ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
ВАРФОЛОМІЙ СТЕПАНОВИЧ САВЧУК
(до 70-річчя від дня народження)

17 вересня 2015 р. виповнилося 70 років
відомому історику науки і техніки, доктору історичних наук, професору Варфоломію
Степановичу Савчуку. Він народився 17 вересня 1945 р. у смт Біла Калитва Ростовської
обл. У 1969 р. закінчив фізичний факультет
Дніпропетровського університету і наступного року вступив до аспірантури Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР,
де 1974 р. захистив дисертацію, одержавши
ступінь кандидата біологічних наук. З 1975 р.
Варфоломій Степанович працює у Дніпропетровському університеті (з 1976 – доцент, з
1996 – професор), де пріоритетним напрямом
його діяльності стала історія науки і техніки.
В 1996 р. він захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора історичних наук за
темою «Історико-науковий аналіз діяльності
природничо-наукових товариств Півдня України, Криму та Бессарабії: друга половина
XIX – початок XX ст.». В.С. Савчук – автор понад 350 наукових праць, серед яких 20
монографій, зокрема «Природничонаукові
товариства Півдня Російської імперії:друга
половина ХІХ – початок ХХ ст.» (1994), «Іван

Якович Акинфіїв» (1996), «Нариси з історії
фізичних досліджень на Дніпропетровщині
(1917–1945)» (1997), «Секретний» підрозділ
галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного
університету» (у співавторстві), «Класичний
університет. Еволюція, сучасний стан, перспективи» (з М.В. Поляковим, 2004 р.), «Класичний університет. Від ідей античності до
ідей Болонського процесу» (з М.В. Поляковим, 2007 р.) та інші. Дослідив творчі біографії
Ф.В. Тарановського, Л.М. Фортунатова,
П.Г. Рубіна, В.В. Стронського, Ф.Олексієнка,
Ф.Н. Шведова, А.Е. Малиновського.
В.С. Савчук – талановитий педагог, під
керівництвом якого захищено 8 кандидатських дисертацій, ініціатор відкриття у Дніпропетровському університеті очної аспірантури
за спеціальністю «Історія науки і техніки»,
керівник Дніпропетровського міського міжвузівського семінару з історії науки і техніки та
Дніпропетровського відділення Українського
товариства істориків науки, відповідальний
редактор фахового наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія:
Історія і філософія науки і техніки», член редколегій журналів «Наука і наукознавство»,
«Дослідження з історії техніки», «Історія української науки на межі тисячоліть», «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події,
постаті», «Історія і культура Придніпров’я:
невідомі та маловідомі сторінки», «Zoszyty
Historyczne» (Польща). Член спеціалізованих
вчених рад із захисту докторських дисертацій
у Дніпропетровському університеті та в Інституті досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
За багаторічну працю В.С. Савчуку присвоєно
звання заслуженого працівника освіти України. Він академік Академії наук вищої освіти
України.
Сердечно бажаємо ювіляру нових творчих
здобутків, міцного здоров’я, благополуччя та
радості у житті.
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