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Українськими та зарубіжними фахівцями розкриті теоретичні та прикладні аспекти 

формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів 
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Підсумовуючи, маємо визнати, що біографіка для дітей і юнацтва 

в Україні перестає бути лише «інформацією» чи «наративом», а 

обертається на багаторівневий континуум міжособистісних взаємин, 

зв’язків між особистістю та соціумом, особистістю та історією як 

діалогом поколінь і пам’яттю. А це призводить до швидкого 

розширення та зміни персоналій у її межах і дроблення пантеону, 

відповідно до запитів конкретного читача-дитини. 
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АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ БІОБІБЛІОГРАФІЧНОГО 
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Розглянуто етапи створення та структуру біобібліографічного нарису 

педагогічної персоналії як сторінки електронного інформаційно-

бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» ДНПБ. 

 

Ключові слова: Олександр Дзеверін, біобібліографічний нарис, електронний 

ресурс. 

 

Біобібліографічний нарис «Олександр Григорович Дзеверін 

(1908–1978)» створювався для електронного ресурсу «Видатні 

педагоги України та світу» Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ). Цей 

інформаційно-бібліографічний ресурс, де розміщено біографії 

педагогів та бібліографію їхніх наукових праць, – один із елементів 

інформаційної структури педагогічної науки. Кожна сторінка 

ресурсу, присвячена окремому педагогу, має усталену структуру: всі 

її компоненти пов’язані між собою, тож від біобібліографічного 

нарису можна перейти до бібліографії, потім до оцифрованих праць, 

фотогалереї.  

Жанр біобібліографічного нарису вибрано невипадково, адже ми 

мали на меті не лише подати біографію вченого, окреслити його 

внесок у педагогічну науку, а й бодай стисло проаналізувати його 

праці, історію їх створення та умови, в яких вони були написані. 

Однак створення нарису ускладнювалося низкою проблем, з-поміж 

яких: повна відсутність будь-якої біографічної інформації про 

О. Г. Дзеверіна в педагогічній періодиці, довідкових та 

енциклопедичних виданнях, в мережі Інтернет; низька 

інформативність фрагментарних і поодиноких (до того ж, як правило, 

написаних у негативному ключі) згадок про його спадщину в 

науково-педагогічній літературі; відсутність фото педагога.  

Зважаючи на ці обставини, ми вирішили насамперед відтворити 

життєвий шлях О. Г. Дзеверіна. У цьому допоміг онук педагога, 

відомий український еволюціоніст Ігор Дзеверін, який люб’язно 

надав деякі документи та фотоматеріали. Значно спростила роботу й 

віднайдена в Інституті педагогіки НАПН України особова справа 

вченого. Таким чином нами було встановлено дати народження та 

смерті О. Г. Дзеверіна та основні віхи його трудового шляху. 
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Наступним етапом було створення бібліографії праць педагога 

шляхом опрацювання карткових та електронних каталогів НБУВ, 

ДНПБ та пошуку в Інтернеті. Створений список складається з 35 

позицій і в хронологічній послідовності відтворює наукові 

зацікавлення вченого протягом творчого життя – від 1932 до 1977 р.  

Перша наукова стаття О. Г. Дзеверіна датується 1932 р., коли саме 

розпочалося реформування освіти та педагогічної науки за 

радянськими канонами. Історія педагогіки була покликана дати 

теоретичне обґрунтування радянської моделі освіти, знайти її 

історичні корені. Отже, входження О. Г. Дзеверіна в педагогічну 

науку припадає на найдраматичніший період української історії ХХ 

ст., коли відбувся форсований наступ на гуманітарну сферу. Звідси 

тематика його праць і їх провідна ідея: «марксистська історико-

педагогічна думка як вищий етап в розвитку педагогічної науки». 

Праці вченого 1930–1940-х рр. – це зразок українського радянського 

педагогічного канону. На основі поверхового ознайомлення з ними 

може скластися враження, що він був стандартним представником, 

«продуктом» свого часу. Однак якщо почитати його праці уважніше і 

спробувати поглянути на цього, на перший погляд типового, 

радянського вченого трохи пильніше, ми побачимо дещо іншу 

картину.  

З початком «відлиги» та десталінізації до дослідницького поля 

О. Г. Дзеверіна як історика педагогіки входить спадщина українських 

педагогів Тимофія Лубенця і Христини Алчевської, він 

зацікавлюється педагогічними ідеями Івана Франка і Григорія 

Сковороди. Вважаємо, що значно вплинуло на його творчість 

особисте знайомство з Василем Сухомлинським. Тому тематика його 

праць у другій половині 1950-х і до кінця життя – це переважно 

історія саме української освіти і педагогічної думки, хоча й написаної 

у партійно-класовому дусі.   

Таким чином, алгоритм роботи над біобібліографічним нарисом 

про О. Г. Дзеверіна можна відтворити у вигляді такого ланцюжка 

послідовних дій: збір біографічних даних → створення бібліографії 

праць → контент-аналіз праць педагога → окреслення кола наукових 

інтересів ученого → зіставлення з соціокультурною ситуацією 1930–

1970-х рр. → висновки про еволюцію педагогічного світогляду 

вченого від висвітлення ролі більшовицької партії і Леніна в розвитку 

шкільництва до зацікавлення педагогічною спадщиною І. Франка, 

Г. Сковороди, Т. Лубенця, Х. Алчевської і – як лебедина пісня – 
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видання 5-томника праць Василя Сухомлинського (Київ, 1976–1977), 

у якому О. Г. Дзеверін відіграв ключову роль як голова редакційної 

колегії та автор вступної статті. 

Значення біобібліографічних нарисів для інформаційного 

забезпечення педагогічної науки вбачаємо в тому, що вони можуть 

стати відправним пунктом у пошуках «втраченої» інформації про 

педагогів-попередників.   
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