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Публікація знайомить з бібліографією творів та життям письменника, юриста, доктора права (1914), громадського і 
політичного діяча Леся (Олекси Семеновича) Мартовича і включає наступні розділи: «Основні дати життя і творчості 
Л. Мартовича», «Твори Л. Мартовича (бібліографічний огляд)», «Основні видання творів Л. Мартовича) (укр. мовою та в 
перекладі рос. мовою)», «Література про життя і творчій шлях Л. Мартовича». 
113. Марко Черемшина. 1874–1927 : короткий бібліогр. покажч. / склали : М. П. Гуменюк, Є. Є. Кравченко ; ред. 
А. З. Одуха ; Львів. б-ка АН УРСР, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1955. – 25 с. НБУВ: АО135060 
Анотований покажчик, присвячений письменнику, культурному і громадському діячу Марку Черемшині (справж. Іван 
Юрійович Семенюк), складається з розділів: «Дати життя і творчості Марка Черемшини», «Основні радянські видання 
творів Марка Черемшини», «Твори Марка Черемшини», «Література про життя і творчість М. Черемшини». Матеріал у 
перших трьох розділах розташовано за хронологією, а у четвертому — за алфавітом. Спочатку включено книжкові 
видання, потім журнальні і газетні статті. Наприкінці розміщено алфавітний список творів Марка Черемшини, які увійшли 
до покажчика. 

114. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский: памятка читателю / сост. Л. Болотова, Р. Марголина ; Крым. обл. б-ка. – 
Симф. : Крымиздат, 1955. – 16 с. НБУВ: АО136228 
Видання складається з короткої біографічної довідки, списку основних творів, літератури про життя та твори, 
висловлювань про рос. письменника, академіка АН СРСР Сергія Миколайовича Сергєєва-Ценського.  

115. Т. Г. Шевченко (1814–1861) : (бібліогр. матеріали на допомогу вивченню життя і творчості) / склали : 
І. С. Гончарова, Е. М. Шапіро, Т. Г. Шерстюк ; відп. ред. А. Ніженець ; М-во культури УРСР, ДНБ ім. В. Г. Короленка. – 
Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1955. – 57 с. НБУВ: ВО621699 
Представлено біобібліографічні матеріали на допомогу у вивченні життя і творчості письменника, поета, художника 
Т. Г. Шевченка. Видання має рекомендаційний характер, тому до нього включено літературу про життя і творчість поета, що 
була видана за останні роки. Подано такі розділи: «Російські революціонери-демократи про Т. Г. Шевченка», «Українські 
революціонери-демократи про Т. Г. Шевченка», «Автобіографія», «Дати життя і творчості Т. Г. Шевченка», «Основні 
радянські видання творів Т. Г. Шевченка», «Основні проблеми творчості Т. Г. Шевченка», «Т. Г. Шевченко про передову 
російську культуру», «Література про Т. Г. Шевченка». Наприкінці видання розміщено покажчик імен. 

1956–1960 

116. А. С. Макаренко : бібліогр. покажч. / склад. І. П. Тертичний. – Київ : [б. в.], 1956. – 24 с. НБУВ: ВО654716 
До покажчика ввійшли твори педагога, письменника, громадського діяча Антона Семеновича Макаренка та література про 
нього, що були надруковані в Україні укр. та рос. мовами. Складається з 3 частин: коротка довідка про життя та діяльність, 
твори А. С. Макаренка, література про нього.  

117. Алексапольский Д. Я. Георгий Федорович Проскура / Д. Я. Алексапольский ; отв. ред. Г. И. Сухомел. – Киев : 
Изд-во АН УССР, 1956. – 20 с. : 1 л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО646662 
Видання містить інформацію про життєвий шлях, наукову, інженерну та педагогічну діяльність фахівця в галузі 
гідромеханіки і гідромашинобудування, доктора технічних наук, академіка ВУАН (1929) Г. Ф. Проскури й перелік його 
наукових праць [1908–1955]. 

118. Булавицька М. В. Леся Українка : бібліогр. покажч. / М. В. Булавицька ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ : Вид-во АН 
УРСР, 1956. – 108 с.  НБУВ: ВО647529 
Покажчик знайомить з життєвим шляхом та бібліографією творів поетеси, прозаїка, драматурга, публіциста, перекладачки, 
письменниці, літературного критика, фольклориста, громадської і культурної діячки Лесі Українки (справжнє Лариса 
Петрівна Косач-Квітка). Має вісім основних розділів: «Дати життя і творчості Лесі Українки», «Основні видання творів Лесі 
Українки», «Критико-біографічна література про Лесю Українку», «Леся Українка і народна творчість», «Леся Українка та 
українські письменники», «Леся Українка і російська література», «Леся Українка і зарубіжна література», «Леся Українка в 
художній літературі». Допоміжний апарат покажчика включає «Алфавітний покажчик творів» і «Алфавітний покажчик імен 
авторів, перекладачів, редакторів, художників-ілюстраторів книг». Бібліографічні записи, що увійшли до покажчика, звірені з 
фондом Державної публічної бібліотеки УРСР та проанотовані. 

119. Владимир Беляев : библиогр. указ. / сост. О. П. Кущ ; ред. М. П. Гуменюк ; Львов. б-ка АН УССР. – Львов : [б. и.], 
1956. – 56 с. : портр.  НБУВ: ВО643756 
Персональна бібліографія письменника, публіциста, кіносценариста, громадського діяча, журналіста Володимира 
Павловича Бєляєва складається з розділів: «Основные даты жизни и творчества В. П. Беляева», «Издания и публикации 
произведений В. П. Беляева», «Издания и публикации произведений В. П. Беляева за границей», «Литература о 
В. П. Беляеве», «Список периодических изданий, использованных в указателе». 

120. Гришкова Н. П. Александр Николаевич Динник / Н. П. Гришкова, В. В. Георгиевская. – Киев : Изд-во АН УССР, 
1956. – 51 с. : 1 л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО640576 
Видання, присвячене фізику, вченому в галузі механіки і теорії пружності, педагогу, громадському діячу, академіку ВУАН 
(1929) та АН СРСР (1946) О. М. Диннику, включає короткий біографічний нарис, статтю «А. Н. Динник — основоположник 
теории упругости на Украине», список друкованих праць вченого [1898–1950] та літератури про нього [1913–1956]. 

121. І. С. Свенціцький : короткий бібліогр. покажч. / склали : О. Д. Кізлик, Р. Я. Луцик ; Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : 
[б. в.], 1956. – 14 с. НБУВ: ВО662725 
Покажчик містить матеріали про наукову діяльність філолога, мовознавця-славіста, мистецтвознавця, музеєзнавця 
Іларіона Семеновича Свєнціцького і складається з трьох розділів: «Основні дати життя і наукової діяльності 
І. С. Свенціцького», «Бібліографія науково-популярних праць І. С. Свенціцького» (за хронологією [1899–1953]), «Статті 
про життя і творчість І. С. Свенціцького». 
122. Іван Франко : бібліогр. покажч. / склав І. З. Бойко ; відп. ред. О. І. Кисельов ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – 2-е вид., 
переробл. і допов. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 288 с. НБУВ: ВО655326, Попов 13205 
У покажчику, присвяченому письменнику, поету, публіцисту, фольклористу, мовознавцю, літературознавцю, 
енциклопедисту, перекладачу, палеографу, етнографу, історику, економісту, громадсько-політичному діячу, видавцю, 
редактору, доктору філософії І. Я. Франку, враховано критичні зауваження і побажання, висловлені в рецензіях на перше 
видання (К., 1954), див. № 106. 

123. Іван Якович Франко. 1856–1916 : короткий бібліогр. покажч. / уклад. Н. Р. Бережна ; [вступ. ст. О. Є. Корнійчук] ; відп. 
ред. Ф. П. Максименко ; Львів. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1956. – 24 с.  НБУВ: ВО651761 



Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (1956–1960) 

45 

 

За висловом укладача покажчик включає основні видання творів І. Франка та найголовнішу літературу про нього. На 
початку подано статтю академіка О. Є. Корнійчука, котра дає стислий огляд життя й творчості І. Франка. Далі розміщено: 
«Основні видання творів І. Я. Франка», «Листування І. Франка». Розділ «Література про життя і діяльність» складається з 
підрозділів: «І. Я. Франко — революційний демократ», «І. Я. Франко — поет», «І. Я. Франко — прозаїк», «І. Я. Франко і 
театр», «І. Я. Франко — критик і літературознавець», «І. Я. Франко — фольклорист і етнограф», «І. Я. Франко і питання 
мовознаства», «І. Я. Франко — історик», «І. Я. Франко — вихователь молодого покоління». 

124. Іван Якович Франко — великий український письменник. 1856–1956 : до 100-річчя з дня народж. : метод. та 
бібліогр. матеріали / склад. Ж. М. Кравченко ; наук. ред. К. Ю. Данилко ; М-во культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – 
Одеса : [б. в.], 1956. – 80 с. : іл., портр. НБУВ: ВО644928 
Основна мета покажчика — допомогти працівникам масових бібліотек організувати популяризацію творчості І. Франка з 
нагоди 100-річчя з дня народження письменника. На початку покажчика подано «Основні дати життя і творчості 
І. Франка». Бібліографічна частина включає основну, найбільш популярну літературу, яку розташовано за тематичними 
розділами: «Основні твори І. Франка, за їх жанрами і тематикою», «Бібліографія творів І. Франка і літератури про нього». 
Далі розміщено методичні матеріали на допомогу працівникам масових бібліотек у відзначенні 100-річчя з дня 
народження І. Франка в бібліотеці.  

125. Іван Якович Франко : каталог тв. письменника та літ. про нього : до сторіччя з дня народж. / склали : 
М. П. Гуменюк, В. К. Гумецький, С. А. Даревич [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1956. – 176 с. : 1 л. портр.      НБУВ: ВО656541 
До каталогу включено літературу, що знаходиться у фондах Львівської бібліотеки АН УРСР. Матеріал згруповано за 
такими розділами: «Твори та переклади І. Я. Франка», «Переклади творів І. Я. Франка», «Видавнича та редакційна 
діяльність І. Я. Франка», «Література про життя і творчість І. Я. Франка», «Бібліографія», «Основні періодичні видання та 
збірники, в яких друкували твори І. Я. Франка». До майже кожної позиції покажчика подаються шифри, за якими книжки 
зберігаються у фондах бібліотеки. 

126. М. Т. Рильський : пам’ятка / уклад. В. Ф. Місюра ; наук. ред. І. М. Дузь ; М-во культури УРСР, ОДНБ 
ім. О. М. Горького. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1956. – 26 с. – (Видатні укр. рад. письменники ; вип. 1).    НБУВ: АІ22085/1 
Персональний покажчик, присвячений поету, письменнику, літературознавцю, етнографу, фольклористу, мовознавцю, 
редактору, перекладачу, мистецтвознавцю, громадському діячу, академіку АН УРСР (1943) і АН СРСР (1958) Максиму 
Тадейовичу Рильському, включає «Коротку біографічну довідку», «Основні теми творчості М. Т. Рильського», «Основні 
видання творів М. Т. Рильського», «Переклади», «Твори М. Т. Рильського в перекладах на російську мову» та розділ «Що 
читати про творчість М. Рильського». 

127. Утевский А. М. Александр Владимирович Палладин / А. М. Утевский ; отв. ред. Д. Л. Фердман. – Киев : Изд-во АН 
УССР, 1956. – 66 с. : ил., 1 л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО647849, ВА31925 
Видання складається з біографічного нарису про життя та наукову діяльність біохіміка, професора, академіка ВУАН 
(1929), АН СРСР (1942), АМН СРСР (1944), президента АН УРСР (1946–1962) О. В. Палладіна та бібліографії його праць, 
яку розташовано у 4 розділах: «Научные труды» [1906–1956], «Учебники и учебные пособия» [1918–1953], «Научно-
популярные книги и статьи» [1913–1954], «Речи, доклады и статьи разного содержания» [1926–1955]. 

128. Юрій Федькович : короткий бібліогр. покажч. / склав М. П. Гуменюк ; відп. ред. О. І. Дей ; Львів. б-ка АН УРСР. – 
Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 23 с.  НБУВ: ВО662727 
До покажчика включено основні видання творів письменника, фольклориста, педагога, громадського діяча Юрія 
Адальбертовича Федьковича та праці про його життєвий і творчий шлях, які розміщено у двох розділах: «Видання творів 
Юрія Федьковича» і «Література про життя і творчість Юрія Федьковича». Матеріал у першому розділі розташовано за 
хронологією, у другому — за алфавітом. Крім того, покажчик містить основні дати життя і творчості письменника. 

129. Ярослав Галан : бібліогр. покажч. / склали : М. П. Гуменюк, О. П. Кущ, І. І. Шаповал ; ред. і вступ. ст. 
П. Козланюка ; АН УРСР. – Львів : [б. в.] 1956. – 84 с. : 1 л. портр. НБУВ: ВО648253 
Покажчик, присвячений радянському письменнику, публіцисту, драматургу, політичному діячу Ярославу Олександровичу 
Галану, складається з таких основних розділів: «Дати життя і творчість Я. Галана», «Видання та публікації творів 
Я. Галана» (укр., рос. мовами), «Твори Я. Галана в перекладах на мови народів СРСР», «Твори Я. Галана в перекладах на 
іноземні мови», «Література про Галана та його твори», «Художні твори, присвячені Я. Галану», «Рецензії та постановки 
п’єс Я. Галана». В усіх розділах матеріал розташовано за хронологією, а в межах року — за алфавітом. 
130. А. В. Головко : до 60-річчя з дня народж. 1897–4.ХІІ–1957 : бібліогр. покажч. з метод. матеріалами / склад. 
М. М. Пчелінцева ; наук. ред. М. М. Мартинова ; М-во культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1957. – 
70 с. – (Видатні укр. рад. письменники ; вип. 2). НБУВ: АІ22085/2 
Після короткої вступної статті та хронологічної канви життя та творчості поета, прозаїка, літературного критика, 
публіциста, сценариста Андрія Васильовича Головка розміщено розділи: «Видання творів А. Головка» (за хронологією), 
«Алфавітний список творів А. Головка», «Роботи про життя і творчість А. Головка». Наприкінці розміщено методичний 
матеріал на допомогу у проведенні різних заходів по відзначенню бібліотеками 60-річного ювілею письменника. 

131. Вайнер А. Л. Василь Михайлович Хрущов / А. Л. Вайнер, О. М. Мілях ; відп. ред. А. Д. Нестеренко. – Київ : Вид-во 
АН УРСР, 1957. – 24 с. : 1 л. портр. – (Сер. «Учені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО684113 
Персональна бібліографія, присвячена вченому в галузі електротехніки, професору, академіку АН УРСР (1939) 
В. М. Хрущову, складається з розділів «Життєвий нарис В. М. Хрущова» та «Наукові праці В. М. Хрущова». 

132. Жудін М. Д. Костянтин Костянтинович Симінський / М. Д. Жудін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 23 с. : іл. – (Сер. 
«Учені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО674395 
Видання містить нарис про життя та наукову діяльність вченого з питань будівельної механіки, педагога, доктора 
технічних наук, професора, академіка ВУАН (1926) К. К. Симінського, список його друкованих праць [1907–1934] і 
літератури про нього [1933–1934].  
133. Короленко і Україна : бібліогр. покажч. / склад. І. З. Бойко ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ : [б. в.], 1957. – 47 с. 
НБУВ: ВО668536, Айзеншток № 6392 
Видання, присвячене рос. письменнику, публіцисту, громадсько-політичному діячу Володимиру Галактіоновичу 
Короленку, містить наступні розділи: «Хронологічні дати життя і творчості В. Г. Короленка (1853–1921)», «Література про 
життя і творчість В. Г. Короленка», «Література до теми ―Короленко і Україна‖», «Україна в творах В. Г. Короленка 
(основні твори)», «Короленко і українська література (висловлювання)», «Твори В. Г. Короленка, перекладені на 
українську мову», «Алфавітний покажчик творів В. Г. Короленка, перекладених на українську мову (окремі видання)». 
Наприкінці розміщено покажчик імен.  
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134. Мандрика М. І. Леонід Білецький = Leonid Bilec’kyj / М. І. Мандрика. – Вінніпеґ : Накл. т-ва «Просвіта» в Кенорі, 
Онт., 1957. – 23 с. : портр. – (Укр. вчені / УВАН ; ч. 6).   НБУВ: Р85035, 8616укр, 8617укр, 9303укр 
Видання містить біографічний нарис про літературознавця, професора, громадського діяча, президента УВАН (1948–1952) 
Леоніда Тимофійовича Білецького, бібліографію його праць, зроблену лише на основі автобіографічних записок [1914–
1939]. Окремо подано перелік науково-критичних рецензій та неповний список праць за 1947–1956 рр. 

135. Марко Вовчок : бібліогр. та метод. матеріали / склали : І. С. Гончарова, Е. М. Шапіро ; М-во культури УРСР, ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1957. – 55 с. : портр.  НБУВ: ВО700445 
Публікація включає «Дати життя і творчості письменниці Марка Вовчка (справж. Марія Олександра Вілінська-
Маркович)» та бібліографію, зокрема виокремлено такі розділи: «Видання творів М. Вовчка за роки радянської влади» 
(укр., рос. мовами), «Література про життя і творчість М. Вовчка». Наприкінці вміщено «Покажчик творів М. Вовчка» та 
«Покажчик імен». 

136. Олександр Гаврилюк : бібліогр. покажч. / склад. О. П. Кущ ; [вступ. ст. С. М. Трофимчук] ; відп. ред. 
С. М. Трофимчук ; Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 31, [5] с. : портр.  НБУВ: ВО671191 
Покажчик містить бібліографію видань і публікацій творів письменника, підпільника Олександра Якимовича Гаврилюка 
та коротку біографічну інформацію. Матеріал згруповано за такими розділами: «Основні дати життя революційної та 
літературної діяльності О. Гаврилюка», «Видання та публікації творів О. Гаврилюка», «Література про О. Гаврилюка та 
його творчість», «Алфавітний покажчик художніх творів і статей О. Гаврилюка». Наприкінці подано «Іменний покажчик», 
«Список періодичних видань, використаних у покажчику». 
137. Олександр Олександрович Браунер (1857–1957) : біобібліогр. матеріали / уклад.: В. М. Кониський, Л. П. Котова ; 
М-во культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [Ізмаїл. міська друк.], 1957. – 29 с. – (Вчені Одеси ; вип. 1).   
НБУВ: ВО674481 
Видання має передмову, короткий біографічний нарис, основні дати життя та діяльності О. О. Браунера — зоолога, зоотехні-
ка, археолога, письменника, державного діяча, професора. Бібліографію праць вченого розміщено за систематичним прин-
ципом у наступних розділах: «Фауністика, зоогеографія та систематика» [1886–1939]; «Сільськогосподарська зоологія. 
Походження свійських тварин» [1887–1935]; «Статті з різних питань» [1881–1926]; «Бібліографічні замітки, рецензії, 
реферати» [1910–1928]. Також представлено список літератури про О. О. Браунера [1940–1954] та «Покажчик основних 
джерел» [1915–1923]. 

138. Петро Козланюк : бібліогр. покажч. / склад. М. Гуменюк ; ЛНБ АН УРСР, Від. бібліогр. – 2-е вид., переробл. і 
допов. – Львів : [б. в.], 1957. – 60 с.  НБУВ: ВО715467 
Покажчик, присвячений письменнику, публіцисту, громадському діячу Петру Степановичу Козланюку, складається з 
таких розділів: «Основні дати життя і творчості П. Козланюка», «Видання та публікація творів П. Козланюка», «Переклади 
творів П. Козланюка», «Література про життя і творчість П. Козланюка». Матеріал у перших 3 розділах розміщено за 
хронологією, в 4-му — за алфавітом авторів. Видання містить матеріали канадських часописів «Робітниця» і «Українські 
робітничі вісті». 

139. Сиротинин Н. Н. Академик Александр Александрович Богомолец : к семидесятипятилетию со дня рождения 
(1881–1956) / Н. Н. Сиротинин. – Киев : Госмедиздат УССР, 1957. – 109 с. : ил., 1 л. портр.  НБУВ: АО140239 
Видання присвячене вченому-патофiзiологу, громадському і державному діячу, професору, академіку ВУАН (1932) і 
президенту АН УРСР (1930–1946), віце-президенту АН СРСР (1942) О. О. Богомольцю, має наступні розділи: «Детство и 
юность», «Зрелые годы», «Основные направления научной деятельности», «Основные даты жизни и деятельности 
академика А. А. Богомольца», «Список работ академика А. А. Богомольца» [1902–1947], «Статьи А. А. Богомольца, 
помещенные в газетах» [1931–1946], «Литература о жизни и деятельности А. А. Богомольца» [1909–1951]. 

140. Чепурная Т. Д. Владимир Петрович Воробьев (1876–1937) : библиогр. указ. : к 80-летию со дня рождения / 
Т. Д. Чепурная ; М-во здравоохранения УССР, Харьк. гос. науч.-мед. б-ка. — Х. : [Типогр. газ. «Курская правда»], 1957. – 
21 с. НБУВ: ВО666737 
Видання присвячено анатому, доктору медичних наук, професору, академіку ВУАН (1934) В. П. Воробйову. Покажчик 
відкриває короткий біографічний нарис Р. Д. Синельникова про вченого. Далі розміщено праці В. П. Воробйова за 
систематичним принципом: «Работы по методике исследования нервной системы» [1910–1925], «Работы по иннервации» 
[1908–1935], «Работы о сосудах» [1908; 1917], «Работы по биомеханике» [1908, 1935], «Работы по устройству музеев и 
приготовлению препаратов» [1909–1918], «Статьи и монографии по различным вопросам» [1913–1938], «Учебники и 
атласы» [1922–1948]. Видання має алфавітний та хронологічний покажчик праць. Наприкінці подано літературу про В. П. 
Воробйова [1937–1954]. 
141. Бєлякова Є. П. Максим Власович Луговцов / Є. П. Бєлякова, І. М. Францевич. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 
37 с. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО715815 
У виданні вміщено короткий нарис наукової, інженерної і громадської діяльності та основні дати життя і діяльності вченого у 
галузі металургії, академіка АН УРСР (1939), заслуженого діяча науки УРСР (1945) М. В. Луговцова. Бібліографічна частина 
складається з 3 розділів: «Література про життя і діяльність М. В. Луговцова», «Список друкованих праць» [1912–1957], 
«Список неопублікованих наукових та проектних праць», «Список неопублікованих доповідей». 
142. Бібліографія творів Дмитра Донцова / П. Штепа. – Віндзор : [б. в.], 1958. – 23 с. – Машинопис. 
НБУВ: Р86149, 8741укр. 
Подано бібліографію праць літературознавця, публіциста, політичного і державного діяча Дмитра Івановича Донцова, 
котрі друкувалися в різних періодичних виданнях Києва, Львова, Москви, Бухареста, Лондона, Цюріха, Парижа, Санкт-
Петербурга. Матеріал розміщено за назвами періодичних видань. Окремо вміщено списки передмов Д. Донцова, 
написаних ним до інших видань. 

143. Барбарич А. І. Володимир Іполитович Липський / А. І. Барбарич. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 40 с. : портр. – 
(Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО715814, Попов 13321 
У виданні вміщено нарис про життя та наукову діяльність ботаніка, академіка УАН (1919), члена-кореспондента АН СРСР 
(1924) В. І. Липського, список його друкованих праць, перелік рукописів вченого, рецензії на його праці, літературні 
джерела про життя та діяльність В. І. Липського. 

143а. Винар Л. Олександер Оглоблин : біо-бібліографія / Винар Любомир. – Рим : Накладом «Записок ЧСВВ», 1958. – 30 с. 
Подано життєвий шлях та перелік праць за 1919–1957 рр. Олександра Петровича Оглоблина — історика, архівіста, 
політичного діяча. 
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144. Дмитро Вакаров : пам’ятка / склад. Т. Ф. Акопова ; Закарпат. обл. упр. культури, Закарпат. держ. обл. б-ка для 
дорослих ; відп. за вип. О. О. Ковальчук. – Ужгород : [б. в.], 1958. – 11 с. : портр.  НБУВ: АО146096, АО145798 
Видання містить стислі біографічні відомості про поета Дмитра Онуфрійовича Вакарова, бібліографію його праць та 
літературу про нього. 

145. Дроботько В. Г. Данило Кирилович Заболотний / В. Г. Дроботько ; відп. ред. П. Є. Візир. – Київ : Вид-во АН УРСР, 
1958. – 31 с. : портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).   НБУВ: ВО719588, Попов 1217 
Видання, присвячене епідеміологу, мікробіологу, доктору медицини (1908), професору, академіку ВУАН (1922), президенту 
ВУАН (1928–29), академіку АН СРСР (1929) Д. К. Заболотному, входить до біобібліографічної серії «Вчені УРСР», але подає 
лише характеристику наукової діяльності вченого без надання бібліографії його творів та літератури про нього. 

146. І. Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич). 1845–1907 : анот. бібліогр. покажч. / склад. Ж. М. Кравченко ; наук. 
ред. І. М. Дузь ; М-во культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1958. – 43 с.      НБУВ: ВО720782, ВО720787 
При підготовці покажчика зроблено спробу зібрати літературу про І. Карпенко-Карого, що вийшла за період 1947–1957 рр. 
Покажчик складається з наступних розділів: 1) «Дати життя і творчості І. Карпенка-Карого»; 2) «Короткий бібліографічний 
огляд основних п’єс І. Карпенка-Карого»; 3) «Видання творів І. Карпенка-Карого» (1947–1957); 4) «Література про життя і 
творчість І. Карпенка-Карого»; 5) «Драми І. Карпенка-Карого на радянській сцені» (рецензії). Наприкінці включено додатки: 
а) «Вшанування пам’яті І. Карпенка-Карого»; б) «Алфавітний список п’єс І. Карпенка-Карого»; в) «Алфавітний список 
авторів праць, включених у покажчик»; г) «Список періодичних видань, включених у покажчик».  

147. Іван Петрович Крип’якевич : короткий бібліогр. покажч. / склад. О. Д. Кізлик ; ред. І. С. Павлюк ; Львів. б-ка АН 
УРСР. – Львів : [б. в.], 1958. – 23 с. : портр.  НБУВ: ВО715344 
Видання, присвячене доктору філософії (1911), доктору історичних наук (1941), академіку АН УРСР (1958) 
І. П. Крип’якевичу, складається з таких розділів: «Основні дати життя і наукова діяльність І. П. Крип’якевича», «Основні 
наукові та науково-популярні праці І. П. Крип’якевича» [1905–1958], «Статті про життя і творчість І. П. Крип’якевича» 
[1956, 1957], «Список періодичних видань, використаних у покажчику». 

148. Леонід Арсенійович Булаховський : до 70-річчя з дня народж. і 50-річчя наук. і наук.-пед. діяльності / бібліогр. 
склав Н. Ф. Гретченко ; вступ. ст. І. К. Білодід ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні. – Київ : [Вид-во АН УРСР], 
1958. – 31 с. : портр.  НБУВ: ВО693541, Попов 13128, Попов 13129, Білодід І. К. № 866 
Персональний бібліографічний покажчик розкриває життєвий і творчий шлях мовознавця, славіста, педагога, професора, 
академіка АН УРСР (1939), члена-кореспондента АН СРСР (1946), заслуженого діяча науки УРСР (1941) Л. А. Булаховського. 
Складається з двох частин: до першої (біографчної) відноситься стаття «Наукова діяльність Л. А. Булаховського», до другої 
(бібліографічної) включено розділи «Друковані праці Л. А. Булаховського» [1910–1957] та «Праці, здані до друку». 

149. Олександр Григорович Шліхтер. 1868–1940 : бібліогр. покажч. / склали : О. С. Ровнер, Р. Я. Королик ; АН УРСР, 
ДПБ АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 111 с. : портр.  НБУВ: ВО715916, Попов 13054, Кротевич 1688 
Видання містить автобіографію радянського партійного діяча, економіста-аграрника, доктора економічних наук (1935), академіка 
ВУАН (1929) О. Г. Шліхтера, нарис про його революційний та науковий шлях, основні дати життя і діяльності, бібліографію 
його праць [1896–1958], літературу про життя та діяльність [1906–1958]. Наприкінці подано іменний покажчик. 

150. Олесь Гончар : пам’ятка / [склад.] Л. С. Скржипчак. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1958. – 44 с. : портр. 
Бібліографічні та методичні матеріали присвячено письменнику, громадському діячу, академіку АН УРСР (1978) Олесю 
Терентійовичу Гончару. 

151. Осип Маковей : бібліогр. покажч. / склав О. П. Кущ ; ред. Є. М. Іванців ; Львів. б-ка АН УРСР. – Львів : [б. в.], 
1958. – 152 с.  НБУВ: ВО718727, Айзеншток № 9349 
Анотований покажчик містить біобібліографічну інформацію про письменника, публіциста, перекладача, критика, 
літературознавця, етнографа, фольклориста, громадського діяча Осипа Степановича Маковея. Видання має наступні 
розділи: «Основні дати життя та літературна діяльність О. С. Маковея», «Видання та публікації творів О. С. Маковея», 
«Переклади О. С. Маковея», «Видавнича та редакційна діяльність О. С. Маковея», «Література про життя і творчість 
О. С. Маковея», «Хронікальні матеріали» та допоміжні покажчики. 

152. Степан Васильович Руданський (1834–1873) : пам’ятка читачеві / склад. М. Ф. Присяжнюк ; бібліогр. М. Бех ; 
відп. за вип. Г. Смагло ; Вінн. обл. упр. культ., Вінн. обл. держ. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 1958. – 28 с., іл. 
НБУВ: ВО697553 
Подані корткі відомості про життя і творчість поета, етнографа, фольклориста С. В. Руданського. Названj основні його 
твори, з якими рекомендовано познайомитися читачам. Наприкінці вміщено короткі методичні поради бібліотекарям, як 
організувати виставки книг, літературні вечори, присвячені Руданському.  

153. Jaroslav Bohdan Rudnyckyj : notice biogr. et bibliogr. / publ. S. Pop. – Louvain, 1958. – 33 p. – (Biogr. et conferences / 
Centre International de dialectologie generale pres l’Universite catholique de Louvain ; 13).  НБУВ: іР6195, 12772укр. 
Видання, присвячене літературознавцю, публіцисту, перекладачу, славісту, мовознавцю, громадському діячу, професору 
Ярославу-Богдану Антоновичу Рудницькому, містить наступні розділи: «Notice biographique», «Notice bibliograpshique», 
«Resume des communications». 
154. Великий російський письменник М. В. Гоголь : метод.-бібліогр. матеріали до 150-річчя з дня народж. письменника 
/ [вступ. ст. П. І. Збандуто] ; М-во культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1959. – 53 с. 
НБУВ: ВО725000 
Посібник складається з бібліографічного покажчика творів М. В. Гоголя, літератури про нього, а також методичних матеріалів 
щодо організації та проведення масових культурно-освітніх заходів. Добираючи рекомендаційну літературу, упорядники 
намагалися уникати складних праць, розрахованих на фахівців, та малотиражних видань, яких часто немає у фондах масових 
бібліотек. У методичних матеріалах та додатку знаходяться поради бібліотекарям та працівникам клубів щодо організації 
книжкових виставок, виготовлення бібліотечних плакатів, проведення «голосних читань», літературних вечорів тощо. 

155. Гудзій М. К. Олександр Іванович Білецький / М. К. Гудзій ; бібліогр. склала Л. В. Беляєва. – Київ : Вид-во АН 
УРСР, 1959. – 50 с. : портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).   НБУВ: ВО741944, Попов 13312, Айзеншток № 6332 
Видання знайомить з життєвим із творчим шляхом літературознавця, мистецтвознавця, театрознавця, драматурга, 
театрального діяча, професора, академіка АН УРСР (1939), АН СРСР (1958), заслуженого діяча науки УРСР (1941) 
О. І. Білецького. Складається з двох частин: стаття «Вчений-патріот» та «Друковані праці О. І. Білецького» [1909–1959]. 

156. Кочо В. С. Николай Николаевич Доброхотов / В. С. Кочо, Б. Х. Хан. – Киев : Изд-во АН УССР, 1959. – 31 с. : 1 л. 
портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО731488, Попов 13316 
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Видання присвячено вченому в галузі металургії, сталі і теплотехніки, доктору технічних наук (1938), професору, 
академіку АН УРСР (1939), заслуженому діячу науки і техніки (1951) М. М. Доброхотову. До змісту включено короткі 
біографічні відомості, список друкованих праць М. М. Доброхотова (за систематичним принципом). 

157. Варвак П. М. Микола Васильович Корноухов / П. М. Варвак. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 28 с. : іл., 1 л. 
портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО738122, Попов 13319 
У виданні викладено основні етапи наукової, інженерної та громадської діяльності вченого в галузі теорії споруд, 
громадського діяча, професора, академіка АН УРСР (1951), заслуженого діяча науки і техніки УРСР (1954) 
М. В. Корноухова. Бібліографію розміщено за розділами: «Список праць М. В. Корноухова» [1930–1958] та «Література 
про М. В. Корноухова» [1949–1958]. 

158. Олександр Вікентійович Клоссовський : бібліогр. матеріали / склад. Л. В. Кліментов ; М-во культури УРСР, 
ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1959. – 56 с. – (Вчені Одеси).  НБУВ: ВО738827 
Видання містить біографічний нарис про метеоролога-геофізика, доктора географії (1884) О. В. Клоссовського, основні 
дати його життя та діяльності. Бібліографію його праць розміщено за тематичним принципом: «Організація та діяльність 
магнітно-метеорологічної обсерваторії та південно-західної метеорологічної сітки» [1882–1907]; «Грози, завбачення 
погоди» [1882–1913]; «Температура повітря та грунту. Водяна пара в атмосфері і опади. Метеорологічні звіти та зведення» 
[1883–1889]; «Характеристика кліматів Києва та Одеси» [1874–1908]; «Роботи, що торкаються деяких питань, пов’язаних з 
народним господарством та медициною» [1889–1904]; «Роботи про Чорне море» [1887–1890]; «Загальні курси з 
метеорології» [1888–1916]; «Некрологи, відзиви, рецензії, реферати, інструкції, програми, передмови» [1884–1914]; «Інші 
роботи з різних питань» [1868–1912]; «Література про О. В. Клоссовського та його праці» [1884–1959]. 
159. Остап Вишня (1889–1956) : бібліогр. покажч. / склали : І. С. Гончарова, В. О. Дорошенко, Є. М. Шапіро ; М-во 
культури УРСР, ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1959. – 228 с., іл. НБУВ: ВО744886 
Покажчик включає дати життя і творчості письменника Остапа Вишні (справж. Павло Михайлович Губенко), перелік 
видань його творів укр., рос. та мовами народів СРСР, переклади Остапа Вишні творів інших письменників, твори, 
вміщені в газетах та журналах, критичну літературу, допоміжні покажчики. Видання творів письменника розміщено за 
алфавітно-хронологічним принципом. 
160. Сиротинін М. М. Олександр Олександрович Богомолець / М. М. Сиротинін ; відп. ред. Р. Є. Кавецький. – Київ : 
Вид-во АН УРСР, 1959. – 76 с. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО827191, Сиротинін М. М. № 185 
Видання присвчено вченому-патофiзiологу, громадському і державному діячу, професору, академіку ВУАН (1932) і прези-
денту АН УРСР (1930–1946), віце-президенту АН СРСР (1942) О. О. Богомольцю. Складається з двох основних частин: 
біографічної і бібліографічної. Перша містить розділи «Дитинство і юність», «Зрілі роки життя і діяльність», «Основні 
напрями наукової діяльності»; друга — «Список друкованих праць Олександра Олександровича Богомольця» [1902–1958]. 
161. Стрельбицька О. І. Борис Миколайович Горбунов / О. І. Стрельбицька. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 21 с. : 
іл., 1 л. портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО738123, Попов 13315 
Біобібліографічний покажчик присвячено вченому в галузі будівельної механіки, професору, члену-кореспонденту АН 
УРСР (1939) Б. М. Горбунову. Включає короткий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності науковця, список 
його друкованих праць [1923–1951] та перелік літератури про нього [1944–1950]. 
162. Акаловський І. В. Семен Ісакович Тетельбаум / І. В. Акаловський, В. В. Огієвський ; відп. ред. Г. О. Клименко. – 
Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 32 с. : портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО745236 
Видання містить нарис про життя та наукову діяльність вченого в галузі радіоелектроніки, доктора технічних наук (1939), 
члена-кореспондента АН УРСР (1948) С. І. Тетельбаума, основні дати його життя і діяльності та список друкованих праць 
С. І. Тетельбаума [1930–1959]. 
163. Антон Іванович Шмигельський : пам’ятка / відп. за вип. Н. С. Косенко ; ред. Ю. М. Грайдонс ; Львів. обл. упр. 
культури, Львів. держ. обл. б-ка ім. Я. Галана. – Львів : [б. в.], 1960. – 11 с. – (Письменники Львівщини).    НБУВ: АО151588 
Пам’ятка включає коротку біографічну довідку про поета А. І. Шмигельського, бібліографічний огляд його творів, 
бібліографічний список видань творів, перекладів та список літератури «Що читати про творчість А. Шмигельського». 

164. Григорій Іванович Петровський (1878–1958 рр.) : пам’ятка читачеві / Будинок політ. освіти Дніпроп. обкому та 
міському КП України ; Дніпроп. публ. б-ка. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1960. – 12 с.  НБУВ: АО153811 
Публікація подає коротку біографічну довідку про революційного діяча Г. І. Петровського. Покажчик складається з 3 
розділів: «В. І. Ленін про діяльність Г. І. Петровського», «Матеріали про життя та діяльність Г. І. Петровського», «Статті і 
промови Г. І. Петровського, надруковані в газетах і журналах, а також окремі видання його творів». 

165. Давыдов Г. М. Павел Николаевич Першин / Г. М. Давыдов, Г. Г. Иванов, Е. Н. Панченко ; библиогр. сост. К. Н. Пан-
ченко. – Киев : Изд-во АН УССР, 1960. – 48 с. : 1 л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО774366, Попов 13045 
Видання містить нарис про життя, педагогічну, громадську та наукову діяльність доктора економічних наук (1936), 
професора, академіка АН УРСР (1948) П. М. Першина та бібліографію його праць за 1917–1960 рр. Подано перелік 
дисертацій, виконаних під керівництвом П. М. Першина [1951–1960] та список періодичних видань та енциклопедій, у 
редагуванні яких він брав участь [1918–1960]. 
166. Ольга Кобилянська : бібліогр. покажч. / склад. О. П. Кущ ; відп. ред. Є. М. Іванців ; Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : 
Вид-во АН УРСР, 1960. – 113 с. : 1 л. портр.  НБУВ: ВО752128, Попов 13220, Айзеншток № 910 
Видання містить основні дати життя та літературної творчості письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської, бібліографію 
її твіорів з анотаціями, яка розміщена за розділами: «Видання та публікація творів О. Ю. Кобилянської», «Переклади 
О. Кобилянської», «Література про життя і творчість О. Ю. Кобилинської», «Хронікальні матеріали» та допоміжні 
покажчики. 

167. Токар-новатор Володимир Йосипович Гургаль : реком. анот. список літ. / Львів. обл. управл. культури, Львів. 
держ. обл. б-ка ім. Я. Галана. – Львів : [б. в.] 1960. – 8 с. – (Передовики пром. Львівщини).  НБУВ: АО149201 
Список складається з 2 частин. У першій вміщено літературу, що знайомить читача з трудовими досягненнями новатора, 
друга розповідає про його творчій шлях та наукову діяльність. 

1961–1964 

168. Білецький О. І. Павло Миколайович Попов / О. І. Білецький, Г. С. Сухобрус, Ф. Я. Шолом. – Київ : Вид-во АН 
УРСР, 1961. – 32 с. : 1 л. портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР). НБУВ: ВО814326, Попов 11485, 

Попов 11486, Попов 11487, Попов 11488, Попов 11489, Айзеншток № 4501, Айзеншток № 10108/20–22 


