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дiяльностi бiблiотеки Криворiзького державного педагогiчного
унiверситету — створення й видання бiобiблiографiчних покажчикiв
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Сьогоднi спостерiгається значне пожвавлення iнтересу до iсторiї
унiверситетської науки в Українi, до iсторiї розвитку закладiв
вищої освiти, окремих факультетiв, кафедр. I це зрозумiло, адже
вiдновлюється зв’язок поколiнь, стають наочно видимi науковi школи,
традицiї дослiдницьких осередкiв.

У сучасних умовах одним iз засобiв представлення наукової
дiяльностi закладу вищої освiти та просування на iнформацiйний
ринок наукових дослiджень як окремих провiдних учених, так i
наукових колективiв, є бiобiблiографiя.

Iнформацiйно-бiблiографiчний вiддiл бiблiотеки Криворiзького
державного педагогiчного унiверситету започаткував створення
й видання серiй бiобiблiографiчних покажчикiв, присвячених
дiяльностi на нивi освiти та науки вчених (серiя «Пам’ятi професорiв
Криворiзького педагогiчного» та серiя «Вченi-ювiляри Криворiзького
педагогiчного»).

До 90-рiчного ювiлею Криворiзького державного педагогiчного
унiверситету та 90-рiччя започаткування професiйної пiдготовки
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iсторикiв у навчальному закладi фахiвцями iнформацiйно-
бiблiографiчного вiддiлу бiблiотеки укладено бiобiблiографiчнi
покажчики, присвяченi шановним ученим-iсторикам — викладачам
Криворiзького педагогiчного в рiзнi перiоди його функцiонування,
якi сприяли зростанню наукового потенцiалу та якiснiй пiдготовцi
майбутнiх педагогiв.

До ювiлейної дати укладено бiобiблiографiчний покажчик «Петро
Логвинович Варгатюк — український учений-iсторик, дослiдник
iсторiї Криворiжжя (до 100-рiчного ювiлею доктора iсторичних наук,
професора, вченого-краєзнавця, викладача Криворiзького державного
педагогiчного iнституту (1946–1975 рр.))» iз серiї «Пам’ятi професорiв
Криворiзького педагогiчного» [1].

Майже тридцять рокiв життя П.Л.Варгатюка присвячено науково-
педагогiчнiй дiяльностi в Криворiзькому педагогiчному iнститутi.
Учений пройшов великий фаховий шлях вiд асистента до професора,
завiдувача кафедри, заступника ректора з навчальної та наукової
роботи. Iм’я професора Варгатюка пов’язане з ґрунтовними та
масштабними дослiдженнями iсторiї Кривого Рогу. П.Л.Варгатюк
фактично став автором офiцiйно визнаної концепцiї iсторичного
розвитку Кривого Рогу. Здiйснив значний науково-методичний внесок
у справу створення Криворiзького iсторико-краєзнавчого музею.
Практично започаткував видання краєзнавчої лiтератури. Встановив
дату заснування мiста, обґрунтовуючи власне вiдкриття в гострiй
полемiцi. Актуальними є дослiдження П.Л.Варгатюка дiяльностi
визначних постатей Криворiжжя ХIХ — початку ХХ столiття.

У структурi бiобiблiографiчного покажчика 4 роздiли: роздiл
«Слово на пошану пам’ятi Петра Логвиновича Варгатюка» мiстить
публiкацiї про вченого його колег — наукових спiвробiтникiв
Iнституту iсторiї АН України, викладачiв кафедри iсторiї України
та правознавства КДПУ, науковцiв-краєзнавцiв — дослiдникiв iсторiї
Криворiжжя; у роздiлi «Сторiнки бiографiї» подано бiографiчну
довiдку про життєвий шлях i наукову дiяльнiсть П.Л.Варгатюка та
хронологiчний перелiк основних дат його життя й дiяльностi; роздiл
«Працi професора П.Л.Варгатюка» має пiдроздiли: «Дисертацiї та
автореферати дисертацiй», «Монографiї та науковi видання», «Статтi
в наукових, енциклопедичних виданнях, збiрниках наукових праць»,
«Статтi в документально-публiцистичних i перiодичних виданнях».
Бiблiографiчнi описи в серединi пiдроздiлiв згруповано й розмiщено
за прямою хронологiєю з видiленням рокiв видання. У межах року —
за алфавiтом назв праць; роздiл «Бiблiографiя наукової, педагогiчної

62



Iсторична освiта в Криворiзькому педунiверситетi:
особистiсний вимiр. Випуск 1

й краєзнавчої дiяльностi Петра Логвиновича Варгатюка» презентує
публiкацiї про життєвий i творчих шлях ученого, його наукову
та викладацьку дiяльнiсть. Матерiали згруповано й розмiщено за
зворотною хронологiєю з видiленням рокiв публiкацiї. У межах року —
за алфавiтом прiзвищ авторiв i назв праць.

Джерела вiдбору матерiалiв для бiобiблiографiчного покажчика —
фонди, каталоги й картотеки бiблiотеки Криворiзького державного
педагогiчного унiверситету, архiв i музей iсторiї КДПУ; електроннi
каталоги Нацiональної iсторичної бiблiотеки, Наукової бiблiотеки
iм.М.Максимовича Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка, Наукової бiблiотеки Iнституту iсторiї України
НАН України. Окремi працi мiстять активнi посилання на електроннi
ресурси вiдкритого доступу. Астериском (*) позначено видання,
якi вдалося знайти, але вони вiдсутнi у фондi бiблiотеки КДПУ.
Хронологiчнi межi вiдбору документiв: 1950–2019 рр. Покажчик
мiстить 160 бiблiографiчних записiв (подано мовою оригiналу).

Допомiжний апарат бiобiблiографiчного покажчика мiстить
передмову (вступна стаття вiд упорядника) та iменний покажчик,
у якому наведено прiзвища всiх осiб, вiдомостi про яких є в
бiблiографiчних записах.

Покажчик адресовано науковцям-iсторикам, краєзнавцям,
викладачам закладiв вищої освiти, аспiрантам, студентам з
метою популяризацiї наукової й краєзнавчої спадщини професора
П.Л.Варгатюка.

Бiблiотека КДПУ, як важливий структурний пiдроздiл унiверситету,
плекає науковi й педагогiчнi традицiї. Фахiвцi iнформацiйно-
бiблiографiчного вiддiлу взяли участь у Iсторико-меморiальних
читаннях «Iсторична освiта в Криворiзькому педунiверситетi:
особистiсний вимiр». На заходi вшановували пам’ять науковцiв i
викладачiв iсторичних дисциплiн рiзних рокiв, якi активно долучалися
до фахової пiдготовки майбутнiх iсторикiв i доклали чимало зусиль
для створення й успiшного iснування спецiальностi «Iсторiя» в
Криворiзькому педагогiчному iнститутi/унiверситетi. У фондах
бiблiотеки КДПУ зберiгаються працi науковцiв, якi бiблiографи
представили учасникам заходу, а також презентували матерiали про
наукову, педагогiчну й краєзнавчу дiяльнiсть учених.

Бiобiблiографiчним покажчиком «Вища iсторична освiта та наука
Криворiзького педагогiчного в персоналiях (на пошану пам’ятi
вчених-iсторикiв — викладачiв КДПI/КДПУ)» [2] iнформацiйно-
бiблiографiчний вiддiл бiблiотеки започатковує нову серiю
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бiобiблiографiчних покажчикiв «Знаковi постатi Криворiзького
педагогiчного».

Покажчик репрезентує 8 iмен, свiтлiй пам’ятi яких були присвяченi
Iсторико-меморiальнi читання: Ольгерд Артюшевський (доктор
iсторичних наук, професор, краєзнавець), Петро Варгатюк (доктор
iсторичних наук, професор, знаний дослiдник iсторiї Криворiжжя),
Тетяна Воронова (iсторик, краєзнавець, журналiст, почесний
громадянин Кривого Рогу), Анатолiй Дольчук (кандидат iсторичних
наук, доцент, дослiдник iсторiї Криворiжжя), Iрина Камчугова
(доктор iсторичних наук, професор), Микола Ковальський (доктор
iсторичних наук, професор, академiк, вiдомий учений-джерелознавець),
Володимир Комаров (доктор педагогiчних наук, професор, учений-
фахiвець з теорiї та методики навчання iсторiї, дослiдник iсторiї
Криворiжжя), Анiслав Матрос (кандидат iсторичних наук, доцент,
археолог, дослiдник iсторiї Криворiжжя).

У структурi бiобiблiографiчного покажчика нової серiї 2 основних
роздiли: роздiл «Основнi вiхи становлення iсторичної освiти
КIПО/КДПI/КДПУ», в якому подано хронологiю основних дат
i подiй фахової пiдготовки iсторикiв починаючи з 30-х рокiв ХХ ст. по
2019 р.

Роздiл «Пам’ятi вчених-iсторикiв — викладачiв КДПI/КДПУ: працi
та бiблiографiя життя й дiяльностi» умовно подiлено на 8 пiдроздiлiв
(представлено за алфавiтом прiзвищ учених). Кожний пiдроздiл мiстить
фото, дати життя вченого, коротку бiографiчну довiдку (данi про освiту,
науковi ступенi й науковi звання, вiдомостi про викладацьку дiяльнiсть
у КДПI/КДПУ), дослiдницькi прiоритети й науковi iнтереси. Працi
вченого (дисертацiї та автореферати дисертацiй, монографiї, навчальнi
та довiдковi видання, публiкацiї в збiрниках наукових i публiцистичних
праць, статтi в перiодичних виданнях) у серединi пiдроздiлу згруповано
й розмiщено за прямою хронологiєю (роки видання для зручностi
видiлено курсивом). У межах року — за алфавiтом назв праць. Принцип
прямої хронологiї збережено в матерiалах про життя й наукову,
педагогiчну, громадську, краєзнавчу дiяльнiсть ученого. У межах року
бiблiографiчнi описи розташовано за алфавiтом прiзвищ авторiв i назв
публiкацiй.

Упорядники намагалися максимально виявити опублiкованi працi
вчених та лiтературу про них. У бiобiблiографiчному покажчику
представлено видання з фондiв бiблiотеки Криворiзького державного
педагогiчного унiверситету, документи з архiву й музею iсторiї КДПУ,
iнтернет-ресурси. Окремi видання мiстять активнi посилання на
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електроннi ресурси вiдкритого доступу. Астериском (*) позначено
видання, якi вiдсутнi у фондi бiблiотеки КДПУ. Хронологiчнi
межi вiдбору документiв: 1950–2020 рр. Покажчик мiстить 557
бiблiографiчних записiв (подано мовою оригiналу).

Допомiжний апарат бiобiблiографiчного покажчика мiстить
передмову (вступна стаття вiд укладачiв) та iменний покажчик, у
якому наведено прiзвища та iнiцiали всiх осiб, вiдомостi про яких є в
бiблiографiчних записах.

Бiобiблiографiчний покажчик дає змогу вiдтворити реальнi образи
вчених, вiдстежити формування й розвиток їх наукових iдей, розкрити
внесок у iсторичнi, краєзнавчi, педагогiчнi й методичнi дослiдження.
Вивчення та аналiз iнтелектуальної спадщини вчених — актуальне
завдання для молодого поколiння iсторикiв, що дає можливiсть
окреслити власнi науковi пошуки й визначити прiоритети дослiджень.

Отже, укладенi за науково-обґрунтованою методикою
бiобiблiографiчнi покажчики є важливими документальними
джерелами з iсторiї розвитку iсторичної освiти та науки в
Криворiзькому державному педагогiчному унiверситетi, їх електроннi
й друкованi видання та презентацiї слугують рекламою потужного
iнтелектуального потенцiалу унiверситету й формуванню його
авторитетного iмiджу.

Таким чином, створення бiобiблiографiчних покажчикiв має велике
значення для дослiдження науково-педагогiчної дiяльностi як окремих
учених, так i наукових колективiв, i є ефективним засобом збереження
наукової спадщини унiверситету.
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