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ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ  

БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСІБНИКІВ  

(1856–2013) 
 

1856–1917 

1. Данилевский Г. Основьяненко: с портретом Квитки, снимком его почерка и домиком Основы / Г. Данилевский. – СПб. : 
[б. и.], 1856. – 128 с. НБУВ: В2289И, В18575И, В15990И 
Одна зі старійших літературних біографій письменника Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка. Ця біографія отримала 
широке громадське визнання завдяки повноті та таланту Григорія Петровича Данилевського. До видання, окрім біографії, 
включено листування Квітки-Основ’яненка та перелік його творів за хронологією (твори, видані за життя; твори видані 
після смерті; неопубліковані твори). 
2. Пономарев С. Материалы для биографии митрополита Евгения / С. И. Пономарев. – Киев : Тип. Киево-Печерской 
Лавры, 1867. – 63 с. НБУВ: В0307873 
Видання включає коротку біографію та бібліографію праць історика, бібліографа, археолога, церковного діяча, 
митрополита Євгенія Болховітінова з 1788 до 1847 р. і літературу про нього з 1837 до 1866 р. Основна частина видання — 
«Хронологический список всех сочинений и переводов митрополита Евгения, как помещенных в журналах, так и отдельно 
изданных, а также изданий, им совершенных». Далі наведено хронологічний перелік праць, що вийшли після смерті 
митрополита та систематичний список творів. Подано також: «Письма митрополита Евгения к разным лицам», «Указатель 
источников о жизни и вообще о сочинениях митрополита Евгения». Завершує видання розділ «Отношение критики к 
ученым трудам Преосвященного Евгения» з посиланнями на джерела й цитатами з них. 
3. Пономарев С. Михаил Александрович Максимович : биогр. и истор.-лит. очерк (с библиогр. соч. М. А. Максимовича) / 
С. И. Пономарев. – СПб. : Печатня В. И. Головина, 1872. – 2, 76, XX с. – Извлечено из «Ж-ла М-ва Нар. Просв.» НБУВ: 

В16101И, В012145, В030662 
До видання включено анотований бібліографічний список творів історика, філолога, етнографа, ботаніка, поета М. О. 
Максимовича за період 1821–1834 рр., до якого ввійшло 108 описів, які розміщено за хронологією. 
4. Пономарев С. И. Памяти Гоголя : (материалы для библиогр. лит. о нем) / собрал С. И. Пономарев. – Киев : Тип. 
С. В. Кульженко, 1882. – 59 с. НБУВ: Айзеншток № 9975/26, ВИ17846, В0328842 
Видання включає бібліографічні матеріали, складені при створенні Гоголівської бібліотеки в Ніжині, та включає наступні 
розділи: «Род; Родина; Жизнь Гоголя», «Некрологи», «Опыты биографии», «Бюсты, портреты Гоголя», «Критические 
статьи и рецензии на сочинения Гоголя», «Библиографии сочинений Гоголя и статей о нем», «Издания для народа», 
«Рукописи Гоголя», «Письма Гоголя», «Письма к Гоголю», «Стихи и повести, посвященые ему», «Рисунки в его 
сочинениях», «Оперы из его соченений», «Переводы сочинений Гоголя, и статьи об этих переводах». 
5. Пономарев С. И. Николай Иванович Гнедич. 1784–1884 / С. И. Пономарев. – [Б. м., б. и., 1884]. – Вырезка из журн. 
«Рус. старина» (1884. – Т. 93, № 8. – С. 115–122). НБУВ: Айзеншток № 9993/32 
Видання включає матеріали до біографії М. І. Гнєдича — поета, письменника, історика, перекладача «Ілліади», автора 
«Історії Малоросії», освітнього, громадського і театрального діяча: його листи та листи до нього, послання російських 
поетів до Гнєдича, переклади, портрети Гнєдича. 
6. Памяти Николая Михайловича Дитерихса. – Одесса : Тип. В. Кирхнера, 1885. – 24 с. НБУВ: В222290 
Видання містить біографічний нарис про лікаря Одеських лікарень М. М. Дітеріхса та збірку статей із місцевої періодики 
(повні тексти), присвячені йому, із вказівкою на джерело. 
7. Комаров М. Библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. Г. Шевченка / 
М. Комаров. – [Б. м., б. и., 1886]. – Вырезка из журн. «Киев. старина» (1886, кн. 3, с. 570–582 ; № 4. – С. 778–786 ; № 5. – 
С. 180–184).  НБУВ: В127837 
Публікацію підготовлено до 25-ї річниці з дня смерті поета. Це перша спроба всебічного бібліографічного охоплення 
друкованих матеріалів, пов’язаних із Шевченком, — видань і журнальних публікацій його творів, перекладів іншими 
мовами, малюнків до творів і музики до них, переробок з «Кобзаря» і різних статей про поета і його спадщину, — 
літературно-критичних, біографічних, спогадів тощо. 
8. Библиографические материалы для биографии Александра Афанасьевича Потебни / собр. Э. А. Вольтер. – СПб. : 
Тип. Имп. акад. наук, 1892. – 34 с.  НБУВ: ВДБО, Айзеншток № 9449, Попов 19133 
Видання включає короткі біографічні відомості про Олександра Опанасовича Потебню — мовознавця, фольклориста, 
філолога, літературознавця, перекладача, етнографа, філософа, громадського діяча, професора Харківського університету, 
члена-кореспондента Імператорської АН (1877). Бібліографія складається з таких розділів: «Список отзывов и некрологов», 
«Список трудов и статей А. А. Потебни», «Труды оставшиеся в рукописях». Наприкінці подано алфавітний покажчик. 
9. Каталог книг и статей инженер-технолога Н. П. Мельникова. – Одесса : Тип. Л. Кирхнера, 1895. – 8 с. НБУВ: ВДБО 
Видання включає перелік окремих книг, статей, доповідей, інформації про виставки, в яких брав участь Микола Петрович 
Мельников. 

10. Павлик М. Спис праць М. П. Драгоманова / М. Павлик. – Львів : [б. в.], 1895. – 41 с. – Машинопис.     НБУВ: ВДБО 
Видання містить список праць історика, фольклориста, етнографа, мовознавця, філософа, літературознавця, письменника, 
публіциста, громадсько-політичного діяча, викладача, професора Київського, Софійського університетів, видавця, соціолога, 
педагога, редактора Михайла Петровича Драгоманова, поданий за хронологією [1861–1895]. Іноземні видання вписано від 
руки. При укладанні бібліографії автор використовував рукописні списки М. П. Драгоманова. 
11. Павлик М. Михайло Петрович Драгоманов. 1841–1895: єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів / зладив і видав 
М. Павлик. – Львів : Друк. В. Манецкого, 1896. – [2], 442, XXXIV, [6] с. : портр. НБУВ: ВИ17361, ВИ12815; РЛ № 6748, 

Попов 2144, Попов 2145, Айзеншток № 5273 
Збірник присвячено 30 річчю праці М. П. Драгоманова і вміщує матеріали святкування ювілею, його автобіографію та 
«Список творів М. П. Драгоманова» (c. I–ХХХІV) за 1861–1895 рр. 
12. Павлик М. Спис творів Івана Франка за перше 25-літє його літературної діяльності. 1874–1898: на пам’ять його юбілея / 
зладив М. Павлик. – Львів : Вид-во Ювіл. ком. ; З друк. НТШ, 1898. – 127 с. : 1 л. портр.  НБУВ: АО134621; Попов 8495 
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Видання присвячено письменнику, поету, публіцисту, перекладачу, громадському і політичному діячу, доктору філософії 
(1893), дійсному члену НТШ (1899) Івану Яковичу Франку. Без вступної статті та допоміжних покажчиків. 
13. Список ученых трудов проф. Г. Е. Рейна. 1876–1898 и врачебного персонала Киевской Акушерско-Гинекологической 
Клиники. 1883–1898. – Киев : Тип. И. Крыжановскаго и В. Авдюшенка, 1899. – 15 с.  НБУВ: ВДБО 
Публікація містить списки праць вченого-медика, професора Університету св. Володимира Григорія Єрмолайовича Рейна: 
«Список печатных трудов профессора Г. Е. Рейна, которые вышли до 1883 года», «Список печатных научных трудов, 
докладов, демонстраций и сообщений, которые вышли из Акушерской клиники Университета св. Владимира (1883–
1898)», «Издания, редактированые профессором Г. Е. Рейном». 

14. Балика Д. А. Бібліографічний покажчик писаннів П. Куліша / Д. А. Балика. – Чернігів : [б. в.], 1903. – С. 245–276. – 
Вирізка з: Дубове листя: альм. на згадку про П. О. Куліша / упоряд.: М. Чернявський, М. Коцюбинський, Б. Грінченко. – Київ : 
[б. в.] 1903. – С. 245–276. НБУВ: ВО132010 
Покажчик включає відомості про праці письменника, мовознавця, видавця Пантелеймона Олександровича Куліша, 
розміщенні за хронологією [1840–1901]; «Відомості про книги, виданні П. О. Кулішем своїм заходом»; «Кулішеві 
псевдоніми». За словами Б. Грінченка, який редагував цей покажчик, це перша праця про письменника, яка концентрує 
9/10 усього матеріалу. 
15. Комаров М. Т. Шевченко в литературе и искусстве : библиогр. указ. материалов для изучения жизни и произведений 
Т. Шевченка / М. Комаров. – Одесса : Тип. Е. И. Фесенко, 1903. – 140, 4 с.  
НБУВ: ВИ12600, В127838, В0804910, Айзеншток № 4594, Попов 14921  
Найбільша з дореволюційних бібліографічних праць, присвячених поету. Укладач зареєстрував творчу спадщину 
Т. Г. Шевченка — зібрання творів, окремі видання, публікації в журналах і збірниках, малюнки, листування; переклади 
його творів різними мовами; критико-біографічну літературу про поета; твори композиторів, художників і драматургів, 
написаних на пошану Шевченка або за мотивами його творчості; хронікальний матеріал. 
16. Комаров М. Библиографический указатель музыкальной и литературной деятельности Н. В. Лысенка (1868–1903 гг.) / 
М. Комаров. – Киев : [б. и.], 1904. – (2), 25, (2) с. 
Видання присвячено Миколі Віталійовичу Лисенку — композитору, хоровому диригенту, фольклористу, музичному 
етнографу, музично-громадському діячу, педагогу. За словами укладача, покажчик не претендує на досконалу повноту, 
але пропуски можуть бути мінімальними. Назви праць взято з оригіналів, і лише в поодиноких випадках — з каталогів 
бібліотек або інших джерел. Матеріал розміщено у двох розділах за хронологією: «Творчество Н. В. Лысенко» [1868–1903] 
та «Литература о Н. В. Лысенке и его произведениях» [1872–1903].  

17. Линниченко И. А. А. И. Маркевич : биогр. воспоминания и список тр. / И. А. Линниченко. – Одесса : «Экономическая» 
тип., 1904. – 4, 48 с. : 1 л. портр. НБУВ: В4287И, Айзеншток № 9739 
Видання включає спогади автора про історика, археографа, літературознавця, краєзнавця, громадського діяча, професора 
Новоросійського університету Олексія Івановича Маркевича та бібліографію його праць, яка була складена ним самим і 
надрукована зі збереженням його систематизації (с. 25–45). Містить наступні розділи: «Исследования», «Публичные 
чтения», «Труды по историографии», «Рецензии», «Заметки по истории и по литературе», «Собранные и опубликованные 
мною материалы», «Библиография для Исторического словаря», «Некрологи и поясники», «Воспоминания», 
«Публицистика», «Труды дополнительного характера», «Труды, мною редактированные». 
18. Систематический каталог книг и статей инженер-технолога Н. П. Мельникова. 1872–1905-й год : с краткими 
пояснениями года выхода книг и статей, существенных взглядов, приводимых автором в своих сочинениях, рецензий и 
пр. – СПб. : «Новая Типолитогр.» Бузе и Лассман, 1905. – 22 с.  НБУВ: ВО42313 
Видання включає перелік книг і статей інженера-технолога Миколи Петровича Мельникова (1872–1904) з короткими 
анотаціями щодо року виходу книги чи статті, основними положеннями автора щодо предмету дослідження, рецензіями на 
праці. 
19. Трипольский П. Виктор Яковлевич Буняковский : с портр., факс. и указ. списка его починений : (по поводу 100-летия 
юбилея со дня рождения) / П. Трипольский ; Полтав. кружок любителей физ.-мат. наук. – Полтава : Электр. Типо.-литогр. 
Торг. Дома «Л. Фришберг», 1905. – 34 с. : 1 л. портр., факс. НБУВ: ВО92494 
Публікація включає біографію математика, професора, академіка Петербурзької АН (1830) В. Я. Буняковського та «Список 
его трудов» (с. 25–34). Бібліографія складається з розділів: «Арифметика», «История чисел», «Алгебра», «Геометрия», «Диф-
ференциональные и интегральные исчисления», «Теория вероятностей и антробиология», «Механика», «Физика», «Смесь».  
19а.Науковий збірник присвячений професорови Михайлови Грушевському учениками і прихильниками з нагоди Його 
десятилітньої наукової праці в Галичині (1894–1904). – Львів : З друк. НТШ, 1906. – 562 с.    НБУВ: РЛ №4357, ВИ2652 
Основу збірника складає «Реєстр наукових і літературних праць проф. М. Грушевського (1885–1904)» укладений 
І. О. Левицьким (с.1–64) — найповніший на той час список наукових і публіцистичних праць історика, політичного, 
громадського та державного діяча М. С. Грушевського. Список праць було укладено в хронологічному порядку й 
охоплював період 1885–1904 роки. Бібліографічні описи в реєстрі відзначалися повнотою. Складається з таких розділів: 
1) Розвідки, статті, замітки і матеріали; 2) Рецензії, оцінки і бібліографічні огляди; 3) Оповідання; 4) Статті різного змісту. 
Також містилися покажчик імен і географічних місцевостей, згаданих у заголовках праць історика. 

20. Реформатский С. Н. Ученая деятельность проф. М. И. Коновалова / С. Н. Реформатский. – Киев : Тип. 
С. В. Кульженко, 1907. – VI, 18 с. – Отдельный отт.  НБУВ: ВО127606 
Видання, присвячене вченому-хіміку, ректору Київського політехнічного інституту Михайлу Івановичу Коновалову, 
включає статтю «Ученая деятельность проф. М. И. Коновалова» та анотований бібліографічний список «Краткое 
извлечение из ученых трудов проф. М. И. Коновалова» [1884–1906].  

21. Бертенсон С. Библиографический указатель литературы о Гоголе за 1900–1909 гг. / С. Бертенсон. – СПб. : Тип. Имп. 
АН, 1910. – 42 с. НБУВ: ВО830599, Попов 13516, Попов 19423, Айзеншток № 9975/30 
Покажчик містить наступні розділи: «Биографические сведения о Гоголе», «Переписка Гоголя. Его неизданные 
рукописи», «Общая характеристика Гоголя. Оценка его литературной деятельности. Разбор его отдельных произведений», 
«Сборники, альбомы, отдельные номера повременных изданий, посвященные Гоголю», «Библиографические материалы и 
образы литературы о Гоголе», «Гоголь в переводах на иностранные языки», «Смесь». 

22. Григорий Квитка-Основьяненко : библиогр. указ. / сост. Н. М. Баженов. – [СПб. : Тип. имп. АН, 1910. – 53 с.]. – Отт. из 
«Изв. отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН» (1910, Т. 15, кн. 1).  НБУВ: ВДБО  
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Видання включає бібліографічні матеріали [1811–1908] письменника Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка, а саме: 
«Произведения Г. Ф. Квиткы и переводы его малорусских повестей и рассказов на другие языки (в порядке появления их в 
печати)», «Частная переписка Г. Ф. Квиткы (в хронологическом порядке)», «Литература о Г. Ф. Квитке (биография, 
воспоминания, критические отзывы и прочие)», «Произведения, посвященные Г. Ф. Квитке»; «Автографы, портреты, 
рисунки». 
23. Список трудов В. И. Палладина, члена-корреспондента Имп. Акад. Наук, ординарного проф. Имп. С.-Петербургского 
Ун-та. – СПб. : [Тип. А. С. Суворина], 1911. – 11 с.  НБУВ: ВДБО 
Вміщено список праць Володимира Івановича Палладіна — ботаніка, біохіміка, члена-кореспондента Імператорської АН, 
ординарного професора Санкт-Петербурзького університету (1883–1911) та перелік праць, виконаних під його 
керівництвом. 
24. Сведения о научных работах Екатеринославского городского химика и старшего Лаборанта при кафедре 
Аналитической химии Катеринославского Горного Ин-та Н. Д. Аверкиева в области санитарно-гигиенических исследова-
ний. – [Екатеринослав] : Типо-лит. и цинкография Р. И. Кудрявицкого, 1912. – 16 с.  НБУВ: ВДБО 
Видання включає біографічні відомості про Катеринославського хіміка Миколу Дмитровича Аверкієва та перелік його праць. 
25. Григорий Саввич Сковорода : библиогр. о нем материалы / сост. Л. А. Чижиков. – Одесса : «Центральная» тип., 1913. – 21 с. 
НБУВ: ВИ17410, Попов 16522 
Публікація містить такі розділи: «Исследования, статьи и заметки о Г. С. Сковороде», «Сочинении и издания в которых 
упоминается Г. С. Сковорода». Матеріал подано за хронологією. 

26. Пономарев С. Хронологический список сочинений, изданий и переводов Степана Ивановича Пономарева, 
составленный им самим / С. Пономарев ; под ред. К. Грота. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1913. – 53 с. – (Сб. / Отд-ние рус. яз. и 
словесности Имп. АН ; Т. 90, № 5).  НБУВ: В98193/90.5, Попов 13199, Айзеншток № 9880/90.5, 

Айзеншток № 10076/3 
Видання містить список творів і перекладів філолога, поета, бібліографа С. І. Пономарьова за 1850–1910 рр. Наприкінці 
подано «Азбучный указатель лиц и предметов, упоминаемых в хронологическом списке». 

27. Роговский Е. А. Профессор Н. Д. Пильчиков и его труды / Е. А. Роговский ; О-во физ.-хим. наук при Харьков. ун-те. – 
Харьков : Тип. «Печатное дело», 1913. – 29 с. : 1 л. портр.   НБУВ: ВО92491 
У виданні подано біографічні відомості про фізика, професора Харківського університету Миколу Дмитровича 
Пильчикова та бібліографію його праць з короткими анотаціями, розміщену в таких розділах: «Общая физика», 
«Акустика», «Оптика», «Электричество», «Новые лучи», «Физическая химия», «Метрология и геофизика». 
28. Библиографические труды Б. С. Боднарского до 1917 г. (в хронолог. порядке) / [сост.] Н[иколай]. Л[исовский]. – М., 
1917. – 8 с. – Прилож. к журн. «Библиогр. изв.» 1917, № 3–4 ; Библиографические труды Б. С. Боднарского за время с 1918 
до 1938 г. (в хронолог. порядке). – Б. м., [1938]. – 6 с. – Конволют. НБУВ: ВС22022 
Видання містить список бібліографічних праць книгознавця, біблiографа, педагога Богдана Степановича Боднарського до 
1917 р. (№№ 1–96) та список бібліографічних праць за 1918–1938 рр. (№№ 97–164). У виданні 1938 р. подано праці, що 
стосуються не лише бібліографії, бібліографознавства, книговидавничої справи, а й більш широкої тематики. Вміщено 
доповнення до попереднього (1917) списку праць (6 назв). 

29. Ученые, педагогические и популярные труды П. А. Тутковского. – Житомир : [б. и., 1911–1917]. – 23 с.  
Б-ка ім. Максимовича КНУ ім. Шевченка 1069170, 1069171, 1069172 
Публікація, присвячена природознавцю, геологу, педагогу, етнографу, краєзнавцю, географу, доктору географії (1911), 
академіку УАН (1919) Павлу Аполлоновичу Тутковському, складається з наступних розділів: «Ученые, педагогические и 
популярные труды П. А. Тутковского» [1884–1892], «Ученые труды и сообщения [1881–1910], «Статьи в 
«Энциклопедическом Словаре» Брокгауза и Эфрона», «Научные сообщенія и замечания в газете ―Киевское слово‖» [1891–
1900], «Статьи педагогические и популярне» [1880–1900], «Статьи технические» [1882]. 

1918–1931 

30. Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання : [у 2-х вип.] / уложив В. Дорошенко. – 
Львів : З друк. НТШ, 1918. – Вип. 1. – 80 с. – (Матеріали до укр. бібліогр. / НТШ, Бібліогр. комісія ; Т. 4).          НБУВ: ВДБО 
У покажчику висвітлюється різноманітна літературна продукція письменника — його оригінальна творчість (укр., рос., 
польс., нім. та ін. мовами): вірші, поеми, повісті, оповідання, нариси, п’єси, літературно-критичні і публіцистичні статті, 
рецензії, огляди, дописи і дослідження; його переклади творів різних авторів, бібліографічні списки і покажчики; 
реферати, оповіщення, програмні документи, написані за його участю. Зареєстровано окремі видання і публікації з 
журналів, газет і збірників, передруки. Однією з характерних особливостей покажчика є повнота бібліографічних записів. 
До багатьох з них подано цінні примітки — вони містять відомості про характер видання, про мову і час написання 
окремих творів, про авторство анонімних і псевдонімних текстів і тощо; подекуди в них виправлено помилки, допущені на 
титульній сторінці щодо місця видання, або уточнено незрозумілі заголовки робіт. Незважаючи на деякі пропуски, покажчик 
є джерелом вірогідної інформації про численні анонімні та псевдонімні тексти письменника. 
31. Яшек М. Т. Шевченко : матеріали до бібліогр. (рр. 1903–1921) / М. Яшек ; Центр. бібліогр. від. – Харків : Друк Н. К. О., 
1921. – Вип. 1. – 104 с.  НБУВ: ВДБО 
Бібліографічний покажчик має наскрізну нумерацію, включає чотирнадцять розділів та чотири допоміжні покажчики. 
Розділи: 1) Життя Т. Г. Шевченка та його близькі; 2) Похорони Т. Г. Шевченка. Могила, подорожі до неї та поминки; 
3) Шанування пам’яті Т. Г. Шевченка (лекції, концерти, виставки та ін.); 4) Інституції ім. Т. Г. Шевченка; 5) Пам’ятники 
Т. Г. Шевченкові; 6) Вірші та різні видання, присвячені Т. Г. Шевченкові; 7) Видання творів Т. Шевченка та друкування 
окремих творів в пресі; 8) Переклади творів Т. Шевченка на чужі мови та література щодо цього; 9) Ілюстрування творів 
Т. Шевченка; 10) Історія «Кобзаря»; 11) Критика творів Шевченка та його світогляд; 12) Т. Г. Шевченко як маляр; 13) 
Бібліографія бібліографії; 14) Рецензії до літератури що уміщені в покажчику. Допоміжні покажчики: 1) Хронологічний 
покажчик; 2) Покажчик періодичних видань; 3) Алфавітний покажчик скорочень назв періодичних видань з яких взято 
матеріали; 4) Алфавіт авторів, статті яких уміщено в покажчику.  
32. Академік Андрій Лобода (1894–1924) : короткий життєпис і спис наук. пр. / УАН. – Київ : Друк. УАН, 1924. – 15, [1] с. : 
портр. – Окрема відб. з «Записок Іст.-Філол. Від.» (Кн. 4., 1923).  НБУВ: ВДБО 
Вміщено коротку біографію фольклориста, літературознавця, етнографа, академіка УАН (1922), члена-кореспондента АН 
СРСР (1923) Андрія Митрофановича Лободи та список його наукових праць [1894–1924]. 
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