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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. 
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954. Ада Семенівна Чачко — бібліотекознавець, педагог, соціолог : біобібліогр. покажч. / уклад. С. А. Стельмах ; авт. 
вступ. ст. Е. А. Афонін ; Міжнар. акад. інформатизації при ООН, Від-ня бібліотекознавства. – Київ : [б. в.], 1998. – 71 с. : 
портр.  НБУВ: ВА766539, Онищенко О.С. / ВА1325 
Кандидат педагогічних наук, професор. 

955. Алевтина Дрозд : біобібліогр. покажч. / уклад.: І. Безлюдна, А. Крат ; відп. за вип. А.нна Бардашевська ; Херсон. 
обл. б-ка для дітей. – Херсон : [б. в.], 1998. – 29 с. – (Херсон. письменники — дітям).  
Персональний покажчик, присвячений життю та творчості дитячої поетеси Алевтини Іванівни Дрозд, знайомить з її 
біографією, відгуками-спогадами сучасників, аналізом творчого доробку поетеси. В бібліографічній частині посібника 
наводиться повний перелік збірок творів поетеси. З вичерпною повнотою подано поетичні твори, вміщені в тематичних 
збірниках, а також бібліографічні посібники та довідкові видання, присвячені творчості Алевтини Дрозд. Публікації поезій 
та літературно-критичні статті, огляди творчості, що друкувалися в періодичних виданнях, включено переважно за останні 
роки, починаючи з 1992, а також ті, які не ввійшли до бібліографічної пам'ятки «Щаслива зоря Алевтини Дрозд» (Херсон, 
1992 р.). Відбір документів закінчено в жовтні 1997 р.  

956. Андрій Маркович Рудницький / уклад.: О. В. Шишка, І. О. Білоус, О. М. Мізерник ; ред. М. Сташко ; Держ. ун-т 
«Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Центр Європи, 1998. – 33 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 10). 
НБУВ: Р85375 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора архітектури (1989), професора А. М. Рудницького. Подано 
основні дати життя та діяльності вченого, список літератури про нього [1949–1998], бібліографію опублікованих праць 
А. М. Рудницького [1954–1998], доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1964–1993], науково-дослідні 
роботи, виконані під керівництвом А. М. Рудницького [1969–1982], проектні роботи А. М. Рудницького [1955–1998]. 
Іменний покажчик співавторів. 

957. Андрій Матвійович Голуб / упоряд. : М. Д. Василега-Дерибас, О. А. Голуб, П. П. Попель ; ред. В. В. Скопенко ; 
КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид. центр «Київський ун-т», 1998. – 118 с. : фотогр.   НБУВ: ВА594828 
Біобібліографічний покажчик складається з низки статей про життя та наукову діяльність доктора хімічних наук, 
професора А. М. Голуба (Скопенко В. В. «Переднє слово», Василега-Дерибас М. «Лицар науки і волі України», Ігнатенко 
Г. Г. «Невгамовний романтик», Лазоренко Т. «Учений і патріот», Щириця О. «Горіння», Кирилов С. «Славетний хімік», 
Фіалков Ю. Я. «З хімією у серці», Малинко Л. А. «Полум’яний ректор», Малинко В. М. «Голуб і Україна», Перепелиця 
О. П. «Слово про вчителя», Попель П. «Він був прикладом усім і у всьому», Чорногоренко В., Василега М. «Професор 
А. М. Голуб та Інститут проблем матеріалознавства», Сич А. М. «А. М. Голуб — активний організатор та учасник 
наукових конференцій», Бровко І. «Шляхетний жест однодумця», Кривобок В. І., Заяц М. М. «А. М. Голуб і Донецьк»), 
найважливіших дат життя та діяльності вченого, публікацій про нього [1959–1997], списку друкованих праць А. М. Голуба 
(за хронологією) [1951–1986]. 

958. Архітектор В. Г. Заболотний : біобібліогр. портрет (1898–1962) : бібліогр. покажч.: (до 100-річчя від дня народж.) / 
уклад. О. Б. Шинкаренко ; наук. консультант і авт. вступ. ст. В. В. Чепелик ; редкол.: Г. А. Войцехівська, С. С. Артамонова, 
Н. О. Беляченко ; Держбуд України, Держ. наук. архітектурно-будівельна б-ка. – Київ : Укрархбудінформ, 1998. – 46 с. – 
(Видатні зодчі України). – До 100-річчя від дня народж.   НБУВ: Р85711 
Збірник присвячено архітектору, педагогу, громадському діячу, доктору архітектури Володимиру Гнатовичу Заболотному. 
Покажчик складено на основі вивчення каталогів, картотек, фондів, у тому числі літописів книг, журнальних і газетних 
статей, що зберігаються в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці та інших бібліотеках та архівах 
м. Києва. Видання охоплює джерела з 1920 по березень 1998 р. Включає статтю про життя та творчість В. Г. Заболотного, 
біографічні дані (відомості в енциклопедіях, некрологи), проекти та збудовані споруди; статті, доповіді, виступи, бесіди; 
редагування та керівництво; матеріали відсутні в провідних бібліотеках Києва. Допоміжні покажчики: іменний, 
предметний, хронологічний та покажчик місцезнаходження матеріалів. 

959. Бібліографічний покажчик навчально-методичних і наукових праць члена-кореспондента АМН України [1994], 
заслуженого працівника вищої школи України, доктора медичних наук [1968], професора Сміяна І. С. / голов. ред. 
О. С. Лайко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. – 44 с.  НБУВ: Р84686 
Видання присвячене Івану Семеновичу Сміяну. Матеріал у покажчику розміщено за такими розділами: «Монографії, 
підручники, навчальні посібники, лекції, брошури» [1960–1998], «Журнальні статті» [1960–1998], «Статті, тези у збірках» 
[1955–1998], «Методичні вказівки з навчально-методичної роботи» [1975–1996], «Методичні вказівки, авторські свідоцтва, 
рацпропозиції та інформаційні листи з лікувально-профілактичної роботи» [1963–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

960. Бібліотекознавець Костянтин Іванович Рубинський (1860–1930) : біобібліогр. нарис / уклад. Н. М. Березюк ; ред. 
І. О. Гуменюк. – Харків : РА, 1998. – 68 с. – (Видатні постаті в іст. Харків. ун-ту / ХДУ, ЦНБ ).   НБУВ: ВА586495 
Видання висвітлює життєвий і творчий шлях К. І. Рубинського. Подано праці з бібліотекознавства [1895–1929], інші праці 
вченого [1908–1929], його переклади [1928–1930], рукописні матеріали та список літератури про К. І. Рубинського [1883–
1997]. 

961. Богдан Михайлович Гаврилів : бібліогр. покажч. / уклад. Я. Коземчук ; ред. Г. Горбань ; Івано-Франків. ОУНБ 
ім. І. Франка, Івано-Франків. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1998. – 31 с. : іл., портр. 
Вчений історик, краєзнавець, кандидат історичних наук (1996), заслужений працівник культури України (1995). Без 
допоміжних покажчиків. 

962. В. И. Грищенко: 70 лет со дня рождения : библиогр. / сост. : И. Ю. Кузьмина, В. В. Кислица ; ред. 
Н. М. Кузьменко ; отв. за вып. А. Я. Циганенко ; М-во здравоохранения Украины, Харьк. гос. мед. ун-т, Ин-т проблем 
криобиологии и криомедицины НАН Украины, Центр. метод. каб. по высш. мед. образованию. – Харьков : ХГМУ, 1998. – 
115 с. – (Ученые-медики).   НБУВ: ВА586768 
Видання, присвячене акушеру-гінекологу, кріобіологу, кріомедику, педагогу, доктору медичних наук (1964), професору, 
академіку АН УРСР (1988) Валентину Івановичу Грищенку, складається з нарису про життя та діяльність ученого, 
переліку його дисертацій, списку дисертацій, виконаних під його керівництвом (докторські [1968–1998], кандидатські 
[1966–1997]); списку наукових праць В. І. Грищенка [1953–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

963. Вадим Володимирович Оліфіренко / уклад. і відп. ред. В. С. Білецький ; Донец. Укр. культурологічний центр, 
Донец. від-ня НТШ. – Донецьк : Укр. культурологічний центр, 1998. – 12 с. – (Сер. «Бібліогр. вчених Донбасу»). НБУВ: Р85349 
Видання містить короткий нарис науково-педагогічної та громадської діяльності, список науково-методичних праць 
(статті, тези) [1975–1998] письменника, літературознавця, критика, педагога В. В. Оліфіренка. Без допоміжних 
покажчиків. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/960.pdf
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964. Валентин Андрійович Сминтина : біобібліогр. покажч. / упоряд. М. О. Подрєзова ; авт. вступ. ст. 
Р. О. Файтельберг ; ОДУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 1998. – 82 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених ун-
ту ; вип. Фізики).  НБУВ: ВА585840 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого в галузі фізики і техніки напівпровідників, сенсорної 
електроніки та технології, доктора фізико-математичних наук (1988), професора, академіка АНВШ України (1997) 
В. А. Сминтини. Подано основні дати його життя та діяльності, нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності 
вченого, список літератури про нього [1965–1998], хронологічний покажчик друкованих праць В. А. Сминтини [1974–
1998], допоміжні покажчики (алфавітний покажчик, покажчик співавторів, список скорочень назв джерел). 

965. Валентин Андреевич Смынтына : биобиблиогр. указ. / сост. М. А. Подрезова ; авт. вступ. ст. Р. О. Файтельберг ; 
Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. Науч. библиотека. – Одесса : Астропринт, 1998. – 82 с. – (Биобиблиогр. ученых ун-та ; 
вып. : Физики).  НБУВ: ВА585795 
Видання аналогічне виданню укр. мовою. Анотацію див. попередній запис. 

966. Василь Устинович Шевчук / уклад.: О. М. Мізерник, І. О. Білоус ; ред. О. В. Шишка [та ін.] ; Держ. ун-т «Львів. 
політехніка», НТБ. – Львів : Центр Європи, 1998. – 63 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 8). 
НБУВ: АО259774 
Подано відомісті про життя і творчість, опубліковані праці [1957–1997], авторські свідоцтва та патенти, доповіді на 
наукових конференціях (неопубліковані) [1979–1993], список літератури про життя і діяльність [1992–1995], автореферати 
дисертацій, захищених під керівництвом доктора технічних наук (1974), професора В. У. Шевчука [1963–1987].  

967. Василь Харитон : бібліогр. покажч.: (до 10-річчя історико-краєзн. діяльн. та 35-річчя з дня народж.) / уклад.: 
Б. Гаврилів, Г. Горбань ; відп. за вип. В. Бурдуланюк ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, Івано-Франків. обл. орг. Всеукр. 
спілки краєзнавців. – Івано-Франківськ ; [б. в.], 1998. – 16 с. НПБУ: А592858 
Історик і краєзнавець. Іменний, тематичний, географічний покажчики. 

968. Вера Карапетовна Мазманьянц — библиотекарь, библиограф, книговед: к 80-летию со дня рождения : 
биобиблиогр. указ. / сост. С. Б. Глибицкая ; библиогр. ред. В. Д. Прокопова ; науч. ред. Н. М. Березюк ; ХГУ, ЦНБ . – 
Харьков : [б. и.], 1998. – 6 с.  

969. Віктор Васильович Цвєтков : (до 75-річчя від дня народж. і 50-річчя наук.-пед. та громад. діяльності) / упоряд. 
В. І. Семчик ; НАН України, АПрН України. – Харків : Право, 1998. – 29 с. : портр. – (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців). 
НБУВ: Р86526 
Висвітлено життєвий і творчий шлях, основні дати життя і діяльності, перелік учнів, список наукових праць (монографії, 
підручники, брошури [1959–1998]; основні статті у наукових, теоретичних журналах [1956–1998]; рецензії на друковані 
видання [1968–1997]) вченого-правознавця, доктора юридичних наук (1971), професора, члена-кореспондента АН УРСР 
(1972), академіка АПрН України (1993) В. В. Цвєткова. Без допоміжних покажчиків. 

970. Войцехівська І. Н. Академік Володимир Іконников : життєпис та бібліогр. / І. Н. Войцехівська ; авт. передм. Я. Р. 
Дашкевич ; відп. ред. Л. Дубровіна ; Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства, Іст. т-во Нестора-літописця. – Київ : 
[ЦЛМРД ЦДА України], 1998. – 130 с. – (Арх. та бібліогр. джерела укр. іст. думки ; вип. 2).  НБУВ: ВА590586 
Видання, присвячене вченому-історику, архівознавцю, доктору історії (1869), професору, академіку РАН (1914), ВУАН 
(1921) Володимиру Степановичу Іконникову, включає шість розділів: 1) Життєвий і творчий шлях В. С. Іконникова; 
2) Дати життя та діяльності вченого; 3) Хронологічний покажчик праць [1865–1918]; 4) Алфавітний покажчик праць 
В. С. Іконникова; 5) Основна література про життя та творчість В. С. Іконникова [1884–1997]; 6) Бібліометричний аналіз 
наукової творчості В. С. Іконникова. Наприкінці розміщено покажчик імен та список скорочень. 

971. Володимир Бадяк : бібліогр. покажч. / уклад. О. Хлєбнікова ; ред. і авт. передм. М. Гайковський ; М-во освіти 
України ; Львів. акад. мистецтв. – Львів : ЛАМ, 1998. – 26 с. НБУВ: Р86439 
Покажчик присвячено Володимиру Петровичу Бадяку — історику, культурологу, кандидату історичних наук (1980), 
доктору філософії (1988), професору (1998) з нагоди його 60-річчя від дня народження. Містить інформацію про науковий, 
публіцистичний доробок, педагогічну і громадську діяльність вченого. Включає статтю «Слово про колегу», наукові і 
науково-популярні праці [1974–1998], наукове опонування та редагування [1989–1997], окремі видання [1983–1998], 
упорядкування [1996–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

972. Володимир Олексійович Пучин / уклад.: І. О. Білоус, О. М. Мізерник, Г. О. Петровська ; ред. О. В. Шишка ; Держ. 
ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1998. – 74 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. 
політехніки ; вип. 9). НБУВ: АО259823 
Видання присвячено хіміку, доктору хімічних наук (1971) В. О. Пучину. Подано нарис його життєвого і творчого шляху, 
основні дати життя та діяльності вченого, опубліковані наукові праці В. О. Пучина [1949–1990], доповіді на наукових 
конференціях (неопубліковані); автореферати кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом В. О. Пучина; 
іменний покажчик співавторів.  

973. Володимир Петрович Гетьман : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. О. І. Кравченко ; відп. ред. Г. Д. Зленко; ред. 
М. Л. Десенко ; ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1998. – 111 с. – (Письменники Одеси ; вип. 14).  
Письменник. Покажчик імен, покажчик періодичних видань. 

974. Всеволод Іванович Наулко: до 65-річчя від дня народж. та 40-ї річниці наук.-пед. діяльн. : біобібліогр. / упоряд. : 
Н. Карповець, В. Старков, Н. Зіневич ; авт. вступ. ст. П. Сохань ; відп. ред. Г. Боряк ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : [Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського], 1998. – 
58 с. ; портр.  
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність етнографа, доктора історичних наук (1977), професора, 
члена-кореспондента НАН України (1997) В. І. Наулка. Подано основні дати його життя і діяльності, список літератури 
про нього, хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1958–1998], інформацію про наукове редагування та 
рецензування [1969–1998], алфавітний покажчик друкованих праць, іменний покажчик. 

975. Гайда Р. Іван Пулюй. 1845–1918 : життєписно-бібліогр. нарис / Р. Гайда, Р. Пляцко ; відп. ред. О. Купчинський ; 
НТШ у Львові. – Львів : [б. в.], 1998. – 284 с. – (Визначні діячі НТШ ; № 7).   НБУВ: ВА587601  
До публікації включено інформацію про життя та діяльність, бібліографію праць і літератури про фізика Івана Павловича 
Пулюя. Найбільше уваги приділено його фізичним дослідженням. Окремі питання присвячено електротехнічній діяльності 
науковця, його науково-популярним працям. Описано громадсько-політичну, перекладацьку та публіцистичну активність 
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І. Пулюя. Подаються відомості про те, як поширювалося знання про нього серед кіл української (а частково і міжнародної 
наукової) громадськості. В додатках вміщено основні дати життя і діяльності, бібліографію праць І. Пулюя, список 
доступних публікацій про нього, а також передрук першої публікації молодого Пулюя «Споминка о Тернополі». Без 
допоміжних покажчиків. 

976. Геннадий Андреевич Красников : [биобиблиогр. указ.] / сост. : А. В. Шемаева, О. Б. Давыдова, Т. Н. Приходько ; 
авт. вступ. ст. Ю. М. Марков ; ред. : П. П. Фукс, А. Г. Королева ; УААН, Ин-т эксперимент. и клинич вет. медицины. – 
Харьков : [б. в.], 1998. – 62 с. – (Материлы к биобиблиогр. деят. с.-х. науки). 
Доктор ветеринарних наук (1970), академік УААН.  

977. Голод І. В. Академік Яким Запаско : Життєвий шлях. Наука і педагогіка. Праці. Публікації про вченого / 
І. В. Голод. – Львів : ТзОВ «Брати Сиротинські і Ко», 1998. – 47 с. : іл.  НБУВ: ВС33438 
Видання, присвячене книгознавцю, доктору мистецтвознавства (1974), професору, академіку АНВШ, академіку АМ 
України (2002) Якиму Прохоровичу Запаску, включає матеріали про життєвий шлях, наукову і педагогічну діяльність 
ученого, систематичний покажчик праць професора Я. Запаско [1952–1998], публікації про вченого [1964–1998]. 

978. Гранатович Л. Гоголь : бібліогр. посіб. і джерела : анот. покажч. / Л. Гранатович, Є. Михальський, П. Михеда ; 
наук. ред. Н. В. Стрішенець ; НБУВ, Гоголів. наук.-метод. центр, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин ; К., 1998. – 
78 с. – (Гоголезнавчі студії ; вип. 3). 
На початку видання вміщено вступну статтю «З історії гоголівської бібліографії». У хронологічному порядку подано 
220 назв окремо виданих, внутрішньокнижкових, внутрішньожурнальних бібліографічних покажчиків (укр. та рос. 
мовами), повністю або частково присвячених М. Гоголю, за 1853–1997 рр. Джерела проанотовано. Вказано кількість 
назв, роки, розміщення матеріалу тощо. Розкрито допоміжний апарат описаних бібліографічних джерел. Допоміжний 
покажчик: іменний. 

979. Даниленко Иосиф Абрамович : биобиблиогр. указ. науч. тр. за 1944–1982 гг. / сост. : А. А. Бондарь, 
Л. Н. Татьянченко ; отв. ред. А. М. Маменко. – Харьков : [б. и.], 1998. – 40 с. 
Вчений у галузі тваринництва, доктор с. г. наук (1965), професор, академік ВАСГНІЛ (1966).  

980. Дмитро Гринчишин : бібліогр. покажч. / уклад. О. Кровицька ; авт. передм. У. Єдлінська ; НАН України, Ін-т 
українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів : [б. в.], 1998. – 58 с.  НБУВ: ВА585969 
Покажчик присвячено Гринчишину Дмитру Григоровичу — мовознавцю, лексикографу, педагогу, кандидату 
філологічних наук (1961) до 70-річчя від дня народження. У ньому подано список літератури про життя та діяльність 
Д. Г. Гринчишина, подано хронологічний перелік його друкованих праць за 1955–1998 рр. Містить іменний покажчик. 

981. Драматург Зиновий Сагалов : библиогр. указ. лит. / сост. Т. Б. Бахмет. — Х. : [б. и], 1998. – 20 с.  
Зиновій Володимирович (Вульфович) Сагалов — рос. драматург, письменник, поет. 

982. Евгений Николаевич Щепкин (1860–1920) : биобиблиогр. указ. / сост. И. В. Максименко, В. В. Самодурова ; авт. 
вступ. ст. : И. В. Максименко, Т. Н. Попова ; науч. ред. Т. Н. Попова ; библиогр. ред. М. А. Подрезова ; ОГУ 
им. И. И. Мечникова, Истор. ф-т, Науч. б-ка. – Одесса : [б. и.], 1998. – 129 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых ун-та ; вып. : 
Историки). НБУВ: ВА587129 
Видання, присвячене рос. історику, педагогу, громадському діячу, професору Є. М. Щепкіну, складається з двох частин — 
біографічного нарису з додатком «Основні дати життя і діяльності Е. Н. Щепкина» і бібліографічного покажчика, який 
включає розділи: «Хронологический указатель трудов Е. Н. Щепкина» [1885–1927], «Литература о жизни и деятельности 
Е. Н. Щепкина» [1885–1997]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик праць, іменний, використаних 
фондів архівів та бібліотек. 

983. Євген Самійлович Бурксер : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Т. І. Олейникова ; М-во культури і мистецтв 
України, ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : ОДНБ, 1998. – 79 с. – (Вчені Одеси ; вип. 25). НБУВ: ВА586522 
Видання знайомить з життям і діяльністю вченого-хіміка і геохіміка, радіолога, професора, члена-кореспондента ВУАН 
(1925), доктора хімічних наук (1943) Є. С. Бурксера. Містить наступні розділи: «Євген Самійлович Бурксер. Біографічна 
довідка», «Хронологічний покажчик праць» [1909–1964], «Редагування. Рецензування» [1932–1962], «Література про 
життя і наукову діяльність» [1913–1995]. Наприкінці подано алфавітний покажчик публікацій та покажчик імен. 

984. Єпископ Софрон Мудрий ЧСВВ : бібліогр. покажч. / уклад. та бібліогр. ред. І. Пелехатий ; вступ. сл. : М. Марусин, 
І. Ісіченко, П. Толочко, Д. Степовик ; Укр. греко-катол. Церква, Івано-Франків. єпархія. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 
1998. – 69 с.  
Покажчик є своєрідним підсумком діяльності Софрона Степана Мудрого — єпископа-емерита Івано-Франківської єпархії 
УГКЦ, василіянина, вченого і церковного ієрарха. Підготовлено до його 75-річчя від дня народження. Без допоміжних 
покажчиків.  

985. Заворицький Володимир Йосипович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–1997 рр. / упоряд. : В. В. Петрович, 
А. П. Кухта, В. І. Каськів ; відп. ред. В. Я. Савенко ; АНВШ України, Транспортна акад. України, Укр. транспортний ун-т. – 
Київ : Укртиппроект, 1998. – 45 с. : портр.  НБУВ: Р84705 
Видання, присвячене доктору технічних наук (1987), професору, академіку АНВШ України, академіка Транспортної 
академії України В. Й. Заворицькому, включає наступні розділи: «Заворицький Володимр Йосипович» (укр., рос., англ.); 
«Основні дати життя і діяльності» (укр., рос., англ.); «Покажчик праць» [1965–1997]. Без допоміжних покажчиків. 

986. Закривидорога Олена Дем’янівна : бібліогр. покажч. / уклад.: С. П. Слєпньова, Т. В. Туренко ; авт. вступ. ст. 
О. І. Почекутова ; Ужгород. держ. ун-т, Наук. б-ка. – Ужгород, 1998. – 20 с.  
Бібліотекар, бібліограф. До 75-річчя від дня народження. 

987. Зимомря М. І. Іван Маркуш : бібліогр. покажч. / М. І. Зимомря, П. П. Гаврилко ; Закарпат. ін-т методики навчання і 
виховання, підвищення кваліфікації пед. кадрів ; Закарпат. пед. т-во України. – Ужгород : [б. в.], 1998. – 59 с. : іл., портр.  
НБУВ: ВА586582 
Видання підготовлено до 65-річчя від дня народження математика, вченого в галузі теорії диференційних рівнянь та історії 
математики, професора Івана Івановича Маркуша. Містить біографічну статтю «Барви веселкового світла (сторінки життя 
та діяльності Івана Маркуша)» та бібліографію, яка складається з таких розділів: «Окремі видання» [1973–1994], 
«Публікації» [1958–1997], «Участь у математичних конференціях, конгресах, семінарах» [1961–1997], «Література про 
життя і діяльність» [1970–1998]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 
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988. Іван Гущак : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Гущак ; авт. передм. В. Коломієць ; відп. ред. Л. Крушельницька ; НАН 
України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 84 с.  НБУВ: ВА633834 
Збірник містить твори письменника, поета, публіциста, політичного діяча Івана Васильовича Гущака за 1952–1996 рр. в 
оригіналі, переклади іншими мовами, а також його переклади укр. мовою творів зарубіжних авторів. Також вміщено 
матеріали про життя і творчість письменника. Іменний покажчик, покажчик використаних періодичних видань. 

989. Іван Денисюк : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Я. Гарасим, П. Салевич. – Львів : [б. в.], 1998. – 46 с. НБУВ: Р118510 
Біографічна частина включає нарис про життя та діяльність, автобіографія Івана Овксентійовича Денисюка — 
літературознавця, фольклориста, педагога, доктора філологічних наук, професора. Бібліографічна частина включає 
вибрану бібліографію, проте відсутня література про вченого. 

990. Іван Миколайович Даньшин: до 75-річчя від дня народж. / упоряд. В. М. Трубніков ; АПрН України. – Харків : 
Право, 1998. – 25 с. : портр. — (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців). – До 75-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-пед. і 
громад. діяльності. НБУВ: Р85301 
У виданні висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність вченого-правознавця, доктора юридичних наук 
(1975), професора І. М. Даньшина. Складається з розділів: «Життєвий і творчий шлях», «Основні дати життя і діяльності», 
«Учні професора І. М. Даньшина», «Список публікацій» (монографії, підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, 
статті і брошури, навчально-методичні матеріали, тези доповідей, рукописи, рецензії, довідкові матеріали) [1967–1998]. 

991. Ігор Васильович Стасюк : бібліогр. покажч. / упоряд. : О. В. Величко, Н. Я. Гривнак ; авт. вступ. ст. : 
І. Р. Юхновський, О. Л. Іванків, Р. Р. Левицький, А. М. Швайка ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : 
[б. в.], 1998. – 61 с. : портр. – (Бібліогр. укр. вчених).  НБУВ: ВА587039 
Видання знайомить з життям, науковою, педагогічною та науково-організаційною діяльністю фізика-теоретика, доктора 
фізико-математичних наук (1985), професора, члена-кореспондента НАН України (1995) І. В. Стасюка. Подано короткий 
біографічний нарис, основні наукові здобутки професора І. В. Стасюка, основні дати його життя і наукової діяльності, 
покажчик друкованих праць І. В. Стасюка [1959–1998], алфавітний покажчик співавторів. 

992. Ісаак Якович Каганов (1898–1981) : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. Ф. Колосова, Т. П. Самійленко ; наук. ред. 
І. Я. Лосієвський ; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко ; ХДАК, Ф-т бібліотекознавства та інформатики. – Харків : [б. в.], 1998. – 
28 с. НБУВ: Р86398 
Видання підготовлено до 100-річчя від дня народження вченого-книгознавця, бібліотекознавця І. Я. Каганова. Складається 
з біографічної довідки та наступних розділів: «Опубліковані праці І. Каганова» [1923–1979], «Неопубліковані матеріали: 
рукописні та інші архівні документи», «Про наукову і творчу діяльність І. Каганова» [1959–1998]. 

993. Коваленко Петро Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–1998 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. Д. Полякова, Л. Ф. Самусова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 1998. – 64 с. : іл., 
портр. – (Бібліогр. сер. «Акад. УААН»).  НБУВ: ВА587867 
Наведено основні події з життя, наукової й практичної діяльності, хронологічний покажчик публікацій за 1967–1998 рр. 
вченого-гідротехніка, доктора технічних наук (1975), професора, академіка УААН (1990) П. І. Коваленка — вченого в 
галузі розробки теоретичних і практичних основ управління технологічними процесами на гідромеліоративних системах. 

994. Колеса крутяться...: біобібліогр. акад. Миколи Мушинки. Кн. 2. Бібліографія / уклав О. Мушинка. – Пряшів : 
Фундація Карпати, 1998. – 125 с.  НБУВ: ФПУ 1998, № 4 
Видання підготовлено до 60-річчя від дня народження та 40-річчя наукової діяльності словац. письменника, фольклориста, 
українознавця, мистецтвознавця, літературознавця, бібліографа, доктора філологічних наук (1992), іноземного академіка 
НАН України (1997), професора Миколи Івановича Мушинки. Містить іменний, географічний, тематичний реєстри. 
Список спонсорів видання. 

995. Библиографический указатель работ по теории лингвистики и славянскому языкознанию : Колесников 
Александр Андреевич / сост. Г. А. Черезова ; Измаил. гос. пед. ин-т. – Измаил : ИГПИ, 1998. – 17 с.      НБУВ: Р84581 
Видання, присвячене вченому-мовознавцю, професору О. А. Колесникову, містить коротку біографічну довідку та 
бібліографію праць, яку подано у рубриці «Статьи, монографии, учебные пособия, тезисы» [1971–1998]. Без допоміжних 
покажчиків. 

996. Кулешов Микола Миколайович (1890–1968) : біобібліогр. покажч. / упоряд. : В. М. Грамма, Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. Д. Полякова ; відп. за вип. М. С. Слободяник ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : [б. в.], 1998. – 84 с. – (Сер. «Укр. вчені-аграрії 
ХХ ст.» ; кн. 1).  НБУВ: ВА586252 
Видання, присвячене вченому у галузі рослинництва, доктору с. г. наук (1938), професору, академіку АН УРСР (1951) 
М. М. Кулешову, містить біографічні матеріали про нього; основні дати його життя і діяльності; друковані праці 
М. М. Кулешова [1913–1973]; праці, опубліковані за редакцією М. М. Кулешова [1929–1969]; дисертації, виконані під 
керівництвом М. М. Кулешова [1952–1984]; список літератури про життя та діяльність вченого [1913–1994]; алфавітний 
покажчик праць М. М. Кулешова і покажчик співавторів. 

997. Л. Т. Малая; 60 лет научно-педагогической, лечебной и общественной деятельности : библиогр. / сост. : 
Л. Г. Коханенко, Э. С. Роханская ; М-во здравоохранения Украины, Харьк. гос. мед. ун-т. – Харьков : Оригинал, 1998. – 
143 с. – (Ученые-медики).   НБУВ: ВА587830 
Видання, присвячене кардіологу, терапевту, доктору медичних наук (1954), професору, академіку АН України (1992), 
АМН України (1993) Любові Трохимівні Малій, включає біографічний нарис про неї; її автобіографію; дисертації 
Л. Т. Малої [1950, 1954]; дисертації, підготовлені за науковою консультацією і під науковим керівництвом академіка 
(докторські [1963–1996], кандидатські [1958–1998]); список монографій [1964–1996]; перелік наукових праць [1948–1988]; 
інформацію про редакційну діяльність [1966–1998]; списки патентів [1996–1989], авторських свідоцтв [1987–1993]; участь 
у конгресах, симпозіумах, конференціях [1959–1998]; список методичної літератури [1970–1997]; статті, замітки про 
Л. Т. Малу [1961–1998]; інформацію міжнародних біографічних центрів про Л. Т. Малу [1997–1998]. 

998. Лада Сапухіна : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. П. Сапухіна, О. К. Линник ; відп. за вип. Л. О. Демченко ; Сум. 
ОУНБ ім. Н. Крупської, Сум. краєзн. музей. – Суми : [б. в.], 1998. – 20 с. – (Краєзнавці Сумщини). 
Краєзнавець, заслужений діяч культури України Лада Павлівна Сапухіна. Іменний та географічний покажчики. 

999. Лариса Крушельницька : бібліогр. покажч. / уклад. Л. С. Заяць ; передм. М. А. Вальо ; відп. ред. М. М. Романюк ; 
НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 1998. – 82 с. : портр.   НБУВ: ВА586246 
Матеріали покажчика відображають багатогранну наукову та громадську діяльність Лариси Іваніви Крушельницької — 
археолога, діяча української культури, публіциста, доктора історичних наук (1991). Видання містить передмову та статтю 
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від укладача; бібліографію друкованих праць Л. І. Крушельницької [1962–1998]; список літератури про неї [1964–1998]; 
посилання на її праці [1964–1996]; бібліографію бібліографії [1969–1996]; алфавітний покажчик назв друкованих праць 
Лариси Крушельницької; алфавітний покажчик праць, що вийшли за її редакцією; іменний покажчик; додаток «Польові 
дослідження Лариси Крушельницької». 

1000. Лев Петрович Фельдман / сост. Е. А. Башков ; авт. вступ. ст. В. А. Святный ; Донец. гос. техн. ун-т. – Донецк : 
[б. и.], 1998. – 39 с. : портр. – (Библиогр. ученых ДонГТУ). 
Вчений у галузі комп’ютерних наук і моделювання, доктор технічних наук, професор. 

1001. Любомир Винар : біобібліогр. покажч. (1950–1997) / упоряд. : Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель ; авт. вступ. ст. : 
Л. Крушельницька, А. Жуковський ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 
350 с. : портр.  НБУВ: ВА584679, 8383укр 
Бібліографічний покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях історика, громадського діяча, дослідника спадщини 
М. Грушевського, багаторічного голови Українського Історичного Товариства, головного редактора журналу 
«Український Історик», професора Любомира Винара. У виданні подано друковані праці Любомира Винара з 1950 до 
серпня 1997 р. та список літератури про нього [1957–1997]. Із допоміжних подано покажчик псевдонімів та криптонімів, 
іменний, алфавітний назв праць, періодичних видань, в яких публікувалися праці історика, серійних видань, редагованих 
ним. Покажчик підготовлено з нагоди 65-річчя від дня народження професора Любомира Винара. 

1002. Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) : покажч. архівних джерел / В. П. Ляхоцький ; Укр. держ. НДІ 
архівної справи та документознавства, Історичне т-во «Нестора-літописця». – Київ : [б. в.], 1998. – 79 с. – (Архівні та 
бібліогр. джерела укр. іст. думки ; вип. 1).  НБУВ: ВА592282 
У роботі відображено віхи життя, діяльності й творчості мовознавця, педагога, культуролога, перекладача українською 
мовою святого Письма, книгознавця, історика, архівіста, прозаїка і поета, члена уряду Директорії УНР, громадського 
діяча, видавця, ієрарха Української православної церкви, активного діяча «Семінарія російської філології» при 
імператорському університеті св. Володимира у Києві, історичного товариства Нестора-літописця, НТШ, УВАН (США) 
І. І. Огієнка (митрополита Іларіона) (1882–1972). Покажчик репрезентує фонди держархівів України, що зберігають 
документи, пов'язані з життям і діяльністю вченого. 

1003. М. Ю. Костриця: вчений, педагог, краєзнавець : бібліогр. покажч. / уклад. В. Н. Козлова ; авт. передм. : 
В. С. Киричанський, Р. Ю. Кондратюк ; Всеукр. спілка краєзнавців, Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, 
Житомир. обл. орг. Спілки журналістів України [та ін.]. – Житомир : М. А. К. Лтд., 1998. – 43 с.  НБУВ: ІБД 
Видання, присвячене краєзнавцю, доктору географічних наук (2007), професору, президенту Товариства дослідників 
Волині Миколі Юхимовичу Костриці, містить статті колег та друзів про життя та діяльність ученого. Бібліографічна 
частина має три розділи і включає джерела, що вийшли після 1992 року (доповнює перший персональний покажчик про 
науковця): І. «Книги, монографії, брошури, праці у наукових збірниках і журналах» [1992–1997]; ІІ. «Науково-популярні 
та краєзнавчі статті у періодичній пресі» [1992–1997]; ІІІ. «Матеріали про наукову, краєзнавчу, педагогічну, культурно-
просвітницьку та громадську діяльність М. Ю. Костриці» [1992–1997]. 

1004. Мацько В. П. Повна бібліографія праць Івана Огієнка / В. П. Мацько ; ред. П. Маліш. – Хмельницький : Просвіта, 
1998. – 31 с.   НБУВ: Р82975 
Видання, присвячене І. Огієнку (митрополит Іларіон) — письменнику, історику, мовознавцю, філософу, громадському, 
церковному та державному діячу, складається з рубрик: «Праці І. Огієнка за хронологією» [1897–1997] та «Невидруковані 
праці І. Огієнка станом на 4–5 травня 1957 р.). Без допоміжних покажчиків.  

1005. Микола Іванович Іванов: (до 75-річчя) : бібліогр. покажч. / уклад. С. З. Левітан ; авт. вступ. ст. : М. Г. Чумаченко, 
О. І. Амоша ; відп. ред. М. Г. Чумаченко. – Донецьк : [Ротапринт ІЕП НАН України], 1998. – 108 с. : портр. – (Біобібліогр. 
учених України / НАН України). НБУВ: АО259918 
Видання, присвячене доктору економічних наук (1969), члену-кореспонденту АН УРСР (1979) М. І. Іванову, включає 
нарис про життєвий і творчий шлях ученого, основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1974–
1997] та бібліографію наукових праць М. І. Іванова [1955–1997]. Наприкінці розміщено іменний та предметний 
покажчики. 

1006. Микола Іванович Моздир: (до 70-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / НАН України ; Ін-т народознавства. – 
Львів : [б. в.], 1998. – 21 с.  НБУВ: Р98195 
Видання містить коротку біографічну довідку та бібліографію мистецтвознавця М.  І. Моздиря, яку подано за розділами: 
«Наукові праці Миколи Івановича Моздира» (окремі видання, публікації, рецензії на його книги, його рецензентська та 
редакторська діяльність) [1968–1997], «Література про вченого» [1969–1997]. Із допоміжних покажчиків подано 
іменний. 

1007. Михайло Станкевич : бібліогр. покажч. / уклад. В. М. Яблонська ; авт. вступ. ст. В. П. Откович ; НАН України, Ін-т 
народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1998. – 30 с. : іл.  
Покажчик знайомить з життям та творчістю мистецтвознавця, педагога, доктора мистецтвознавства (1995), професора, 
члена-кореспондента АМ України (2002) Михайла Євстаховича Станкевича. Подано наукові праці вченого, окремі 
видання [1981–1995], публікації [1972–1998], рецензії на книги М. Є. Станкевича, та список літератури про нього 
[1981–1997].  

1008. Мінько Олег : каталог тв. і бібліогр. / уклад. та авт. вступ. ст. Л. Р. Шпирало-Запоточна ; Наук. б-ка Львів. акад. 
мистецтв. – Львів : Вид-ча фірма «Афіша», 1998. – 45 с. : фотогр.  НБУВ: Р100327 
Видання присвячено 60-річчю від дня народження народного художника України Олега Терентійовича Мінька. Містить 
біографічну довідку та наступні розділи: «Участь у виставках» [1962–1998], «Мистецькі твори» [1959–1998], «Каталоги 
виставок» [1962–1998], «Публікації О. Мінька» [1984–1990], «Література про художника та його твори» [1966–1998]. Із 
допоміжних покажчиків подано іменний та перелік фотографій. 

1009. Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор : бібліогр. покажч.: (до 60-річчя від дня 
народж.) / вид. М. Ляшенко ; КНУ ім. Т. Шевченка, СПУ, Спілка журналістів України. – Київ : Б-ка українця, 1998. – 24 с. 
НБУВ: Р85063 
Видання включає стислу інформацію про літературознавця, доктора філологічних наук (1988) М. К. Наєнка, перелік його 
монографій [1980–1998]; список академічних видань, навчальних підручників і посібників [1976–1998]; інформацію про 
упорядкування, фахове редагування і видання художньої та наукової спадщини [1982–1998]; літературно-критичні статті, 
розвідки, рецензії [1967–1998]. 
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1010. Наукові праці Абрамова Олексія Олексійовича : бібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко ; голов. ред. В. С. Яремчук ; 
Технолог. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 13 с. – (Бібліогр. вчених Технолог. ун-ту Поділля). 
НБУВ: Р94896 
Видання присвячено кандидату технічних наук О. О. Абрамову. Складається з розділів: «Наукові праці» [1970–1996], 
«Авторські свідоцтва» [1973]. Із допоміжних покажчиків подано список співавторів, список видань, статті з яких увійшли 
в покажчик. Матеріал розташовано за алфавітом назв видань.  

1011. Наукові праці Бегняк Віри Іванівни : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова ; голов. ред. В. С. Яремчук ; Технолог. 
ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 14 с. – (Бібліогр. вчених Технолог. ун-ту Поділля).     НБУВ: Р94893 
Видання, присвячене кандидату технічних наук, педагогу В. І. Бігняк, складається з розділів: «Наукові праці» [1974–1997], 
«Авторські свідоцтва» [1981]. Із допоміжних покажчиків подано список співавторів, список періодичних видань, статті з 
яких увійшли до покажчика. Матеріал розташовано за алфавітом. 

1012. Наукові праці Венгржановського Віктора Антоновича : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель ; голов. ред. 
В. С. Яремчук ; Технолог. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 27 с. – (Бібліогр. вчених Технолог. ун-ту 
Поділля). НБУВ: Р94897 
Видання, присвячене кандидату хімічних наук, доценту В. А. Венгржановському, складається з розділів: «Наукові праці» 
[1969–1997], «Авторські свідоцтва» [1981], «Наукові праці іноземними мовами» [1990]. Із допоміжних покажчиків подано 
список співавторів, список періодичних видань, статті з яких увійшли до покажчика. Матеріал розташовано за алфавітом.  

1013. Наукові праці Костогриза Сергія Григоровича : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова ; відп. за вип. 
В. М. Петрицька ; голов. ред. В. С. Яремчук ; Технолог. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 22 с. – (Бібліогр. 
вчених Технолог. ун-ту Поділля).  НБУВ: Р94911 
Видання, присвячене вченому з теорії тертя в номінально-нерухомих фрикційних з’єднаннях, доктору технічних наук 
(1995), професору С. Г. Костогризу, включає статтю від упорядника; наукові праці вченого [1969–1998]; його авторські 
свідоцтва [1978–1993]; патенти [1995]; наукові праці іноземними мовами [1990–1993]; список співавторів; список 
періодичних видань, статті з яких увійшли до покажчика. 

1014. Наукові праці Кошеля Василя Павловича : бібліогр. покажч. / упоряд. Л. К. Хамардюк ; голов. ред. В. С. Яремчук ; 
Технолог. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 20 с. – (Бібліогр. вчених Технолог. ун-ту Поділля). НБУВ: Р94894 
Подано матеріали, що відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата технічних наук, професора 
В. П. Кошеля. Складається з розділів: «Наукові праці» [1981–1997], «Авторські свідоцтва» [1969–1986]. Із допоміжних 
покажчиків подано список співавторів та журналів, статті з яких увійшли до видання. 

1015. Наукові праці Сіліна Радомира Івановича : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель ; авт. вступ. ст. 
С. Г. Костогриз ; гол. ред. В. С. Яремчук ; Технолог. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 43 с. – (Бібліогр. 
вчених Технолог. ун-ту Поділля).  НБУВ: Р94858 
Публікація знайомить з життєвим і творчим шляхом ученого в галузі машинобудування, винахідника, доктора технічних 
наук (1973), професора Р. І. Сіліна. Подано стислі біографічні відомості, бібліографію наукових праць [1958–1998], перелік 
авторських свідоцтв [1959–1988], інтерв’ю [1977–1998], список літератури про нього [1994– 1997], список співавторів, 
список журналів та газет, статті з яких увійшли до покажчика.  

1016. Наукові праці Скиби Миколи Єгоровича : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова ; голов. ред. В. С. Яремчук ; 
Технолог. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 13 с. – (Бібліогр. вчених Технолог. ун-ту Поділля). НБУВ: Р94892 
Видання, присвячене кандидату технічних наук, професору М. Є. Скибі, складається з розділів: «Наукові праці» [1977–
1997], «Авторські свідоцтва» [1987–1993], «Патенти» [1996–1997], «Депоновані рукописи» [1992–1995]. Із допоміжних 
покажчиків подано список співавторів та періодичних видань, статті з яких увійшли до видання. 

1017. Наукові праці Торгової Лідії Володимирівни : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель ; голов. ред. В. С. Яремчук ; 
відп. за вип. В. М. Петрицька ; Технолог. ун-т Поділля, Б-ка. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 11 с. – (Бібліогр. вчених 
Технолог. ун-ту Поділля).  НБУВ: Р94919 
Видання, присвячене вченому в галузі соціології праці, трудових ресурсів Л. В. Торгової, складається з розділу «Наукові 
праці» [1980–1997]. Матеріал розташовано за алфавітом. Із допоміжних покажчиків подано список співавторів.  

1018. Николай Иванович Иванов : (биобиблиогр. к 75-летию) / сост. С. З. Левитан ; авт. вступ. ст. : Н. Г. Чумаченко, 
А. И. Амоша ; ред. Н. Г. Чумаченко. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1998. – 111 с. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН 
Украины).  НБУВ: АО259670  
Аналогічне до україномовного видання російською мовою. Анотацію див. №1004 Микола Іванович Іванов.  

1019. Нинель Николаевна Арват : биобиблиогр. указ. / сост. и отв. за вып. Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. пед. ун-т 
им. Н. В. Гоголя. – Нежин : [НГПУ им. Н. В. Гоголя], 1998. – 28 с. : портр.  НБУВ: Р83856 
Покажчик має дві частини: коротку біографію та покажчик друкованих праць ученого-лінгвіста Нінель Миколаївни Арват 
за період 1955–1998 рр. Без допоміжних покажчиків. 

1020. Олександр Алоїзович Яната (1888–1938) / авт. вступ. ст. та уклад.: О. І. Братіна, А. А. Коробченко, 
О. Я. Пилипчук ; АНВШ України, Сектор історії та методології освіти, науки і техніки. – Київ : Знання, 1998. – 65 с. – 
(Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: ВА590623 
Видання присвячено вченому в галузі ботаніки, зоології, охорони природи, аграрної науки, професору О. А. Янаті. 
Складається з наступних розділів: «Етапи життя і творчого шляху Олександра Янати», «Література про життя і діяльність 
Олександра Янати» [1910–1998], «Список друкованих праць Олександра Янати» [1909–1998]. Із допоміжних покажчиків 
подано іменний, алфавітний назв статей, видань під редакцією вченого. 

1021. Олексій Мусійович Онищенко : біобібліогр. до 70-річчя / упоряд. : В. Ф. Кифорак, Т. В. Лазарева, І. І. Черева-
тенко; авт. вступ. ст. : Б. Й. Пасхавер, В. М. Трегобчук, А. Е. Юзефович, В. В. Юрчишин ; відп. ред. В. М. Трегобчук. – Київ : 
Наук. думка, 1998. – 116 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  НБУВ: АО259710 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора економічних наук (1973), професора, академіка АН УРСР (1990) 
О. М. Онищенка. Наведено основні дати його життя і діяльності, список літератури про нього [1956–1997], хронологічний 
покажчик праць ученого [1955–1998], предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1022. Павло Васильович Михайлина : бібліогр. покажч. : (до 75-річчя від дня народж.) / вступ. ст. та бібліогр. покажч. 
підгот. О. Масан ; Чернів. обл. орг. УТОПІК. – Чернівці : [б. в.], 1998. – 34 с. : портр.  
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Видання, присвячене доктору історичних наук (1981), професору П. В. Михайлині, включає хронологічний покажчик його 
наукових і науково-популярних праць [1952–1997], інформацію про участь ученого в редагуванні наукових видань [1969–
1997], рецензії вченого на рукописи, рекомендовані до друку [1979–1997]; матеріали про життя і науково-педагогічну 
діяльність [1965–1995]. 

1023. Павло Сапухін: до 105-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. П. Сапухіна, О. К. Линник ; відп. за 
вип. Л. О. Демченко ; Сум. ОУНБ ім. Н. Крупської, Сум. краєзн. музей. – Суми : [б. в.], 1998. – 51 с. : іл., портр. – (Краєзнавці 
Сумщини). НПБУ: А594762 
Павло Андрійович Сапухін — педагог, краєзнавець. Містить іменний та географічний покажчики. 

1024. Павло Феодосійович Фільчаков : біобібліогр. = Павел Феодосьевич Фильчаков : биобиблиогр. = Pavel 
Filchakоv : biography / уклад. В. П. Фільчаков ; [Ін-т математики НАН України]. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1998. – 
30 с. : портр. – Текст укр., рос., англ. мовами.  НБУВ: Р83046 
Висвітлено біографічний нарис про математика, доктора фізико-математичних наук (1953), члена-кореспондента АН 
УРСР (1964) П. Ф. Фільчакова (укр., рос., англ. мовами), список його наукових праць [1940–1978], біобібліографічні 
джерела [1966–1986]. Без допоміжних покажчиків. 

1025. «Пам'яті поета»: Василеві Стусу — 60 : каталог кн. виставки / уклад.: О. П. Ахова, І. Д. Войченко ; ред. 
Н. Б. Захарова ; НБУВ. – Київ : [б. в.], 1998. – 67 с. – (Кн. виставки НБУВ ; вип. 2). – Альтерн. назва : Василь Стус : каталог 
виставки.  НБУВ: ВА581259, Онищенко О.С./ВА1555 
Каталог підготовлено до виставки творчого доробку поета та правозахисника Василя Семеновича Стуса. Складається з 
короткої біографічної довідки та розділів: «Твори Василя Стуса» [1966–1996], «Література про життя і творчість Василя 
Стуса» [1976–1997]. Із допоміжних покажчиків подано алфавітний покажчик поезій, опублікованих в періодичних 
виданнях. 

1026. Проф. Д-р Дмитро Степовик : бібліогр. покажч. за 1988–1998 рр. : до 60-річчя від дня народж. / упоряд. М. Ляшенко. – 
Київ : Б-ка українця, 1998. – 136 с. : іл. – Альтерн. назва : Дмитро Степовик (назва обкл.)  НБУВ: Степовик Д./№29 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора мистецтвознавства (1992), доктора богословських наук (2001), 
професора Дмитра Власовича Степовика. Подано систематичний покажчик літератури про вченого (наукова і викладацька 
праця [1974–1998], громадська праця [1976–1998], член редакційних колегій, нагороди [1990–1998]) та бібліографію 
друкованих праць вченого (окремі видання [1988–1998], статті в газетах [1988–1998]; доповіді, лекції, промови [1988–
1998]; участь у радіовисиланнях [1989–1998]). Засоби масової інформації про діяльність Дмитра Степовика [1988–1998]. 
Без допоміжних покажчиків. 

1027. Професор Болдижар Михайло Миколайович : бібліогр. покажч. основ. пр.: (до 60-річчя від дня народж.) / уклад. 
В. В. Воробець ; авт. вступ. ст. М. Макар ; бібліогр. ред. Л. О. Мельник ; відп. за вип. М. М. Палінчак ; Ужгород. держ. ун-т, 
Наук. б-ка. – Ужгород : Полігр. база Ін-ту держ. упр. та регіон. розвитку Ужгород. держ. ун-ту, 1998. – 30 с. – (Сер. «Вчені 
Ужгород. держ. ун-ту»). 
Подано науковий доробок доктора історичних наук, професора М. М. Болдижара за період від 1966 до 1998 рр. 

1028. Роман Гайда (1928–1998) : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. Я. Гривнак ; авт. вступ. ст. : І. Р. Юхновський, 
В. І. Третяк ; відп. ред. В. І. Третяк ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : [Ін-т фізики конденсованих 
систем], 1998. – 44 с. : портр. – (Бібліогр. укр. вчених).  НБУВ: Р84973 
Видання присвячено фізику, доктору фізико-математичних наук (1985), професору Роману Пантелеймоновичу Ґайді. До 
покажчика включено короткий нарис його життєвого та творчого шляху. Основні дати життя і діяльності вченого, 
хронологічний покажчик друкованих праць за період 1954–1998 рр. Наприкінці розміщено іменний покажчик. 

1029. Сарбей В. Г. Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848–1922 рр.) : життєпис, бібліогр. його пр. і пр. про нього 
/ В. Г. Сарбей, Л. Г. Москвич ; ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 1998. – 151 с. – На обкл. 
авт. не зазнач. НБУВ: ВА587647 
У виданні, присвяченому історику, етнографу, письменнику, академіку УАН (1918) О. І. Левицькому, вміщено 
біографічний нарис «Академік УАН Орест Іванович Левицький» та розділи: «Основні дати життя і діяльності 
О. І. Левицького», «Література про життя і діяльність О. І. Левицького» [1881–1998], «Друковані праці О. І. Левицького» 
[1874–1991]. Без допоміжних покажчиків. 

1030. Святослав Гординський — письменник і митець (1906–1993) : бібліогр. покажч. / уклад.: Т. В. Гологорська, 
Н. Л. Манова ; ред. Л. П. Суворова ; відп. за вип. В. О. Ярошик ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.] 1998. – 78 с. – 
(Діячі укр. діаспори). НБУВ: ВА588982 
Видання складається з короткої біографічної довідки про мистецтвознавця, публіциста Святослава Ярославовича Гординсь-
кого та розділів: «Літературна творчість С. Гординського» [1932–1992], «Мистецька творчість С. Гординського» [1926–1998], 
«Література про життя і творчість С. Гординського» [1954–1998], «С. Гординський у художній творчості», «Фотографії і 
портрети», «Бібліографічні матеріали». Із допоміжних покажчиків подано іменний та алфавітний покажчик творів. 

1031. Сергій Андрійович Андронаті : біобібліогр. покажч. літ. / упоряд. Т. І. Олейникова ; авт. біогр. довідки та наук. 
кер. В. І. Недоступ ; М-во культури і мистецтв України, ОДНБ ім. М. Горького. – Одеса : [ОДНБ ім. М. Горького], 1998. – 
128 с. – (Вчені Одеси ; вип. 24). НБУВ: ВА650010 
Видання містить біографічну довідку, хронологічний покажчик праць [1961–1996], авторські свідоцтва на винаходи, що не 
підлягають публікації; передмови, рецензії, інтерв’ю, редагування [1986–1995]; список літератури про життя, наукову і 
громадську діяльність [1982–1995] хіміка, доктора хімічних наук (1976), професора, академіка АН УРСР (1988) 
С. А. Андронаті. Наприкінці подано алфавітний покажчик публікацій та покажчик імен. 

1032. Славов Володимир Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964–1998 рр. / упоряд. М. І. Дідух, Т. О. Зінчук, 
М. М. Кривий ; відп. ред. М. І. Дідух ; Житомир. держ. агроекол. акад. України. – Житомир : [б. в.], 1998. – 84 с. 
Вчений у галузі екології агропромислового виробництва, доктор с. г. наук (1991), професор, член-кореспондент УААН 
(1993).  

1033. Степан Петрович Павлюк (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. М. Яблонська ; наук. ред. 
Р. М. Яців ; авт. вступ. ст. Р. Ф. Кирчів ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : [б. в], 1998. – 22 с.        НБУВ: Р108754 
Видання містить коротку біографічну довідку про вченого-етнографа, етнолога, історика, доктора історичних наук, 
професора, академіка НАН України (2009) С. П. Павлюка та розділ «Наукові праці Степана Петровича Павлюка», який 
включає наступні рубрики: «Окремі видання» [1983–1992], «Публікації» [1980–1998], «Редакторська діяльність» [1987–
1997], «Література про С. П. Павлюка» [1984–1992]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 
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1032а. Тарнавська М. Автобібліографія / Тарнавська Марта. – Філадельфія : Мости, 1998. – 245 с. : іл. 
НБУВ: ВА602727, ВА591250 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом української поетеси, літературознавця, критика, перекладачки, 
бібліографа Марти Теодозіївни Тарнавської. 

1034. Федорук Олександр Касьянович : бібліогр. покажч. / упоряд. : С. А. Брони, Є. Л. Гаврилюк, В. О. Кононенко [та 
ін.] ; М-во культури і мистецтв України, НПБУ. – Київ : [б. в.], 1998. – 72 с. : портр.   НБУВ: ВА591628 
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора мистецтвознавства (1996), професора, академіка НАМ України (2000) 
О. К. Федорука. Подано основні дати життя і творчості науковця та три розділи: 1) Наука, література, публіцистика (окремі 
книжки, автореферати [1971–1998]; статті, літературні твори, рецензії, інтерв’ю, репортажі [1960–1998]); 2) Редакційна 
діяльність (головний редактор [1981–1998]; член редколегій, відповідальний за випуск (вибране) [1980–1996]); 3) Література 
про діяльність [1993–1998]. Допоміжні покажчики (список періодичних видань, газет і журналів, покажчик осіб). 

1035. Хланта І. В. Василь Микитась : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; Закарпат. ДОУНБ. – Ужгород : Патент, 1998. – 
140 с. : іл., портр. НБУВ: ВА585029 
Видання, присвячене педагогу, письменнику, літературознавцю, вченому-карпатознавцю, доктору філологічних наук 
(1970), професору Василю Лазаровичу Микитасю, містить бібліографію його творів [1955–1994]; літературознавчі та 
літературно-критичні праці в журналах і збірниках [1955–1996]; літературно-критичні публіцистичні статті, рецензії та 
замітки в періодичній пресі [1952–1995]; інформацію про редакторську роботу вченого [1959–1987]; В. Л. Микитась — 
титульний рецензент [1974–1989]; список літератури про життя і творчість В. Л. Микитася [1966–1996]; іменний покажчик 
та покажчик використаних періодичних видань. 

1036. Хланта І. В. Іван Чопей : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; відп. за вип. В. Д. Чіка ; Закарпат. обл. б-ка для 
юнацтва. – Ужгород : Патент, 1998. – 124 с. НБУВ: ВА584348 
Видання висвітлює життєвий і творчий шлях поета, педагога Івана Георгійовича Чопея. Складається зі вступної статті «Та 
не зрадив він душевній красоті» і розділів: «Твори» [1942–1998], «Література про життя і творчість» [1947–1998]. Із 
допоміжних покажчиків подано іменний та покажчик творів. 

1037. Целінський Роман Йосипович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–1997 рр. / упоряд. З. І. Варга, З. П. Кирпаль, 
Л. О. Романчук, Л. А. Кириленко ; вступ. ст. : О. С. Онищенко, А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. Я. Буран ; ЦНСГБ, НБУВ. – 
Київ : [б. в.], 1998. – 65 с. : портр. НБУВ: ВА583858 
Видання присвячено бібліотекознавцю, бібліографу Р. Й. Целінському. Складається з розділів: «Основні дати життя і 
діяльності Р. Й. Целінського», «Хронологічний покажчик наукових праць» [1960–1997], «Література про життя і 
діяльність Романа Целінського» [1971–1996]. Із допоміжних покажчиків подано іменний, алфавітний покажчик назв праць, 
збірників та бібліографічних посібників.  

1038. Эмлен Владимирович Соботович / сост. : Е. А. Кулиш, Г. В. Лисиченко, Л. Г. Николаева ; пер. на англ. 
И. Ю. Вербицкая ; ред. Е. Ф. Шнюков. – Киев : [Гос. науч. центр радиогеохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины], 
1998. – 109 с. : ил. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  НБУВ: ВА635795 
Покажчик знайомить з життям і діяльністю доктора геолого-мінералогічних наук (1967), професора, академіка АН України 
(1992) Е. В. Соботовича. Подано нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності вченого 
(укр., англ. мовами), основні дати життя і діяльності Е. В. Соботовича, список літератури про нього [1952–1970], 
хронологічний покажчик друкованих праць Е. В. Соботовича [1955–1997], допоміжні покажчики (іменний, предметний, 
список прийнятих скорочень). 

1039. Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех) : матеріали до бібліогр. / упоряд. : А. Даниленко, Л. Чабан ; НАН 
України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – Нью-Йорк ; Київ : [б. в.], 1998. – 199 с.  НБУВ: ВА606208 
Видання присвячено мовознавцю, славісту, літературознавцю, літературному і театральному критику, культурному діячу 
української еміграції, доктору філософії (1949), професору Гарвардського, Колумбійського університетів, іноземному 
члену АН України (1991) Ю. В. Шевельову. 

1040. Яків Оренштайн — феномен української видавничої справи : кат. виставки / уклад.: О. Канчалаба, І. Гречко ; авт. 
вступу М. Вальо ; наук. ред. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 89 с. : іл.  
НБУВ: ВА586224 
Видання підготовлено до 120-річчя від дня народження книговидавця Якова Оренштайна. 

1041. Яценко Олександр Юхимович : біобібліогр. покажч. пр. за 1931–1997 рр. / упоряд. : О. М. Маменко, А. А. Бондар, 
Л. М. Тетянченко ; відп. ред. О. М. Маменко ; УААН, Ін-т тваринництва. – Харків : [б. в.], 1998. – 16 с.  
Вчений у галузі тваринництва, селекціонер, доктор с. г. наук, професор. 
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1042. Академік Хропко Петро Панасович : біобібліогр. покажч.: до 70-річчя від дня народж. / упоряд. : С. С. Кіраль, А. Б. 
Гуляк ; бібліогр. ред. В. С. Гоїнець ; АПН України, НПУ ім. М. Драгоманова. – Київ : Знання, 1999. – 65 с. : портр. – (Укр. 
вчені).  НБУВ: ВА590613 
Подано біографічну довідку, життєпис літературознавця, доктора філологічних наук (1975), академіка АПН України 
(1992) П. П. Хропка, написаний ним самим; хронологічний покажчик праць ученого [1954–1998], список літератури про 
нього [1959–1998], інформацію про наукову школу академіка П. П. Хропка: дисертації, виконані під керівництвом 
академіка П. П. Хропка (докторські [1991–1998], кандидатські [1976–1998]), основні дати життєвого та педагогічно-
наукового шляху, допоміжні покажчики (іменний, умовні скорочення). 

1043. Алла Михайлівна Богуш, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України : 
наук. праці. – Запоріжжя ; Одеса : [б. в.], 1999. – 46 с.  НБУВ: Р87761 
Видання є автобібліографією, що складена у вигляді таблиці. Бібліографію у покажчику розміщено за такими розділами: 
«Монографії» [1972–1999], «Навчально-методичні посібники для дошкільних закладів, школи» [1969–1999], «Програми 
для дошкільних закладів» [1971–1999], «Підручники, науково-методичні та навчальні посібники для вищих навчальних 
закладів» [1977–1993], «Статті в наукових часописах, доповіді і тези виступів на наукових конференціях» [1961–1999], 
«Редагування часописів» [1964–1980]. Без допоміжних покажчиків. 

1044. Андрій Михайлович Зелізний / уклад.: О. В. Шишка, В. Т. Грущак ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : 
[Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка»], 1999.— 61 с. – (Біобібліогр. вчених «Львів. політехніки» ; вип. 16).  


