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Бібліографічні покажчики» ; вип. 11). 

 
Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 
діяльності Юзефа Мойсейовича Нікольченка, 
заслуженого працівника культури України, доцента 
кафедри культурології та інформаційної діяльності. В 
покажчик вміщені бібліографічні дані на наукові та 
науково-методичні праці Ю. М. Нікольченка, 
опубліковані з 1971 по 2016 р.  

Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, 
аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам 
МДУ. 
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Від укладачів 

Бібліографічний покажчик приурочено до 70-річчя від 
дня народження заслуженого працівника культури України, 
доцента кафедри культурології та інформаційної діяльності 
Юзефа Мойсейовича Нікольченка. 

В покажчик в хронологічному порядку включені 
публікації Ю. М. Нікольченка, що були опубліковані з 1971 
до 2016 р. включно. В межах кожного року матеріал 
розташований в алфавіті назв публікацій. 

Знак * в кінці бібліографічного опису означає, що дана 
публікація є в фондах бібліотеки МДУ. 

В покажчику вміщено допоміжний іменний покажчик, у 
якому дані посилання на відповідні номери хронологічного 
ряду. 

Бібліографічні описи відповідають вимогам 
ДСТУ  ГОСТ  7.1-2006 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления», ГОСТ Р  7.0.12-2011 «Библио-
графическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила», ДСТУ  3582-2013 
«Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень 
українською мовою». 
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НАУКОВЕЦЬ І ВИКЛАДАЧ: 
СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА 

 
Викладацька діяльність – шлях складний і доволі 

тернистий. Визнання з боку колег та студентів є ознакою 
правильності обраного шляху, викладацького та 
організаторського таланту. Наш ювіляр, Юзеф 
Нікольченко, - авторитетний науковець, досвідчений 
викладач, чий внесок в розвиток вітчизняної історичної 
науки визнаний як на офіційному рівні, так і колегами та 
студентською молоддю. Зваженість оцінок, обізнаність, 
професійність - ось основні якості, що викликають 
захоплення при оцінці майже півстолітньої наукової 
діяльності Юзефа Мойсейовича Нікольченка. 

Життєвий шлях Юзефа Нікольченка віддзеркалює 
непрості реалії формування і розвитку держави. Народився 

ювіляр в сутужні 
повоєнні роки, на 
власній долі відчув 
складнощі життя. 
Доля пов’язала його 
з різними регіонами 
України. Становлен-
ня як особистості 
Юзефа відбувалося 
на Волині, де він 
народився (м. Сарни 
Рівненської області) 
і мешкав до 

закінчення школи (м. Рівне), студентські роки і 
формування професійних компетенцій як історика 
пов’язані зі Слобожанщиною (м. Харків), професійне 
зростання відбувалося на рідній Рівненщині, куди він 
повернувся після завершення навчання (м. Рівне), а з 
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1998 року, ось уже майже 20 років, живе в Приазов’ї 
(м. Маріуполь). Ця широка географія дозволила 
сформувати системний погляд на особливості української 
історії і культури, що відбився в багатьох публікаціях 
автора.  

Здобувши класичну освіту історика в Харківському 
державному університеті ім. М. Горького в 1970 році, 
Юзеф Мойсейович все своє свідоме життя присвятив 
служінню історичній науці. Протягом 11 років, з 1970 по 
1981 роки, працював в Рівненському краєзнавчому музеї. 
Кропітка праця і ініціативність стають запорукою 
кар’єрного зростання: з 1981 по 1991 рік працює 
заступником начальника Рівненського обласного 
управління культури, з 1991 по 1994 рік та з 1995 по 
1998 рік очолює обласне управління культури. У 1994–
1995 роках є радником Голови Рівненської обласної ради з 
питань культури.  

Паралельно розпочинається і викладацька діяльність: 
протягом 14 років Юзеф Мойсейович викладає у 
Рівненському державному інституті культури. Рівненський 
період життя завершується закономірним визнанням заслуг 
ювіляра. Знаковим для нього стає 1998 рік, коли він 
отримує почесне звання «Заслужений працівник культури 
України» і атестат доцента по кафедрі культурології.  

До м. Маріуполя Юзеф Мойсейович приїхав вже 
досвідченим вченим і успішним менеджером 
соціокультурної діяльності і майже 20 років плідно працює 
на історичному факультеті нашого університету. За цей час 
він проявив себе як талановитий вчений, організатор та 
викладач. Управлінська діяльність в якості завідувача 
кафедри історичних дисциплін (1999–2002 рр.) та декана 
факультету заочного навчання (1999–2009 рр.) показала 
високий рівень засвоєння найскладнішої у світі науки – 
науки управління людьми. За сумлінну працю, високий 



 8 

рівень наукової та викладацької роботи Юзеф Мойсейович 
удостоєний звання «Відмінник освіти» (2006 рік). 

Рівень наукових здобутків вимірюється кількістю і 
якістю публікацій Аналіз публікаційної діяльності Юзефа 
Нікольченка переконує в різноаспектності його наукових 
інтересів. На сьогодні він є автором понад 130 публікацій, 
серед яких 6 монографій та більше 10 навчальних 
посібників. Змістовний аналіз публікацій переконує, що 
коло наукових інтересів постійно розширюється, водночас 
Юзеф Мойсейович не втрачає інтересу і до тем, що вже 
стали для нього традиційними, надаючи їм нового 
висвітлення завдяки новим ракурсам дослідження.  

В сьогоднішніх публікаціях ювіляра поважне місце 
належить і археологічним, і історичним розвідкам, 
присвяченим історії та культурі України різних часів від 
Києвської Русі до сьогодення, системному висвітленню 
регіональної специфіки як української, так і європейської 
культури. Нікольченко Ю. М. - людина, яка повною мірою 
відповідає вимогам інформаційного ХХІ століття. Варто 
тільки проаналізувати назви публікацій останнього 
десятиріччя: «Актуальні проблеми захисту управлінської 
інформації в Україні», «Освітньо-виховна місія культури у 
сучасному світовому науково-технічному просторі», 
«Джерелознавча база у вивченні сучасного культурного 
простору країни», «Гуманістична місія культури у вищій 
школі в умовах глобалізації» тощо. Інформаційна складова, 
що стала важливим елементом його публікацій, є ознакою 
відгуку на нові виклики інформаційного століття. 

За час викладацької діяльності на кафедрі історичних 
дисциплін (1998–2003 рр.) та кафедрі культурології та 
інформаційної діяльності (з 2003 року) розроблені 
навчальні курси, якими заслуховувалось не одне покоління 
істориків, документознавців, філологів: «Археологія», 
«Документна традиція українського козацтва», «Італійські 
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міста-держави», «Історія України», «Історія української 
культури», «Основи слов’янської культури» та ін.  

Ґрунтовності розробленим курсам надає величезний 
практичний досвід ювіляра. Так, протягом Рівненського 
періоду Юзеф Мой-
сейович взяв участь 
більш ніж у 20 архео-
логічних експедиціях, 
працював пліч-о-пліч 
з видатними архео-
логами світового 
рівня (І. К. Свєшні-
ков, Ю. М. Малєєв). 
Не випадково, що цей 
неоціненний досвід 
став основою 
численних наукових 
розвідок археоло-
гічної проблематики і 
віддзеркалився в навчальному курсі «Археологія».  

Тривале наукове стажування в Італії (1977 р.) надало 
ґрунтовності курсам «Історія Греції та Риму», дозволило 
стати співавтором двох навчальних посібників «Історія 
Італії» та «Історія культури Італії». Вивчення досвіду 
організації музейної справи у Польщі (1979 р.) створило 
підґрунтя для формування власного погляду на проблему 
вдосконалення музейної справи (курс «Музеєзнавство»).  

Важливим показником авторитету вченого є наявність 
учнів, яким науковець передає свій досвід. Під 
керівництвом Ю. М. Нікольченка розпочинали свою 
наукову діяльність більше 50-ти студентів. З року в рік 
вдосконалювали вони свої дослідницькі здібності під 
уважним керівництвом Майстра. Кожну з дипломних і 
магістерських робіт Юзеф Мойсейович переживає зі 
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студентом, опікується його успіхами навіть після 
завершення навчання, стає своєрідним наставником. Не 
випадково, що четверо з його колишніх дипломників-
істориків (Дегтеренко Анастасія, Костянтинова (Мазур) 
Юлія, Гільченко (Бабай) Олена та Ковальчук Тетяна) на 
сьогодні вже кандидати наук, успішні молоді науковці. 

Невід’ємною складовою наукової діяльності є 
експертна оцінка наукових здобутків. Експертна оцінка у 
виконанні Юзефа Мойсейовича завжди зважена і 
професійна, критика принципова, але подається в 
толерантній формі. Поважне ставлення до наукових 
розвідок, незважаючи на 
вік і досвід науковців, – 
будь то наукова робота 
учня, що робить лише 
перші спроби наукової 
діяльності, або діяльність 
студентів (курсові, дип-
ломні і магістерські 
роботи) чи колег 
(методична розробка, 
підручник, монографія, 
дисертація), – наповнює 
оптимізмом для подаль-
шого просування на шляху 
наукового пізнання, 
створює атмосферу творчої підтримки. 

Я пишаюся тим, що протягом 18 років працюю поруч 
із ювіляром у Маріупольському державному університеті. 
Доля стикала нас і раніше, але спілкування було 
здебільшого заочним. Активна ж співпраця розпочалася 
вже на землях Приазов’я. Юзеф Мойсейович з 2003 року 
працює на кафедрі культурології та інформаційної 
діяльності, створення якої було важливим кроком на шляху 
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розвитку культурологічної науки у нашому регіоні і МДУ 
зокрема. Юзеф Мойсейович – людина команди, завжди 
допоможе, підставить плече. У минулому - спільне 
проходження багатьох випробувань, здійснення культурно-
освітніх проектів: проведення конференцій, круглих столів, 
проходження процедур акредитації та ліцензування.  

Найбільш масштабний проект, що здійснений на 
сьогодні колективом кафедри, - це організація підготовки 
фахівців інформаційно-документного спрямування, над 
яким команда кафедри працює уже протягом 13 років. 
Сьогодні можна констатувати, що цей проект є цілком 
успішним, що дозволило колективу розпочати роботу над 
новим амбітним проектом – підготовкою професіоналів-
культурологів, яких так потребує наше місто і регіон. І в 
цій справі неоціненним є досвід Юзефа Мойсейовича як 
науковця і викладача.  

Ювіляру вік не заважає дивитися в майбутнє і 
відгукуватися на новації. З такою життєвою позицією у 
нього попереду ще багато наукових здобутків. 

Міцного здоров’я, успіхів і наснаги, Вам, шановний 
Юзефе Мойсейовичу, на шляху служіння вітчизняній 
науці! 

Завідувач кафедри культурології та 
інформаційної діяльності, кандидат 
наук з мистецтвознавства, доцент 
Г. І. Батичко.  
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СЛОВО ПРО КОЛЕГУ 
(Вітання Рівненського обласного краєзнавчого музею) 

 
2 листопада 2016 року виповнюється 70 років від дня 

народження знаного на Рівненщині археолога, історика, 
музеєзнавця і краєзнавця, Заслуженого працівника 
культури України, доцента Нікольченка Юзефа 
Мойсейовича. 

Після закінчення історич-
ного факультету Харківського 
державного університету з 
грудня 1970 року по червень 
1981 року Ю. М. Нікольченко 
працював у Рівненському 
обласному краєзнавчому музеї 
науковим співробітником, 
завідувачем відділу охорони 
пам’яток історії та культури, 
заступником директора з науко-
вої роботи. З 1971 року він 
очолював археологічну експе-
дицію музею. 

За період роботи у 
Рівненському обласному краєзнавчому музеї Юзеф 
Мойсейович брав безпосередню участь у вдосконаленні 
форм і методів музейної роботи на Рівненщині, перебудові 
існуючих експозицій у державних музеях області 
(обласному краєзнавчому музеї, Дубенському і 
Острозькому краєзнавчих музеях, музеї-заповіднику 
«Козацькі могили» у селі Пляшева Радивилівського району 
на місці Берестецької битви 1651 року) та створенні нових 
державних музеїв, зокрема:  



 13 

•  нової експозиції обласного краєзнавчого музею у 
приміщенні колишньої Рівненської гімназії, пам’ятці 
архітектури 1839 року; 

•  музею-квартири партизана-розвідника, Героя 
Радянського Союзу Миколи Кузнєцова у Рівному; 

•  музею наукового атеїзму у Рівному; 
•  літературно-меморіального музею письменника 

Миколи Островського у с. Вілія Острозького району; 
•  Березнівського, Корецького, Костопільського, 

Млинівського, Радивилівського Сарненського краєзнавчих 
музеїв. 

Юзеф Нікольченко постійно опікувався мережею 
громадських музеїв Рівненщини, сприяв її розширенню. 
Він особисто брав участь у створенні нових експозицій 
музеїв, що отримали почесне званням «народний», зокрема 
у селах Зарічне Радивилівського та Дермань 
Здолбунівського районів, селищі Степань Сарненського 
району.  

Археологічна експедиція під керівництвом 
Ю. М. Нікольченка досліджувала археологічні пам’ятки на 
території Рівненської області різних історичних епох – від 
доби бронзи (IІ тис. до н. е.) до періоду Київської Русі (ІХ–
ХІІІ ст.) у т. ч.: 

•  поселення, курганні і грунтові могильники доби 
бронзи і раннього залізного віку у Березнівському, 
Гощанському, Зарічненському, Здолбунівському, 
Корецькому, Млинівському, Острозькому, 
Радивилівському, Рівненському районах; 

•  городища літописних міст періоду Київської Русі – 
Дорогобуж (Гощанський район) і Муравиця (Млинівський 
район); 

•  городище періоду Київської Русі у с. Торговиця 
Млинівського району.  
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Ю. М. Нікольченко брав участь в археологічних 
експедиціях, очолюваних видатним українським 
археологом, доктором історичних наук І. К. Свєшніковим: 

•  Рівненського краєзнавчого музею, яка досліджувала 
поле Берестецької битви (1971–1972, 1974 рр.); 

•  відділу археології Інституту суспільних наук 
АН УРСР (м. Львів), яка досліджувала пам’ятки доби 
бронзи у Волинській, Закарпатській, Львівській, 
Рівненській областях (1972–1974, 1976–1979 рр.). 

Ю. М. Нікольченко багато років був членом 
правління Рівненської обласної організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури і 
очолював секцію пам’яток археології. 

У 1977 році Ю. М. Нікольченко перебував в Італії у 
складі групи з України, у рамках днів СРСР у Італії, де 
знайомився з роботою визначних музеїв в областях 
Кампанія, Лаціо, Тоскана. 

У 1979 році за пропозицією І. К. Свєшнікова 
Юзеф Нікольченко відвідав Ольштинське воєводство 
Польської Народної Республіки, на території якого 
польськими та німецькими археологами досліджувалися 
пам’ятки полабських слов’ян (V–XII ст.). 

У 1973 році вийшов з друку том «Ровенська область» 
багатотомного фундаментального енциклопедичного 
видання «Історія міст і сіл Української РСР», у якому 
матеріали з археології до нарисів і довідок були 
опрацьовані Ю. М. Нікольченком у співавторстві з 
М. А. Пелещишиним і Є. В. Махно. 

І. К. Свєшніков і Ю. М. Нікольченко є авторами 
«Довідника з археології України. Ровенська область» – 
унікального видання «Наукової думки» (1982 р.), у якому 
була вміщена всеосяжна інформація щодо усіх відомих на 
той час археологічних пам’яток Рівненщини. 
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Плідну роботу у Рівненському обласному 
краєзнавчому музеї Ю. М. Нікольченко з 1974 року 
поєднував із викладацькою діяльністю у Рівненському 
державному інституті культури. Для студентів 
спеціальності «Організатор-методист культурно-освітньої 
роботи» він розробив навчальні курси «Музеєзнавство» і 
«Краєзнавство».  

У червні 1981 року Юзеф Нікольченко був 
переведений на посаду заступника начальника 
Рівненського обласного управління культури, а у жовтні 
1991 року на сесії Рівненської обласної ради одноголосно 
затверджений начальником управління культури 
облдержадміністрації. Цю посаду він обіймав до липня 
1998 року, включно до переїзду у м. Маріуполь на 
викладацьку роботу у Маріупольському гуманітарному 
інституті (нині – Маріупольський державний універси-тет). 
Працюючи на керівних посадах в управлінні культури 
обласної державної адміністрації, Ю. М. Нікольченко 
багато зусиль докладав для розвитку музейної справи на 
Рівненщині, вивчення та збереження історико-культурної 
спадщини регіону. Він брав участь у створенні Державного 
(нині – Національного) історико-меморіального 
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заповідника «Поле Берестецької битви», Державного 
історико-культурного заповідника м. Острога, Державного 
історико-культурного заповідника м. Дубна, у проведенні 
музейних гостин у Рівненському обласному краєзнавчому 
музеї, які стали традиційними.  

У грудні 1997 року за монографію «Літописний 
Дорогобуж в період Київської Русі. До історії населення 
Західної Волині» Ю. М. Нікольченко і Б. А. Прищепа стали 
лауреатами Рівненської обласної літературно-мистецької 
премії ім. Бориса Тена.   

За вагомий особистий внесок у розвиток української 
культури і мистецтва, високий професіоналізм Указом 
Президента України від 23 березня 1998 року Юзефу 
Мойсейовичу Нікольченку було присвоєно почесне звання 
Заслуженого працівника культури України. 

За дорученням працівників музеїв Рівненської області 
щиросердечно вітаю шановного Юзефа Мойсейовича з 
ювілеєм, зичу міцного здоров’я, щастя, подальшої творчої 
наснаги в ім’я розбудови української духовності. 

 
Директор Рівненського обласного  
краєзнавчого музею                                   О. С. Булига 
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