598343 
Висвітлено життя, творчість і громадську діяльність мовознавця, фольклориста, поета, критика, доктора філологічних наук 
(1985), професора В. А. Чабаненка. Подано основні дати його життя й діяльності, список літератури про нього [1960–
1997], перелік публікацій В. А. Чабаненка [1957–1997], рецензії [1963–1997], відгуки на автореферати [1967–1997], 
допоміжні покажчики. 

894. Віктор Васильович Чепелик : бібліогр. покажч. тв. з теорії та історії архітектури: до 70-річчя з дня народж. / 
упоряд. А. О. Пучков ; відп. за вип. А. П. Мардер ; НДІ теорії та історії архітектури і містобудування. – Київ : НДІТІАМ, 
1997. – 24 с. – (Бібліогр. сер. ; вип. 4). НБУВ: Р80919 
Видання містить коротку біографічну довідку, відомості про науковий доробок академіка УАА (1993) В. В. Чепелика та 
розділи: «Наукові твори» [1957–1996], «Науково-методичні матеріали» [1961–1993]. Без допоміжних покажчиків. 

895. Віктор Теофілович Яворський / уклад. І. О. Білоус ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Брошнів : МП 
«Таля», 1997. – 85 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 2).  
Подано короткий нарис творчої біографії, основні дати життя і діяльності, опубліковані наукові праці [1964–1996], 
методичні посібники [1970–1996], авторські свідоцтва [1970–1990], доповіді на наукових конференціях, неопубліковані 
[1967–1993], автореферати дисертацій [1969–1997], захищених під керівництвом ученого у галузі хімії, доктора технічних 
наук (1977), професора В. Т. Яворського, список літератури про нього [1966–1996], іменний покажчик. 

896. Віктор Якович Прохоренко / уклад. І. О. Білоус ; ред. О. В. Шишка [та ін.] ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – 
Львів : Центр Європи, 1997. – 58 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 6). НБУВ: АО259825 
Публікація, присвячена вченому у галузі фізики металів, доктору фізико-математичних наук (1984), професору, академіку 
АНВШ України (1999) В. Я. Прохоренку, включає автобіографію, основні дати його життя і діяльності, список літератури 
про нього [1982–1997], список опублікованих праць [1960–1996], перелік авторських свідоцтв [1961–1990], звіти з 
науково-дослідної роботи, виконані під керівництвом В. Я. Прохоренка [1984–1997], іменний покажчик співавторів. 

897. Віра Костянтинівна Шенфінкель (1867–1928) : біобібліогр. покажч. / склад. О. Лянсберг ; ред. Л. І. Зелена ; 
Херсон. ОУНБ ім. О. Гончара. – Херсон : [б. в.], 1997. – 23 с. : іл. – До 130-річчя від дня народж. НБУВ: Р82460 
Видання містить нарис про життєвий шлях, основні напрями наукової діяльності та список праць бібліографа 
В. К. Шенфінкель. Матеріал розміщено у розділах: «Праці» (друковані каталоги, бібліографічні покажчики, звіти, статті в 
періодичних виданнях [1897–1928]); «Публікації про життя та діяльність» [1922–1992]. Без допоміжних покажчиків. 

898. Віталій Іванович Семчик: (до 70-річчя від дня народж.) / упоряд. О. Поліводський ; ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : [б. в.], 1997. – 43 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  НБУВ: Р86498, Михайленко П.П./ВА414 
Висвітлюються основні етапи життя, науково-дослідної, педагогічної, трудової і громадської діяльності В. І. Семчика — 
вченого-правознавця, доктора юридичних наук (1985), професора, члена-кореспондента АН України (1992), академіка 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/888.pdf
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АПрН України (1993), заслуженого діяча науки і техніки України. У роботі міститься хронологічний покажчик друкованих 
праць [1955–1997] і список літератури про життя та діяльність ученого [1980–1997]. 

899. Віталій Мацько : бібліогр. покажч. / уклад. С. Михайлова ; Хмельниц. обл. об-ня т-ва «Просвіта» ; Хмельниц. 
ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 1997. – 24 с. – (Духовні витоки Поділля). 
Мацько Віталій Петрович — літературознавець, прозаїк, поет, перекладач, краєзнавець, журналіст, доктор філологічних 
наук (2010), професор (2013). 

900. Володимир Васильович Стрєлко : біобібліогр.: до 60-річчя з дня народж. / уклад.: Л. М. Бабанська, 
М. О. Багрєєва, П. Н. Бублік [та ін.] ; авт. вступ. ст. М. Т. Картель ; НАН України, [Ін-т сорбції та пробл. ендоекол. НАН 
України]. – Київ : Наук. думка, 1997. – 211 с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: ВА584054 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі фізико-хімії, доктора хімічних наук (1975), професора, академіка 
НАН України (1995) В. В. Стрєлко. Подано основні дати життя та діяльності В. В. Стрєлка, список літератури про нього 
[1977–1995], хронологічний покажчик праць ученого [1962–1996], покажчик авторських свідоцтв та патентів. 

901. Володимир Карпович Морозюк : бібліогр. покажч. : до 40-річчя істрико-краєзнавчої діяльності та 60-річчя з дня 
народж. / упоряд. Б. Гаврилів ; Всеукр. спілка краєзнавців, Івано-Франків. обл. організація. – Івано-Франківськ, 1997. – 15 с. 
НБУВ: Р81711 
Видання, присвячене публіцисту, краєзнавцю В. К. Морозюку, складається з розділів: «Основні дати життя і краєзнавчої 
діяльності», «Публіцистика», «Радіопередачі Запорізького обласного радіо», «Особисті зібрання у фондах», «Матеріали про 
історико-краєзнавчу і громадську діяльність В. К. Морозюка», «Покажчик публікацій В. К. Морозюка в бібліографічних 
виданнях України». Хронологічні межі вміщених матеріалів — 1959–1996 рр. Без допоміжних покажчиків. 

902. Володимир Кузьмич Міхеєв — професор Харківського університету: біобібліогр. покажч. / уклад. 
В. Д. Прокопова ; вступ. ст. : С. М. Куделко, С. І. Посохов ; наук. ред. Б. П. Зайцев ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька ; ХДУ, 
ЦНБ. – Харків : ХДУ, 1997. – 32 с.  
Історик, археолог, доктор історичних наук (1986). Іменний покажчик. 

903. Ганна Іванівна Верес (1928) : біобібліогр. довідка / склад. В. М. Гонтарук ; наук. ред. та відп. за вип. 
М. П. Зніщенко ; Київ. обл. упр. культури, Київ. обл. б-ка для дітей. – Київ : Смолоскип, 1997. – 8 с. – (Серія «Видатні жінки 
Київщини» ; вип. 3).  
Бібліографічний список про заслуженого майстра народної творчості в галузі художнього ткацтва Г. І. Верес. 

904. Геннадій Васильович Бурнашов : біобібліогр. покажч. / упоряд. Г. В. Горбань ; Івано-Франків. ОУНБ 
ім. І. Франка, Літ. музей Прикарпаття. – Івано-Франківськ : ЛІК, 1997. – 18 с. : іл. НБУВ: Р107705 
Видання, присвячене письменнику, публіцисту Г. В. Бурнашову, містить основні рубрики: «Основні дати життя і 
діяльності», «Участь у творчих конкурсах», «Публікації» [1975–1997], «Рецензії на книги та відгуки про творчу діяльність 
Г. Бурнашова», «Прихильники та опоненти». Без допоміжних покажчиків. 

905. Графіка Георгія Сергеєва з фондів НБУВ : кат. колекції / уклад.: Л. М. Гутник, І. І. Цинківська, Г. М. Юхимець ; відп. 
ред. Н. Б Захарова ; бібліогр. ред. І. Д. Войченко ; НАН України, НБУВ. – Київ : [б. в.], 1997. – 33 с. НБУВ: Р82673 
Каталог містить опис 183 графічних робіт та рисунків (переважно екслібрисів), виконаних Георгієм Олександровичем 
Сергеєвим для персональних володарів, а також окремих установ і організацій [1977–1996]. У розділі «Література про 
творчість Г. О. Сергеєва» подано каталог виставок та конкурсів за участю художника та публікацій матеріалів про нього. 
Іменний покажчик, покажчик прізвищ зображених осіб, список виставок та конкурсів. 

906. Добко Т. В. Василь Степанович Бабич : біобібліогр. покажч. / Т. В. Добко ; авт. вступ. ст. В. І. Чепелєв ; відп. ред. 
А. П. Корнієнко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 1997. – 45 с. : портр. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 9). 
НБУВ: ВА576202, Онищенко О.С./Р102 
Видання, присвячене бібліотекознавцю, бібліографу, педагогу, історику, кандидату історичних наук (1979), професору, 
заслуженому працівнику культури України (1982) В. С. Бабичу, складається з біографічної статті «Бібліотекознавець, 
бібліограф, педагог» та розділів: «Хронологічний покажчик праць В. С. Бабича» [1959–1997], «Література про 
В. С. Бабича та його праці» (за алфавітом; 1971–1997 рр.). Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

907. Евгений Иванович Нечепорук : библиогр. указ. тр., 1968–1997 / сост. : М. В. Дорошко, М. М. Калмыкова ; 
предисл. А. И. Домбровский ; отв. ред. Л. М. Потапова ; Симф. гос. ун-т, Науч. б-ка. – Симф. : [б. и.], 1997. – 51 с.  
НБУВ: ВА603895 
Видання, присвячене вченому-літературознавцю Є. І. Нечепоруку, складається зі вступної статті «Краткий очерк научной 
и педагогической деятельности Е. И. Нечепорука» та розділів: «Литература о научной деятельности Е. И. Нечепорука» 
[1983–1997], «Библиография трудов Е. И. Нечепорука, 1968–1997». Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

908. Ейснер Федір Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1940–1988 рр. / упоряд. : В. П. Буркат, А. А. Бондар, 
З. П. Кирпаль [та ін.] ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 1997. – 40 с. 
Вчений у галузі тваринництва, доктор с. г. наук, професор, член-кореспондент ВАСГНІЛ. 

909. Зелинский Игорь Петрович : биобиблиогр. указ. / сост., авт. вступ. ст. М. А. Подрезова ; ред. С. М. Кириченко ; 
ОГУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. – Одесса : [б. и.], 1997. – 49 с. – (Сер. «Биобиблиогр. ученых ун-та ; вып. Геологи»).  
Вчений-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Іменний покажчики співавторів.  

910. Іван Іларіонович Лукінов : біобібліогр. до 70-річчя / упоряд. : І. О. Сінчило, В. Є. Міхіденко ; авт. вступ. ст. : 
Л. К. Безчасний, М. С. Герасимчук, Т. І. Дерев’янкін [та ін.] ; ред. О. М. Онищенко. – Київ : Наук. думка, 1997. – 119 с. : іл. – 
(Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: АО259295 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора економічних наук (1965), професора, академіка АН УРСР (1976), УААН 
(1991) І. І. Лукінова. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1967–1997], 
хронологічний покажчик праць ученого [1954–1997], предметно-систематичний та іменний покажчики. 

911. Іван Лозинський (1927–1992) : бібліогр. покажч. / упоряд. М. Кривенко ; ред. Л. Терещенко ; худ. оформл. 
Р. Яців ; Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в.], 1997. – 67, [1] с. – (Науковці Львівщини). НПБУ: А589655 
Літературознавець, бібліограф Іван Миколайович Лозинський. 

912. Іван Прохорович Запісочний : (біобібліогр. до 75-річчя) / упоряд. В. Т. Маслюк ; авт. вступ. ст. : О. Б. Шпеник, 
Л. Л. Шимон, В. А. Кельман ; відп. ред. А. М. Завілопуло. – Київ : Наук. думка, 1997. – 105 с. : портр. – (Біобібліогр. учених 
України / НАН України). НБУВ: ВА578662 
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Видання, присвячене доктору фізико-математичних наук (1967), професору, заслуженому діячу науки України І. П. 
Запісочному, включає нарис про життєвий і творчий шлях ученого; список літератури про нього [1964–1997]; 
хронологічний покажчик друкованих праць І. П. Запісочного [1952–1996]; список учнів професора І. П. Запісочного, які 
під його керівництвом виконали кандидатські дисертації та стали докторами наук: докторські дисертації [1975–1995], 
кандидатські дисертації [1960–1994]. Наприкінці видання розміщено покажчик співавторів, список скорочень. 

913. Ігнатович О. С. Петро Скунць : бібліогр. покажч. / О. С. Ігнатович ; наук. консульт.-ред. В. Поп ; бібліогр. ред. 
Л. О. Мельник ; відп. за вип. О. І. Почекутова ; УжДУ, Наук. б-ка. – Ужгород : ВАТ «Патент», 1997. – 162 с.     НБУВ: ВА578586 
Видання підготовлено до 55-річчя від дня народження та 40-річччя творчої діяльності поета, публіциста, громадського 
діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка (1997) Петра Миколайовича Скунця. Складається зі вступної 
статті «Щоб серце мало сонця досхочу» та бібліографії, яку подано у розділах: «Твори» (окремі видання [1961–1997]; 
«Література про життя і творчість Петра Скунця»; «Бібліографічні та довідкові матеріали» [1966–1996]. Із допоміжних 
подано іменний покажчик та використаних періодичних видань. 

914. Ігор Костянтинович Походня / упоряд. бібліогр. покажч. : Л. В. Бєляєва, О. С. Котельчук, О. М. Лавриненко, 
Д. С. Пшеничникова ; вступ. ст. : В. К. Лебедєв, О. М. Суптель ; НАН України, Ін-т електрозварювання. – Київ : Наук. думка, 
1997. – 203 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: АО259408 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого у галузі металургії і технології металів, доктора технічних наук (1968), 
академіка АН УРСР (1976) І. К. Походні (укр., рос., англ. мовами). У виданні подано основні дати життя і діяльності 
вченого (укр., рос., англ. мовами), список літератури про нього [1970–1997], хронологічний покажчик друкованих праць 
І. К. Походні [1953–1996]. 

915. Ігор Терентійович Купріянов: до 60-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. О. Стадніченко ; 
Запоріз. орг. СПУ. – Запоріжжя : Хортиця : [б. в.], 1997. – 16 с. : портр.  НБУВ: Р83186 
Видання присвячене письменнику, літературознавцю, критику І. Т. Купріянову. Складається з короткої біографічної довідки 
та розділів: «Праці І. Т.Купріянова» [1962–1997], «Література про нього» [1979–1997]. Без допоміжних покажчиків. 

916. Королевич Н. Ф. Бібліограф Іван Захарович Бойко (1908–1970) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; наук. ред. 
А. П. Корнієнко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 1997. – 29 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 8). НБУВ: Р86218, Р86517 
Видання складається з розділів: «Бібліографія», «Діяльність на ниві української літературної бібліографії», «І. З. Бойко — 
пропагандист творів російських письменників та їх зв’язків з Україною», «Довідково-бібліографічні роботи І. З. Бойка в 
ЦНБ АН України». У додатках подано «Хронологічний покажчик праць І. З. Бойка» [1939–1967], «Література про 
І. З. Бойка» [1965–1992]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

917. Королевич Н. Ф. Бібліограф Микола Федорович Яшек (1883–1966) : бібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; наук. ред. 
А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 1997. – 28 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 10)  НБУВ: Р84020 
Видання складається з двох частин: біографічної, яка містить біографію вченого та аналіз його наукового доробку та 
бібліографії. Остання містить «Хронологічний покажчик праць М. Ф. Яшека» [1918–1964], «Літературу про М. Ф. Яшека» 
[1925–1994]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

918. Леонид Григорьевич Орлов / сост. и авт. вступ. ст. В. И. Большаков ; ред. О. В. Щербакова ; Междунар. 
инженер. акад., Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск : [б. и.], 1997. – 49 с. : ил., портр. – 
(Библиогр. выдающихся ученых). НБУВ: Р83159 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі фізики міцності й пластичності металів, доктора фізико-
математичних наук (1984), професора Л. Г. Орлова. Подано основні дати його життя і діяльності, покажчик праць ученого 
[1958–1994], іменний покажчик, предметний покажчик. 

919. Марко Ігорович Бажанов : (до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. та громад. діяльності) / упоряд. 
Ю. В. Баулін. – Харків : Право, 1997. – 29 с. : портр. – (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців / АПрН України). 
НБУВ: Р82757 
До видання включено біографічну статтю про життєвий і творчий шлях ученого-правознавця, доктора юридичних наук 
(1967), професора, академіка АПрН України (1993), заслуженого діяча науки і техніки УРСР, основні дати життя і 
діяльності, розділ «Учні професора М. І. Бажанова», список наукових праць, який має підрозділи: монографії [1954–1996], 
коментарі [1968–1989], підручники [1971–1997], навчальні посібники [1962–1986], лекції [1992–1995], навчально-
методичні матеріали [1955–1978], статті [1950–1995], тези наукових доповідей [1962–1995], рецензії [1964–1982], брошури 
[1955–1978], рукописи [1951–1988], довідкові матеріали [1973–1997]. 

920. Мельничук Дмитро Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–1997 рр. / упоряд. : П. В. Усатюк, 
В. В. Кожукало, Л. М. Жуковська ; відп. ред. М. І. Цвіліховський ; Нац. аграр. ун-т. – Київ : [б. в.], 1997. – 48 с.  
Вчений у галузі біохімії тварин, доктор біологічних наук (1978), професор, академік НАН України (1997), академік УААН (1990). 

921. Мирослав Мороз : бібліогр. покажч. / упоряд. М. О. Мороз ; літ. ред. М. Легкий ; НАН України, Ін-т літератури 
ім. Т. Г. Шевченка, Львів. від-ня. – Львів : [б. в.], 1997. – 51 с. – (Бібліогр. сер. ; вип. 2).  НБУВ: ВА578228 
Видання містить біографічну довідку та список праць [1957–1997] бібліографа, літературознавця, етнографа, 
фольклориста Мирослава Олександровича Мороза. Із допоміжних покажчиків подано іменний та назв творів. 

922. Михаил Савельевич Альтер : библиогр. указ. / сост. : Т. Н. Дремова, Н. А. Разумняк, О. Л. Шаталова ; вступ. ст. 
В. И. Романько ; науч. ред. Е. В. Башун ; ред. Ю. А. Лебедева ; отв. за вып. Л. А. Новакова ; Донец. ОУНБ 
им. Н. К. Крупской, Обл. юнош. б-ка. – Донецк : [б. в.], 1997. – 40 с. – (Краеведы Донетчины). 
Історик-краєзнавець, письменник та журналіст. 

923. Наукові праці Каплуна Віталія Григоровича : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель ; голов. ред. В. С. Яремчук ; 
відп. за вип. В. М. Петрицька ; Технол. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1997. – 32 с. – (Бібліогр. вчених Технол. 
ун-ту Поділля). НБУВ: Р94895 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1991), професору В. Г. Каплуну, включає статтю від упорядника, перелік 
наукових праць ученого [1967–1996], список авторських свідоцтв [1987–1992], патентів [1994, 1997]. Наприкінці подано 
допоміжний покажчик співавторів та список періодичних видань, статті з яких увійшли до покажчика. 

924. Наукові праці Косенкова Володимира Даниловича : бібліогр. покажч. / упоряд. Ж. В. Підлісна ; голов. ред. 
В. С. Яремчук ; відп. за вип. В. М. Петрицька ; Технол. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1997. – 17 с. – (Бібліогр. 
вчених Технол. ун-ту Поділля).  НБУВ: Р94900 
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У покажчику подано матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата технічних наук, доцента, 
декана факультету радіоелектроніки В. Д. Косенкова. Видання складається з рубрик: «Наукові праці» [1974–1995], 
«Авторські свідоцтва» [1974–1990], «Патенти» [1984–1996], «Депоновані рукописи» [1980–1988]. 

925. Олександр Маркович Бандурка — генерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук, професор, ректор 
Університету внутрішніх справ : бібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж. / упоряд. : С. М. Куделко, С. І. Посохов ; ред. та 
авт. біогр. нарису О. Н. Ярмиш ; Ун-т внутрішніх справ. – Харків : Ун-т внутр. справ, 1997. – 32 с. : портр.      НБУВ: Р81427 
Відкривається покажчик біографічним нарисом «Олександр Маркович Бандурка». Далі розміщено наступні розділи: «Віхи 
життя, громадської та науково-педагогічної діяльності О. М. Бандурки», «Праці О. М. Бандурки» [1978–1997], «Інтерв’ю з 
О. М. Бандуркою» [1983–1997], «Промови на засіданнях Верховної Ради України», «Дисертації, захищені під 
керівництвом О. М. Бандурки», «Література про О. М. Бандурку [1972–1996], «Фотографії» (перелік видань, що вміщують 
фото) [1983–1997], «Список періодичних видань, наведених у покажчику», «Іменний покажчик». 

926. Олександр Неприцький-Грановський (1887–1976) : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. Чернихівський, А. Ленчишин ; 
ред. Г. Моліцька ; відп. за вип. В. І. Вітенко ; Терноп. держ. ОУНБ, Кремен. краєзнав. музей. – Тернопіль : Лілея, 1997. – 
104 с. : фотогр.   НБУВ: ВА577365 
Покажчик присвячено зоологу, доктору ентомології (1925), професору, поету Олександру Анастасійовичу Неприцькому-
Грановському. Крім біографічної інформації та бібліографії творів ученого до видання включено допоміжні покажчики: 
алфавітний покажчик наукових праць, алфавітний покажчик художніх і публіцистичних творів О. Неприцького-
Грановського, переклади, рукописна спадщина, алфавітний покажчик авторів та назв, покажчик псевдонімів та 
криптонімів.  

927. Олександр Парфенійович Бородін / авт. вступ. ст і уклад. В. М. Шатаєв ; М-во трансп. України, Харків. держ. 
акад. залізн. трансп., Київ. ін-т залізн. трансп. – Київ : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. – 46 с. : портр.        НБУВ: Р84093 
Видання, присвячене інженеру шляхів сполучення, вченому у галузі техніки залізничного транспорту О. П. Бородіну, 
складається з «Короткого нарису наукової, інженерної та громадської діяльності О. П. Бородіна» та розділів: «Основні 
дати життя і діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна», «Література про життя та діяльність О. П. Бородіна» [1888–
1995], «Покажчик друкованих праць», який складається з «Хронологічного покажчика друкованих праць О. П. Бородіна» 
[1870–1898], алфавітного покажчика статей, іменного покажчика. 

928. Олексій Григорович Ситенко : бібліогр. до 70-річчя з дня народж. / упоряд. О. В. Угрюмова ; авт. вступ. ст. : 
О. І. Ахієзер, В. Г. Бар’яхтар, М. С. Бродин [та ін.] ; відп. ред. В. М. Хряпа. – Київ : Наук. думка, 1997. – 92 с. – (Біобібліогр. 
вчених України / НАН України).   НБУВ: ВА574080 
Видання знайомить з життям і діяльністю вченого в галузі теоретичної ядерної фізики та фізики плазми, доктора фізико-
математичних наук (1959), професора, академіка АН УРСР (1982) О. Г. Ситенка. Подано короткий нарис наукової, 
педагогічної та науково-організаційної діяльності вченого, основні дати його життя та діяльності, список літератури про 
нього [1943–1997], перелік монографій та підручників [1964–1997], книг та збірників праць, редагованих О. Г. Ситенком 
[1972–1996], наукових праць, опублікованих в журналах та у вигляді препринтів [1952–1997]; іменний покажчик. 

929. Олексій Столбін. Віхи життя і творчості : біобібліогр. словник / Сум. обл. б-ка для дітей ім. М. Островського. – 
Суми : Козацький вал, 1997. – 32 с.  НБУВ: Р81515 
Видання підготовлено до 75-річчя від дня народження та 50-річчя літературної творчості письменника, прозаїка Олексія 
Петровича Столбіна. Складається з автобіографії та бібліографії. Остання включає рубрику «Твори О. П. Столбіна» (з 
анотаціями та витягами із рецензій) [1961–1994]. Окремо подано списки опублікованих оповідань [1968–1996] та рецензії 
на його твори [1971–1996]. Без допоміжних покажчиків. 

930. Погребенник Ф. П. Лев Бачинський (1872–1930) : біобібліогр. нарис / Ф. П. Погребенник ; бібліогр. підгот. О. О. Гри-
ценко ; відп. ред. В. О. Кононенко ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 1997. – 30 с. – До 125-річчя від дня народж.       НБУВ: Р86220 
До видання включено біографічний нарис про громадсько-політичного діяча, віце-президента УНР Льва Васильовича 
Бачинського, його листування з Михайлом Павликом та список літератури про життя і діяльність Л. Бачинського [1907–
1994] (за алфавітом). 

931. Промисловець, благодійник, меценат: до 175-річчя від дня народж. І. Г. Харитоненка : бібліогр. покажч. / склали : 
Л. А. Покидченко, О. К. Линник ; відп. за вип. Л. О. Демченко ; Сум. ОУНБ, Держ. арх. Сум. обл. – Суми : [б. в.], 1997. – 20 с. 
НПБУ: А595394 
Іван Герасимович Харитоненко — землевласник і цукрозаводчик, відомий філантроп. Без допоміжних покажчиків. 

932. Професор Іван Гранчак : до 70-річчя від дня народж. / упоряд. і ред. М. Зимомря. – Ужгород : Патент, 1997. – 
179 с. : іл. НБУВ: ВА580863 
Збірник присвячено Івану Михайловичу Гранчаку — історику, громадському діячу, доктору історичних наук (1967), 
професору, академіку Міжнародної слов'янської АН (1998), заслуженому працівнику освіти України. Зміст видання: 
Зимомря М. «Крона працелюбної душі (сторінки життя та діяльності Івана Гранчака)»; «Шлях у науку — не гладка 
дорожка, а складна: відповіді Івана Гранчака на запитання доцента кафедри історії України Миколи Вегеша»; Ліхтей І. 
«Історія країн Центральної Європи (Словаччина, Чехія, Угорщина) в працях професора Івана Гранчака»; Вегеш М., 
Данилюк М. «Проблеми історії Закарпаття в науковій спадщині Івана Гранчака»; Гомонний В. «Робота на педагогічній 
ниві»; Макара М., Чаварга І. «Учитель і його учні»; Фединишенець В. «Поїзд професора Івана Гранчака»; Олашин М. 
«Професор Іван Гранчак: бібліографічний покажчик» (І. Монографії та брошури [1953–1995]; ІІ. Наукові статті, 
повідомлення, рецензії [1952–1997]; ІІІ. Науково-методичні публікації [1958–1997]; ІV. Науково-популярні та 
публіцистичні статті [1952–1997]; V. Редаговані видання [1958–1997]; VІ. Література про життя, науково-педагогічну та 
громадську діяльність І. М. Гранчака [1965–1996]); «Список авторефератів дисертацій, написаних під керівництвом 
професора І. М. Гранчака» (1. Автореферати докторських дисертацій колишніх аспірантів І. Гранчака [1985, 1997]; 2. 
Автореферати кандидатських дисертацій [1970–1997]); «Список використаних періодичних видань»; «Доповнення до 
розділу VІ [1997]»; «Іменний покажчик»; [Фото матеріали]. 

933. Роман Петрович Базилевич / уклад.: О. М. Мізерник, О. В. Шишка ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – 
Львів : Центр Європи, 1997. – 80 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 4). –  
Покажчик знайомить з основними етапами життя, науковою, науково-організаційною, виробничою і педагогічною 
діяльністю доктора технічних наук, професора Львівської політехніки, завідувача кафедри програмного забезпечення, 
академіка АІН України Р. П. Базилевича. Подано основні дати його життя та діяльності, список літератури про академіка 
[1991–1995] та літератури про його спортивну діяльність [1965–1972], перелік спортивних нагород Р. П. Базилевича [1958–
1966], бібліографію його опублікованих праць [1960–1995], перелік авторських свідоцтв [1968–1975], звітів з науково-
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дослідної роботи [1972–1995], список доповідей на наукових конференціях (неопубліковані) [1961–1995], автореферати 
кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом Р. П. Базилевича [1972–1997], іменний покажчик співавторів. 

934. Саблук Петро Трохимович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–1996 рр. / упоряд. : Л. О. Степаненко, 
Л. Г. Сливкіна ; відп. ред. А. А. Фесина ; УААН, Ін-т аграрної економіки. – Київ : Віпол, 1997. – 96 с. НБУВ: ВА576689 
Висвітлено основні етапи життя, наукову та громадсько-політичну діяльність П. Т. Саблука — ученого економіста-
аграрника, доктора економічних наук (1990), професора, академіка УААН (1993). Вміщено хронологічний покажчик 
наукових праць ученого [1965–1996]; праці, опубліковані за редакцією П. Т. Саблука [1987–1996]; законодавчі акти 
України, опрацьовані за його участю [1990–1996]; список літератури про життя і діяльність П. Т. Саблука [1993–1996]; 
інформацію про наукову школу вченого: на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук [1993–1995], доктора 
філософських наук [1993, 1995], кандидата економічних наук [1991–1995]. 

935. Сергій Васильович Волков / уклад. О. Б. Бабушкіна ; авт. вступ. ст. : І. А. Шека, В. І. Шаповал ; відп. ред. 
О. Г. Зарубицький ; пер. вступ. ст. на англ. мову Т. В. Піскунова. – Київ : Наук. думка, 1997. – 199 с. : портр. – (Біобібліогр. 
вчених України / НАН України).  НБУВ: АО259175 
Покажчик знайомить з життєвим та творчим шляхом ученого у галузі фізичної хімії, доктора хімічних наук (1974), 
професора, академіка АН України (1992) С. В. Волкова. Відкриває видання стаття (укр., рос. та англ. мовами) про 
життєвий та творчий шлях С. В. Волкова. Далі подано основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про 
нього [1976–1996], бібліографічний покажчик друкованих праць [1963–1996], покажчик авторських свідоцтв, покажчик 
співавторів, предметний покажчик. 

936. Скоробагатько Віталій Якович / уклад.: О. І. Бобик, Д. І. Боднар, П. І. Каленюк [та ін.] ; НАН України, Ін-т 
прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Київ : [б. в.], 1997. – 72 с. : портр.       НБУВ: ВА578151 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора фізико-математичних наук (1965), професора 
В. Я. Скоробагатька. Подано наукові результати вченого, список наукових праць Віталія Яковича Скоробагатька [1953–
1997], перелік авторефератів дисертацій, виконаних під його керівництвом [1962–1997] та під керівництвом учнів 
професора В. Я. Скоробагатька. Спогади про нього. 

937. Степан Якимович Ярема : біобібліогр. / уклад. Л. С. Ярошевська ; редкол. В. В. Панасюк [та ін.] ; НАН України, 
Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів : [б. в.], 1997. – 70 с. : портр.  НБУВ: АО259050 
Видання, присвячене вченому у галузі твердого тіла та матеріалознавства С. Я. Яремі, містить вступну статтю «Степан 
Якимович Ярема. Короткий огляд наукової діяльності», «Основні біографічні дати», «Покажчик друкованих праць 
Степана Якимовича Яреми» [1955–1997], «Нормативні документи випробовувань матеріалів на тріщинотривкість» [1978–
1995], «Авторські свідоцтва» [1968–1981], «Тези та наукові доповіді» [1952–1996], «Науково-популярні статті» [1951–
1996], «Науково-інформаційні матеріали, рецензії та редагування» [1960–1997]. Із допоміжних покажчиків подано 
покажчик авторів та предметний. 

938. Супруненко О. Б. Олександр Терещенко / О. Б. Супруненко ; Полтав. облдержадміністрація, Упр. культури, Центр 
охорони та досліджень пам'яток археології. – Полтава : Археологія, Полтав. літератор, 1997. – 8 с. – (Препринт ; вип. 11). 
НБУВ: Р81982 
Олександр Власович Терещенко — рос. і укр. етнограф, археолог і літературознавець. Включено біографічну статтю з 
аналізом діяльності. Наприкінці «Список основних праць О.В. Терещенка» [1835–1861]. 

939. Теофіль Комаринець. 1927–1991 : бібліогр. покажч. / упоряд. : М. Гордій, О. Комаринець ; авт. вступ. ст і відп. 
ред. О. Купчинський. – Львів : [НТШ], 1997. – 38 с. : іл., портр. – (Наук.-довідк. вид. Сер. 1 : Бібліогр. / НТШ, Комісія бібліогр. 
і книгознавства ; т. 6).  НБУВ: Р84974 
Видання, присвячене вченому-літературознавцю, фольклористу, доктору філологічних наук (1987), професору Теофілу 
Івановичу Комаринцю, містить вступне слово про вченого, перелік його наукові публікації [1954–1995], статті у газетах 
[1960–1991], редакторську роботу Т. Комаринця [1978–1993], список літератури про життя та діяльність вченого [1963–
1995]. До допоміжного апарату включено умовні скорочення та іменний покажчик. 

940. Тіменик З. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). 1882–1972 : життєписно-бібліогр. нарис / З. Тіменик ; відп. ред. 
О. Купчинський ; НТШ у Львові. – Львів : [б. в.], 1997. – 227 с. – (Визначні діячі НТШ ; 6). – На обкл. автор не зазначений. 
НБУВ: ВА587597 
Наведено короткі відомості про життя і діяльність Івана Івановича Огієнка. Досліджується його вклад у світову науку як 
історика церкви, богослова, філософа, перекладача Біблії і богослужбових книг, палеографа, культуролога, редактора і 
видавця, мовознавця, публіциста, літературного критика, бібліотекознавця. Висвітлюється державотворча діяльність 
І. Огієнка, який прагнув до співпраці (також і в громадській сфері) з різними суспільно-політичними напрямами, течіями, 
партіями, рухами. Окремі питання присвячено його педагогічній, художній, фольклорно-етнографічній і мистецтвознавчій 
спадщині, а також його діяльності як дійсного члена НТШ. Подано бібліографію його творів, які були видані протягом 
1907–1972 рр. 

941. Туряниця В. В. Іван Сенько : біобібліогр. покажч. / В. В. Туряниця, О. Г. Люта, І. В. Хланта ; ред. Л. К. Яцишин. – 
Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. ком. у справах преси та інформації, 1997. – 48 с. : портр. НБУВ: Р84597 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження літературознавця, фольклориста, краєзнавця Івана Михайловича 
Сенька. Складається з короткої біографічної довідки та розділів: «Книги. Наукові статті. Художні твори. Публіцистика. 
Рецензії. Публікації усної народної творчості» [1961–1996], «Література пр життя і творчість» [1964–1996]. Із допоміжних 
покажчиків подано іменний. 

942. Український письменник Олесь Досвітний. 1891–1934 : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Л. Манова ; ред. 
Л. П. Суворова ; відп. за вип. В. О. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1997. – 35 с. – (Повернені імена). 
НБУВ: Р85313 
Видання, присвячене письменнику та політичному діячу Олесю Досвітньому (справж. Скрипаль-Міщенко Олександр 
Федорович) складається з короткої біографічної довідки та наступних розділів: «Твори Олеся Досвітнього» [1920–1990], 
«Література про життя і творчість Олеся Досвітнього» [1924–1990], «Рецензії на твори Олеся Досвітнього» [1925–1962], 
«Суспільно-політична та громадська діяльність письменника» [1924–1996], «Спогади» [1968–1972], «Фотографії Олеся 
Досвітнього та шаржі на нього» [1925–1995], «Бібліографія» [1928–1993]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та 
список творів. 

943. Штойко П. Степан Рудницький. 1877–1937 : життєписно-бібліогр. нарис / П. Штойко ; відп. ред. О. Купчинський ; 
НТШ у Львові. – Львів : [б. в.], 1997. – 181 с. – (Визначні діячі НТШ ; 2). – На обкл. автор не зазначений.    НБУВ: ВА587600 
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Видання, присвячене географу і картографу, доктору філософії (1901), професору Степану Львовичу Рудницькому, 
складається з двох частин: біографічної, яка містить основні віхи життєпису вченого географа С. Рудницького та 
бібліографічної. Остання включає праці С. Рудницького з історії, астрономії, географії, картографії, різні нариси, розвідки, 
огляди, рецензії, відгуки, промови та інші матеріали, як друковані, так і ті, що через певні причини не вийшли друком. 
Вони розміщені в таких розділах: «Бібліографія праць С. Рудницького» [1896–1994], «Карти і картосхеми, які розробив 
С. Рудницький» [1906–1932], «Матеріали, що зберігаються в архівах», «Згадки про неопубліковані праці». Без допоміжних 
покажчиків.  

944. Элла Исааковна Соломоник / сост. : И. Лисовый, А. Г. Герцен ; Симф. гос. ун-т, Каф. ист. древнего мира и сред. 
веков, Крым. фил. Ин-та археологии АН Украины. – Симф. : [б. и.], 1997. – 11 с. : портр.  
Висвітлено життєвий і творчий шлях археолога, доктора історичних наук (1968), професора Елли Ісаківни Соломоник. 
Подано найважливіші її публікації [1959–1990], статті [1951–1994], доповіді, рецензії, відгуки; нариси та замітки про 
Е. І. Соломоник [1991–1994]. 

945. Юрій Кирилович Рудавський / уклад.: І. О. Бєлоус, О. В. Шишка, О. М. Мізерник, В. М. Колісник ; Держ. ун-т 
«Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Центр Європи, 1997. – 32 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 5). 
Видання знайомить із життєвим і творчим шляхом фізика, доктора фізико-математичних наук (1986), професора 
Ю. К. Рудавського. Подано основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про нього [1985–1996], 
бібліографію опублікованих наукових праць [1974–1997]; звіти з науково-дослідних робіт, автореферати дисертацій, 
виконаних під керівництвом Ю. К. Рудавського [1973–1996], доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1989–
1994], іменний покажчик співавторів. 

946. Юрій Клен — поет, перекладач, літературознавець (1891–1947) : бібліогр. покажч. / уклад.: Т. В. Гологорська, 
Т. Г. Шерстюк ; авт. передм. Т. Шерстюк ; ред. Л. П. Суворова ; відп. за вип. В. О. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – 
Харків : [б. в.], 1997. – 41 с. – (Діячі укр. діаспори). НБУВ: Р83397 
Видання, присвячене Юрію Клену (справж. Освальд Бурґгардт), складається з біографічної довідки та розділів: «Твори 
Юрія Клена» [1915–1960], «Література про життя і творчість Юрія Клена» [1923–1995], «Спогади про поета», «Юрій Клен 
у художній творчості», «Бібліографічні матеріали». Хронологічні межі відібраного матеріалу — 1915–1995 рр. Із 
допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик творів та іменний. 

947. Юрій Сергійович Ліпатов / уклад. Г. М. Кривченко ; вступ. ст. : Т. Т. Тодосійчук, В. Ф. Росовицький. – Київ : Наук. 
думка, 1997. – 315 с. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: АО259782 
Видання підготовлено до 70-річчя від дня народження вченого у галузі високомолекулярних сполук, доктора хімічних 
наук, професора, академіка АН УРСР (1973), заслуженого діяча науки і техніки Ю. С. Ліпатова. Складається з розділів: 
«Життя та творчий шлях Ю. С. Ліпатова», «Основні підсумки наукової діяльності Ю. С. Ліпатова», «Література про життя 
та діяльність Ю. С. Ліпатова» [1979–1987], «Покажчик друкованих праць». Останній містить хронологічний покажчик 
[1951–1996], перелік видань під його редакцією та покажчик періодичних видань. 

948. «Я з Вами по всі дні і до кінця віку». Блаженніший Патріарх Кардинал Йосиф Сліпий 17.02.1892 – 7.09.1984 : 
бібліогр. покажч. / уклад. А. О. Ленчишин ; ред. Г. С. Моліцька ; авт. передм. Н. І. Опалко ; Терноп. ДОУНБ. – Тернопіль : 
[б. в.], 1997. – 64 с. НБУВ: ВА575458 
Видання підготовлено до 105-ої річниці від дня народження церковного діяча Патріарха Йосифа Сліпого (у світі Йосиф 
Коберницький-Дичковський). Складається зі вступної статті «Життя Й. Сліпого — подвиг в ім’я Бога та України» та 
розділів: «Праці Патріарха Йосипа Сліпого. Українською мовою. [1918–1996], Патріарха Йосипа Сліпого. Іноземними 
мовами. [1923–1933]», «Про Йосифа Сліпого» [1966–1996], «Вшанування пам’яті Патріарха Йосифа Сліпого» [1968–1984], 
«Поетичні рядки про Йосипа Сліпого» [1975–1996]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик праць, 
авторів, назв статей, перелік переглянутих вітчизняних видань. Інформацію в розділах подано за тематичним принципом. 

949. Яків Данилович Плоткін / уклад.: І. О. Білоус, О. М. Мізерник ; ред. О. В. Шишка ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», 
НТБ. – Львів : Центр Європи, 1997. – 57 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 7).     НБУВ: АО259822 
Висвітлено життєвий та творчий шлях доктора економічних наук (1976), професора Я. Д. Плоткіна. Подано основні дати 
його життя та діяльності, список літератури про нього [1976–1996], бібліографію опублікованих праць Я. Д. Плоткіна 
[1959–1997], перелік доповідей на наукових конференціях (неопублікованих) [1975–1993], науково-дослідних робіт, 
виконаних під керівництвом Я. Д. Плоткіна [1966–1993]; список авторефератів кандидатських дисертацій, захищених під 
керівництвом Я. Д. Плоткіна [1970–1996]. 

950. Яків Павлович Новицький : бібліогр. список / [уклад]. : Г. Нагорна, І. Шершньова ; Упр. культури облдержадмін., 
Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : [б. в.], 1996. – 22 с. – (Дослідники рідного краю ; вип. 1).  
Видання містить коротку біографічну довідку, праці історика, археолога, етнографа, фольклориста, краєзнавця, педагога, 
члена-кореспондента ВУАН (1924) Я. П. Новицького [1876–1911], перелік його архівних матеріалів та список літератури 
про життя і діяльність вченого [1904–1992]. 

951. Ярослава Закревська : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Чікало, Я. Єрмолович ; авт. передм. П. Гриценко ; НАН 
України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – 65 с. : 
іл., портр.  НБУВ: ВА585970 
Видання, присвячене вченому-мовознавцю, доктору філологічних наук (1985), професору Ярославі Василівні Закревській, 
включає статтю про її життєвий і творчий шлях, хронологічний покажчик друкованих праць [1956–1997], матеріали про 
наукову діяльність Я. Закревської та посилання на її праці [1956–1996], алфавітний покажчик друкованих праць 
Я. Закревської, алфавітний покажчик редагованих праць, діалектологічні експедиції під керівництвом і за участю 
Я. Закревської [1951–1997]. 

952. Яценко Яків Лукич (1895–1977) : біобібліогр. покажч. / склали : С. К. Ісаєва, І. О. Раздуй ; Полтав. с.-г. дослід. 
станція ім. М. І. Вавілова. – Полтава : [б. в.], 1997. – 18 с. – (Матеріали до біобібліогр. діячів с.-г. науки). 
Вчений у галузі селекції злакових рослин. 

1998 

953. А. И. Тихонов : к 60–летию со дня рождения и 40–летию науч.–пед. и общ. деятельности : библиогр. / сост. : 
В. В. Хивренко, Т. Г. Янгаева, Л. Н. Губская, Т. А. Хохлова, Т. Г. Ярных. – Харьков : Основа, 1998. – 144 с.  
Висвітлено життя, науково-педагогічну і громадську діяльність ученого в галузі фармації, доктора фармацевтичних наук 
(1984), професора Олександра Івановича Тихонова. 


