
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОГРАФУВАННЯ ПРАЦЬ УЧЕНИХ 
КРИВОРІЗЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО

О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук, 
інформаційно-бібліографічний відділ 

наукової бібліотеки



Бібліографування праць 
учених Криворізького педагогічного

– персональна бібліографія
– ретроспективне бібліографування праць 
– поточне бібліографування праць 



Серія «Пам’яті професорів  
Криворізького педагогічного»

Вип. 1

ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ БУРЯК: 
життя, віддане педагогічній науці

(до 70-річчя від дня народження доктора педагогічних наук, 
професора, ректора (2000–2010 рр.) 

Криворізького державного педагогічного університету)

Біобібліографічний покажчик
http://kdpu-library.ucoz.ru/ http://elibrary.krpd.edu.ua/
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Володимир Костянтинович Буряк 
(1942–2011)

доктор педагогічних наук, професор,

ректор (2000-2010 рр.)

Криворізького державного педагогічного університету, 

академік РАО і МСАО ім. Я. А. Коменського, 

заслужений діяч науки і техніки України



Розділ 1 
ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В. К. БУРЯКА

Розділ містить спогади про професора В. К. Буряка

Розділ 2
СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ 

подано біографічну довідку про життєво-творчий шлях, 

науково-педагогічну та громадську діяльність В. К. Буряка

і перелік основних дат життя й діяльності професора



Розділ 3
ПОКАЖЧИК НАУКОВОГО ДОРОБКУ В. К. БУРЯКА

3.1. Дисертації та автореферати дисертацій 
3.2. Монографії 
3.3. Публікації в збірниках наукових праць.

Наукове редагування
3.4. Наукові статті в періодичних виданнях
3.5. Навчально-методичні посібники



Розділ 4
НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА В. К. БУРЯКА

містить бібліографічні описи дисертацій аспірантів, 

здобувачів, науковим керівником яких був 

Володимир Костянтинович Буряк

Розділ 5
МАТЕРІАЛИ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ                           

ТА ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

В. К. БУРЯКА

вміщено публікації про життєвий і творчий шлях вченого, 

наукові досягнення, суспільне визнання, інтерв’ю 



Серія «Пам’яті професорів  

Криворізького педагогічного»
Вип. 2

ФУНДАТОР ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КРИВБАСУ 

ПАВЛО ІВАНОВИЧ ШЕВЧЕНКО
(до 85-річчя від дня народження професора, 

ректора (1979–2000 рр.) 
Криворізького державного педагогічного 

інституту/університету)

Біобібліографічний покажчик
http://kdpu-library.ucoz.ru/ http://elibrary.krpd.edu.ua/
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Павло Іванович Шевченко
(1929–2007)

кандидат педагогічних наук, професор,

ректор (1979-2000 рр.) Криворізького державного 

педагогічного інституту/університету, 

завідувач кафедри педагогіки і методики трудового навчання 

(1992-2007 рр.),

Заслужений учитель України 



Розділ 1 
НА ПОШАНУ ПАМ’ЯТІ П. І. ШЕВЧЕНКА

містить спогади викладачів Криворізького педагогічного

інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Розділ 2
СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ

подано біографічну довідку про життєвий шлях, 

науково-педагогічну та громадську діяльність 

Павла Івановича Шевченка 

та перелік основних дат його життя і діяльності



Розділ 3
НАУКОВИЙ ДОРОБОК П. І. ШЕВЧЕНКА 

1. Дисертація і автореферат дисертації. 
2. Науково-методичні та навчально-методичні  

посібники.  
3. Публікації  в  збірниках  наукових  праць  

і  матеріалах наукових конференцій. 
4. Статті в періодичних виданнях



Розділ 4
МАТЕРІАЛИ ПРО ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНУ 

І ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ П. І. ШЕВЧЕНКА

вміщено  публікації  про  життєвий  і  творчий  шлях  вченого



Серія «Пам’яті професорів  

Криворізького педагогічного»
Вип. 3

ВІДКРИТИЙ ВСЕСВІТ 
ВАЛЕРІЇ СЕМЕНІВНИ ПІКЕЛЬНОЇ

(на пошану пам'яті доктора педагогічних наук, професора 
Криворізького державного педагогічного 

інституту/університету, керівника наукової школи з теорії 
і практики управління навчальними закладами)

Біобібліографічний  покажчик

http://kdpu-library.ucoz.ru/ http://elibrary.krpd.edu.ua/
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Валерія Семенівна Пікельна
(1938-2012)

доктор педагогічних наук, професор,

2001-2003 рр. – декан індустріально-педагогічного 

факультету, 

2003-2005 рр. – директор Інституту безперервної 

педагогічної освіти КДПУ, 

Заслужений працівник освіти України



Розділ 1 
НА ПОШАНУ ПАМ'ЯТІ В. С. ПІКЕЛЬНОЇ

містить спогади колег-викладачів, аспірантів, 

співробітників Криворізького педагогічного інституту 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Розділ 2
СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ

подано біографічний нарис про життєвий шлях, 

науково-педагогічну та громадську діяльність 

Валерії Семенівни Пікельної 

та перелік основних дат її життя і діяльності



Розділ 3 
НАУКОВИЙ ДОРОБОК В. С. ПІКЕЛЬНОЇ

1. Дисертації і автореферати дисертації
2. Монографії та наукові видання
3. Науково-методичні та навчально-методичні         

посібники
4. Публікації у збірниках наукових праць і колективних    

монографіях 
5. Публікації у матеріалах наукових                                                   

і науково-практичних конференцій
6. Статті у періодичних виданнях



Розділ 4
НАУКОВА ШКОЛА 

ПРОФЕСОРА ВАЛЕРІЇ СЕМЕНІВНИ ПІКЕЛЬНОЇ

містить бібліографічні описи дисертацій аспірантів, 

здобувачів, науковим керівником яких була В. С. Пікельна

Розділ 5
МАТЕРІАЛИ ПРО ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНУ 

І ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В. С. ПІКЕЛЬНОЇ

містить публікації про життєвий і творчий шлях вченої, 

наукові досягнення, рецензії на її наукові праці



(до ювілею доктора історичних наук, професора,
завідувача кафедри історії України та правознавства

Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

Біобібліографічний покажчик
http://kdpu-library.ucoz.ru/ http://elibrary.krpd.edu.ua/

БЕРЕГИНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА ШАЙКАН

Серія «Вчені-ювіляри 

Криворізького педагогічного»
Вип. 1
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Валентина Олексіївна Шайкан 
доктор історичних наук (2006), професор (2011),

завідувач кафедри історії України та правознавства (з 2007 р.) 

Криворізького педагогічного інституту

ДВНЗ «Криворізький національний університет,

член Асоціації істориків Другої світової війни при Інституті 

історії України Національної Академії наук України



Розділ 1 
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО ЮВІЛЕЮ В. О. ШАЙКАН

Розділ містить слова вдячності й великої поваги 

представників наукової спільноти України: 

докторів історичних наук, професорів – відомих учених;

колег та аспірантів професора В. О. Шайкан

Розділ 2
СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ

У розділі подано біографічну довідку про життєвий шлях, 

науково-педагогічну та суспільно-громадську діяльність 

Валентини Олексіївни Шайкан 

та перелік основних дат її життя і діяльності



Розділ 3
НАУКОВИЙ ДОРОБОК В. О. ШАЙКАН

3.1. Дисертації та автореферати дисертацій 

3.2. Монографії та наукові видання 

3.3. Науково-методичні та навчально-методичні            

посібники



3.4. Публікації у збірниках наукових праць

і колективних монографіях

3.5. Доповіді та публікації у матеріалах наукових 

і науково-практичних конференцій, симпозіумів,   

семінарів 

3.6. Статті в періодичних виданнях

3.7. Наукове редагування

3.8. Наукове рецензування



РОЗДІЛ 4
НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОФЕСОРА 

В. О. ШАЙКАН

ДИСЕРТАЦІЙНИМИ та МАГІСТЕРСЬКИМИ

ДОСЛІДЖЕННЯМИ

містить бібліографічні описи дисертаційних і магістерських робіт 

аспірантів, магістрантів, 

виконаних під керівництвом Валентини Олексіївни Шайкан

РОЗДІЛ 5
ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

представляє описи кандидатських і докторських дисертацій,       

на захисті яких професор В. О. Шайкан була опонентом 

РОЗДІЛ 6 
МАТЕРІАЛИ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ 

ТА ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В. О. ШАЙКАН

вміщено публікації про життєвий і творчий шлях вченої, наукові 

досягнення, рецензії на монографії, інтерв’ю 
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У Розділі 1 представлено матеріали                  

з історії  Криворізького педагогічного

Розділ 2 присвячено керівникам                 

(директорам, ректорам) вишу

Розділ 3 презентує публікації про відомих 

викладачів, співробітників, випускників           

КДПІ –КДПУ–КПІ ДВНЗ «КНУ». 

У Розділі 4 представлено фахові наукові 

видання та збірники наукових                                   

і науково-методичних праць Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ». 



Розділ 5 
містить бібліографічні описи основних 

наукових та навчально-методичних видань 

докторів наук і професорів 

Криворізького педагогічного
(30-ті рр. ХХ ст.–2015 р.).

Розділ включено у видання                   

“ Професори Криворізького педагогічного ”
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Чекаємо нових наукових праць 

професорів і викладачів

у фонді наукової бібліотеки 

та інституційному репозитарії


