ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
Ф.П.МАКСИМЕНКА
5 лютого
1897 р.

Народився Федір Пилипович Максименко у селі
Біленьке Запорізької області (колишнього
Катеринославського повіту) у сім’ї священика.

1917

Закінчив Катеринославську духовну семінарію
і вступив до Київського університету.

1918, кінець

Вимушено залишив навчання, виїхав на Донбас.

1919–1922

Робота у різних культурно-освітніх закладах
Бахмутського повіту: був бібліотекарем
Донецького губернського відділу народної освіти;
завідувачем шкільного музею земства,
реорганізованого в повітовий краєзнавчий музей
міста Артемівська; завідував бібліотечною секцією
повітового відділу політосвіти, районною
бібліотекою (м. Костянтинівка).

1922

Вийшла перша краєзнавча бібліографія
Ф. Максименка “Материалы к библиографии
Донецкого края (преимущественно Бахмутского
уезда)” в журналі “Просвещение Донбасса”.

1922

Поновив навчання у Київському інституті
народної освіти (який функціонував тоді на базі
Київського університету).

1925

Закінчив історичне відділення факультету
профосвіти Київського інституту народної освіти.

1923–1931

Співробітник Всенародної бібліотеки України
(до її реорганізації у Бібліотеку АН УРСР у
1933 р.) як бібліотекар, помічник завідувача
відділу і науковий співробітник відділів
“Україніка”, комплектування й завідувач
газетним відділом.

1928–1931

Аспірант відділу бібліографії при Всенародній
бібліотеці України.

1930

Вийшла друком праця Ф. Максименка “Матеріяли
до краєзнавчої бібліографії України”, яку видала
Всенародна бібліотека у Києві.
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1934–1935

Бібліотекар і статист Союзу деревообробників
у Києві.

1936–1937

Бібліотекар і бібліограф Київського науководослідного інституту харчування.

1938–1941

Бібліограф 2-го Київського медінституту.

1941

На початку війни брав участь у місцевій
протиповітряній обороні (МПВО) Жовтневого
району м. Києва. 17 вересня разом із цією
організацією був евакуйований; потрапив
в оточення, з якого повернувся назад до Києва.

1941, жовтень

Завідувач відділу комплектування Наукової
бібліотеки Київського університету.

1943, вересень –
1944, лютий

Не працював через хворобу (декомпенсація
міокарда), визнаний непридатним до військової
служби.

1944, березень

Поновив роботу у Науковій бібліотеці
Київського університету як завідувач відділу
комплектування, потім як бібліограф.

1946, квітень

Займався педагогічною діяльністю в галузі
бібліотекознавства і бібліографії.
Читав лекції з історичної бібліографії для
аспірантів та студентів Київського університету;
вів заняття з історії бібліографії у семінарі
підвищеного типу для робітників бібліотеки
АН УРСР. Читав лекції з історичної бібліографії
для наукових робітників Київського
центрального історичного архіву
та Архівного управління УРСР.

1946, вересень

Прийняв пропозицію Львівського університету
про перехід на роботу до Львова. Працював
у Науковій бібліотеці ЛДУ ім. Івана Франка
завідувачем відділу бібліографії.

1949

Ф. Максименко – за сумісництвом викладач у
культосвітньому училищі.

1950, листопад –
1967

Заступник директора з наукової роботи у Науковій
бібліотеці ЛДУ ім. Івана Франка.

Основні дати життя та діяльності Ф. П. Максименка
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1951–1952,
1952–1953

Читав лекції з бібліографії в Українському
поліграфічному інституті ім. І. Федорова та на
консультпункті Харківського інституту культури.

1955–1975

Був укладачем поточного покажчика з мінералогії
України.

1958–1975

Автор праць з книгознавства та бібліотекознавства,
каталогів стародрукованих видань: “Першодруки
(інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського
університету: Каталог” (Львів, 1958); “Кириличні
стародруки українських друкарень, що зберігаються
у львівських збірках. 1574–1800: Зведений каталог”
(Львів, 1975).

1962–1974

Ініціатор, укладач та редактор видання серії
покажчиків “Друковані праці професорів,
викладачів і співробітників Львівського
університету за 1944–1960 роки” (Львів, 1962),
“...за 1961–1965 роки” (Львів, 1974).

1963–1964

Вийшов друком бібліографічний покажчик
“Збірки історичних відомостей про населені
пункти Української РСР” в журналі “Науковоінформаційний бюлетень Архівного управління
УРСР”.

1974–1983

Завідувач відділу рукописних та рідкісних книг
Наукової бібліотеки ЛДУ ім. Івана Франка.

1983,
6 липня

Федір Пилипович Максименко помер. Похований
у Львові на Янівському цвинтарі.

