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Видання присвячено доктору фізико-математичних наук, професору Олександру Федоровичу Хрустальову. Мыстить 
описи опублікованих і неопублікованих праць, авторефератів дисертацій, публікацій, присвячених О. Ф. Хрустальову, а 
також допоміжний іменний покажчик. Матеріал згруповано за хронологією, у межах року — за алфавітом назв. 
3324. Шарапа Григорій Семенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955–2012 рр. / уклад.: В. І. Фасоля, 
Ю. Д. Липова, О. І. Мохначова ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин, ННСГБ. – Київ : Люксар, 2013. – 91 с. : іл., 
портр. – (Біобібліогр. вчених-аграріїв України ; кн. 50).  НПБУ: А729403 
Видання підготовлено до 80-річчя від дня народж. Г. С. Шарапи — кандидата біологічних наук, заслуженого працівника 
с. г. України. 

3325. Шевченко-художник : бібліогр. покажч. (1839–2012): [у 2 т.]: до 200-ліття Т. Шевченка / упоряд.: Н. І. Орлова, 
Л. І. Буряк, Б. А. Короленко ; редкол. Д. В. Стус (голова) [та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам’яті, Нац. музей Т. Шевченка. – Київ : 
Пріоритети, 2013. – Т. 1. – 432 с.  НБУВ: В354461/1  
У представленому науково-довідковому виданні вперше подається систематизована бібліографія праць за період 1839–
2012 рр. про творчу спадщину Шевченка-художника.  

3326. Шерман Ісаак Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965–2013 рр. / уклад. В. В. Базалій [та ін.] ; Херсон. 
держ. аграр. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 137, [1] с. : іл., портр. – (Біобібліогр. діячів с.-г. науки України ; вип. 18).  
НБУВ: ВА764288 
Відображені основні етапи життя та наукової діяльності вченого в галузі рибництва, доктора с. г. наук (1990), кандидата 
біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української технологічної академії, 
завідувача кафедри гідробіоресурсів Херсонського державного аграрного університету І. М. Шермана. 

3327. Щедролосев Александр Викторович: библиогр. указ.: к 55-летию со дня рожд. / сост.: С. Ю. Гордынец, 
Т. С. Панченко ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова, Науч. б-ка НУК. – Николаев : НУК, 2013. – 25, [1] с.  
НБУВ: Р124721 
Доктор технічних наук, професор. 
3328. Юрій Євгенович Полянський : біобібліогр. покажч. / уклад. С. І. Єленич ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Наук. б-
ка. – Одеса : Юрид. літ., 2013. – 69, [1] с. : портр. – (Вчені Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.» ; вип. 21).       НБУВ: ВА768263 
Висвітлено науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність віце-президента, проректора з виховної роботи та 
організації навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах Національного університету «Одеська 
юридична академія», кандидата юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Ю. Є. Полянського. Подано 
перелік його наукових праць і монографічних видань. 
3329. Юрій Іванович Шаповал. Вибрана бібліографія : бібліогр. покажч. / уклад.: О. А. Радзивілл, С. В. Набок. – Київ : 
НАУ, 2013. – 77, [1] с. : фотоіл.  НБУВ: ВА769516 
Видання присвячено історику, доктору історичних наук (1994), професору, директору Державної наукової установи 
«Енциклопедичне видавництво» Ю. І. Шаповалу. 
3330. «Я світлим іменем живу» : метод.-бібліогр. матеріали до 50-річчя від дня народж. поетеси, педагога, 
українознавця С. М. Яреми / упоряд. : О. Д. Славнич, Т. В. Макарейчук ; ред. І. В. Рудько ; відп. за вип. М. М. Довгань ; 
Вижн. ЦРБ, Чернів. ОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2013. – 20 с.  
Видання присвячено поетесі, педагогу, краєзнавцю Світлані Михайлівні Яремі. Подано матеріали літературно-музичної 
композиції «Я світлим іменем живу», методичні матеріали по відзначенню 50-річчя поетеси, бібліографічний огляд творів 
С. Яреми [1997–2007], рекомендаційний список її творів [1996–2009] та літератури про життя і творчість митця [1992–
2005]. Без допоміжних покажчиків. 

3331. Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / 
упоряд.: Н. М. Лисиця, Л. М. Айвазова, Н. М. Бублик, Н. А. Стельмах ; наук. ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко ; ДНПБУ 
ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 135 с. : іл. – (Видатні педагоги світу ; вип. 9).        НБУВ: СО32516 
Висвітлено основні етапи життя та наукової діяльності Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича). Подано бібліографію його праць, а також 
досліджень, присвячених життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях [1909–2013]. 
3332. Якубов Февзи Якубович : биобиблиогр. указ. / сост. З. А. Эмирусеинова ; редкол.: Х. А. Сеит-Халил, С. Э. 
Кмерова, Д. Ш. Асанова, С. В. Чеботарь ; Респуб. высш. учеб. заведение «Крым. инж.-пед. ун-т», НТБ, Науч.-библиогр. 
отд. – Сімферополь : ИТ «АРИАЛ», 2013. – 125 с., [14] л. ил.  НБУВ: ВА768518 
Видання присвячено 75-річчю від дня народження доктора технічних наук (1984), професора, засновника і першого 
ректора Кримського інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь), Героя України Ф. Я. Якубова. Подано 
наукові праці, публіцистичні статті, доповіді, виступи, бесіди та інтерв’ю Ф. Якубова. 

3333. Ярым-Агаев Николай Лукьянович: биобиблиогр. указ. / cост. О. В. Кулькова ; ред. Л. Ф. Девятилова ; отв. за 
вып. А. А. Петрова. – Донецк : [б. и.], 2013. – 37 с.  
Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності вченого у галузі фізичної хімії і фізичної 
термодинаміки, доктора хімічних наук (1969), професора М. Л. Ярим-Агаєва. Подано біографічний нарис, основні дати 
життя і діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць [1947–2010], перелік літератури про нього [1967–2013], 
допоміжний іменний покажчик співавторів. 

Без дати 

3334. Бібліографічний покажчик видань творів М. Л. Кропивницького / уклад. П. П. Перепилиця. – [Б. м. : б. в., б. р.]. – 
13 с. – Машинопис.   НБУВ: ВДБО  
У покажчику подаються основні дожовтневі видання й публікації творів драматурга, громадського та театрального діяча 
Марка Лукича Кропивницького. Збірки, окремі публікації драматичних і автобіографічних творів, публіцистики, віршів. 
Переклади драматичних творів російською мовою розміщено у хронологічній послідовності. Твори, роки видання яких не 
встановлено, подано наприкінці розділів. Усі видання, за винятком двох (позначені зірочками), перевірено «de visu». 
3335. Колодій Г. Загальна бібліографія праць академіка Степана Рудницького / Г. Колодій. – [Б. м. і р.]. – 7 с. – 
Машинопис.   НБУВ: ВДБО 
Документ містить бібліографію географа, доктора філософії, академіка ВУАН (1929) Степана Львовича Рудницького, 
подану за тематичним принципом: «Праці з ділянки історії» [1897–1917], «Загальні географічні нариси і розвідки» [1903–
1905], «Праці, що відносяться до географії України та її земель» [1905–1926], «Політично-географічні праці» [1916], 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3326.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3328.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/3330.pdf
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«Географічні лекції» [1913–1930], «Статті на географічні теми в періодичних виданнях та календарях» [1915–1927], 
«Замітки, огляди, рецензії, промови, звіти і принагідні матеріали» [1911–1916], «Завдання й перспективи географії в 
Україні [1927–1928], «Есеї про Східну Європу» [1926], «Бібліографічні огляди» [1905–1916], «Розвідки на астрономічні 
теми» [1900–1901], «Статті на дидактичні теми» [1901], «Історія географії» [1925], «Катрографічні видання» [1915–1919], 
«Літературні нариси» [1930], «Праці не видані», «Не видані картографічні праці». Без допоміжних покажчиків. 

3336. Мокржецкий C. А. Список печатних трудов C. А. Мокржецкого по прикладной энтомологии за период времени с 
1892 г. по 1902 год / С. А. Мокржецкий. – [Б. м. и г.]. – 23 с. – Приложение к отчету о деятельности губернского энтомолога 
за 1902 г. [Тавр. губ.].  НБУВ: ВО119832 
Подано список праць ученого з прикладної ентомології Сигизмунда Олександровича Мокржецького, складений ним 
самим, за 1892–1902 рр. з короткими анотаціями до окремих статей. 

3337. Н. Андрусов : список науч. работ (1883–1909). – [Б. м. и г.]. – 30 с. – Оттиск.   НБУВ: ВДБО 
Вміщено список наукових робіт геолога, палеоеколога, дослідника Чорноморського басейну, професора Юр'ївського і 
Київського (1905) університетів, академіка РАН Миколи Івановича Андрусова, що вийшли друком у 1883–1909 рр., й ті, 
що подані до друку та друкуються. Без допоміжних покажчиків. 

3338. Наукові роботи Т. Г. Яновського. – [Б. м. і р.]. — С. IX-XIV. – Вирізка.  НБУВ: ВДБО 
Публікація присвячена лікарю-терапевту, неврологу, кліністу, професору, академіку ВУАН (1927) Теофілу Гавриловичу 
Яновському. Містить розділи: «Наукові роботи Т. Г. Яновського» [1886–1930], «Статті про Т. Г. Яновського» [1928–1929]. 

3339. Перелік робіт Є. С. Бурксера. – [Б. м. і р.]. – 19 л. – Машинопис.   НБУВ: ВДБО 
Видання, присвячене геохіміку, члену-коресподенту ВУАН (1923) Євгену Самійловичу Бурксеру, містить розділи: 
«Роботи науково-популярні та оглядового змісту» [1909–1946], «Роботи по радіоактивності та геохімії» [1911–1946], 
«Роботи по неорганічній хімії» [1913–1942].  
3340. Список трудов академика А. Н. Динника (Б.В.Д.) / сост. А. Д. Ульянова ; Б-ка АН УССР, Бибилогр. отд. – [Б. м. и 
г.]. – 21 л. – Машинопись.  НБУВ: ВДБО  
Подано список наукових праць ученого в галузі механіки і теорії пружності, педагога, громадського діяча, професора, 
академіка ВУАН (1929), АН СРСР (1946), заслуженого діяча науки і техніки УРСР (1944) Олександра Миколайовича 
Динника [1905–1947] з рукописними правками та «Список библиографических источников, использованных при 
составлении библиографии трудов акад. А. И. Динника». 

3341. Список трудов профессора В. С. Иконникова. – [К., 1914?]. – 8 с.   НБУВ: ВО33664 
Іконников Володимир Степанович — історик, джерелознавець, літературознавець, громадський діяч, бібліограф, редактор, 
педагог, професор Київського університету, академік Петербургської АН (1914) та УАН (1920). Видання містить список 
друкованих праць професора В. С. Іконникова: окремі праці [1865–1913], редаговані ним [1873–1911] та біографічний 
нарис. Без допоміжних покажчиків. 

3342. Список ученых трудов заслуж. ордин. проф. Н. П. Дашкевича. – [Б. м. и г.]. – 5 с. – (Обозрение трудов по 
славяноведению).   НБУВ: ВДБО 
Видання містить список наукових праць літературознавця, історика, фольклориста, бібліографа, джерелознавця, педагога, 
професора Київського університету Миколи Павловича Дашкевича за 1873–1904 рр. зі слав’янознавства. Без допоміжних 
покажчиків. 

3343. [Ясинский М. Н.] Библиографический перечень печатных трудов М. Ф. Владимирского-Буданова / 
М. Н. Ясинский. – [Б. м. и г.]. – 7 с. – [Отд. оттиск из: Сборник статей по истории права: посвященный М. Ф. Владимирскому-
Буданову, по случаю 35-летия его учено-литературной деятельности (1868–1903 гг.), его учениками и почитателями / под 
ред. М. Н. Ясинского. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1904. – С. XI–XVII].  НБУВ: ВДБО  
Подано бібліографію друкованих праць історика, правознавця, ординарного професора Київського університету 
св. Володимира, члена-кореспондента Петербурзької АН (1903) Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова [1868–
1902]. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=21130
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=21130

