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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. 

1999 

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).  
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У виданні відображено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну і педагогічну діяльність хіміка, доцента 
кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, кандидата технічних наук A. M. Зелізного. Покажчик містить 
інформацію про науковий доробок ученого. 

1045. Анатолий Петрович Филиппов / сост. библиогр. указ. Ю. С. Воробьев, Г. А. Депарма ; авт. вступ. ст. 
Ю. С. Воробьев ; ред. А. К. Шидловский. – Киев : Наук. думка, 1999. – 32 с. : портр. – (Биобиблиогр. ученых Украины / НАН 
Украины).  НБУВ: Р87499 
Покажчик підготовлено до 100-річчя від дня народження вченого у галузі динаміки і міцності машин, доктора технічних наук 
(1939), професора, академіка АН УРСР (1967) А. П. Філіппова. Висвітлено життєвий і творчий шлях, основні дати його 
життя, покажчик друкованих праць (монографії [1932–1979], статті [1929–1979]), список скорочень, іменний покажчик.  

1046. Анна-Галя Горбач : бібліогр. покажч. / упоряд. М. Чікало ; авт. передм. Я. Закревська ; НАН України, Ін-т україно-
знавства ім. І. Крип'якевича, Комісія бібліогр. міжнар. асоц. україністів. – Львів : [б. в.], 1999. – 79 с. : фотогр. НБУВ: ВА593719 
Покажчик репрезентує творчий доробок перекладача, літературознавця, перекладознавця, публіциста, видавця, громадсько-
політичного діяча, доктора філософії А.-Г. Горбач за 1959–1999 рр. та список літератури про її життя і творчу діяльність 
[1988–1998]. Із допоміжних покажчиків подано іменний; алфавітний покажчик друкованих праць; переклади з української на 
німецьку мову; переклади з українського літературного самвидаву, друковані в періодичних виданнях; статті, нариси з 
літератури та науки про Схід Європи; вибрані статті про українських авторів у «Kindlers neues Literatur-lexikon». 

1047. Бабич Анатолій Олександрович : (Життя і діяльність. Наук. школа) : бібліогр. покажч. наук. пр. / УААН, Ін-т 
кормів. – Вінниця : Тезис, 1999. – 168 с. : портр.  НБУВ: ВА605319 
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого в галузі рослинництва, доктора с. г. наук (1979), професора, академіка УААН 
(1990) А. О. Бабича. Подано основні дати життя і діяльності вченого, покажчик його друкованих праць [1963–1999], праці 
під його редакцією [1982–1998], список авторських свідоцтв і патентів [1981–1997], авторські свідоцтва на сорти і гібриди 
[1988–1997], інформацію про наукову школу А. О. Бабича (докторські дисертації, підготовлені і захищені за його 
науковими консультаціями [1994–1999], кандидатські дисертації, підготовлені і захищені під його науковим керівництвом, 
теми аспірантів і пошукачів [1984–1997]), оцінку діяльності і привітання, почесні грамоти, дипломи і накази про 
нагородження [1968–1998], список вітальних адрес і листів, список вітальних телеграм і телефонограм, список літератури 
про життя і діяльність А. О. Бабича [1982–1999], передачі про А. О. Бабича по телебаченню і радіо [1990–1998]. Без 
допоміжних покажчиків. 

1048. Библиографический указатель работ Александра Степановича Болотских / ред. А. Н. Черная ; М-во агропром. 
комплекса Украины, Харьк. гос. аграрный ун-т им. В. В. Докучаева. – Харьков : [б. и.], 1999. – 61 с. : портр. – (Биобиблиогр. 
ученых Украины).  НБУВ: ВА596769 
Видання присвячено 65-річчю від дня народження вченого-агронома, доктора с. г. наук, професора, академіка АНВО 
О. С. Болотських. До бібліографічного покажчика увійшли коротка довідка про науково-виробничу діяльність вченого, 
бібліографічний список праць [1960–1999], список літератури про академіка О. С. Болотських та його роботи [1962–1999]. 
Без допоміжних покажчиків.  

1049. Библиографический указатель научных работ профессора Васильева Константина Георгиевича / Одес. науч. 
историко.-мед. о-во. – Одесса : [б. и.], 1999. – 42 с.  
Висвітлено життєвий шлях та бібліографію друкованих праць епідеміолога, доктора медичних наук, професора 
К. Г. Васильєва. 

1050. Бібліографічний покажчик праць Кучерявого В. П. / уклад.: С. В. Самелюк, Т. В. Василишена ; наук. ред. : 
Н. А. Мирович, З. А. Крилишин ; Нац. лісотехн. ун-т України, НТБ. – Львів : [б. в.], 1999. – 34 с. 
Кучерявий Володимир Панасович — дендролог, еколог, доктор с. г. наук (1991), професор. 

1051. Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник : біобібліогр. покажч. / уклад.: 
Р. С. Жданова, О. Г. Кириленко ; авт. вступ. ст. Л. А. Дубровіна ; наук. ред. В. В. Патока ; М-во культури і мистецтв України, 
НПБУ. – Київ : НПБУ, 1999. – 39 с. : портр. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 14). НБУВ: Р87551, Онищенко О. С./Р87 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора історичних наук (1995), професора М. С. Слободяника. 
Подано основні дати життя і діяльності вченого, покажчик його праць [1974–1999], інформацію про ненадруковані наукові 
доповіді [1989–1999], список літератури про наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність [1979–
1999], допоміжні покажчики (предметно-тематичний, іменний). 

1052. Борис Іванович Черняков. Творча фотографія : праці 1977–1999 рр. : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Сидоренко, 
Б. І. Черняков ; Спілка фотохудожників України, Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ : [б. в.], 1999. – 24 с. : фотогр. 
НБУВ: Р87027 
Видання, присвячене журналістикознавцю, педагогу, доктору філологічних наук (1998), професору Т. І. Чернякову, 
містить покажчик праць з творчої фотографії автора [1977–1999]. Із допоміжних покажчиків вміщено іменний та 
періодичних видань. У додатку подано «Інші бібліографічні праці автора» [1996–1999].  

1053. Борис Онисимович Тимощук: до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / упоряд. : Ю. Мисько, О. Масан ; 
авт. вступ. ст. О. Масан ; літ. ред. К. Васильчук ; відп. за вип. В. Кіндій. – Чернівці : Місто, 1999. – 40 с. – (Б-ка «Обереги»). 
НБУВ: Р88344 
Висвітлено життєвий і творчий шлях патріарха буковинської археології, краєзнавця, доктора історичних наук (1983), 
професора Б. О. Тимощука. Подано бібліографію друкованих праць вченого (монографії; книги нарисів, брошури, 
путівники, автореферати [1959–1992]; розділи та параграфи в колективних працях [1969–1986]; статті, повідомлення, 
матеріали, тези, рецензії [1952–1999]; спогади [1991]), додаток (матеріали про Б. О. Тимощука [1979–1999]). Без 
допоміжних покажчиків. 

1054. Борис Федорович Дерев'янко : біобібліогр. покажч. Ч. 2. 1989–1998 / упоряд. : Л. М. Бур'ян, А. С. Дерев'янко ; 
відп. ред. сер. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко ; відп. за вип. О. Ф. Ботушанська ; ОДНБ ім. М. Горького. – 
Одеса : [б. в.], 1999. – 104 с. – (Письменники Одеси ; вип. 15). НБУВ: В342785/Ч. 2 
Видання, присвячене журналісту, сценаристу Б. Ф. Дерев’янку, складається з наступних розділів: «Основні дати життя і 
діяльності», «Окремі видання» [1996–1998], «Публікації у збірниках» [1990–1992], «Публікації в періодичній пресі» 
[1957–1998], «Упорядкування. Редагування» [1989–1990], «Література про життя і діяльність» [1989–1998], «Життя після 
життя» [1997], «Світлій пам’яті Бориса Дерев'янко присвячено» [1997–1998], «Пам’яті редактора «Вечерней Одессы»» 
[1997–1998], «Слово про Бориса Дерев'янко» [1997–1998]. Із допоміжних покажчиків подано покажчик псевдонімів, 
іменний та періодичних видань. 
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1055. Буркат Валерій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–1998 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. А. Кириленко, Л. Д. Полякова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; УААН, ЦНСГБ, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : 
Аграр. наука, 1999. – 88 с. : іл., портр. – (Академіки УААН).  НБУВ: ВА589302 
Видання присвячено вченому у галузі селекції та розведення с. г. тварин, доктору с. г. наук, професору, академіку УААН 
В. П. Буркату. До покажчика вміщено вступну статтю М. В. Зубця «Дорога дослідника без кінця і краю» (укр. та англ. 
мовами), «Основні дати життя і діяльності академіка Української академії аграрних наук Валерія Петровича Бурката» 
(укр., англ.), статті А. Веретьохіна «Позиція» та Ф. Джалалія «Життя іде без репетицій». Далі подано бібліографічну 
частину: «Хронологічний покажчик публікацій [1963–1998]; «Авторські свідоцтва і патенти» [1992–1996]; «Документальні 
фільми» [1989–1992]; «Праці, опубліковані за науковою редакцією В. П. Бурката» [1982–1998]; «Наукова школа»: 
Дисертації, підготовлені під науковим керівництвом В. П. Бурката: На здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук 
[1996]; На здобуття наукового ступеня кандидата с. г. наук [1987–1997; 3 поз.]; «Література про життя та діяльність 
В. П. Бурката» [1996–1997]. Наприкінці розміщено предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1056. В. И. Лупальцов : 35 лет научной, педагогической, практической и общественной деятельности : библиогр. / сост. 
А. В. Лях ; Харьк. гос. мед. ун-т. – Харьков : Харьков, 1999. – 70 с. – (Ученые-хирурги).  НБУВ: ВА591684 
Подано результати науково-педагогічної діяльності вченого-хірурга, доктора медичних наук (1982), професора, академіка 
АНВШ України (2001), члена-кореспондента АМН України (2003), заслуженого діяча науки і техніки України 
Володимира Івановича Лупальцова. Наведено список наукових праць ученого [1968–1999] (авторських свідоцтв, 
монографій), методичних рекомендацій [1983–1999]. Без допоміжних покажчиків. 

1057. В. М. Толочко: до 50-річчя з дня народж. і 25-річчя наук.-пед. та суспіл. діяльності : бібліогр. / авт. вступ. ст. 
В. П. Черних ; МОЗ України, Укр. фармац. акад. – Харків : Вид-во УкрФА, 1999. – 68 с. – (Вчені-фармації).     НБУВ: ВА597085 
Покажчик знайомить з життям, науково-педагогічною та суспільною діяльністю вченого у галузі управління та економіки 
фармації, доктора фармацевтичних наук (1989), професора, заслуженого діяча науки і техніки України Валентина 
Михайловича Толочка. Подано бібліографію друкованих праць ученого за систематичним принципом [1974–1999] та ін. 
матеріали. Без допоміжних покажчиків. 

1058. Валентин Володимирович Дубравін : бібліогр. покажч. / уклад. В. Г. Дубравіна ; відп. за вип. О. Я. Ростовський ; 
Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 1999. – 14 с. НБУВ: Р87456 
Видання складається з короткої біографічної довідки про фольклориста, педагога, етномузикознавця, професора 
В. В. Дубравіна та рубрик: «Опубліковані праці В. В. Дубравіна» [1968–1998], «Переклади наукових робіт» [1975–1976], 
«Література про В. В. Дубравіна» [1968–1997]. 

1059. Валентин Володимирович Матвєєв / авт.-упоряд. А. П. Зіньковський ; авт. вступ. ст. : А. П. Зіньковський, Р. І. Куріат ; 
відп. ред. А. О. Лебедєв ; НАН України, Ін-т проблем міцності. – Київ : ВІПОЛ, 1999. – 83 с. : портр.   НБУВ: АО260033 
До змісту видання увійшли короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності 
фізика, вченого у галузі механіки, доктора фізико-математичних наук (1976), професора, академіка НАН України (2006) 
В. В. Матвєєва; основні дати його життя та діяльності; література про нього [1969–1998]; іменний покажчик співавторів; 
предметний покажчик; покажчик авторських свідоцтв. 

1060. Валерій Іванович Романько : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Дрьома ; вступ. ст. Ю. О. Лебедєва ; Донец. 
ДОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : [б. в.], 1999. – 43 с. – (Краєзнавці Донеччини). НБУВ: Р88745 
Покажчик відображає основні етапи життя, педагогічну, наукову та громадську діяльність краєзнавця, літературознавця 
Донбасу, лауреата премії ім. В. Сосюри, доцента Слов'янського педагогічного інституту, кандидата педагогічних наук 
В. І. Романька. Видання складається зі вступної статті «Беру я сили з батьківської криниці: Слово про Валерій Іванович 
Романька» та рубрик: «Література про життя та діяльність В. І. Романька» [1971–1999], «Друковані праці В. І. Романька» 
[1969–1999]. Із допоміжних подано іменний покажчик та псевдонімів. 

1061. Владислав Городецький (1863–1930) : бібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Шинкаренко ; ред. Г. А. Войцехівська [та 
ін.] ; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. – Київ : Укрархбудінформ, 1999. – 42 с. – (Видатні зодчі України).  НБУВ: Р85783 
Висвітлено життєвий і творчий шлях архітектора Владислава Владиславовича Городецького. Видання складається з 
короткої біографічної довідки та розділів: «Відомості в енциклопедичних та довідкових виданнях» [1930–1997], «Роботи 
про життя та діяльність» [1895–1998], «Загальні роботи, в яких згадується В. Городецький» [1897–1998], 
«В. Городецький — мисливець, мандрівник, спортсмен» [1908–1998], «Документальні фільми» [1993–1998], «Поштові 
листівки з фондів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного», «Матеріали, відсутні в провідних бібліотеках м. Києва». Покажчик 
складено на основі каталогів і картотек ДНАББ та інших провідних бібліотек м. Києва. Із допоміжних подано іменний, 
предметний, хронологічний та покажчик місцезнаходження літератури. 

1062. Володимир Моторний: (до 70-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Панів ; авт. вступ. ст. : 
М. Гольберг, А. Татаренко, О. Лазор, M. Volkel ; наук. ред., авт. передм. І. Денисюк ; ЛДУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : 
ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 102 с. – (Укр. біобібліогр. Нова сер. ; ч. 1).  НБУВ: ВА592575 
Покажчик присвячений філологу-славісту, педагогу і громадському діячу, професору ЛНУ ім. І. Франка Володимиру 
Андрійовичу Моторному. Охоплює всі друковані праці вченого з 1948 по 1999 рр. та літературу про нього [1949–1999]. 
Складений за хронологічним принципом. 

1063. Володимир Перхач / уклад.: І. О. Білоус, О. М. Мізерник ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : 
СПОЛОМ, 1999. – 64 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 13).  
Видання підготовлене до 70-ліття від дня народження вченого-енергетика, доктора технічних наук (1986), професора 
Володимира Степановича Перхача, знайомить з його життєвим і творчим шляхом, основними датами життя та діяльності. 
Наведено список літератури про нього [1989–1998], його опубліковані праці [1960–1998], перелік авторських свідоцтв та 
патентів, звіти з науково-дослідних робіт, виконаних під керівництвом Володимира Перхача [1974–1997]; доповіді на 
наукових конференціях (неопубліковані) [1972–1993]; іменний покажчик співавторів. 

1064. Володимир Теодорович Полєк (1924–1999) : бібліогр. покажч. / уклад.: Б. Гаврилів, Г. Горбань ; Івано-Франків. 
ОУНБ ім. І. Франка, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Івано-Франківськ : [б. в.], 
1999. – 85 с.  
Видання підготовлено до 75-річчя від дня народження і 40-річчя наукової діяльності бібліографа, мовознавця, 
літературознавця, кандидата філологічних наук, професора В. Т. Полєка. 

1065. Глазко Валерий Иванович : материалы к библиогр. 1969–1999 = Glazko Valerii : brochure of bibliogr. 1969–1999 / 
УААН, Ин-т агроэкологии и биотехнологии. – Киев : Нора-принт, 1999. – 95 с. – Текст на рус., англ. яз.     НБУВ: АО259962 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1062.pdf
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Висвітлено життєвий і творчий шлях вченого у галузі генетики і селекції тварин, доктора с. г. наук, професора В. І. Глазка. 
Видання має біографічну та бібліографічну частини. До першої увійшли розділи «Основные даты жизни и деятельности 
доктора сельскохозяйственных наук профессора Валерия Ивановича Глазко», «Направления исследований В. И. Глазко в 
1969–1999 гг.» російською та англійською мовами. До бібліографічної частини включено «Список научных трудов» 
[1975–1999], «Монографии» [1985–1998], «Международные конференции, организованные В. И. Глазко» [1994–1999], 
«Рецензии на работы В. И. Глазко» [1986–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

1066. Голос із вершин духовності: М. Мариновичу — 50 : бібліогр. покажч. / уклад. О. Кравець ; упоряд. М. Гук ; відп. за 
вип. Л. І. Литвин ; Дрогоб. міська ЦБС, Центр. б-ка. – Дрогобич : [б. в.], 1999. – 36 с.  
Мирослав Франкович Маринович — журналіст, публіцист, релігієзнавець, політолог, правозахисник, 

1067. Григорій Кочур : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; 
редкол.: Б. Якимович (гол.) [та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 258 с. : іл., портр. – (Укр. 
біобібліогр. Нова сер. ; ч. 2). НБУВ: ВА597492 
Покажчик містить матеріали про життєвий та творчий шлях Григорія Порфировича Кочура — літературознавця, 
перекладача, перекладознавця і поета. Матеріал покажчика систематизовано у двох частинах: «Друковані праці Григорія 
Кочура» [1938–1999] та «Література про Григорія Кочура» [1938–1999].  

1068. Дмитро Сергійович Наливайко : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. К. А. Шахова ; Нац. 
ун-т «Києво-Могил. акад.», Наук. б-ка. – Київ : Вид. дім «KM Academia», 1999. – 20 с. – (Вчені НаУКМА).        НБУВ: Р87857 
Видання підготовлене до 70-річчя літературознавця, фахівця з історії та теорії літератури й компаративістики, доктора 
філологічних наук (1987), професора, члена-кореспондента АН України (1992) Д. С. Наливайка, містить біографічний 
нарис про нього, основні дати життя та діяльності, опубліковані праці вченого [1958–1999], список неопублікованих робіт, 
інформацію про особистий архів Д. С. Наливайка [1960–1995], іменний покажчик. 

1069. Добров Геннадий Михайлович (1929–1989) / НАН Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории 
науки им. Г. М. Доброва ; отв. ред. М. Г. Добров. – Киев : [Феникс], 1999. – 126 с.  
Видання, присвячене доктору економічних наук (1968), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1988) Г. М. Доброву, 
відкриває короткий біографічний нарис. Далі представлено основні дати життя і діяльності вченого, бібліографію його 
праць [1954–1989], список кандидатів і докторів наук, підготовлених Г. М. Добровим. 

1070. Євген Миколайович Мокрий / уклад.: О. М. Мізерник, О. В. Шишка, І. О. Білоус ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», 
НТБ. – Львів : Центр Європи, 1999. – 81 с. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 15).  
До змісту вдання включено життєвий і творчий шлях вченого-хіміка, доктора технічних наук (1988), професора 
Є. М. Мокрого, основні дати його життя та діяльності, літературу про нього [1963–1997], опубліковані праці Є. М. Мокрого 
[1955–1999], навчальні посібники, методичні вказівки [1986–1999]; авторські свідоцтва та патенти [1967–1998]; доповіді на 
наукових конференціях (неопубліковані) [1967–1993]; науково-дослідні роботи, виконані під керівництвом Євгена Мокрого 
[1971–1999]; автореферати докторських та кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом Є. М. Мокрого [1980–
1999]; матеріали про спорт у житті вченого; іменний покажчик співавторів; список скорочень. 

1071. Завжди з народом: до 100-річчя з дня народж. українського письменника К. Гордієнка / складач Л. О. Сашкова ; 
Харків. ОУНБ. – Харків : [б. в.], 1999. – 12 с. 
Публікацію присвячено відомому письменнику Костю (Костянтину Олексійовичу) Гордієнку. Вміщено відомості про його 
життя і творчість і список літератури про нього. Підготовка посібника проводилась за фондами Харківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. Добір матеріалу завершено за станом на 1 вересня 1999 р. 

1072. Заїка Петро Митрофанович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1957–1999 рр. / упоряд. : Г. Є. Мазнєв, 
О. В. Богомолов ; відп. ред. М. В. Бакум ; відп. за вип. С. І. Васильєв ; Харків. держ. техн. ун-т с. г. – Харків : [б. в.], 1999. – 
124 с. : портр.   НБУВ: ВА591011 
Видання, присвячене вченому у галузі землеробської техніки та теорії с. г. машин, доктору технічних наук (1977), 
професору, академіку УААН (1990) П. М. Заїці, складається з наступних розділів: «Основні дати життя академіка 
Української академії аграрних наук Заїки Петра Митрофановича» (укр., рос.); 1. Покажчик наукових праць: 
1.1. Монографії, навчальні посібники, довідники, методичні розробки до рішення задач з теорії с. г. машин [1967–1999]; 
1.2. Наукові статті в періодичних виданнях, збірниках наукових праць, тези доповідей [1957–1999]; 1.3. Авторські 
свідоцтва та патенти на винаходи [1960–1995]; 1.4. Науковий редактор видання [1975–1988]; 1.5. Член редколегії 
наукового видання [1971–1987]; 1.6. Наукові доповіді на конференціях [1960–1994]; 2. Підготовка науково-педагогічних 
кадрів: 2.1. Підготовка кандидатів технічних наук [1972–1998]; 2.2. Керівництво науково-дослідницькою роботою 
студентів; 3. Впровадження результатів науково-дослідницьких робіт у виробництво [1970–1989]; 4. Література про Заїку 
Петра Митрофановича [1997–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

1073. Закоханий у рідний край : А. В. Сваричевський — краєзнавець, педагог, публіцист : cтатті, рецензії, відгуки, листи, 
бібліогр. / уклад. С. Михайлова ; упоряд. В. Прокопчук ; авт. передм. Б. Степанишин ; ред. В. Мацько ; Хмельниц. обл. ін-т 
удосконалення вчителів ; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : Евріка, 1999. – 44 с. – (Духовні витоки 
Поділля).  НБУВ: Р83846 
Видання складається з біографічної частини, в якій змальовано краєзнавчу діяльність Анатолія Володимировича Свари-
чевського та бібліографічної, що містить розділи: «Окремі видання», «Участь в історико-краєзнавчих і науково-
практичних конференціях», «Публікації в журналах, збірниках, альманахах», «Науково-популярні та краєзнавчі статті в 
періодичній пресі», «Культурна, педагогічна та громадська діяльність», «Академічні видання, в яких використовувались 
праці А. В. Сваричевського» [1970–1992]. Хронологічні межі видання 1970–1999 рр. Без допоміжних покажчиків. 

1074. И. М. Перцев: к 70-летию со дня рождения и 45-летию науч.-пед. деятельности : библиогр. / сост. 
Л. П. Шевченко ; авт. вступ. ст. В. П. Черных ; М-во здравоохранения Украины, Укр. фармацевт. акад. – Харьков : [б. и.], 
1999. – 71 с. : ил. – (Ученые-фармации).  НБУВ: ВА591604 
Висвітлено науково-педагогічну і громадську діяльність ученого в галузі фармакології, доктора фармацевтичних наук 
(1980), професора Івана Матвійовича Перцева. Подано описи його дисертацій [1962, 1979], список дисертаційних праць, 
виконаних під керівництвом і консультацією І. М. Перцева (кандидатські дисертації [1981–1997], докторські дисертації 
[1985, 1998]); перелік монографій, навчальних посібників [1991–1996], докладів на конгресах, з’їздах, конференціях [1964–
1994]; бібліографію навчально-методичних видань [1959–1998]; перелік авторських свідоцтв і патентів [1977–1990], 
наукових праць [1957–1999]. Без допоміжних покажчиків. 

1075. Иван Трофимович Твердохлебов : биобиблиогр. указ. / сост. Н. И. Твердохлебов ; редкол. В. Б. Кудрявцев [и 
др.] ; ред. Н. А. Василенко ; отв. за вып. В. И. Дрягина ; Симф. гос. ун-т. – Симф. : [б. и.], 1999. – 74 с.       НБУВ: ВА591513 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1067.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1068.pdf


Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (1999) 

131 

 

Видання висвітлює життєвий і науковий шлях географа, кандидата географічних наук (1974), професора 
І. Т. Твердохлєбова. Складається з розділів: «Жизнь и творческий путь профессора И. Т. Твердохлебова», «Основные даты 
жизни и деятельности И. Т. Твердохлебова», «Литература о жизни и творчестве И. Т. Твердохлебова» [1960–1995], 
«Указатель научных трудов профессора И. Т. Твердохлебова» [1952–1999], «Список диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата георгафических наук, защищенных под руководством профессора И. Т. Твердохлебова» [1967–1993]. Із 
допоміжних покажчиків подано іменний та співавторів. 

1076. Іван Климентійович Рибалка — професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / упоряд. : 
Ю. Г. Шевченко, В. Д. Прокопова ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька ; ХДУ, ЦНБ. – Харків : ХДУ, 1999. – 41 с.  
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом доктора історичних наук (1963), професора І. К. Рибалко. Подано 
короткий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць ученого [1950–
1997], перелік дисертацій захищених під керівництвом І. К. Рибалки [1966–1999], список літератури про нього [1958–
1999], фото І. К. Рибалки [1983–1999]. 

1077. Іван Лукич Бутич : до 80-річчя від дня народж. та 50-ї річниці наук. діяльності : біобібліогр. / упоряд. 
М. Лозинська ; авт. вступ. ст. П. Сохань ; ред. Н. Черкаська ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 1999. – 59 с : іл. – (Наук.-дов. вид. з іст. України ; вип. 50).  НБУВ: ВА592355 
Видання, присвячене історику-джерелознавцю, архівісту І. Л. Бутичу, складається з біографічної статті «Іван Лукич Бутич: 
життя і творчий шлях» та розділів: «Основні дати життя і діяльності», «Література про життя та діяльність Л. Бутича» 
[1964–1999], «Хронологічний покажчик друкованих праць» [1947–1999]. Із допоміжних покажчиків подано покажчик 
псевдонімів та криптонімів, праць. 

1078. Історик і культурно-громадський діяч Петро Арсенич : біобібліогр. покажч. іст.-краєзнавчих публікацій за 1959–
1998 рр. : до 40-літньої праці на ниві іст. краєзнавства та 65-річчя від дня народж. / уклад. і бібліогр. ред. Г. В. Горбань ; авт. 
вступ. ст. В. Грабовецький ; ред. О. Максимонько ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка [та ін.]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 
1999. – 56 с. : іл.  НБУВ: ВА641126 
Видання, присвячене історику, етнографу, музеєзнавцю, культурно-освітньому діячу, колекціонеру Петру Івановичу 
Арсеничу, складається з короткої біографічної довідки та розділів: «Дати життя та діяльності Петра Арсенича», 
«Покажчик основних праць Петра Арсенича» [1959–1998], «Доповіді та виступи на наукових конференціях», «Тематика 
виставок, організованих П. Арсеничем з власних колекцій», «Бібліографія бібліографій, в якій згадуються праці та виступи 
П. Арсенича» [1984–1998], «Основні праці про наукову і культурно-громадську діяльність П. Арсенича» [1989–1998]. Є 
третім та доповненим виданням бібліографічних покажчиків автора за 1984 та 1988 рр. Містить іменний, географічний, 
тематичний покажчики.  

1079. Йосиф Михайлович Петрович / уклад.: І. О. Білоус, О. М. Мізерник ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – 
Львів : Центр Європи, 1999. – 61 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 14).  
Висвітлено короткий нарис життя, науково-педагогічної та громадської діяльності, основні дати життя та діяльності 
доктора економічних наук (1984), професора Й. М. Петровича. Наведено список літератури про нього [1978–1999], 
опубліковані праці Й. М. Петровича [1962–1999], доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1986–1999]; 
науково-дослідні роботи, виконані під керівництвом Й. М. Петровича [1970–1999]; автореферати дисертацій, захищених 
під керівництвом Й. М. Петровича [1971–1999]; іменний покажчик; список скорочень. 

1080. Кравченко Микола Антонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. / упоряд. : В. П. Буркат, Т. Ф. Дерлеменко, 
З. І. Варга [та ін.] ; наук. ред. : М. В. Зубець, М. С. Слободяник ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 1999. – 55 с. : портр. – 
(Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України» ; кн. 2).   НБУВ: ВА594774 
Видання, присвячене вченому в галузі селекції с. г. тварин, доктору с. г. наук (1945), професору М. А. Кравченку, включає: 
статтю від укладачів; основні дати життя та діяльності вченого (укр., англ. мовами); хронологічний покажчик його 
друкованих праць [1934–1999]; перелік авторських свідоцтв [1977–1992]; список праць, опублікованих за науковою 
редакцією М. А. Кравченка [1948–1987]; наукова школа [1971–1988]; список літератури про життя та діяльність 
М. А. Кравченка [1947–1999]; іменний та предметно-тематичний покажчики. 

1081. Краєзнавець Микола Олександрович Корж : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Дмитрієва ; ред. С. М. Миценко ; ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1999. – 23 с. – (Краєзнавці Слобожанщини). – До 80-річчя з дня народж.            НБУВ: Р86254 
Цим посібником ХДНБ ім. В. Г. Короленка розпочала серію бібліографічних покажчиків «Краєзнавці Слобожанщини». 
Перше видання серії присвячено 80-річчю харківського краєзнавця, інженера-енергетика, кандидата технічних наук 
Миколи Олександровича Коржа. Видання складається з біографічної довідки та розділів: «Публікації М. О. Коржа» [1934–
1998], «Творчий шлях М.О. Коржа» [1976–1996], «Фотографії М. О. Коржа» [1976–1998]. У додатку подано рукописні 
матеріали, лекції, прочитані ним у 1960–1990 рр. В наявності іменний покажчик. 

1082. Леонид Иванович Старушенко : биобиблиогр. указ. лит. / сост. О. Г. Кушнир ; ред. И. С. Шелестович ; авт. вступ. 
ст. В. Л. Юхов ; М-во культуры и искусств Украины, ОГНБ им. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1999. – 51 с. : ил. – (Ученые 
Одессы ; вып. 25). 
До покажчика включено біографічну довідку про іхтіолога, кандидата біологічних наук Л. І. Старушенко, хронологічний 
покажчик опублікованих праць, список літератури про наукову діяльність вченого. Видання містить низку допоміжних 
покажчиків: предметний, географічних назв, список скорочень. 

1083. Леонід Миколайович Квітковський / уклад.: І. О. Білоус, О. М. Мізерник, О. В. Шишка ; Держ. ун-т «Львів. 
політехніка», НТБ. – Львів : Центр Європи, 1999. – 24 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 11).  
Видання, присвячене вченому-хіміку, доктору технічних наук (1977), професору Л. М. Квітковському, містить інформацію 
про його життєвий і творчий шлях, основні дати життя та діяльності вченого, список його опублікованих праць [1958–
1998], авторські свідоцтва і патенти [1966–1997], доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1965–1993], 
науково-дослідні роботи, виконані під керівництвом Л. М. Квітковського [1967–1979]; автореферати дисертацій, 
захищених під керівництвом Л. М. Квітковського [1969–1995]. 

1084. Леонід Миколайович Марковський / уклад. Б. М. Кожушко ; пер. вступ. ст. на англ. мову Н. Ю. Ростовцева ; відп. 
ред. М. О. Лозинський. – Харків : Вид-во Укр. фармацевт. акад., 1999. – 155 с. : іл. – (Біобібліогр. вчених України / НАН 
України).  НБУВ: АО260006 
До змісту покажчика включено короткий нарис про життєвий і творчий шлях ученого-хіміка, доктора хімічних наук 
(1974), професора, академіка АН УРСР (1983) Л. М. Марковського (укр., рос., англ. мовами); покажчик його друкованих 
праць [1960–1998]; перелік авторських свідоцтв та патентів [1971–1998]. Без допоміжних покажчиків. 
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1085. Лицар української пісні Володимир Івасюк (1949–1979) : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. Письменна, Т. Тараненко ; 
Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в.], 1999. – 19 с. НПБУ: А593701 

1086. Лісовий Михайло Павлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959–1999 рр. / упоряд. : О. В. Манько, 
Т. Ф. Дерлеменко, Л. Д. Полякова ; авт. вступ. ст. О. В. Манько ; наук. ред. М. С. Слободяник ; УААН, ЦНСГБ, Ін-т захисту 
рослин. – Київ : Аграр. наука, 1999. – 62 с. : іл., портр. — (Бібліогр. сер. «Академіки УААН»).  НБУВ: ВА598040 
Видання, присвячене вченому у галузі захисту рослин, доктору біологічних наук (1979), професору, академіку УААН 
(1990) М. П. Лісовому, містить біографічний нарис про нього та основні дати його життя і діяльності (укр., англ. мовами); 
спогади колег та учнів про вченого; хронологічний покажчик його публікацій [1959–1999]; список авторських свідоцтв 
[1983–1996]; перелік праць, опублікованих за науковою редакцією М. П. Лісового [1986–1999]; наукову школу (дисертації, 
підготовлені під науковим керівництвом М. П. Лісового [1973–1999]); список літератури про життя та діяльність 
М. П. Лісового [1995–1999]; предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1087. Літописець карпатського села: про життєвий шлях та наук.-пед. діяльність проф. Василя Ілька : біобібліогр. 
покажч. / уклад. бібліогр. покажч. О. Закривидорога ; ред. Д. М. Федака ; вступ. ст. І. Мандрика ; відп. за вип. 
О. І. Почекутова ; М-во освіти України, Ужгород. держ. ун-т, Істор. ф-т, Наук. б-ка. – Ужгород : Патент, 1999. – 168 с. : іл., 
портр. – (Сер. «Вчені Ужгород. держ. ун-ту»).   НБУВ: ВА594042 
Видання, підготовлене до 70-річчя від дня народження доктора історичних наук (1985), професора Василя Івановича Ілька, 
включає список окремих видань та публікацій ученого за хронологією [1953–1999]; список літератури, бібліографічні та 
довідкові матеріали про життя, науково-педагогічну та громадську діяльність ученого [1962–1998]; іменний покажчик; 
покажчик співавторів та окремі матеріали до біографії та творчості В. Ілька. 

1088. М. В. Григорьева. 35 лет науч.-пед. деятельности : библиогр. / сост. : В. В. Хивренко, Т. Г. Янгаева, 
Т. А. Хохлова ; отв. за вып. В. П. Черных ; Укр. фармацевт. акад. – Харьков : Изд-во УкрФА, 1999. – 40 с. : портр. – (Ученые-
фармации). НБУВ: Р87692 
Видання висвітлює життєвий і творчий шлях філолога, професора Маргарити Василіївни Гигорьєвої, складається з 
біографічної статті «Научно-педагогическая деятельность» та розділів: «Учебники и учебные пособия» [1978–1999], 
«Патенты и авторские свидетельства» [1993–1999], «Научные работы» [1968–1999], «Методические разработки». Без 
допоміжних покажчиків. 

1089. Марія Деркач (1896–1972) : бібліогр. покажч., спогади, розвідки, листи / авт.-уклад. М. А. Вальо ; відп. ред. 
Л. І. Крушельницька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1999. – 252 с. : іл.  НБУВ: ВА685853 
Видання підготовлено до 100-річчя від дня народження літературознавця, бібліографа Марії Дем’янівни Деркач. До 
збірника, крім передмови, увійшов бібліографічний покажчик друкованих праць М. Деркач [1926–1998] і літератури про 
неї [1929–1999]. У другій частині зібрано спогади про М. Деркач, вибірково її листи, а також розвідки про маловідомі 
сторінки її життя і діяльності. Серед авторів спогадів — Л. Крушельницька, М. Свєнціцька, У. Єдлінська, М. Нечиталюк, 
Ю. Булаховська, Ю. Бача, Р. Кирчів, І. Денисюк, Л. Міщенко, О. Купчинський та інші відомі вчені. 

1090. Мартиненко Іван Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954–1999 рр. / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, 
Л. А. Кириленко, Л. Д. Полякова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 1999. – 85 с. : іл., 
портр. – (Бібліогр. сер. «Академіки УААН»).   НБУВ: ВА594861 
До змісту покажчика включено вступну статтю про засновника української школи з електрифікації та автоматизації 
сільського господарства, вченого у галузі автоматизації технологічних процесів с. г. виробництва, доктора технічних наук 
(1968), професора, академіка УААН (1991) І. І. Мартиненко та основні дати його життя і діяльності (укр., англ. мовами); 
низку статей про життєвий і творчий шлях ученого; хронологічний покажчик його публікацій [1954–1999]; перелік 
авторських свідоцтв і патентів [1973–1998]; список праць, опублікованих за науковою редакцією І. І. Мартиненка [1973–
1998]; дисертації, підготовлені під науковим керівництвом І. І. Мартиненка (на здобуття наукового ступеня доктора 
технічних наук [1986–1997], на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук [1965–1998]); список літератури про 
життя та діяльність І. І. Мартиненка [1981–1999]; іменний покажчик; предметно-тематичний покажчик. 

1091. Микола Васильчук : бібліогр. покажч. 1986–1997 / упоряд. С. Васильчук ; переднє сл. В. Лизанчук ; наук. ред. 
О. Пилип'юк. – Коломия : Ред.-вид. комітет «Енцикл. Коломийщини», 1999. – 56 с. – (Бібліогр. сер. ; ч. 2). НБУВ: ВА636808 
Видання, присвячене письменнику, поету, літературознавцю Миколі Миколайовичу Васильчуку, складається з розділів: 
«Мала проза, зарисовки», «Дослідження», «Переклади і перекази», «Про М. Васильчука: статті, згадки, покликання». 
Подано відомості про публікації поета впродовж 1986–1997 рр. Кожну з позицій (крім публікацій поезій в періодиці) 
анотовано. Із допоміжних покажчиків подано іменний, перелік видань, видавництв, збірників. 

1092. Микола Костянтинович Холодний : реком. покажч. / склали : Л. Студьонова, І. Каганова ; відп. за вип. 
П. Грищенко ; Черніг. ДОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 1999. – 36 с. НБУВ: Р88902 
Видання висвітлює життєвий і творчий шлях поета, літературознавця, публіциста, перекладача М. К. Холодного, містить 
коротку біографічну довідку та розділи: «Твори М. К. Холодного» (окремі видання, в збірниках, часописах, проза, 
М. К. Холодний — перекладач, М. К. Холодний — критик і публіцист), «Література про творчість М. К. Холодного». 
Хронологічні межі відібраного матеріалу 1955–1998 рр. Без допоміжних покажчиків. 

1093. Микола Петрович Адаменко : реком. бібліогр. покажч. / склала Н. Ф. Гонза ; відп. за вип. П. В. Грищенко ; Черніг. 
ДОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 1999. – 13 с. НБУВ: Р88963 
Видання, присвячене поету М. П. Адаменко, складається з короткої біографічної довідки та розділів: «Твори 
М. П. Адаменка» (окремі видання, в збірниках, часописах, проза, публіцистика), «Статті про творчість М. П. Адаменка». 
Хронологічні межі — 1967–1999 рр. Без допоміжних покажчиків. 

1094. Микола Федорович Сумцов (1854–1922) : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Полянська, В. О. Савчук, В. З. Фрадкін, 
В. О. Ярошик ; наук. ред. : Ю. З. Данилюк, В. З. Фрадкін ; НАН України, Ін-т історії України, ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Київ : 
Рідний край, 1999. – 251 с. : портр.   НБУВ: ВА594560 
Висвітлено життєвий і творчий шлях етнографа, літературознавця, фольклориста, мистецтвознавця, педагога, музеєзнавця, 
академіка УАН (1919) М. Ф. Сумцова. Вміщено статтю В. З. Фрадкіна «Життя — на користь України», список скорочень, 
список псевдонімів та криптонімів М. Ф. Сумцова, бібліографію праць ученого [1878–1996], список літератури про М. 
Ф. Сумцова [1896–1996], листування М. Ф. Сумцова [1903–1997], вшанування пам’яті М. Ф. Сумцова [1890–1979], фото 
М. Ф. Сумцова [1896–1980].  

1095. Михаил Михайлович Жербин / сост., авт. предисл. и вступ. ст., отв. ред. В. И. Большаков ; Междунар. инж. 
акад. – Днепропетровск : Изд-во ПГАСиА, 1999. – 60 с. – (Биобиблиогр. ученых / Междунар. инж. акад.). НБУВ: АО260261 
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Видання, присвячене композитору, доктору технічних наук (1970), професору М. М. Жербіну, включає передмову, етапи 
біографії, творчої і громадської діяльності М. М. Жербина; основні дати його життя і діяльності; перелік основних 
опублікованих праць і винаходів ученого станом на 1999 р. [1945–1999]; монографії і навчальні посібники [1961–1998]; 
перелік збудованих найбільш значущих споруд і конструкцій, запропонованих М. М. Жербіним і розроблених під його 
керівництвом [1936–1999]; участь М. М. Жербіна в конференціях і симпозіумах [1965–1997]; перелік основних музичних 
творів, написаних М. М. Жербіним [1946–1991]; перелік літератури (не повний) про життя і діяльність М. М. Жербіна 
[1951–1997]. Наприкінці розміщено іменний покажчик. 

1096. Михайло Паращук : бібліогр. та докум. покажч. / уклад.: Л. С. Бойцун, Т. Н. Бабчук ; авт. вступ. сл. 
М. М. Ониськів ; ред. : Л. С. Бойцун, Г. С. Моліцька ; відп. за вип. : Б. В. Хаварівський, В. І. Вітенко ; Держ. арх. Терноп. обл., 
Терноп. ОУНБ. – Тернопіль : [б. в.], 1999. – 31 с. : фотоіл. – (Сер. «Корінь і крона» ; вип. 18).  НПБУ: А594922 
Видання присвячено скульптору, громадському діячу Михайлу Івановичу Паращуку. Містить іменний покажчик. 

1097. Михайло Петрович Павловський : біобібліогр. / упоряд. і відп. ред. М. О. Оборін ; АМН України, Львів. держ. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького, Наук. б-ка. – Львів : Атлас, 1999. – 263 с. : портр. – (Вчені медицини).     НБУВ: ВА598346 
Видання, присвячене доктору медичних наук (1971), професору, академіку АМН України (1997) М. П. Павловському, 
містить основні дати його життя та діяльності, короткий огляд наукової, клінічної, педагогічної та суспільної діяльності 
вченого; перелік літератури про хірургічну та громадську діяльність М. П. Павловського [1959–1999], хронологічний 
покажчик друкованих праць [1954–1997]; видання, які вийшли за редакцією М. П. Павловського [1978–1997]; список 
співавторів, список співредакторів, покажчик термінів, покажчик предметів, алфавітний покажчик назв друкованих праць. 

1098. Нестор Махно: реальність і міфи : бібліогр. покажч. / уклад. Г. Нагорна ; Запоріз. ОУНБ. – Запоріжжя : [б. в.], 
1999. – 20 с. 
Нестор Іванович Махно — політичний, військовий діяч. 

1099. Николай Петрович Булгаков. – Севастополь : [НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика»], 1999. – 127 с. : портр. – (Библиогр. 
ученых Украины / НАН Украины).   НБУВ: ВА595447 
Видання присвячено вченому-океанологу, гідрогеологу, доктору географічних наук (1973), академіку АН України (1992) 
Миколі Петровичу Булгакову. Структура покажчика відповідає першому виданню (1994 р.). Розділи поповнено новою 
літературою, що вийшла за п’ять років. Введено новий розділ «Ссылки на работы» [1962–1999].  

1100. Нонна Копистянська : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко ; ред. Л. Терещенко ; відп. за вип. І. Лешнівська ; 
Львів. ОУНБ. – Львів : [б. в.], 1999. – 106 с. : портр., іл. – (Науковці Львівщини). НПБУ: А597331 
Видання присвячено літературознавцю, доктору філологічних наук (1983), професору Нонні Хомівні Копистянській. До 
нього включено її автобіографію «Моє життя в спогадах і роздумах», розділ «Серйозно і несерйозно про закони генеалогії 
та їх відкривача: Слово про Людину, Жінку, Педагога, Вчену…», який розкриває особливості діяльності педагога; іменний 
покажчик; предметний покажчик друкованого доробку. 

1101. Олег Алексеевич Малинин : биобиблиогр. указ. / сост. : А. В. Шемаева, Т. Н. Шальнова ; авт. вступ. ст. 
В. Д. Шуляк ; ред. Т. Н. Приходько ; УААН, Ин-т эксперимент. и клинич. вет. медицины. – Харьков : [б. в.], 1999. – 38 с. – 
(Материалы к биобиблиогр. деят. с.-х. науки). 
Доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Олег Олексійович Малинін. 

1102. Олег Євгенович Кузьмін / уклад.: І. О. Білоус, О. В. Шишка ; Держ. ун-т «Львів. політехніка», НТБ. – Львів : Центр 
Європи, 1999. – 60 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки ; вип. 12).  
Видання, присвячене доктору економічних наук (1989), професору О. Є. Кузьміну, містить біографічний нарис про нього; 
основні дати життя та діяльності вченого; список літератури про нього [1986–1997]; опубліковані праці О. Є. Кузьміна 
[1973–1999]; доповіді на наукових конференціях (неопубліковані) [1972–1993]; звіти з науково-дослідної роботи, виконані 
під керівництвом О. Є. Кузьміна [1982–1999]; перелік авторефератів кандидатських дисертацій, захищених під 
керівництвом О. Є. Кузьміна [1983–1998]; іменний покажчик; список скорочень. 

1103. Олександр Терентійович Богорош : матеріали до біобібліогр. 1969–1999 = Александр Терентьевич Богорош : 
материалы к биобиблиогр. 1969–1999 = Alexander T. Bogorosh : theses of biobibliogr. 1969–1999 / уклад.: В. А. Денисюк, 
В. І. Сидоренко; авт. вступ. ст. М. З. Згуровський, Б. С. Стогній, Л. Г. Гассанов, О. Я. Савченко ; ред. : Ю. О. Храмов, 
В. І. Глазко. – Київ : Нора-Принт, 1999. – 128 с. – (Біобібліогр. вчених України). – Укр., рос. та англ. мовами. 
НБУВ: ВА598278, Табачник Д.В./ВА804 
Видання, присвячене фахівцю у галузі фізики твердого тіла, доктору технічних наук (1989), професору О. Т. Богорошу, 
включає передмову, основні дати життя та діяльності вченого (укр., рос., англ. мовами); нарис про життя та напрямки 
досліджень О. Т. Богороша (укр., рос., англ. мовами); хронологічний покажчик його праць [1967–1999] (монографії [1982–
1990], брошури та навчально-методичні розробки [посилання на відповідні номери покажчика праць]); відгуки на книги та 
інші роботи О. Т. Богороша; впровадження НДР, перелік об’єктів, де апробовані наукові розробки О. Т. Богороша [1972–
1996]; іменний покажчик співавторів; список скорочень. 

1104. Олена Михайлівна Апанович : біобібліогр. покажч. : (до 80-річчя від дня народж. і 55-річчя наукової діяльності) / 
упоряд. С. Даневич ; авт. вступ. ст. : Л. А. Дубровіна, В. Гром ; НАН України, НБУВ, Ін-т рукопису, Ін-т історії України. – Київ : 
Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – 82 с.: портр.  НБУВ: ВА594840 
Видання висвітлює життєвий і творчий шлях історика, архівіста, письменниці О. М. Апанович. Містить біографічну 
статтю «Життя і творчий шлях Олени Михайлівни Апанович» та розділи: «Основні дати життя і діяльності», «Література 
про життя і діяльність Олени Михайлівни Апанович» (за алфавітом назв; 1988–1998 рр.), «Бібліографічний покажчик 
праць» [1946–1999]. Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

1105. Олена Теліга : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Г. Люта, Л. О. Смочко ; наук. ред. В. С. Поп ; ред. О. Козоріз ; бібліогр. 
ред. Л. О. Мельник ; Наук. б-ка Ужгород. держ. ун-ту, Закарпат. філія МАУП, Каф. укр. та іноз. мов. – Ужгород : Патент, 
1999. – 92 с. : іл.   НБУВ: ВА599709 
Видання, присвячене поетесі, літературному критику, діячу української культури, громадській і політичній діячці Олені 
Іванівні Телізі (Шовгенів). Містить коротку біографічну довідку та бібліографію, яка складається з наступних розділів: 
«Твори. Окремі видання. Публікації» [1946–1999], «Література про життя і діяльність» [1946–1999], «Вшанування пам’яті 
Олени Теліги» [1992–1999], «Олена Теліга в художній літературі» [1954–1999], «Із творчої спадщини». Із допоміжних 
покажчиків подано іменний та використаних періодичних видань. 
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1106. П. А. Безуглый : к 60-летию со дня рождения и 30-летию науч.-пед. деятельности : библиогр. / сост. : 
И. В. Украинец, С. Г. Таран, О. В. Горохова ; отв. за вып. В. П. Черных ; М-во здравоохранения Украины, Укр. фармацевт. 
акад. – Харьков : Изд-во УкрФА, 1999. – 74 с. – (Ученые-фармации).   НБУВ: ВА597086 
Покажчик знайомить з життям та творчістю вченого-хіміка, доктора фармацевтичних наук (1982), професора Петра 
Овксентійовича Безуглого. Включає статтю про науково-педагогічну і громадську діяльність та шість розділів: 
І. «Диссертации П. А. Безуглого»; ІІ. «Диссертации, выполненные под руководством профессора П. А. Безуглого»: 
Докторские диссертации [1992–1995]. Кандидатские диссертации [1981–1998]. ІІІ. «Патенты» [1989–1997]. «Авторские 
свидетельства» [1967–1990]. V. «Научные статьи» [1966–1999]. VІ. «Учебные пособия и методические разработки» [1975–1998]. 

1107. Пересипкін Володимир Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938–1998 рр. / упоряд. : 
Т. Ф. Дерлеменко, Д. В. Устиновський, Л. А. Кириленко ; авт. вступ. ст. В. Я. Хоменко ; наук. ред. М. С. Слободяник ; УААН, 
ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 1999. – 86 с. : портр. – (Академіки УААН).   НБУВ: ВА592758 
Висвітлено життєвий та творчий шлях, основні дати життя та діяльності вченого у галузі фітопатології та захисту рослин, 
доктора біологічних наук (1956), професора, академіка УААН (1990) В. Ф. Пересипкіна. Наведено хронологічний 
покажчик його публікацій [1938–1998], перелік авторських свідоцтв [1975–1995]; список праць, опублікованих за 
науковою редакцією В. Ф. Пересипкіна [1954–1996]; інформацію про наукову школу В. Ф. Пересипкіна (дисертації, 
підготовлені під науковим керівництвом В. Ф. Пересипкіна: на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 
[1977–1994], на здобуття наукового ступеня доктора с. г. наук [1981–1996], на здобуття наукового ступеня кандидата 
біологічних наук [1963–1993], на здобуття наукового ступеня кандидата с. г. наук [1981–1999]); список літератури про 
життя та діяльність В. Ф. Пересипкіна [1962–1998]; предметно-тематичний та іменний покажчики. 

1108. Петро Олексійович Руденко : реком. бібліогр. покажч. / склад. Л. Студьонова [та ін.] ; Черніг. ДОУНБ 
ім. В. Г. Короленка ; Черніг. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : [б. в.], 1999. – 23 с. НБУВ: Р88948 
Видання, присвячене фахівцю в галузі машинобудування, професору, поету, прозаїку П. О. Руденку, складається з 
короткої біографічної довідки та розділів: «П. О. Руденко — вчений та педагог» (твори: книги, брошури, наукові статті в 
журналах, у виданнях, що продовжуються), «П. О. Руденко — поет і прозаїк» (твори: окремі видання, поезія та прозові 
твори в журналах та газетах), «Про творчість П. О. Руденка». Хронологічні межі відібраних матеріалів укр. та рос. мовами 
1954–2000 рр. Без допоміжних покажчиків. 
1109. Петро Петрович Михайленко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Ю. Ситніков ; Нац. акад. внутрішніх справ України. – 
Київ : Вид. дім «Аванпост-прім», 1999. – 39 с. – До 85-річчя від дня нродження і 65-річчя наук.-пед. та громад. діяльн.  
НБУВ: Р86875  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-правознавця, доктора юридичних наук (1955), професора, академіка АПрН 
України (1996) П. П. Михайленка. Подано основні дати його життя і діяльності, список основних наукових праць ученого: 
монографії, підручники, брошури [1951–1999]; статті в журналах, збірниках, вчених записках [1938–1999]; список 
літератури про П. П. Михайленка [1962–1999]. Без допоміжних покажчиків. 

1110. Петро Петрович Михайленко : до 85-річчя від дня народж. та 65-річчя наук.-пед. і громад. діяльності / упоряд. : 
М. Я. Сегай, О. Д. Крупчан ; АПрН України. – Харків : Право, 1999. – 28 с. : портр. – (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців). 
НБУВ: Михайленко П. П. / Р317 
У виданні висвітлено основні етапи життя, трудової, науково-педагогічної та громадської діяльності правознавця, вченого 
у галузі кримінального права, доктора юридичних наук (1953), професора, академіка АПрН України (1996) 
П. П. Михайленка. Складається з розділів: «Життєвий і творчий шлях», «Основні дати життя і діяльності», «Учні 
професора П. П. Михайленка», «Список наукових праць» (монографії, підручники, навчальні посібники, брошури, статті) 
[1945–1999], «Література про П. П. Михайленка» [1962–1999]. Без допоміжних покажчиків. 

1111. Професор Василь Комендар : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. Д. Закривидорога, О. Г. Люта, Л. О. Мельник, 
Т. В. Туренко ; вступ. ст. К. М. Ситник ; наук. ред. Ю. Ю. Петрус ; відп. за вип. О. І. Почекутова ; М-во освіти України, 
Ужгород. держ. ун-т, Біологіч. ф-т, Каф. ботаніки, Наук. б-ка Ужгород. держ. ун-ту. – Ужгород : Патент, 1999. – 190 с. : 
фотогр. – (Вчені Ужгород. держ. ун-ту). НБУВ: ВА595838 
Видання, присвячене доктору біологічних наук (1970) Василю Івановичу Комендарю, включає вступну статтю про 
вченого, основні дати його життя і діяльності та десять розділів: І. «Опубліковані праці доктора біологічних наук, 
професора В. І. Комендара» [1954–1998]; ІІ. «Біологічний факультет та кафедра ботаніки Ужгородського держуніверситету 
в працях ученого» [1965–1996]; ІІІ. «Фотоальбоми, буклети, плакати, листівки, підготовлені професором В. І. Комендарем 
та за його участю» [1967–1997]; ІV. «Патенти на винаходи» [1992–1998]; V. «В. І. Комендар — редактор, член редколегії, 
рецензент та відповідальний за випуск» [1963–1998]; VI. «Публікації про життя, наукову, науково-організаційну та 
громадську діяльність ученого» [1954–1998]; VІІ. «В. І. Комендар у художній літературі» [1994–1999]; 
VІІІ. «Бібліографічні та довідкові матеріали про доктора біологічних наук, професора В. І. Комендара» [1987–1995]; 
ІХ. «Список учнів професора В. І. Комендара, які під його керівництвом виконали дисертаційні роботи» (кандидатські 
дисертації [1975–1996], докторські дисертації [1990], підготовані до захисту дисертації [1998–1999]); Х. «Додатки» 
(публікації В. І. Комендара [1993–1999]; публікації про життя, наукову і громадську діяльність ученого [1998–1999]). 

1112. Професор М. І. Головей — фундатор наукової школи матеріалознавства на Закарпатті : біобібліогр. / уклад.: 
М. В. Поторій, О. О. Семрад, П. П. Пуга ; відп. ред. А. М. Завілопуло ; НАН України, Ін-т електронної фізики. – Ужгород : 
Мистецька лінія, 1999. – 125 с. : іл. – (Біобібліогр. учених України / НАН України).   НБУВ: ВА597093 
Покажчик складається з передмови, статей про життя і діяльність ученого-хіміка, доктора хімічних наук (1975) Михайла 
Івановича Головея («Юність М. І. Головея», «М. І. Головей — вчений, організатор науки», «М. І. Головей — педагог, 
організатор навчального процесу, громадський діяч», «Основні наукові результати: Очистка та аналіз вихідних речовин, 
допоміжних реактивів та матеріалів», «Вклад у вивчення складних халькогенідів», «Вклад у вивчення кисневих сполук», 
«Вклад у вивчення захисних просвітлюючих та інтерференційних покрить оптичних елементів»), основних дат життя та 
діяльності вченого, списку літератури про нього [1969–1998], хронологічного покажчика друкованих праць [1956–1998], 
описів авторських свідоцтв, іменного покажчика співавторів, списку учнів професора М. І. Головея, які виконали під його 
керівництвом кандидатські дисертації та тих, що стали докторами наук; списку скорочень. 

1113. Професор Степан Пилипович Бевзенко / упоряд., авт. вступ. ст. П. Ю. Гриценко ; НАН України. – Київ : Довіра, 
1999. – 82, [9] : іл. – (Мовознавці України) (Матеріали до бібліогр. вчених).       НБУВ: АО259828, Непокупний А. П./А019 
Видання включає біографічну статтю про мовознавця, педагога, доктора філологічних наук (1962), професора 
С. П. Бевзенка, основні дати його життя і діяльності, важливіші публікації про нього [1954–1998], хронологічний 
покажчик його друкованих праць [1950–1998], алфавітний покажчик друкованих праць, рецензії про дисертації, навчальні 
посібники, монографії. Містить іменний покажчик. 
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1114. Рахиль Абрамовна Ставинская — библиограф Центральной научной библиотеки Харьковского государственного 
университета: (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. С. Б. Глибицкая ; библиогр. ред. В. Д. Прокопова. – 
Харьков : [б. и.], 1999. – 14 с.  
Покажчик висвітлює життя та творчість бібліографа Р. А. Ставинської. Подано стислий біографічний нарис, основні дати 
життя і діяльності, перелік друкованих праць Р. А. Ставинської [1949–1995] та список літератури про неї [1972–1999]. 

1115. Рева Л. Г. Ніна Максимівна Рева — бібліограф, бібліографознавець : біобібліогр. покажч. / Л. Г. Рева ; авт. вст. 
ст. : М. Г. Жулинський, П. В. Голобуцький ; наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока ; НПБУ. – Київ : [б. в.], 1999. – 
23 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 13).  НБУВ: Р85919, Онищенко О. С./Р100 
Видання складається з короткої біографічної довідки та розділів: «Покажчик праць Н. М. Реви», «Матеріали про 
бібліографічну та літературно-критичну діяльність Н. М. Реви». Хронологічні межі відібраного матеріалу — 1953–1997 рр. 
Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

1116. Ротач Петро : покажч. друк. пр. : додаток / упоряд. Т. Пустовіт. – [Б. м. і в., 1999]. – 30 с.            НБУВ: Р87580 
Видання, присвячене поету, літературознавцю Петру Петровичу Ротачу, є покажчиком праць за 1995–1998 рр., та 
пропущених публікацій в покажчику (Ротач Петро. Полтава, 1996). Складається з наступних рубрик: «Окремі видання», 
«Упорядкування», «Статті в енциклопедичних виданнях», «Публікації в збірниках», «Публікації в журналах», «Публікації 
в газетах», «Публікації про життя і творчість П. П. Ротача» [1959–1998]. Без допоміжних покажчиків. 

1117. Севастьянов Всеволод Денисович : біобібліогр. покажч. / упоряд. та авт. вступ. ст. С. П. Ужевська ; наук. ред. 
В. Д. Тараненко ; М-во освіти України, ОДУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : [б. в.], 1999. – 35 с. ; іл. – (Біобібліогр. 
вчених ун-ту ; вип. Біологи).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях ученого-біолога, доктора біологічних наук (1980), професора В. Д. Севастьянова. 
Подано спогади науковця, основні дати його життя і діяльності; нарис наукової, педагогічної та громадської діяльності 
вченого; інформацію про нові таксони кліщів, які описав Севастьянов В. Д; хронологічний покажчик наукових праць 
В. Д. Севастьянова [1952–1997]; навчально-методичні роботи [1968–1995]; список літератури про В. Д. Севастьянова 
[1981, 1983, 1994]; кандидатські дисертації, захищені під керівництвом професора В. Д. Севастьянова [1977–1997]; 
покажчик співавторів. 

1118. Сергій Михайлович Куделко: (до 25-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Д. Прокопова ; наук. 
ред. В. К. Міхеєв. – Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 32 с. – (Сер. «Біобібліогр. лауреатів премії ім. К. І. Рубинського» ; вип. 3).  
Історик, музеєзнавець, краєзнавець. 

1119. Стеблій Ф. Іван Карпинець / Ф. Стеблій ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів : [б. в.], 
1999. – 24 с. : іл. – (Історики України). НБУВ: Р87351 
Видання, присвячене доктору філософії (1932), історику, музеєзнавцю Івану Івановичу Карпинцю, складається з 
біографічної статті «Дослідник економічної та військової історії Галичини» та розділів: «Бібліографія друкованих праць 
Івана Карпинця» [1931–1994], «Публікації про Івана Карпинця» [1935–1998] та «Автобіографії». 

1120. Українська письменниця Докія Гуменна (1904–1996) : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Л. Манова ; ред. 
Л. П. Суворова ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; відп. за вип. В. О. Ярошик. – Харків : [б. в.], 1999. – 48 с. – (Діячі укр. діаспори).  
НБУВ: Р88462 
Подано життєвий і творчий шлях письменниці Докії Кузьмівни Гуменної, бібліографію її творів [1924–1992], список 
літератури про творчий шлях письменниці [1929–1997], рецензії на її твори [1940–1982], фотографії Докії Гуменної. 

1121. Український письменник Аркадій Любченко (1899–1945) : бібліогр. покажч. / склад. В. О. Ярошик ; авт. вступ. ст. 
Вс. Любченко ; наук. ред. В. П. Усань ; ред. Л. К. Суржан ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1999. – 30 с. – 
(Повернені імена).  НБУВ: Р87623 
Зміст: Любченко Всеволод (син) «Аркадій [Панасович] Любченко», «Твори Аркадія Любченка», «Публіцистичні праці 
письменнка», «Спогади А. Любченка про письменників», «Творчий шлях А. Любченка», «Рецензії на твори письменнка», 
«Листування А. Любченка», «Фото А. Любченка», «Бібліографія», «Іменний покажчик».  
1122. Український письменник Олекса Влизько (1908–1934) : бібліогр. покажч. / склад. Т. В. Гологорська ; відп. за вип. 
В. О. Ярошик ; ред. Л. П. Суворова ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : [б. в.], 1999. – 41 c. – (Повернені імена).    НБУВ: Р88176 
Видання містить вступну статтю «Творчий шлях Олекси Влизька» та наступні розділи: «Твори О. Влизька», «Література 
про життя і творчість О. Влизька», «Спогади про О. Влизька», «О. Влизько у художній творчості», «Бібліографія». Із 
допоміжних покажчиків подано іменний та алфавітний покажчик творів. Хронологічні межі поданих матеріалів — 1925–
1998 рр. 

1123. Федір Глібович Бурчак : до 75-річчя від дня народж. і 50-річчя наук. пед. та громад. діяльності / упоряд. 
М. Я. Сегай ; АПрН України. – Київ : Ін Юре, 1999. – 20 с. : портр. – (Біогр. і бібліогр. вчених-правознавців).   НБУВ: Р86244 
Покажчик, присвячений правознавцю, доктору юридичних наук (1986), професору (1987), академіку АПрН України 
(1993), заслуженому юристу України (1984) Ф. Г. Бурчаку, має наступну структуру: «Життєвий і творчий шлях», «Основні 
дати життя і діяльності», «Список наукових праць»: «Монографії, підручники (посібники), брошури» [1958–1997], 
«Автореферати дисертацій» [1965, 1986], «Коментарі» [1987, 1991], «Основні статті в наукових збірниках» [1958–1998], 
«Рецензії та наукове редагування» [1960–1997], «Довідкові матеріали (енциклопедії, словники, довідники)» [1961–1996], 
«Рукописи», «Література про Ф. Г. Бурчака» [1993–1998]. 

1124. Федір Погребенник : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Патока, В. Т. Полєк ; авт. вступ. ст. Р. Пилипчук ; наук. 
ред. Р. Жданова; М-во культури і мистецтв України, НПБУ. – Київ : [б. в.], 1999. – 117 с. НБУВ: ВА590346 
Покажчик містить нарис про життя та діяльність ученого-літературознавця, доктора філологічних наук (1980), професора 
Федора Петровича Погребенника, список літератури про нього [1956–1999], бібліографію його праць [1949–1999], 
псевдоніми Ф. П. Погребенника, іменний покажчик. 

1125. Федір Семенович Бабичев / уклад. бібліогр. покажч. : В. М. Кисіль, В. О. Ковтуненко ; авт. вступ. ст. В. О. Ковту-
ненко ; ред. М. М. Гусар. – Київ : Наук. думка, 1999. – 110 с. : портр. – (Біобібліогр. вчених України / НАН України).  
НБУВ: АО260162 
Видання включає статтю про життєвий та творчий шлях хіміка, доктора хімічних наук (1965), професора, академіка АН 
УРСР (1973) Ф. С. Бабичева, головні дати життя та діяльності вченого, хронологічний покажчик його друкованих праць 
[1950–1997], покажчик авторських свідоцтв, алфавітний покажчик, покажчик співавторів. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1114.pdf
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1126. Федор Львович Щепотьев / вступ. ст. В. П. Шевченко ; указ. лит. сост. А. А. Джавадова ; НАН Украины, ДГУ, 
Донец. ботанич. сад НАН Украины. – Донецк : [Лаборатория компьютер. технологий ДГУ], 1999. – 119 с. : портр. – 
(Биобиблиогр. ученых Украины / НАН Украины).  
Висвітлено життєвий і творчий шлях доктора біологічних наук (1956), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1965) 
Ф. Л. Щепотьєва. Подано основні дати життя і діяльності вченого, список літератури про нього [1957–1996], 
хронологічний покажчик друкованих праць [1933–1998], перелік дисертацій, що виконані і захищені під керівництвом 
Ф. Л. Щепотьєва (кандидатські [1963–1983], докторські [1982, 1987]). 
1127. Феликс Захарович Зинько : биобиблиогр. указ. лит. / сост. М. П. Катаева ; ред. И. С. Шелестович ; ОГНБ. – 
Одесса : [б. и.], 1999. – 35 с. НБУВ: Р104066 
Подано публікації одеського журналіста, письменника Ф. З. Зінька за 1947–1999 рр. Видання складається з наступних 
розділів: «Начало пути» [1947–1955], «Книги» [1960–1998], «Публикации в сборниках и альманахах» [1970–1996], 
«Публікації в журналах» [1955–1997], «Одесситами не рождаются. (Библиография опубликованных материалов к будущей 
книге)». Без допоміжних покажчиків.  

1128. Фреїк Дмитро Михайлович : людина, вчений, педагог, громадський діяч / уклад. А. В. Лисак. – Івано-Франківськ : 
[б. в.], 1999. – 124 с. : портр. – (Вчені Прикарпаття ; вип. 1).  НБУВ: ВА596596 
Подано біографічну довідку, основні життєві дати, творчий шлях наукової школи, основні наукові результати, наукові 
публікації [1967–1999]; перелік авторських свідоцтв, патентів, винаходів; список дисертацій, виконані під керівництвом 
доктора хімічних наук (1984), професора Д. М. Фреїка [1977–1999] та публікації про нього [1993–1998]. 

1129. Хланта І. В. Петро Лінтур : біобібліогр. покажч. / І. В. Хланта, І. М. Сенько ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; Закарпат. 
ДОУНБ, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 1999. – 80 с. : іл.  НБУВ: ВА589948 
Видання, присвячене фольклористу, літературознавцю, педагогу Петру Васильовичу Лінтуру, складається з біографічної 
статті та бібліографії, яку подано у розділах: «Окремі фольклорні видання» [1942–1998], «Фольклористичні праці» [1940–
1972], «Літературознавчі праці» [1937–1985], «Література про життя і творчість» [1946–1999], «Бібліографічні і довідкові 
матеріали» [1988–1998]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та список використаних періодичних видань. 

1130. Член-кореспондент Української академії аграрних наук Ситник Віктор Петрович: до 60-річчя від дня народж. 
першого віце-президента УААН / упоряд. : Т. Ф. Дерлеменко, Л. А. Кириленко, Л. Д. Полякова ; наук. ред. М. С. Слобо-
дяник ; УААН, ЦНСГБ. – Київ : Аграр. наука, 1999. – 88 с. : іл., портр.  НБУВ: ВА590254 
Висвітлюється життєвий і творчий шлях доктора економічних наук (2002), академіка УААН (2002), першого віце-
президента УААН В. П. Ситника. Подано біографічний нарис, основні дати життя і діяльності, хронологічний покажчик 
публікацій [1966–1999]; праці, опубліковані за науковою редакцією В. П. Ситника [1984–1999]; список літератури про 
життя та діяльність ученого [1996–1999]. 
1131. Юлиан Андреевич Кулаковский (1855–1919) : библиогр. указ.: к 80-летию со дня сметри / сост. и авт. вступ. ст. 
А. А. Пучков ; Гос. НИИ теории и ист. архитектуры и градостроительства. – Киев : [б. и.], 1999. – 52 с. – (Библиогр. сер. ; 
вип. 6). НБУВ: ВА590622 
Видання, присвячене історику, археологу, професору Київського університету (1888) Ю. А. Кулаковському, складається з 
біографічної статті «Юлиан Андреевич Кулаковский — филолог-классик, археолог, византиковед» та розділу «Указатель 
трудов Юлина Андреевича Кулаковского» [1880–1996]. Матеріал розміщено за тематичним принципом (монографії, 
статті, рецензії, персоналії, переклади, редагування, зміст збірника, присвяченого Ю. А. Кулаковському («Serta 
Borysthenica», 1911 р.), головні відгуки на публікації Ю. А. Кулаковського, публікації про нього. Без допоміжних покажчиків. 

1130а. Юліуш Словацький (4.09.1809–3.04.1849) : бібліогр. покажч. / уклад.: М. В. Друневич, В. Я. Миськів, 
О. Вітвіцький ; авт. передм. М. Хаварівська ; відп. за вип. : В. І. Вітенко, Б. В. Хаварівський ; ред. Г. С. Моліцька ; Терноп. 
ОУНБ, Терноп. обл. держ. арх. – Тернопіль : [б. в.], 1999. – 40 с. – (Корінь і крона ; вип. 21). 
Видання, присвячене польс. поету, прозаїку, драматургу Юліушу Словацькому, містить нарис про нього, бібліографію 
його творів і літератури про нього, іменні покажчики авторів та назв укр. і польс. мовами. 

1132. Юрій Мушкетик : біобібліогр. довідник / упоряд. : І. Вілкова, Л. Сіренко ; відп. за вип. О. Лупій ; Б-ка НСПУ. – Київ : 
[б. в.], 1999. – 23 с. : іл. НБУВ: Р86503 
Видання, присвячене письменнику Юрію Михайловичу Мушкетику, складається зі вступної статті «Творець талановитих 
книг», короткої біографічної довідки та бібліографії. Останню подано у розділах: «Твори Юрія Мушкетика» (книги, 
критичні статті, редагування, публіцистика) [1954–1999], «Книги про твори Юрія Мушкетика» [1982–1999], «Статті про 
твори Юрія Мушкетика» [1962–1999], «Рецензії на твори Юрія Мушкетика» [1954–1999]. Без допоміжних покажчиків. 

1133. Ярослав Ганіткевич : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Дяків, Н. Курнат ; авт. вступ. ст. : З. Служинська, В. Дяків ; відп. 
за вип. Р. Рудий ; ред. М. Пономаренко ; ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, Наук. б-ка Львів. держ. мед. ун-ту ім. Данила 
Галицького, Секція природознавства і медицини НТШ, Лікарська коміс. – Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 1999. – 63 с. : 
[портр.].  НБУВ: ВА591492 
Видання підготовлено до 70-річчя від дня народження та 50-річччя наукової діяльності вченого-фізіолога, еколога, 
історика медицини, доктора медичних наук (1968), професора Ярослава Володимировича Ганіткевича. Складається з 
біографічної статті «Ярослав Ганіткевич — науковець, педагог, громадянин» та розділів: «Основні дати життя і діяльності 
Ярослава Ганіткевича», «Друковані праці» [1954–1999], «Література про життя і діяльність Ярослава Ганіткевича, деякі 
посилання та рецензії на його праці і видання» [1949–1999]. Із допоміжних покажчиків подано іменний та предметний. 

1134. Ярослав Ісаєвич : бібліогр. покажч. / упоряд. М. Боянівська ; авт. вступ. ст. М. Ільницький ; ред. Ю. Ясіновський ; 
НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Комісія бібліогр. Міжнар. асоц. україністів. – Львів : Міжнар. асоц. 
україністів, 1999. – 195 с. : іл., портр.  НБУВ: ВА593536 
Наведено бібліографічні описи книг, брошур [1964–1996]; статей, рецензій, статей в енциклопедіях, праць і видань, які 
вийшли за науковою редакцією історика, бібліографа та джерелознавця, громадського діяча, доктора історичних наук, 
професора, академіка АН України (1992), Ярослава Дмитровича Ісаєвича [1955–1999], а також публікацій у популярних 
виданнях, газетах, що містять згадки про нього, інтерв'ю тощо. Подано бібліографію бібліографій, перелік публікацій про 
Я. Ісаєвича та перелік його доповідей на наукових конференціях. Покажчики імен та географічних назв. 
1135. Valentin Andreevich Smyntyna : biobibliogr. directory / ed. M. A. Podrezova ; aut. of essay R. O. Faitelberg ; Odessa 
I. I. Mechnikov state univ., Sientific library. – Odessa : Astroprint, 1999. – 83 p. – (Ser. «Biobibliography of the Univ. scientists; 
Issue «Physicists»).  НБУВ: ІВ196505 
Аналогічне видання укр. та рос. мовами. Анотацію див. № 963. 


