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Видання, підготовленні та виданні науковою бібліотеко РДГУ 

(монографія,  науково-допоміжні бібліографічні, 

біобібліографічні посібники, рекомендовані бібліографічні 

покажчики, інформаційно-методичні посібники,  

практичний посібник  (2015-2018 рр.)) 

 

 

В рамках науково-дослідницького проекту «Історія РДГУ»: 

 

 

«Друковані праці  

Рівненського державного гуманітарного університету» 

 

 
 

 

 

   Друковані праці Рівненського 

державного гуманітарного університету 

за 2014 рік : [Електронний ресурс] : наук.-

допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : 

С. Н. Грипич, О. В. Іванчук. – Рівне : РДГУ, 

2017. – 327 с. – 1 електрон. опт. диск  

(CD-R). – Назва з контейнера.  
     У покажчик включено бібліографічні описи 

монографій, підручників, методичних 

посібників, електронних документів, статей з 

журналів та збірників, тез та доповідей 

конференцій тощо. Подаються також описи 

дисертацій та авторефератів.  

     Покажчик розрахований на широке коло 

наукових, педагогічних працівників, викладачів, 

аспірантів, магістрантів і студентів, а також 

на працівників бібліотек та інформаційних 

служб. 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF 

   Друковані праці Рівненського 

державного гуманітарного університету 

за 2013 рік : бібліогр. покажч. / М-во освіти 

і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 

Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, 

Н. В. Марчук О. В. Слобода]. – Рівне : 

[РДГУ], 2015. – 319 с. 

У покажчик включено бібліографічні описи 

монографій, підручників, методичних посібників, 

електронних документів, статей з журналів та 

збірників, тез та доповідей конференцій тощо. 

Подаються також описи дисертацій та 

авторефератів. 

Покажчик призначений для широкого кола 

наукових, педагогічних працівників, викладачів, 

аспірантів, магістрантів і студентів, а також 

для працівників бібліотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/pdf/Drukovani_pratsi-2013.pdf
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Серія «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» 

 

 
 

 
 

 

Переглянути у форматі PDF 

     Дичківська Ілона Миколаївна : 
біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки 

України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. 

б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Слобода, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 

91 с. – (Академіки, доктори наук, 

професори РДГУ). 
     Біобібліографічний покажчик із серії 

«Академіки, доктори наук, професори РДГУ» 

висвітлює життєвий шлях та науково-

педагогічну діяльність 

Дичківської  Ілони Миколаївни – кандидата 

педагогічних наук, професора, завідувача 

кафедри педагогіки і психології (дошкільної 

та корекційної) імені проф. 

Т. І. Поніманської Рівненського державного 

гуманітарного університету. У покажчику 

зібрано і систематизовано бібліографію 

наукових праць, що вийшли друком окремими 

виданнями, а також опублікованих у 

наукових збірниках, періодичних та 

продовжуваних виданнях. В описах 

документів, які не вдалося 

переглянути de visu, відсутні деякі елементи 

бібліографічного опису.  

 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/pok_2017/dychkivska.pdf
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Перегляд у форматі PDF  

 

 

 

 

   Литвиненко Світлана Анатоліївна :  

біобібліогр. покажч. /М-во освіти і науки 

України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. 

б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 

76 с. – (Академіки, доктори наук, 

професори РДГУ). 
      У біобібліографічному покажчику, 

присвяченому науковій діяльності Литвиненко 

Світлани Анатоліївни, доктора педагогічних 

наук, професора кафедри практичної психології 

та психотерапії Рівненського державного 

гуманітарного університету, зібрано та 

систематизовано відомості про її наукові та 

науково-педагогічні здобутки, що вийшли 

друком окремими виданнями, а 

також опубліковані у наукових збірниках та 

періодиці. Покажчик на вичерпність не 

претендує. В описах документів, які не вдалося 

переглянути de visu, відсутні деякі елементи 

бібліографічного опису. 

     Біобібліографічний покажчик розрахований 

на широке коло науковців, докторантів, 

аспірантів, викладачів, педагогів, працівників 

бібліотек та всіх тих, хто цікавиться 

питаннями педагогіки та психології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF 

       Ямницький Вадим Маркович : 

біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки 

України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. 

б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, 

Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 

65 с. – (Академіки, доктори наук, 

професори РДГУ). 
    Біобібліографічний покажчик із 

серії «Академіки, доктори наук, професори 

РДГУ»висвітлює життєвий шлях, наукову та 

науково-педагогічну діяльність Вадима 

Марковича Ямницького – доктора 

психологічних наук, професора, завідувача 

кафедри практичної психології та психотерапії 

Рівненського державного гуманітарного 

університету. У покажчику представлено 

бібліографію наукових праць, що вийшли друком 

окремими виданнями, а також опублікованих у 

наукових збірниках, періодичних та 

продовжуваних виданнях. Покажчик на 

вичерпність не претендує. В описах 

документів, які не вдалося переглянуто de visu, 

відсутні деякі елементи бібліографічного опису. 

    Покажчик адресовано психологам та 

науковим працівникам, аспірантам, 

студентам, працівникам бібліотек та всім, 

хто цікавиться питаннями та проблемами 

психології. 

 

http://library.rshu.edu.ua/pdf/lutvunenko.pdf
http://library.rshu.edu.ua/pdf/yamnuc.pdf
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«РДГУ в персоналіях (Науковий літопис)» 

 
 

 

 

 

РДГУ в персоналіях : біобібліогр. 

посіб. / уклад.: С. Н. Грипич, 

Л. М. Буравкова,  Л. В. Ковальчук, 

Н. В. Марчук, О. В. Іванчук, Л. С. Кушка, 

С. М. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. 

С. Н. Грипич. – Рівне : РДГУ, 2015. – 

371 с. – (Наук. літопис ; Т. 2). 
У біобібліографічному посібнику зібрано 

та систематизовано відомості про творчий і 

науковий доробок вчених РДГУ, який нараховує 

понад 1600 друкованих праць, що вийшли 

окремими виданнями, а також опублікованих у 

наукових збірниках і періодиці. Наукові школи 

представлені окремими розділами. До посібника 

включено також літературу про наукову та 

громадську  діяльність науковців. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перегляд у форматі PDF 

     Науковці РДГУ : А-Г [Електронний 

ресурс] : бібліогр. довідник. / Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т, наукова бібліотека ; уклад.: 

С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 

2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) . – 

Назва з контейнера. 
     У першу частину довідника (А-Г) включено 

бібліографічні описи монографій, підручників, 

методичних посібників, електронних 

документів, статей з журналів та збірників, 

тез та доповідей конференцій викладачів 

РДГУ. Подаються також описи дисертацій та 

авторефератів. Довідник розрахований на 

широке коло наукових, педагогічних працівників, 

викладачів, аспірантів, магістрантів і 

студентів, а також на працівників бібліотек 

та інформаційних служб. 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/naukovci.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/naukovci.pdf
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Перегляд у форматі PDF 

 

   Наукові праці Ровенського державного 

педагогічного інституту (1953–1967) : 

наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; за ред. 

С. Н. Грипич ; уклад.: С. Н. Грипич, 

О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : 

РДГУ, 2017. – 92 с. 

   У науково-допоміжний покажчик 

включено бібліографічні описи наукових 

збірників, матеріалів наукових конференцій 

Ровенського державного педагогічного 

інституту (тепер – Рівненського 

державного гуманітарного університету) 

за період з 1953 по 1967 рр.  

   Покажчик носить довідково-

бібліографічний характер. Призначений для 

науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів вищих навчальних закладів, а 

також для працівників бібліотек, 

інформаційних служб та всіх, хто 

цікавиться історією розвитку науки 

Рівненського державного гуманітарного 

університету. 
 

 

 

 
 

Перегляд у форматі PDF  

        Автореферати дисертацій у фондах 

наукової бібліотеки Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

Педагогічні науки. Психологічні науки : 

наук.-доп. бібліограф. покажч. / М-во освіти 

і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 

Наук. б-ка ; уклад : С. Н. Грипич, 

А. А. Кузнецова. – Рівне : РДГУ, 2017. – 

238 c. 
          У науково-допоміжний бібліографічний 

покажчик увійшли автореферати дисертацій 

на здобуття наукових ступенів кандидатів та 

докторів педагогічних та психологічних наук, 

що зберігаються у фондах наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного 

університету. 
   Інформаційний період документальних 

джерел  охоплює  1971 - 2016  рр. В межах 

кожного року інформація подається в 

алфавітному порядку прізвищ авторів. 

Довідково-пошуковий апарат видання містить 

іменний покажчик авторів з посиланням на 

відповідний номер позиції опису. 
     Покажчик розрахований на науковців, 

викладачів, аспірантів, магістрантів, 

студентів та усіх, хто цікавиться розвитком 

педагогічної та психологічної наук в Україні. 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/pdf/rsdp_1953-1967.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/pokaz.pdf
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Перегляд у форматі PDF 

      Наукові праці Рівненського 

державного гуманітарного університету 

("Оновлення змісту, форм та методів 

навчання і виховання в закладах освіти"  

2008-2013 рр.) : наук.-допоміж. бібліограф. 

покажч. Ч. V / М-во освіти і науки України, 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка 

РДГУ ; [за ред. С. Н. Грипич ; уклад.: 

С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, 

О. В. Іванчук, Л. С. Кушка]. – Рівне : 

[РДГУ], 2015. – 430 с.  
      У науково-допоміжний покажчик включено 

бібліографічні описи наукових статей, які були 

надруковані у збірниках наукових праць РДГУ 

"Оновлення змісту, форм та методів навчання 

і виховання в закладах освіти: наукові записки 

Рівненського державного гуманітарного 

університету", (випуски 40-50) та реферати до 

них трьома мовами (українською, російською 

та англійською).   

Публікації згруповані за розділами: 

Збірники наукових праць РДГУ „Оновлення 

змісту, форм та методів навчання і виховання 

в закладах освіти: наук. зап. Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-ту”, (випуски 40-50); 

Наукові праці та реферати до них. 

   Матеріал у покажчику розміщено за 

українською абеткою прізвищ авторів.      

   Допоміжний апарат складається : з 

авторського покажчика, покажчика персоналій 

та покажчика назв. 

   Бібліографічний покажчик носить довідково-

інформаційний характер. Призначений для 

наукових працівників, викладачів, аспірантів, 

студентів вищих навчальних закладів, а також 

для працівників бібліотек та інформаційних 

служб. 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/857-naukovi-pratsi-rivnenskogo-derzhavnogo-gumanitarnogo-universitetu-onovlennya-zmistu-form-ta-metodiv-navchannya-i-vikhovannya-v-zakladakh-osviti-2
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Перегляд у форматі PDF 

Наукові праці Рівненського 

державного гуманітарного університету 

(«Оновлення змісту, форм та методів 

навчання і виховання в закладах освіти» 

2005-2008 рр.) : бібліогр. покажч. Ч. IV. / 

М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; уклад.: 

С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, 

Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 

96 с. 
У покажчик включено бібліографічні 

описи наукових статей, які були надруковані у 

збірниках наукових праць РДГУ «Оновлення 

змісту, форм та методів навчання і виховання 

в закладах освіти» (2005-2008 рр.; Випуски 31-

39). 

Публікації згруповані за двома розділами: 

 Збірники наукових праць РДГУ «Оновлення 

змісту, форм та методів навчання і 

виховання в закладах освіти» (2005-

2008 рр.; Випуски 31-39). 

 Наукові праці. 

Описи статей розміщено в алфавітному 

порядку авторів. Склад авторів відображено в 

допоміжному авторському покажчику. Крім 

авторського, у покажчику є покажчик назв та 

персоналій. 

Бібліографічний покажчик має довідково-

інформаційний характер. Призначений для 

наукових працівників, викладачів, аспірантів і 

студентів вищих навчальних закладів, а також 

для працівників бібліотек. 
 

 

 

 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/856-naukovi-pratsi-rivnenskogo-derzhavnogo-gumanitarnogo-universitetu-onovlennya-zmistu-form-ta-metodiv-navchannya-i-vikhovannya-v-zakladakh-osviti-2
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Перегляд у форматі PDF 

   Сторінками історії: Рівненський 

державний гуманітарний університет у 

книгах та періодичних виданнях  

(1940-2015) : наук.-допом. бібліогр. посіб. / 

уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, 

Л. В. Ковальчук, Л. С. Кушка ; за заг. ред. 

С. Н. Грипич. – Рівне : РДГУ, 2015. – 

400 с. – (75-річчю РДГУ присвячується). 
      У науково-допоміжному бібліографічному 

посібнику «Сторінками історії: Рівненський 

державний гуманітарний університет у книгах 

та періодичних виданнях (1940-2015)» зібрано 

та систематизовано бібліографічні відомості, 

відображені на сторінках друкованих видань 

про основні періоди становлення, розвитку та 

діяльності Рівненського державного 

гуманітарного університету – центру вищої 

гуманітарної освіти, науки, мистецтва та 

культури. 

     Бібліографічний посібник адресовано 

широкому колу науковців, педагогів, студентів, 

працівників бібліотек, всім, кого цікавить 

історія та сьогодення першого вищого 

навчального закладу Рівненщини – Рівненського 

державного гуманітарного університету).  

 

 

 

 

 

Наукова бібліотека Рівненського 
державного гуманітарного університету 
(1940-2015) : монографія / М-во освіти і 
науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 
Наук. б-ка ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – 
Рівне, 2015. – 471 с. – (до 75-річчя 
заснування). 
         Колективна монографія приурочена до  

75-річчя заснування наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного 

університету. Вона написана за архівними 

матеріалами, документами бібліотеки, 

спогадами. Зібрані матеріали сформовано у 

розділи відповідно до структури бібліотеки. 

Зміст видання висвітлює широкий спектр 

діяльності наукової бібліотеки РДГУ, історію 

її формування та розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/854-storinkami-istoriji-rivnenskij-derzhavnij-gumanitarnij-universitet-u-knigakh-ta-periodichnikh-vidannyakh-1940-2015-nauk-dopom-bibliogr-posib-ukla
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Навчальні посібники 

 

 

Грипич С.Н. 
   Інформаційна культура: теоретичні 

засади та досвід : навч. посіб. / 

С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. 

С. Н. Грипич. –  2-ге вид., допов. – Київ : 

Видавничий дім «Кондор», 2018. – 344 с. 

    Навчальний посібник, перше видання якого 

було схвально сприйняте студентами та 

науковцями, у новому варіанті охоплює 

широкий спектр проблем з теоретичних засад 

інформаційної культури та практичного 

досвіду її формування в бібліотеках закладів 

вищої освіти. 
  Посібник буде корисним різним категоріям 

користувачів. Для студентів у посібнику 

подаються відомості про карткові та 

електронні інформаційно-пошукові системи, 

алгоритми пошуку та аналітичне опрацювання 

джерел інформації.  Магістрантам, 

аспірантам, молодим науковцям корисними 

будуть питання, пов’язані з організацією та 

методикою науково-дослідницької діяльності 

та рекомендаціями щодо оформлення її 

результатів. Посібник містить матеріали про 

нові вимоги до оформлення дисертацій, списків 

використаних джерел у наукових роботах за 

міжнародними стилями. 
  Текстовий матеріал супроводжується 

схемами, таблицями та додатками. Для 

правильного розуміння використаних термінів 

укладено термінологічний словник. Надаються 

корисні Інтернет-посилання на допомогу 

науково-дослідницькій діяльності та ін.   
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 Грипич С. Н. 

 Інформаційна культура: теоретичні 

засади та досвід : навч. посіб. / 

С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. 

С. Н. Грипич. – Рівне : О. Зень, 2017. – 

366 с. 
 У навчальному посібнику розкрито 

сутність і теорію інформаційної культури та 

практичний досвід її формування в бібліотеках 

вищих навчальних закладів. В ньому подаються 

відомості про карткові та електронні 

інформаційно-пошукові системи, алгоритми 

пошуку та аналітичне опрацювання джерел 

інформації; розглядається коло проблем, 

пов’язаних з організацією та методикою 

науково-дослідницької діяльності студентів та 

молодих науковців, а також містяться 

рекомендації щодо оформлення результатів 

наукової діяльності. Посібник висвітлює досвід 

роботи наукової бібліотеки Рівненського 

державного гуманітарного університету, її 

інформаційні ресурси та сервісні технології. 

 Видання розраховане на широке коло 

студентів, аспірантів, молодих науковців та 

всіх, хто цікавиться питанням формування 

інформаційної культури в бібліотеках вищих 

навчальних закладів. 

 

 

 
 

Серія «Інформаційно-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін кафедр фондами наукової бібліотеки РДГУ» 

 

 
 

Перегляд у форматі PDF 

   Кафедра педагогіки початкової 

освіти : інформ.-метод. посіб. / М-во освіти 

і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 

Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, 

С. М. Поліщук, Н. О. Потежна. – Рівне : 

РДГУ, 2018. – 74 с. – (Серія «Інформаційно-

методичне забезпечення навчальних 

дисциплін кафедр фондами наукової 

бібліотеки РДГУ»). 
     В інформаційно-методичному посібнику 

висвітлено та систематизовано відомості про 

стан документного забезпечення навчальних 

дисциплін кафедри педагогіки початкової 

освіти фондами наукової бібліотеки РДГУ. 

      Даний посібник може бути використаний у 

навчальній,науково-методичній, практичній 

діяльності викладачами та студентами 

університету як денної, заочної, так і 

дистанційної форм навчання. 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/pok/kaf.pdf
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Тематичні покажчики 
 

Серія «Педагогічна інноватика» 

 

 

Перегляд у форматі PDF 

     Гуманізація освіти та виховання : рек. 

бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. 

ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, 

О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : 

РДГУ, 2017. – 36 с. – (Серія «Педагогічна 

інноватика»). 
      У рекомендаційний покажчик включено 

бібліографічні описи книг, публікації із 

періодичних видань та наукових збірників, 

що надійшли до фондів наукової бібліотеки 

Рівненського державного гуманітарного 

університету протягом 2008–2017 рр. 

Матеріал групується за системою розділів, а в 

межах розділу – за абеткою авторів і назв. 

Анотування документів здійснено частково. 

    Покажчик розрахований на широке коло 

науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, 

педагогів, студентів та всіх тих, хто 

цікавиться питаннями гуманізації освіти в 

Україні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перегляд у форматі PDF 

   Використання інформаційних 

технологій у сучасному виховному 

процесі : реком. бібліогр. покажч. / Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: 

С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2016. –

38 с. – (Серія «Педагогічна інноватика») 
    У рекомендаційний покажчик включено 

бібліографічні описи книг, публікації із 

періодичних видань та наукових збірників, що 

надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ 

протягом 2007–2016 рр. Матеріал групується 

за системою розділів, а в межах розділу – за 

абеткою авторів і назв. Анотування 

документів здійснено частково. 

   Покажчик розрахований на широке коло 

науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, 

педагогів, студентів та всіх тих, хто 

цікавиться питаннями впровадження 

інформаційних технологій у сучасний виховний 

процес. 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/pok_2017/gumeniz.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/vukor.inf.tex.pdf
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Перегляд у форматі PDF 

 

    Теоретичні та методичні засади 

різновекторності інноватики у 

вихованні : реком. бібліогр. покажч. / М-во 

освіти і науки України, Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: 

С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 

36 с. – (Серія «Педагогічна інноватика»). 
У рекомендаційний покажчик включено 

бібліографічні описи книг, публікації із 

періодичних видань та наукових збірників, що 

надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ 

за останні десять років. Матеріал групується 

за системою розділів, а в межах розділу – за 

абеткою авторів і назв. Окремі бібліографічні 

записи анотовані. В описах документів, які не 

вдалося переглянути de visu, відсутні деякі 

елементи бібліографічного опису.  

Покажчик розрахований на широке коло 

науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, 

педагогів, студентів та всіх тих, хто 

цікавиться питаннями   впровадження 

інноваційних технологій в освітньо-виховний 

процес. 

 
 

Серія «Психологічна» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF 

 

    Психологічні аспекти вікової генези 

особистості : пошук, інновації, ресурс : 

наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти 

і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 

Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, 

О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : 

РДГУ, 2016. – 86 с. – (Серія 

«Психологічна»). 
     Науково-допоміжний бібліографічний 

покажчик містить бібліографічні описи книг, 

публікацій із періодичних видань та наукових 

збірників, що надійшли до фондів наукової 

бібліотеки РДГУ за останні десять років. 

Матеріал групується за системою розділів, а в 

межах розділу – за абеткою авторів і назв. 

Окремі бібліографічні записи анотовані. В 

описах документів, які не вдалося переглянути 

de visu, відсутні деякі елементи 

бібліографічного опису.  

     Покажчик розрахований на широке коло 

науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, 

педагогів, студентів та всіх тих, хто 

цікавиться питаннями вікової генези 

особистості. 

 

 
 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/ped_innov.p.PDF
http://library.rshu.edu.ua/images/pok/sikh_aspekti_vikovoyi_genezi_osobistosti.PDF
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Серія «Педагогічна» 

 

 
 

Перегляд у форматі PDF 

     Актуальні проблеми дошкільної та 

спеціальної освіти : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. : (до Перших Міжнар. пед. читань 

пам’яті проф. Т. І. Поніманської) / Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: 

С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2018. – 

59 с. – (Серія «Педагогічна»). 
    У науково-допоміжний покажчик включено 

бібліографічні описи книг, публікацій із 

періодичних видань та наукових збірників, що 

надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ 

впродовж 2009–2018 рр. Окремим розділом 

представлено літературу про наукову та 

громадську діяльність проф. Т. І. Поніманської.       

    Матеріал у бібліографічному покажчику 

згруповано за розділами, а в межах розділу – в 

абетковому порядку прізвищ авторів і назв. 

Анотування документів здійснено частково.  

    Покажчик розрахований на широке коло 

науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, 

педагогів, студентів та всіх тих, хто 

цікавиться проблемами дошкільної та 

спеціальної освіти. 

 

 

 

 

 

Перегляд у форматі PDF 

   Менеджмент як наука і мистецтво 

управління : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / М-во освіти і науки України, 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; 

уклад. : С. Н. Грипич, О. В. Братащук. – 

Рівне : РДГУ, 2017. – 85 с. 
   До науково-допоміжного покажчика увійшла 

бібліографічна інформація про книги, статті з 

журналів та наукових збірників з 2011 по 

червень 2016 рр. Матеріал систематизований 

за тематичними розділами, в межах розділів – 

в абетковому порядку. Покажчик адресований 

викладачам і студентам, які вчаться за 

напрямами підготовки «Менеджмент» та 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». 

 

 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/dosh.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/ref.onov.2018/dosh.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/menedg.pdf
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Перегляд у форматі PDF 

   Видання іноземними мовами. 

Неадаптовані видання : бібліогр. покажч. / 

уклад. : С. Н. Грипич, А. А. Кузнецова. – 

Рівне : НБ РДГУ, 2015. – 88 с. 
     Бібліографічний покажчик містить 

відомості про друковані видання іноземними 

мовами, що зберігаються у фондах наукової 

бібліотеки РДГУ. Матеріали в покажчику 

систематизовані за основними розділами (за 

таблицями ББК), а в межах розділів – за 

абетковим порядком авторів і назв. 

Бібліографічні описи подані мовою оригіналу 

(англійською, німецькою, французькою, 

польською, чеською мовами) та відповідають 

вимогам діючого ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 

«Бібліографічний запис.  Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання». 

Бібліографічний покажчик буде корисним 

науковим працівникам, аспірантам, 

викладачам, студентам та всім бажаючим 

поглибити свої знання іноземних мов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перегляд у форматі PDF 

   Він був великим українцем: (до 90-

річчя від дня народження Бориса 

Ільковича Степанишина) : біобібліогр. 

покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. Наук. 

б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 

90 с. 
     У біобібліографічному покажчику, 

присвяченому українському педагогу, 

літературознавцю, громадському діячу, 

кандидату педагогічних наук, професору, 

лауреату Державної премії України в галузі 

науки і техніки Степанишину Борису Ільковичу 

зібрано та систематизовано відомості про 

його друковані праці, творчий і науковий 

доробок якого виданий окремими виданнями, а 

також опублікований у наукових збірниках і 

періодичних виданнях. Укладачі намагалися 

найбільш повно відобразити наукові праці 

Б. І. Степанишина. Покажчик на вичерпність 

не претендує. В описах документів, які не 

вдалося переглянути de visu, відсутні деякі 

елементи бібліографічного опису. 

     Біобібліографічний покажчик розрахований 

на широке коло науковців, аспірантів, 

викладачів, педагогів, студентів, працівників 

бібліотек та всіх тих, хто цікавиться 

життям, науковою та громадською 

діяльністю Б. І. Степанишина. 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/inz.m.PDF
http://library.rshu.edu.ua/pdf/pok/stepanushun.pdf
http://www.library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/448-vin-buv-velikim-ukrajintsem-do-90-richchya-vid-dnya-narodzhennya-borisa-ilkovicha-stepanishina-biobibliogr-pokazhch-rivnen-derzh-gumanit-un-t-nauk-b-ka-uklad-s-n-gripich-o-v-ivanchuk-l-v-kovalchuk-rivne-rdgu-2015-90-s
http://www.library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/448-vin-buv-velikim-ukrajintsem-do-90-richchya-vid-dnya-narodzhennya-borisa-ilkovicha-stepanishina-biobibliogr-pokazhch-rivnen-derzh-gumanit-un-t-nauk-b-ka-uklad-s-n-gripich-o-v-ivanchuk-l-v-kovalchuk-rivne-rdgu-2015-90-s
http://www.library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/448-vin-buv-velikim-ukrajintsem-do-90-richchya-vid-dnya-narodzhennya-borisa-ilkovicha-stepanishina-biobibliogr-pokazhch-rivnen-derzh-gumanit-un-t-nauk-b-ka-uklad-s-n-gripich-o-v-ivanchuk-l-v-kovalchuk-rivne-rdgu-2015-90-s
http://www.library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/448-vin-buv-velikim-ukrajintsem-do-90-richchya-vid-dnya-narodzhennya-borisa-ilkovicha-stepanishina-biobibliogr-pokazhch-rivnen-derzh-gumanit-un-t-nauk-b-ka-uklad-s-n-gripich-o-v-ivanchuk-l-v-kovalchuk-rivne-rdgu-2015-90-s
http://www.library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/448-vin-buv-velikim-ukrajintsem-do-90-richchya-vid-dnya-narodzhennya-borisa-ilkovicha-stepanishina-biobibliogr-pokazhch-rivnen-derzh-gumanit-un-t-nauk-b-ka-uklad-s-n-gripich-o-v-ivanchuk-l-v-kovalchuk-rivne-rdgu-2015-90-s
http://www.library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/448-vin-buv-velikim-ukrajintsem-do-90-richchya-vid-dnya-narodzhennya-borisa-ilkovicha-stepanishina-biobibliogr-pokazhch-rivnen-derzh-gumanit-un-t-nauk-b-ka-uklad-s-n-gripich-o-v-ivanchuk-l-v-kovalchuk-rivne-rdgu-2015-90-s
http://www.library.rshu.edu.ua/index.php/povnotekstova-baza-danyh-stvorena-nb-rdgu/bibliografichni-pokazhchyky/448-vin-buv-velikim-ukrajintsem-do-90-richchya-vid-dnya-narodzhennya-borisa-ilkovicha-stepanishina-biobibliogr-pokazhch-rivnen-derzh-gumanit-un-t-nauk-b-ka-uklad-s-n-gripich-o-v-ivanchuk-l-v-kovalchuk-rivne-rdgu-2015-90-s
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«Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Періодичні видання наукової 

бібліотеки РДГУ. 2018 рік : поточний 

покажч. / уклад.: А. А. Кузнецова, 

С. М. Поліщук. – Рівне : НБ РДГУ, 2017. – 

20 с. 
   Матеріали у покажчику систематизовано за 

розділами: „Газети”, „Журнали”, „Місцева 

періодика”. В межах розділів „Газети”, 

„Журнали”  виділені підрозділи: „Українські”, 

„Зарубіжні”, а у розділі  „Місцева періодика” - 

підрозділи  „Газети”, „Журнали”. У кожному 

розділі назви видань подаються в алфавітному 

порядку. Назви іноземною мовою подаються 

мовою оригіналу. 

   В покажчику вказується періодичність 

виходу газет і журналів, та підрозділи 

університету, в яких вони знаходяться. 

    Покажчик призначений для науковців, 

викладачів, студентів, працівників закладів та 

установ освіти і культури, а також усіх, хто 

цікавиться періодичною пресою.  
 

Практичний посібник 

 
  

Перегляд у форматі PDF 

   Карткові пошукові системи на 

допомогу самостійній роботі 

користувачів : практ. посіб. / уклад.: 

С. Н. Грипич, Н. Б. Коломієць, 

М. Р. Супрунець та ін. – 2-ге вид., випр. та 

допов. – Рівне : [РДГУ], 2017. – 21 с. 
   Мета та завдання практичного посібника, 

створеного працівниками наукової бібліотеки 

РДГУ, надати інформацію про карткові 

пошукові системи, які розкривають фонд 

книгозбірні.  

   Посібник носить довідково-інформаційний 

характер. Призначений для широкого кола 

читачів наукової бібліотеки РДГУ. 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/kartkovi_poschuk.PDF
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Серія «Електронна бібліотека» 

 

 
 

Перегляд у форматі PDF 

 

      Педагогіка В. Сухомлинського – 

педагогіка серця : бібліогр. покажч. / М-во 

освіти і науки України, Рівнен. держ 

гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : 

С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук, 

Н. М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2017. – 

45 с. – (Серія «Електронна бібліотека»; блок 

«Класики педагогіки»). 
      Бібліографічний покажчик вміщує описи 

документальних джерел із фондів наукової 

бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету, що експонувалися 

на віртуальній книжково-інформаційній  

виставці  «Педагогіка В. Сухомлинського – 

педагогіка серця». 

 
 

Перегляд у форматі PDF 

 

     Учитель учителів (видатний педагог 

К. Д. Ушинський, 1824–1870) : бібліогр. 

покажч. / М-во освіти і науки України, 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; 

уклад.: С. Н. Грипич, Н. М. Лещук, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 

56 с. – (Серія «Електронна бібліотека» ; 

блок «Класики педагогіки»). 

    Бібліографічний покажчик вміщує описи 

документальних джерел із фондів наукової 

бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету, що експонувалися 

на віртуальній книжково-інформаційній 

виставці «Учитель учителів» (видатний 

педагог К. Д. Ушинський, 1824 – 1870). 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/pok_2017/suxomlunskui.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/elektr.vudana/yschuns2.pdf
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Перегляд у форматі PDF 

 

 

      Берегиня   дошкільної    педагогіки  

(Софія Федорівна Русова, 1856–1940) : 

бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки 

України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. 

б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, 

Л. В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 

48 с. – (Серія «Електронна бібліотека»; блок 

«Класики педагогіки»). 

    Бібліографічний покажчик вміщує описи 

документальних джерел із фондів наукової 

бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету, що експонувалися 

на книжково-інформаційній виставці  

«Берегиня дошкільної педагогіки» 

(Софія Федорівна Русова, 1856–1940). 

 

 
 

Перегляд у форматі PDF 

 

      Учитель. Письменник. Людина : 

(Антон   Семенович   Макаренко  

1888-1939) : бібліогр. покажч. / М-во освіти 

і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, 

Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, 

Н. В. Марчук, Л. В. Ковальчук. – Рівне : 

РДГУ, 2017. – 45 с. – (Серія «Електронна 

бібліотека»; блок «Класики педагогіки»). 
     Бібліографічний покажчик вміщує описи 

документальних джерел із фондів наукової 

бібліотеки РДГУ, що експонувалися на 

віртуальній книжково-інформаційній виставці 

«Учитель. Письменник. Людина» (Антон 

Семенович Макаренко 1888-1939). 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/elektr.vudana/rysova1.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/pdf/makarenko.pdf
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Перегляд у форматі PDF 
 

 

    Марія Монтессорі (1870-1952) : 

біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки 

України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. 

б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, Н. В. Марчук. – 

Рівне : РДГУ, 2016. – 38 с. – (Серія 

«Електронна бібліотека»; блок «Класики 

педагогіки»). 
   Біобібліографічний покажчик вміщує описи 

документальних джерел із фондів наукової 

бібліотеки РДГУ, що експонувалися на 

книжково-інформаційній виставці 

«Марія Монтессорі - видатний італійський 

педагог» в рамках діяльності Центру 

психолого-педагогічної інформації наукової 

бібліотеки РДГУ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перегляд у форматі PDF 

      Електронні видання у фондах 

наукової бібліотеки РДГУ : бібліогр. 

покажч. Вип. 1 / упоряд.: С. Н. Грипич, 

Б. С. Печончик, Н. Б. Коломієць. – Рівне : 

РДГУ, 2017. – 109 с. 

     Даний покажчик включає бібліографічні 

описи електронних видань наявних у фондах 

наукової бібліотеки РДГУ. Розміщення 

матеріалу – за галузями знань, в середині 

розділу – за абеткою авторів і назв. 

     Видання носить довідково-інформаційний 

характер. Його призначенням є ознайомлення 

користувачів з електронними носіями 

інформації, наявними в науковій бібліотеці з 

можливістю їх подальшого використання. Буде 

корисним для науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів та всіх хто цікавиться інформацією 

на електронних носіях. 

 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/montessor.pdf
http://library.rshu.edu.ua/images/pok/elektr.v.pdf
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Перегляд у форматі PDF 

 

    Самостійна навчальна діяльність 

студентів : бібліогр. покажч. / М-во освіти і 

науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, 

Наук. б-ка ; уклад. : С. Н. Грипич, 

Л. В. Ковальчук, Н. М. Гуменюк. – Рівне : 

РДГУ, 2016. – 44 с. – (Серія «Електронна 

бібліотека»). 
     Бібліографічний покажчик охоплює 

документальні джерела з фондів наукової 

бібліотеки РДГУ, що експонувалися на 

книжково-інформаційній виставці 

«Самостійна навчальна діяльність студентів» 

у рамках діяльності «Центру психолого-

педагогічної інформації наукової бібліотеки 

РДГУ» та «Центру молодого дослідника 

наукової бібліотеки РДГУ». 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова бібліотека Рівненського 

державного гуманітарного університету 

реалізує ваше право на інформацію 
[Відеофільм] / над фільмом працювали: 

С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк, 

М. Т. Себестьянович та ін. – Рівне : [РДГУ], 

2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – 

(Серія «Електронна бібліотека»). 

 

 

http://library.rshu.edu.ua/images/samost.pdf

