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Провідний еколог області
Запропонована вашій увазі книга присвячена пам’яті професора Рівненського інституту слов’янознавства, доктора наук Артура Йосиповича Меремінського, який серед нас і донині залишається одним з перших науковців,
природолюбів і популяризаторів природоохоронної діяльності на Рівненщині.
Інтенсивний розвиток економіки за останні десятиліття, як ми знаємо,
часто порушує екологічну складову довкілля. Тому задля забезпечення життя
людства на землі та його розвитку, сьогодні, як ніколи, є актуальним питання
збереження біорізноманіття та природних екосистем. Лише спільними зусиллями держави, науковців та активної громадськості можливо досягти рівноваги в сфері економічних та екологічних відносин у суспільстві.
Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття та розвиток заповідної справи визначено одним з пріоритетів державної політики в області.
Завдяки тісній співпраці з науковцями постійно ведеться робота з виявлення і
заповідання нових цінних у природному відношенні об’єктів та територій. За
останні роки мережа заповідного фонду Рівненщини зросла до 9% від загальної площі області, але можливості для заповідання не вичерпані. Виявлені в
минулі роки нові місцезнаходження видів рослин та тварин, що занесені до
Червоної Книги України, свідчать про необхідність розширення природнозаповідного фонду.
Одним з таких провідних науковців, що віддано працював для своєї рідної землі та неоціненно багато зробив для розвитку природоохоронної діяльності Рівненщини, був Артур Йосипович Меремінський. Основним напрямом його наукової роботи було вивчення унікальних ландшафтів, рідкісних
та зникаючих видів флори і фауни, з метою вжиття заходів щодо їхнього збереження. На особливу увагу заслуговують напрацювання А.Й. Меремінського та його послідовників, а саме дослідження і систематизація рідкісних та
зникаючих видів рослин і тварин Рівненщини, вивчення рослинності та
ландшафтів Поліської зони, рукописні видання з описом характеристик заповідних об'єктів області. Слід зазначити, що дослідження не обмежувались
лише проблематикою Рівненської області, але й відслідковувались тенденції
в Україні в цілому, про що свідчать його наукові роботи «Природа України і
її охорона», «Заповідними стежками» тощо.
Артур Йосипович неодноразово брав участь і виступав як науковець у
колегіях держуправління охорони навколишнього природного середовища в
Рівненській області та форумах екологічної громадськості, давав виважені і
мудрі поради щодо співпраці, розуміння і необхідності збереження природного різноманіття. До його думки прислуховувались як громадські діячі, так і
держслужбовці області.
Збереження біологічного різноманіття та популяризація природоохоронної діяльності – не єдиний напрям роботи професора А. Й. Меремінського. Працюючи спочатку на теренах Рівненського педагогічного інституту
(нині Рівненського державного гуманітарного університету) та Рівненського
інституту слов'янознавства, значний вклад вніс для підготовки кваліфікованих кадрів та формування свідомого громадянського суспільства.
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Протягом своєї наукової діяльності Артур Йосипович поповнив природоохоронну базу багатьма виданнями та рукописами, які і на сьогоднішній
день залишаються актуальними. Серед них особливо корисними і популярними є наукові праці: «Туризм і охорона природи» (Меремінський А. Й., Лех
А. А.), «Природа України та її охорона» (Меремінський А. Й., Хільковець В.
У.), «Заповідними стежками» (Меремінський А. Й., Сацюк І. Л.), «Рідкісні
рослини і тварини Рівненщини» (Меремінський А. Й., Сацюк І. Л.), «Основи
екології» (Меремінський А. Й., Меремінський М. А.), «Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка: парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва державного
значення. Бармаківський ентомологічний заказник місцевого значення» (Меремінський А. Й – на правах рукопису), «Ландшафти і рослини Поліського
краю» (Меремінський А. Й., Сацюк І. Л) та ін.
Хочу додати від себе особисто, моїх співробітників, всіх природоохоронців та природолюбів області, що ми щиро вдячні, пам'ятаємо та цінуємо
Артура Йосиповича Меремінського за вагомий внесок в розвиток природоохоронної роботи області, а ті надбання, що залишились після нього, ми збережемо і примножимо для майбутніх поколінь.
Петро Колодич, начальник державного управління
охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області
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Від укладача
П’ятий випуск серії біобібліографічних покажчиків «Дослідники Рівненського краю» присвячено пам’яті доктора ветеринарних наук, професора
А. Й. Меремінського (1926–2007). Це спільний проект Рівненської обласної
організації Українського товариства охорони природи та Рівненської державної обласної бібліотеки, з якими протягом кількох десятиліть співпрацював
Артур Йосипович.
Як вчений, викладач, природоохоронець він проводив активну екопросвітницьку діяльність: навчав розуміти закони природи, любити її красу й різноманіття. В численних публікаціях та в безпосередньому спілкуванні з людьми Артур Йосипович пристрасно застерігав від споживацького ставлення
до довкілля.
Як інтелігентна, освічена, культурна людина він мав широке коло інтересів в різноманітних галузях знань, більшість із яких задовольняв в Рівненській державній обласній бібліотеці. Професора А. Й. Меремінського можна
назвати видатним читачем, якому книга та бібліотека були потрібні, як кисень. Артур Йосипович був справжнім другом обласної книгозбірні. Він брав
участь в бібліотечних заходах, чим підсилював авторитет та вагомість бібліотеки, сприяв популяризації кращих книг й читання.
Ще в 1970-х роках до А. Й. Меремінського прийшла широка відомість
в наукових колах, як в Україні, так і далеко за її межами завдяки блискучій
розробці системи прогнозування фасціольозу та парамфістоматозу жуйних
тварин. За це відкриття Артур Йосипович був нагороджений (1974 р.) срібною медаллю ВДНГ (Виставки досягнень народного господарства).
Застосування його напрацювань на практиці дало змогу сільськогосподарським підприємствам зберегти сотні голів худоби, виробити додатково
багато тваринницької продукції.
У 1971 році А. Й. Меремінський захистив докторську дисертацію і став
першим на Рівненщині доктором ветеринарних наук. Він опублікував близько 200 наукових праць з питань гельмінтології, екологічної освіти та екологічного виховання. Як викладач вищих навчальних закладів професор А. Й.
Меремінський прищепив любов до обраної професії учителя-біолога та еколога сотням своїх студентів.
А ще Артур Йосипович був щирою, відвертою, доброю людиною. Він
мав особливий дар спілкування з колегами, молоддю, друзями.
Перший розділ нашого біобібліографічного покажчика вміщує статті,
спогади, висловлювання про цю непересічну особистість. Як заповіт природолюба, ученого, наставника сприймається інтерв’ю, яке Артур Йосипович
дав кореспонденту рівненської газети «ОГО» у 2002 році. Ця публікація, всі
інші матеріали, що увійшли в перший розділ покажчика, рельєфно відтворюють портрет нашого сучасника, який проживав на Рівненщині в середині
XX – на початку XXI століття і був талановитим учасником розбудови науки,
вищої школи, природоохоронного руху, культурного життя нашого краю.
Другий розділ покажчика «Праці А. Й. Меремінського» відображає
друковані праці вченого: книги, публікації у виданнях, які продовжуються,
журналах, газетах, що виходили в Україні, СРСР, Болгарії. Документи пере6

глянуті de visu у фондах Рівненської державної обласної бібліотеки (РДОБ),
бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ), Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (РОІППО) та бібліотеки Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар»
(РПМЛ).
У зв’язку з неодноразовою реорганізацією наукових установ та кафедр
навчальних закладів, в яких працював професор А. Й. Меремінський, інформація про окремі його друковані праці збереглася лише у списках. Вони були
надані заступником директора з науково-виробничих питань Інституту епізоотології Національної академії аграрних наук України С. В. Жигалюком, завідувачем кафедри біології РДГУ В. П. Марциновським, сином А. Й. Меремінського – М. А. Меремінським. Описи видань зі списків у покажчику позначені астериском (*).
У другому розділі покажчика праці А. Й. Меремінського розташовані у
хронологічному порядку. В межах одного року на перше місце виносяться
книги, далі – публікації за алфавітом назв документів. У третьому розділі покажчика бібліографічні записи розташовані в алфавітному порядку. Частина
документів має анотації. Відбір літератури завершено 31 березня 2012 року.
У третьому розділі покажчика зібрані документи про життя та діяльність А. Й. Меремінського. Це публікації про його наукову та екопросвітницьку роботу, матеріали біографічного та довідкового змісту.
Опис документів, які включені до біобібліографічного покажчика,
здійснено відповідно до діючого стандарту ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання». В описах застосовуються скорочення слів згідно ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в
українській мові у бібліографічному описі: загальні вимоги та правила» та
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общее требование и правила».
Бібліотекам-утримувачам документів присвоєні сигли: РДОБ – 1, РДГУ
– 2, РОІППО – 3, РПМЛ «Елітар» – 4.
У покажчику вміщені фотодокументи, надані М. А. Меремінським,
І. Л. Сацюком, О. О. Жигалюк та С. В. Жигалюком.
Допоміжний апарат біобібліографічного посібника представлений
іменним покажчиком (співавторів, редакторів, укладачів, авторів публікацій
про А. Й. Меремінського) та предметним покажчиком.
Укладач висловлює щиру подяку за допомогу у відборі документів фахівцям бібліотеки РДГУ: директору бібліотеки С. Н. Грипич, заступнику директора бібліотеки Г. П. Семенюк, завідувачці інформаційнобібліографічним відділом Л. В. Ковальчук.
Ніна Олексіївна Нікітіна, бібліотекар
Рівненської державної обласної бібліотеки
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Життєві віхи
1926 – 10 травня Артур Меремінський народився у м. Житомирі.
1942 – закінчив середню школу у м. Житомирі.
1942-1944 – студент Московської сільськогосподарської академії
ім. К. А. Тімірязєва.
1946-1949 – студент Київського ветеринарного інституту.
1949 – завідувач відділу паразитології Рівненської ветеринарної лабораторії.
1949-1966 – актор та режисер Рівненського народного самодіяльного театру.
1954 – одружився з Ніною Дмитрівною Веремей.
1955 – народився син Михайло.
1960 – старший науковий співробітник Рівненської науково-дослідної ветеринарної станції.
1963 – захистив кандидатську дисертацію.
1966 – отримав наукове звання старший науковий співробітник за спеціальністю «Паразитологія».
1971 – захистив докторську дисертацію.
1974 – нагороджений срібною медаллю ВДНГ за досягнуті успіхи у розвитку
народного господарства.
1978 – делегат ХХІ всесвітнього ветеринарного конгресу.
1979 – завідувач кафедри природознавчих дисциплін Рівненського державного педагогічного інституту.
1980 – вийшла монографія «Інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин» (К., 1980) у співавторстві з В. С. Кльосовим, В. С. Шеховцовим
та іншими.
1986 – нагороджений медаллю «Ветеран праці».
1987 – професор кафедри природознавчих дисциплін і екології Рівненського
державного педагогічного інституту.
1993 – вийшла книга «Природа України та її охорона» (Рівне, 1993) у співавторстві з В. У. Хільковцем.
1993 – вийшла книга «Туризм і охорона природи» (Рівне, 1993) у співавторстві з А. А. Лехом.
1994 – Почесний член Українського товариства охорони природи.
1998 – нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
1998 – нагороджений Почесною Грамотою Українського товариства охорони
природи.
2001 – вийшла книга «Заповідними стежками» (Рівне, 2001) у співавторстві з
І. Л. Сацюком.
2001 – вийшов навчальний посібник «Основи екології» (Рівне, 2001) у співавторстві з М. А. Меремінським.
2002 – вийшла книга «Рідкісні рослини і тварини Рівненщини» (Рівне, 2002)
у співавторстві з І. Л. Сацюком.
2005 – вийшла книга «Ландшафти і рослини Поліського краю» (Рівне, 2005).
2005 – присвоєно звання почесного професора Рівненського інституту
слов’янознавства.
2005 – нагороджений Почесною Грамотою обласної організації Українського
товариства охорони природи.
2007 – 5 березня Артур Йосипович пішов з життя.
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РОЗДІЛ 1. А. Й. МЕРЕМІНСЬКИЙ: НАУКОВЕЦЬ, ПРИРОДОЛЮБ,
ЧИТАЧ
Життя одне й іншого не буде!
Щодня ми зустрічаємо сотні людей. Кожен з них по-своєму цікавий.
Але дізнатись про це можемо, тільки поспілкувавшись. Сьогодні хочу познайомити наших читачів з професором, доктором ветеринарних наук та дуже
цікавим співбесідником Артуром Меремінським.
Були такі захворювання, про які навіть підручники не пишуть
– Пане Артуре, розкажіть, будь ласка, про себе, що найбільш запам'яталося з дитинства?
– Родом я з Житомирщини. Мав п'ятнадцять років, коли розпочалась
війна. Евакуювалися ми вдвох з мамою до Петропавловська, що у Північному Казахстані. У шістнадцять років вступив на навчання до Московського
ветеринарного інституту, який також був там тоді в евакуації. А на другий
курс вже переїхали до голодної та холодної Москви. Запам’яталось, як хотів
на власні очі побачити салют на честь Перемоги. Для цього тридцять кілометрів біг, щоб встигнути на потяг, бо в той час був на практиці під Москвою...
– В Україну вже після навчання повернулись?
– Ні, раніше. Коли мама поїхала до брата в Україну, щоб ближче бути
до рідних, перевівся у Київський ветеринарний інститут. У 1949 році після
закінчення мене залишили на навчання в аспірантурі.
– А як опинились у нашому місті?
– У ті часи спочатку потрібно було мати трудовий стаж, а потім тільки
продовжувати навчання. Тому був направлений у Рівне в обласну ветеринарну лабораторію. Там пропрацював одинадцять років. Що тільки там довелось
побачити – були такі захворювання, про які навіть у підручниках не знайдеш.
У 1960 році перейшов працювати у науково-дослідну ветеринарну станцію,
що якраз створилась у Рівному, на базі якої пізніше був відкритий єдиний у
світі інститут епізоотології (інфекційні та паразитарні захворювання тварин).
У мене набирався матеріал на кандидатську дисертацію. І у 1963 році захистив у Москві кандидатську, а через вісім років – докторську дисертацію.
На Рівненщині існує 110 видів їстівних грибів
– А викладацьку діяльність коли розпочали?
– У 1979 році мене запросили очолювати кафедру природничих дисциплін у колишньому педінституті. Вже через три роки отримав звання професора. До 1997 року працював там, а коли створився інститут
слов’янознавства, Руслан Постоловський запросив на роботу. Тому спочатку
два роки суміщав роботу в обох навчальних закладах. А тоді вже повністю
перейшов до «слов’ян»: там хороший демократичний колектив. Кожного року видаю книжки, статті. Ось нещодавно вийшли «Основи екології» – посібник для студентів (у співавторстві з сином Михайлом), «Заповідними стежками», «Рідкісні рослини і тварини Рівненщини» (у співавторстві з Іваном
Сацюком).
– Ви багато працюєте. А час на відпочинок знаходите?
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– А як же. Впродовж сорока років щотижня буваю на природі. Іду з
друзями, колегами, студентами – по-різному буває – у рівненські, волинські
ліси. Дорогою нас постійно розпитують люди, чого туди стільки їздити. А
нам у лісі завжди, за будь-якої погоди, робота знаходиться. Спостерігаємо за
птахами, що прилітають з вирію. От помітили, що незалежно від погоди, різні види птахів прилітають у певні дні, бо орієнтуються на сталу ознаку – тривалість світлового дня. Так, лелеки і сірі журавлі повертаються до нас 19–21
березня. Серпокрильці, у народі називають чорні стрижі, – 10 травня. А ще
кожного року відмічаємо, коли зацвітають квіти різних видів. У своїй статті
«Гриби Полісся», яка нещодавно вийшла у збірнику «Вектор дії» (2002, видавництво Рівненського міського ліцею), повідомляю, що на Рівненщині існує сто десять видів їстівних грибів. Хоча люди збирають вісім-дев’ять видів.
– Чи не лякає вас інформація про те, що саме в грибах накопичується
найбільше радіації?
– По-перше, треба знати, де можна їх збирати, по-друге, дев’яносто
відсотків радіонуклідів грибів можна вивести.
У десять разів зменшено захворюваність на рак
– Пане Артуре, як вчений, що могли б сказати про наслідки чорнобильської трагедії?
– Думаю, що журналісти й політики наслідки Чорнобиля перебільшили. Ще нікому з вчених не вдалось довести, що після трагедії були випадки
мутації і при тому, навіть штучно, у лабораторних умовах, не були викликані
мутації у піддослідних тварин. А випадків про народження тварин із зайвими
кінцівками або іншими вадами і до Чорнобиля було достатньо. Про це свідчать експонати музеїв ветеринарних інститутів, Кунсткамери у СанктПетербурзі. Захворювання нa рак щитовидної залози, на мою думку, що так
поширилися останнім часом, пояснюються в основному нестачею йоду. Діти,
які народились, після 1987 року, не мали ніякого контакту з йодом, бо його
вже тоді не було в природі. У країнах, де активно проводиться йодопрофілактика, у десять разів зменшено захворюваність на рак щитовидної залози.
– А як слід проводити таку профілактику?
– Найперше, споживати йодовану сіль, йодовану мінеральну воду.
Вживати морську капусту, морську рибу, з наших рослин – перстач білий, у
народі його ще називають п’ятипал... Міжнародна Комісія ООН, що займалась питаннями наслідків аварії, зауважила, що людей з тридцятикілометрової зони вивозити не потрібно було. Люди отримали набагато більший стрес
від евакуації, аніж могли завдати шкоди для здоров’я, залишаючись на місці.
Із заповідника «Асканія-Нова» в Чорнобильську зону було перевезено двадцять два коня Пржевальського, і вони добре там прижились, дали приплід...
– Як, на вашу думку, слід було розпорядитись цією територією?
– Потрібно було зробити заповідник. Саме так зробили зі своєю частиною зони у Білорусі. І дати можливість вченим проводити там дослідження.
Тоді це буде охоронна зона – закритий доступ браконьєрам.
– А як ви ставитесь до добудови нових реакторів на Хмельницькій та
Рівненській АЕС?
– Якби гроші, що були вкладені на добудову реакторів, пішли на впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, було б більше користі і
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спокою. При всіх перевагах атомної енергетики, вона має великий недолік – є
небезпечною. Шкода, що рішення приймають політики...
Чисто там, де не смітять
– У чому вбачаєте людське щастя?
– Серед своїх студентів проводив неодноразово анонімне анкетування
щодо їх розуміння щастя. Люди молоді, але майже у кожного було відмічено
здоров’я і важливими – кар’єра, гроші. Моя власна концепція цього поняття
складається, звичайно, із здоров’я, міцної сім’ї, цікавої роботи, коли з
п’ятниці рахуєш, як дожити до понеділка, щоб піти на роботу, вірні друзі,
спілкування з природою. Щодо тривалості життя, то вважаю: в генетичному
коді кожної людини закладено свій час. Недарма в народі кажуть: він прожив
стільки, скільки на роду написано. З народженням людини починається розвертатись її життєва пружина.
– У чому вбачаєте причину недовгого людського віку?
– На тридцять відсотків структуру причин людських хвороб складають
шкідливі звички, неправильне харчування, зловживання спиртним. Підраховано, що нормою є вживання з розрахунку один мілілітр алкоголю на один
кілограм маси тіла на добу. А в нас тільки після ста п’ятдесяти грамів починають розбирати, хто кого поважає... Ще радив би побільше рухатись – ходити пішки, а не товктись у переповненому транспорті. За другу половину минулого року я пройшов приблизно дев’ятсот кілометрів. Думати слід про
здоров’я з молодих років. Шкода, що у нас люди дізнаються про те, як правильно чистити зуби, коли вже немає що чистити.
– Цікавить ваша позиція щодо сміття.
– Усі природні процеси – замкнені. У природі немає сміття. У лісі лежить мертвий кріт: за кілька тижнів його вже немає... Ще Вернадський говорив: жодна жива істота не може жити у середовищі своїх відходів. Хто виробляє сміття? Людина. Тільки синтетичні вироби у цьому колі не мають місця.
Думаю, що слід починати вирішувати питання з культури. Чисто не там, де
прибирають, чисто там, де не смітять. Культурна людина завжди знайде, куди викинути сміття.
На Північному полюсі була вперше знайдена вода!
– Як можна вирішувати екологічні проблеми?
– Тільки спільними зусиллями зможемо врятуватись. Коли в Норвегії
та Швеції загинула вся риба, то винуватцями були Великобританія і Німеччина, бо викиди їх підприємств досягли північних країн, потрапивши у водойми. Люди не замислюються, що помита машина біля річки – це шкідливий
викид нафтопродуктів, котрий потрапить у річку, море, а звідти в океан... Коли до нас приїздили німці, то запитували, чому у нас майже усі будинки
вкриті шифером. В усьому світі відомо, що азбест, котрий входить до складу
шиферу, може викликати ракові захворювання...
– Пане Артуре, яка ваша думка щодо змін клімату, які останнім часом
спостерігаємо?
– На Рівненщині живу вже п’ятдесят три роки. Раніше зима була як зима – з морозом, снігом, завірюхами. За дванадцять останніх років п’ять були
з жарким, сухим літом. Це все ознаки глобального потепління, про яке стільки говорили. За даними російського професора М. Будико, ми живемо у най11

більш теплому кліматі за останні п’ятсот років. Кількість вуглекислого газу
постійно збільшується, а ліси вирубуються… У позаминулому році на Північному полюсі була вперше знайдена вода!
Школа готує молекулярних біологів, генетиків
– Що побажаєте молодим людям, вашим студентам?
– Вчитись. Знання – це той капітал, який ніколи не буває зайвим. Студенти початку восьмидесятих бились, щоб сісти поближче до викладача. Рівень шкільної освіти впав. Думаю, що це є наслідком перевантажених шкільних програм, особливо, з біології. У школі забули, що головне – зацікавити
учня до пошуку знань. Складається враження, що сьогодні школа готує молекулярних біологів, генетиків. А цікаво: скільки за такими спеціальностями
будуть працювати?!
– Ви маєте нагоду звернутись до всіх рівням...
– Ми живемо в чудовому куточку України. Впродовж п’ятнадцяти років я нікуди далеко не їду відпочивати. Наші ліси – найкращі. Більше до них
ходіть, спілкуйтесь з природою, уникайте шкідливих звичок. Цінуйте кожен
день, кожну годину, кожну хвилину, бо життя одне й іншого просто не буде!
Меремінський А. Й. Життя одне й іншого не буде
/ А. Й. Меремінський ; розмовляла О. Савчук
// ОГО. – 2002. – 4 жовт. – С. 12.
У поході за збереження довкілля
Прийнято говорити, що важливість тієї чи іншої особистості особливо
зрима, коли ту людину втрачаємо. Та цей афоризм аж ніскільки не можна
віднести до Артура Йосиповича Меремінського. Вся велич цього науковцяприродолюба висвічувала всіма гранями і за його життя. Бо він жив постійно
ідеєю необхідності берегти довкілля.
Хто ж був для нас і ким залишився в нашій пам’яті він?
Доля відпустила для А. Й. Меремінського дещо більше 80 років життя.
А встиг він зробити добрих справ, можна без перебільшення сказати, на два
життя.
Він – провідний вчений-еколог, пристрасний природолюб і активний
природоохоронець.
Близько піввіку він був правофланговим у лавах тих, хто на громадських засадах оберігав наше довкілля, плекав його красу, примножував природні багатства Поліського краю.
Мабуть не знайдеться на Рівненщині такий природно-заповідний куточок, де б він не побував, де б його рука любовно не торкнулася рідкісної рослини чи не зафіксувала на фотоплівці унікальних представників фауни чи
флори.
Результатом цих походів, наукових спостережень і роздумів стали десятки його друкованих матеріалів, статей, книг, які нині є настільними у вчителів, студентів, організаторів кімнат і музеїв природи, ініціаторів прокладання екологічних стежок в багатьох районах області. Протягом кількох десятиріч Артур Йосипович з успіхом поєднував викладацьку роботу з вико12

нанням громадських обов’язків члена президії обласної ради Українського
товариства охорони природи, з гідністю представляв Рівненщину на з’їздах,
конференціях, симпозіумах, семінарах з питань охорони природи і посилення
екологічного виховання населення.
Своїми ґрунтовними порадами, цікавими публікаціями і книгами природолюб надихає на нові здобутки у збереженні і примноженні природних
багатств рідного краю – Рівненщини і нині, хоча його і немає серед нас.
Із книги: Сацюк І. У поході за збереження довкілля
/ І.Сацюк, М. Гуйдаш. – Рівне, 2009. – С. 114–116.
Природа – мать!
Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...
Н. А. Некрасов
Золоті сторінки життя та діяльності професора А. Й. Меремінського
Природолюб, працелюб, видатний науковець, вчитель з великої літери
– так відзивається молоде покоління про знаного в нашім краї і далеко за його межами професора Меремінського Артура Йосиповича.
Народився 10 травня 1926 року в період, коли наша країна ставала на
ноги після громадянської війни, в період тотальної колективізації, індустріалізації і електрифікації. Закінчив школу в м. Житомирі і поступив на 1-й курс
Московського ветеринарного інституту в 1942 році, який був евакуйований в
тил фронту. Пізніше навчався в Московській сільськогосподарській академії,
а в 1946 році за сімейним станом перевівся в Київський ветеринарний інститут, де навчався з 1946 по 1949 роки.
Після закінчення інституту, його трудова діяльність починається з завідувача ветеринарно-біологічної лабораторії в Рівненський області. Тут Артур
Йосипович займається дослідженням паразитарних захворювань сільськогосподарських та домашніх тварин, проводить цікаві експериментальні наукові
дослідження.
В 1960 році його запрошують, як науковця, в Рівненську науководослідну ветеринарну станцію (НДВС, яка була створена в жовтні 1959 року)
на посаду молодшого, а пізніше і старшого наукового співробітника. В цей
час він поступає в аспірантуру при Українському науково-дослідному інституті експериментальної ветеринарії м. Харкова і працює над кандидатською
дисертацією. Творчо опрацьовані експериментальні наукові дані дозволили
написати і успішно захистити роботу в 1963 році на тему: «Эпизоотология
фасциолеза жвачных и опыт оздоровления хозяйств от этого заболевания в
условиях Украинского Полесья».
Кандидат наук Меремінський А. Й. одночасно працює викладачем зоології по сумісництву в Рівненському філіалі загальнонаукового факультету
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Крім цього він продовжує вести науковий пошук, плідно працює над державними науковими
тематиками в галузі паразитології тварин, пише численні наукові статті, тези,
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рекомендації, часто виступає на обласних, республіканських і міжнародних
конференціях, симпозіумах, нарадах, семінарах.
В 1971 році Артур Йосипович захищає дисертацію на тему: «Парамфистоматидозы крупного рогатого скота в Украинском Полесье» і здобуває
ступінь доктора ветеринарних наук. В своїй роботі автор розробив методику
прогнозування паразитарних захворювань, за що отримав срібну медаль
ВДНГ. Ця наукова праця відзначається актуальністю по сьогоднішній день.
Осінь 1979 року стала переломним етапом у житті майбутнього професора Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д. З. Мануїльського, куди був запрошений на педагогічну роботу завідувачем кафедрою природничих і математичних дисциплін.
З 1982 року професор Меремінський А. Й. успішно розробляє і читає
лекційні курси, проводить лабораторно-практичні заняття на самому високому науково-методичному рівні. Цей етап роботи також відзначається його
науковою діяльністю, спрямованою на екологічне виховання студентської
молоді під час викладання таких предметів, як методика викладання природознавства, зоології, ботаніки та під час проведення навчально-польової
практики.
Цей час означений також написанням численних наукових тез і статей
на тему: «Екологічне виховання під час вивчення основ ботаніки і зоології»,
«Про систему безперервної екологічної освіти у педагогічному вузі», «Навчально-польова практика в системі екологічного виховання майбутніх вчителів початкових класів», «Краєзнавчий напрям екологічної підготовки вчителів початкових класів» та інші. Надруковано більше 110 публікацій, в тому
числі ряд монографій і рекомендацій.
Професора Меремінський А. Й. брав активну участь в громадському
житті факультету, інституту, міста і області, був членом Президії обласного
товариства охорони природи. Як лектор Обласного товариства «Знання», вів
активний здоровий спосіб життя – це давало йому сили і натхнення пропагувати його серед учнівської і студентської молоді, міського і сільського населення.
Він був виключно яскравою, творчою і неординарною особистістю. В
ньому красиво поєднувались і ветеринарний лікар, і науковець-дослідник, і
прекрасний викладач, невтомний мандрівник, талановитий організатор. Його
ідеї щодо безперервності екологічного виховання актуальні і сьогодні, бо молоді люди, які стоять і будуть стояти біля керма незалежної України повинні
розуміти своє місце в природі, чітко розбиратися в законах природи, не порушувати природний баланс і виховувати в собі високу культуру взаємодії з
природою.
Концепція сучасного екологічного виховання учнівської та студентської молоді, яку розробив професор Меремінський А. Й., розкриває принципи
виховання високої екологічної культури, формування екологічної свідомості,
екологічного мислення, цілеспрямованого формування бережного ставлення
до навколишнього середовища.
Із спогадів В. П. Марциновського, завідувача кафедри біології
Рівненського державного гуманітарного університету,
кандидата біологічних наук
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Дослідник «непідйомної теми»
Після закінчення навчання у Львівському ветеринарному інституті
мене призначили на посаду головного ветеринарного лікаря Тучинського району. Це був 1954 рік. Минуло лише 9 років після закінчення Великої вітчизняної війни. Економіка держави зруйнована. Злидні страшні, особливо в селах. Сільське господарство відчувало великий дефіцит спеціалістів. Можна
тільки уявити, що серед ветспеціалістів на весь район лише я мав вищу освіту. Крім мене в районі ще працювало 2 ветеринарних фельдшери з середньою
спеціальною освітою. В колгоспах працювали ветлікарями тільки практики
(бажаючі).
Післявоєнний період вимагав у найкоротший період оздоровити тваринництво від інфекційних (яких було безліч) й інвазійних захворювань, які
приносили величезні економічні збитки.
У нашому районі величезні економічні збитки тваринництву приносили гельмінтозні захворювання великої рогатої худоби і овець, зокрема, фасціольоз. Це дуже підступне захворювання, яке призводить до виснаження і
загибелі тварин. Ветеринарна наука на той час ще не знала циклу розвитку
збудника хвороби, відповідно не знала, як ефективно проводити профілактичну боротьбу з нею. В зв’язку з тим, що в нашому районі це захворювання
набуло масового розповсюдження серед худоби в колгоспах та індивідуальному секторі, обласне управління сільського господарства відрядило в наш
район, для надання практичної допомоги, завідувача відділом гельмінтології
обласної баклабораторії А. Й. Меремінського.
Тут, у Тучині, в 1954 році я і познайомився з Артуром Йосиповичем.
Наше знайомство переросло в хорошу дружбу на все життя. В 1954 році ми
були ще неодруженими, майже однолітками. Обоє горіли бажанням зробити
щось корисне в тваринництві, показати себе гарними спеціалістами.
Мене зближувала з Артуром Йосиповичем його висока культура, інтелект, що набагато був вищим як у інших спеціалістів, з якими мені доводилося зустрічатися. В своєму житті я не знав ветлікаря, який настільки поглиблено вивчав би якусь тему, яка була актуальною в той час. Я не зустрічав
нікого, хто б так захоплювався художньою літературою. Це був книголюб з
великої літери. Особливо його захоплювала класика світової літератури. На
різних обласних нарадах ветеринарів спеціалісти з нетерпінням чекали його
виступу. Він нікого не ображав, він вчив, розкривав таємниці науки і сам
вчився. Це був прекрасний промовець. Його виступи були короткими, виваженими, змушували аудиторію задуматися. Йому вдалося переконати ветеринарне управління Міністерства сільського господарства України в необхідності залучення ветеринарної науки до розкриття причин перезараження
тварин фасціольозом, в необхідності створення Рівненської науководослідної ветеринарної станції з відділом гельмінтології. І це здійснилось. Я
вже не пригадую, в якому то було році, коли в Рівному відбулася виїзна сесія
ветеринарного відділення ВАСГНІЛ (Всесоюзна Академія сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна). На сесію були запрошені провідні вчені ветеринарної науки України, науковці в галузі гельмінтології, а також головні ветлікарі районів Рівненської області. Я був присутній на цій сесії і пам’ятаю з
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якою увагою академіки слухали аргументований виступ А. Й. Меремінського.
Через короткий період часу була створена Рівненська науководослідна ветеринарна станція, в якій відділ гельмінтології очолив Артур Йосипович. Там він почав працювати над кандидатською дисертацією і повністю присвятив себе науці. Тема його роботи була «Фасціольоз великої рогатої
худоби і овець». Його цікавило як науковця проблемне питання циклу розвитку фасціоли. На перший погляд, це питання, як казали його колеги по фаху,
було непідйомне. Але він вивчив і доказав цикл розвитку і перезараження
тварин фасціольозом. Він доказав, що причиною перезараження тварин є біотопи (саме так він назвав їх). Це весняні невеличкі озера і калюжі на луках і
пасовищах, в яких розмножуються маленькі молюски довжиною до 5 см. Саме в цих молюсках іде розвиток зародка фасціоли. В кінці травня-червня ці
озера висихають, але трава, яка виростає на них, є переносником фасціоли.
Що треба зробити, щоб худоба не заражалась? Або не випасати її на цих пасовищах, або пасовища осушити. І таким шляхом знищити біотопи. Це було
дійсно велике наукове відкриття вченого.
Тепер вже стало відомо, як побудувати боротьбу з цим захворюванням. Міністерство сільського господарство України і ветуправління на Рівненщині провели ряд республіканських і обласних семінарів з ветеринарними
спеціалістами, на які запрошували провідних вчених з Москви, Києва, Харкова. Першою особою їх проведення був А. Й. Меремінський. На цих семінарах вже стали порушувати питання перед владними структурами держави
про необхідність проведення осушення заболочених і перезволожених земель.
Я переконаний в тім, що в гігантському курсі держави щодо проведення осушення перезволожених земель України є якась частка заслуги А. Й.
Меремінського.
Він успішно захистив кандидатську, а пізніше і докторську дисертацію, став професором. Для ветеринарної науки, для тваринництва України і
його економіки переоцінити заслуги Артура Йосиповича неможливо.
Артур Йосипович був досить дотепною людиною, з тонким гумором,
за що його усі любили. Пригадую такий випадок. Десь у кінці 70-х років минулого століття, тоді вже не було Тучинського району, я займав посаду головного лікаря радгоспу «Тучинський», тваринництво якого на той час мало
хороші показники. З ветеринарного відділу облсільгоспуправління мене попередили про те, що через декілька днів відбудеться розширена обласна нарада зооветспеціалістів області, завідуючих ферм з питання підвищення якості молока, і щоб я підготувався до виступу, розповів, як в нашому господарстві вирішується ця проблема. Це були спекотні літні дні. Президія наради,
як завжди: начальство обласного управління, ветвідділу, зоотехніки, хтось
від обкому партії, від профспілки і т.д. Нарада проходить в напруженому режимі. Надають і мені слово. До виступу я підготувався і відразу кажу: «Як ми
можемо дати високоякісне молоко, коли промисловість нам дає неякісні гумові шланги до доїльних апаратів. Ось я привіз вам куски шлангів по 10 см.
Вони гумові, гнучкі, а подихайте, який неприємний вони мають запах, а через них проходить молоко. Цей шланг робочий, він потрісканий, там бруд,
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який не змивається. А оце новий – він не був в роботі, а який неприємний запах від нього. Я передаю вам цей шланг, вдихніть його запах і зробіть висновки».
Аудиторія зустріла мої слова бурхливими оплесками, президія знітилася, притихла, розгубилася. Не знала, як їй далі поводитися. Під час перерви
до мене підходить Артур Йосипович, тисне руку, як завжди з гумором на
весь голос каже: «Правильно. Гумовими шлангами їх».
Уже в останні роки існування Радянського Союзу я одержав запрошення в Москву на всесоюзну нараду сільського господарства. Довідався про
це Артур Йосипович і просить мене зайти на ВДНГ (Виставку досягнень народного господарства) СРСР у павільйон ветеринарії і подивитись, зокрема,
що там нового показано з ветеринарії і, зокрема, з гельмінтології. Коли я зайшов у цей павільйон, я був приємно здивований, що на видному місці у
центрі залу був розміщений великий стенд, присвячений науковому відкриттю вченого А. Й. Меремінського «Про шлях розвитку фасціольозу». Діаграми, графіки, плакати, фото і величезна кількість буклетів про науковий внесок Артура Йосиповича Меремінського, який на весь світ прославив ветеринарну науку нашої країни та Рівненщини. Я домовився з черговим павільйону, він через мене передав Артуру Йосиповичу 30 примірників буклетів. Так
сталося, що всі роки нашого знайомства, яке тривало понад 50 років, ми завжди підтримували дружні зв’язки. Кожного разу, як тільки наше господарство ДП «Тучинське» виходило переможцем змагання і нагороджувалось якимись відзнаками, або я особисто нагороджувався, Артур Йосипович вітав мене листами, телеграмами, при зустрічах нам було про що поговорити.
Згадуючи Артура Йосиповича Меремінського, як людину, як спеціаліста, як вченого, Рівненщина має повне право гордитися такою постаттю.
Він не тільки підняв рівень економіки тваринництва нашої області, а й прославив її науковим відкриттям вченого.
Микола Пилипович Зінчук,
Герой Соціалістичної Праці,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заслужений працівник сільського господарства,
Почесний академік НААН України
Він природу любив серцем
На жаль, мені не випало з Артуром Йосиповичем Меремінським помандрувати екологічними стежками, яких так багато завдяки йому з’явилося на
карті Рівненщини, не ділилися ми з ним і роздумами про життя-буття жодного разу. Бо життя склалося так, що в Рівне я переїхав у 2000-у році, а зустрівся вперше з цим науковцем-природолюбом десь через три роки в перерві якогось екологічного заходу. І нас познайомив заступник голови Рівненської обласної організації Українського товариства охорони природи Іван Сацюк.
– Це – Артур Меремінський, – сказав він і додав:
– Людина, яка любить природу серцем.
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Якщо бути відвертим, то ці слова Івана Леонтійовича сприйнялися
мною, як сказані для годиться під час церемонії знайомства, однак дуже
швидко переконався у глибокому їх змісті стосовно Артура Йосиповича.
Коли ми лишилися з ним наодинці, то співрозмовник найперше поцікавився тим, як я працював над книгою «Таємниці лісів Рівненщини». Скажу
відверто, що мені дуже імпонувало те, що моя книга помічена такою видатною людиною, професором, унікальним знавцем природи. Адже вона була
моєю першою спробою, першою розвідкою в природничу тематику.
Здивувало й те, що не для годиться він згадав про мою книгу, а зі знанням справи, бо прочитав її.
– Мені дуже сподобалося Ваша спостережливість у природі, уміння
розповідати про тварин через призму їх поведінки, я б сказав, їх вчинків.
Особливо мені сподобалося ваше дослідження стосовно зайця. Гарно ви довели, що ця тваринка – не боягуз, як прийнято вважати.
– Це напевно всі зайці вам вдячні за такий вердикт, – закінчив жартом.
Я у свою чергу продемонстрував обізнаність у його природоохоронних справах, бо добре знав і про його організаторську діяльність у охороні довкілля, і
про видані буклети, окремі наукові статті. І коли перерва закінчилася, дуже
шкодував, що так мало поспілкувалися з Артуром Меремінським. Після тієї
розмови, коли згодом зустрічалися, завжди мали про що поговорити. Неодноразово я звертався до науковця за консультаціями, адже природнича тема
стала для мене провідною у творчості.
До речі, його поради знадобилися мені при написанні низки статей на
природничі теми, які згодом були опубліковані у всеукраїнському часописі
«Природа і суспільство».
Дуже шкода, що цієї людини уже немає серед нас, але тішить те, що по
собі Артур Меремінський залишив таку неоціненну спадщину наукових надбань.
Петро Велесик, письменник
Вчений скрябінської школи
Днями в Ровно приїхали ветеринарні лікарі-паразитологи з різних республік і областей нашої країни. Що ж зацікавило науковців з Алма-Ати,
Фрунзе, Калінінграда та інших міст, вчених з Москви, Харкова, Дніпропетровська у нашому поліському краї? Тут відбувається всесоюзний семінар,
присвячений методам прогнозування паразитарних захворювань сільськогосподарських тварин. Ровно, як місце проведення цього своєрідного симпозіуму, обрано не випадково. Вперше в країні на Ровенській науково-дослідній
ветеринарній станції розроблені і успішно запроваджені у виробництво методи прогнозування спалахів захворювань. Одною з центральних на семінарі
буде доповідь старшого наукового співробітника з Ровенської науководослідної ветеринарної станції, доктора ветеринарних наук Артура Йосиповича Меремінського.
…Почалось це 23 роки тому. Випускника Київського ветеринарного інституту Артура Меремінського рекомендували в аспірантуру Інституту біохімії Академії наук УРСР. Та молодий спеціаліст поїхав за призначенням на
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практичну роботу в Ровенську область. Йому довелося майже щодня зустрічатися з тим, про що він мав уявлення лише з підручників. Часто буваючи в
колгоспах, він звертав увагу на те, що чи не найбільших збитків господарствам завдають такі захворювання, як фасціольоз та парамфістомідоз. У той час
багато було не з’ясованого, не вивченого. Наприклад, зовсім не були розроблені засоби лікування телят при парамфістомідозі, профілактика фасціольозу
була малоефективною, багато хворих тварин гинуло. У 1963 році, скажімо,
тільки в колгоспі ім. Пархоменка Зарічненського району загинуло 266 голів
великої рогатої худоби. Збитки господарства становили 25 тис. карбованців.
Організуючи боротьбу з цими хворобами, молодий спеціаліст прагнув глибше пізнати їх природу, вивчити звички і «характер» збудників.
Коли було організовано Ровенську науково-дослідну ветеринарну станцію, Артур Йосипович вже мав за плечима солідний стаж практичної роботи. Як здібного, неспокійного спеціаліста, його й запросили сюди. На станції
зібрався дружній творчий колектив. Про це свідчить хоча б той факт, що за
дванадцять років з десяти її співробітників вісім захистили кандидатські і
один докторську дисертації. Вони опублікували понад 150 робіт, дали десятки наукових рекомендацій. Ровенський науково-дослідний заклад, очолюваний кандидатом ветеринарних наук А. Ф. Кочмарським, по праву вважається
одним з кращих у республіці.
Плідна робота над розв’язанням фасціольозної проблеми дозволила
А. Й. Меремінському, в 1963 році успішно захистити кандидатську дисертацію. Продовжуючи наполегливо працювати, вчений звернув увагу на те, що
спалахи хвороби повторюються з нерегулярними проміжками часу.
Справа в тому, що багато років вчені займалися хворими тваринами і
мало цікавилися середовищем, яке їх оточує, не звертали уваги на розвиток
збудників хвороб у природі – на пасовищах, водоймищах тощо. І ось Меремінський дійшов висновку, що на життєдіяльність збудників хвороб – гельмінтів сильно впливають метеорологічні фактори – опади і температура.
Багаторічне вивчення біології цих збудників і особливостей їх розвитку
на Поліссі дозволило молодому вченому вперше в світовій науці розробити
методику прогнозування спалахів фасціольозу та парамфістомідозу. Успіхом
завершились також досліди лікування від них телят. Тепер на озброєнні
практиків є ефективний лікувальний препарат – бітіонол. Ці ліки раніше використовувалися лише для боротьби з хронічною формою захворювання.
А. Й. Меремінський разом із своїми колегами науковцями вперше в нашій
країні застосував бітіонол для лікування гострої форми захворювання.
Новий препарат, який раніше в країні не виробляли, був вперше застосований при спалаху захворювання в Зарічненському районі в 1968 році.
Ефект був надзвичайний. Для ознайомлення з наслідками роботи молодого
ровенського вченого прибула спеціальна державна комісія, яка дала високу
оцінку праці Меремінського. Велику підтримку одержав Артур Йосипович і
у керівників області. За їх клопотанням почалось виробництво цінного лікувального препарату на Стерлітамакському та Олайнському хімічних заводах.
За минулу п’ятирічку завдяки наполегливій праці ветеринарних спеціалістів Ровенщини, які використали новий метод лікування, згадані захворювання худоби зменшилися в 2,5 рази. Колгоспи і радгоспи тільки нашої обла19

сті зберегли сотні голів худоби, виробили додатково багато тваринницької
продукції.
В 1971 році у Всесоюзному ордена Трудового Червоного Прапора Інституті гельмінтології імені академіка К. І. Скрябіна Артур Йосипович Меремінський блискуче захистив докторську дисертацію. Ця робота була високо оцінена провідними вченими країни. За відгуками багатьох видатних спеціалістів, праця Артура Йосиповича – значний вклад в гельмінтологічну науку і практику.
Нещодавно друзі і колеги тепло поздоровили нашого земляка з одержанням диплома доктора ветеринарних наук.
Перший доктор ветеринарних наук в області Артур Йосипович Меремінський здобув заслужений авторитет серед спеціалістів. В багатьох колгоспах ветеринари і зоотехніки керуються в своїй практичній діяльності рекомендаціями вченого. Він опублікував понад 60 робіт, які відомі не тільки в
нашій країні, але й в Болгарії, Чехословаччині, Англії, Франції, Італії, Індії.
Чимало світових вчених у своїх роботах посилаються на висновки, зроблені
радянським колегою.
«Променем світла в розшифруванні складного і маловивченого захворювання стали багаторічні дослідження Меремінського» – стверджує у своїй
статті, опублікованій у національному ветеринарному журналі, відомий чехословацький вчений І. Борко.
Вже в цьому році роботи Ровенської науково-дослідної ветеринарної
станції, серед яких чимале місце посідають дослідження Меремінського, будуть експонуватися на республіканській Виставці передового досвіду в народному господарстві, а в 1973 році – на всесоюзній.
Артур Йосипович – учень видатного вченого, лауреата Ленінської і
Державних премій академіка К. І. Скрябіна. Немало знань, сил і енергії віддав благородній справі наш визначний земляк, доктор ветеринарних наук Артур Йосипович Меремінський.
Закалюк К. Вчений скрябінської школи
/ К. Закалюк // Червон. прапор. – 1972. – 5 лип. – С. 4.
З любов’ю до природи і людей
В 1963 році на природничому факультеті Рівненського філіалу Київського університету ім. Т. Г. Шевченка зоологію безхребетних тварин викладав
А. Й. Меремінський. Його лекції, лабораторно-практичні заняття завжди були змістовними і цікавими. Вони допомагали студентам пізнавати різноманітний світ безхребетних тварин, переконували бути бережливими до оточуючої природи, спонукали дбати про особисту гігієну і санітарію, щоб не заразитися небезпечними збудниками захворювань людини і тварин. Наша група
студентів успішно склала екзамен і ми попросили улюбленого викладача
сфотографуватися з нами на згадку.
Мені неодноразово доводилося слухати лекції, виступи Артура Йосиповича перед вчителями і учнями під час семінарів, на урочистих природоохоронних заходах обласного рівня.
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В 1973 році на базі Рівненської станції юннатів проводилися практичні заняття із слухачами курсів по підвищенню
кваліфікації вчителів біології. Виступаючи перед слухачами курсів, Артур Йосипович пізнав мене як колишню студентку.
Я розповіла йому про себе і моїх учнів.
Згодом налагодилася плідна співпраця
юннатів Демидівської середньої школи з
Артуром Йосиповичем: спочатку через
Засідання (збори) членів біологічнолистування, а згодом і зустрічі.
го товариства «Мала Тімірязєвка»
В 1974 році в школі було створене за участю почесного члена товаринаукове біологічне товариство «Мала Тіства професора
мірязєвка». На загальних зборах дійсних
А. Й. Меремінського, весна 1980 р.
членів товариства в березні 1980 року Артура Йосиповича було обрано почесним
членом товариства.
1 вересня 1983 року в школі було
відкрито музей Природи. Вперше наш музей Артур Йосипович відвідав 30 березня
1984 року. Про це свідчить запис у книзі
для відвідувачів музею та фотографія, коли
він робив свій перший запис про відвідування музею.
Артур Йосипович робить свій
В цей же день юні тімірязєвці прове- перший запис у книзі для відвідувачів музею
ли екологічний захід «Природа рідного
краю». Артур Йосипович був присутній на
заході, виступав перед учнями та вчителями.
1 квітня 1985 року в школі було проведено екологічний захід «Зустрічаймо пернатих друзів». Артур Йосипович виступав
під час проведення заходу, відвідав музей
Природи.
Екскурсію в
Артур Йосипович в актовій залі
музеї провели Сергій школи разом з учнями та вчителями під час екологічного заходу
та
Олександр Жигалюки.
20 травня 1986 року Артур Йосипович
побував на загальних зборах дійсних членів
біологічного товариства, відзначив кращих
Артур Йосипович в музеї Приприродоохоронців школи, вручив нагороди.
роди веде розмову із Сергієм
Під час зустрічей з юними тімірязєвцями
та Олександром Жигалюками
Артур Йосипович брав участь у засіданнях
біологічного товариства, особисто сам
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проводив екскурсії на природі.
В музеї Природи зберігаються вітальні листівки, листи,
списки рекомендованої літератури, пропозиції з питань поліпшення природоохоронної роботи від Артура Йосиповича, а
також журнал «Рідна природа» в
якому є його стаття «Мала Тімірязєвка».
В одному із листів від 25
лютого 1985 року Артур Йосипович запрошує мене на кафедЕкскурсія з дітьми в селищному парку Демидівру природничих наук Рівненськи, осінь 1986 року
кого педінституту ім. Мануїльського для виступу на конференції перед студентами про
природоохоронну роботу в
Демидівській СШ, а також
надсилає список студентів
біофакультету. Моя зустріч із
студентами відбулася. Артур
Йосипович привозив своїх
студентів у наш музей Природи.
Про зустрічі Артура Йосиповича із учнями і вчителями школи писала районна газета «Зоря». Під час районних і
На земельній навчально-дослідницькій ділянці
обласних семінарів природоохоронного змісту, Артур Йо- Артур Йосипович із директорами районних стасипович виступав з лекціями, цій юннатів та вчителями опорних шкіл області
з питань природоохоронної роботи
давав рекомендації по поліпшенню природоохоронної роботи із школярами, роздавав свою літературу
для вчителів і учнів в яких були цікаві екологічні факти, загадки, задачі, вікторини.
Артур Йосипович був справжнім наставником, порадником для моїх учнів – членів МАН. Саме завдяки йому вони стали переможцями в захисті науково-дослідницьких робіт МАН на обласному і Всеукраїнському рівнях.
Артур Йосипович завжди з любов’ю відносився до природи і людей, і
цю любов він передав своїм студентам – майбутнім вчителям і школярам.
Його життя – приклад для наслідування молодим поколінням.
О. О. Жигалюк, вчитель біології,
вчитель-методист Демидівського НВК «ЗОШ I-III ступеня – «Ліцей»,
Заслужений вчитель України
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«Мій улюблений учитель, наставник, старший друг»
Один із мудреців сказав: «Найбільше, що може Господь зробити для
людини, накреслюючи її життєвий шлях – це дати їй в супровід мудрих вчителів». Про себе можу сказати: «Я благословенна цим дарунком Божим». Доля дарувала мені багатьох прекрасних вчителів, про яких так і кажуть «вчителі від Бога».
Саме таким «вчителем від Бога» для мене є Артур Йосипович Меремінський.
Згадую нашу першу зустріч. Я – випускниця СШ №13 м. Рівне, відмінниця, абітурієнтка Рівненського державного педагогічного інституту... Успішно написала твір, поспілкувалася з викладачем, що приймав українську усно... А тут профільний – біологія!!! Відкриваю двері в аудиторію... Тремтять
коліна, руки, серце десь ще в коридорі... Перше, що роблю – дивлюсь в очі
викладачу і... Я запам’ятала цей спокійний погляд мудрої людини по день
сьогоднішній. А тоді мені враз захотілось розказати цьому, і на той час вже
осяяному сивиною вчителю, і питання білету про будову дихальної системи, і
про жилкування листкової пластинки, і... – здається не було тоді серед питань
того, на яке б я не змогла відповісти. Так, мабуть, саме тоді й виникла та
спрага спілкування з моїм вчителем А. Й. Меремінським. За екзамен я отримала «5» і тоді ж отримала перший урок з педагогіки: «Зустрічай свого учня з
вірою в нього».
Почались студентські роки. З упевненістю можу сказати, що на лекції
професора Меремінського любили ходити всі наші «початківці» – майбутні
вчителі початкових класів. Конспект лекцій з «Зоології» у мене є ще й досі.
Матеріал для записів Артур Йосипович подавав коротко, чітко, змістовно. По таких конспектах завжди було добре вивчати матеріал. На жаль з
конспекту не можна відчути ту атмосферу ділового спілкування і гумору, розуміння і симпатії між вчителем і його учнями, яка завжди панувала в аудиторії. Чи були це розповіді про світ рептилій і плазунів, чи крилатий дивосвіт
птахів, а чи поради по проведенню екскурсій в природу – завжди Артур Йосипович націлював нас, майбутніх вчителів, на те, що завдання вчителя: розкрити для дитячих сердець красу природи, для дитячого розуму – велику мудрість природовлаштування. Методика викладання матеріалу, педагогічний
такт, етика спілкування – прекрасні взірці педагогічної майстерності.
А ще я ціную свого вчителя за те, що він радо допомагав нам, своїм колишнім студентам в роки нашого педагогічного становлення, завжди знаходив слова підтримки, і просто ніколи не проходив мимо не привітавшись...
Пам’ятаю нашу зустріч в колишньому Комсомольському парку. Я вже
була молодим вчителем і прийшла в парк з учнями на прогулянку. Ми погодували качок, лебедів, вправлялись у складанні цікавих історій. Артур Йосипович, що проходив поруч відповів на наше тридцятиголосе «Добрий день»,
зупинився і почав спілкуватись з дітьми. Було цікаво спостерігати як професор Меремінський спілкувався з класом «чомучок» на прогулянці. Він відповів на всі поставлені запитання, розповів нам про лебедів: шипунів і австралійських; і про те, що самця і самку качки криж із-за значного статевого диморфізму колись було віднесено до різних видів. Багато цікавої інформації
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ми тоді почули. А я зрозуміла, що справжній вчитель, навіть якщо він професор, не встоїть перед сяйвом допитливих дитячих очей. Жартуючи чи серйозно Артур Йосипович під час тієї зустрічі сказав: «Так, ці діти мені більше запитань поставили, ніж студенти на лекції». Така похвала стала моїм дітям
додатковим стимулом до знань, а мені до обрання другої вищої педагогічної
освіти – вчитель біології.
Багато ще цікавих зустрічей було у мене з А. Й. Меремінським. Співпрацювали ми в команді однодумців Рівненського обласного будинку природи. Цікаві поїздки заповідними куточками України: конференції, лекції й
практична природоохоронна діяльність, робота з дорослими та дітьми.
«Не потрібно шукати об’єкти для вивчення природи десь за морямиокеанами, знати 33 види папуг – навчіть дітей бачити навколо себе, пізнавати
природу рідного краю» – ці слова професора Артура Меремінського актуальні й нині. А ще: «Любіть природу не для себе, любіть для неї», – повторюю я
слова мого вчителя вже своїм учням.
Нині, працюючи завучем і вчителем біології в Новолюбомирському
НВК «школа-ліцей», прагну передати своїм учням ті знання, що колись дарували мені мої вчителі; намагаюсь донести до них мудрість буття, що в свій
час відкрив мені мій дорогий вчитель, професор, природолюб, мила і добра
людина Артур Йосипович Меремінський.
Дякую вам, мої Вчителі!
Будьте мудрими, мої учні!
Н. С. Бурачинська,
заступник директора з виховної роботи
Новолюбомирського НВК «школа-ліцей», вчитель біології
Ті, хто живуть шляхетно,
хоча й непомітно, можуть не боятися,
що прожили життя даремно.
(Б. Рассел)
Слово про батька
Писати про когось об’єктивно дуже складно, тим більше це важко зробити, коли мова йде про близьку людину. Навіть при всьому бажанні бути
неупередженими, ми вносимо в оцінку особистості цієї людини свої почуття
й судження. Оцінки сина тим більше можуть бути далекі від об’єктивності,
хоча, можливо, саме такий, особистий погляд на людину і її справи доповнить формування ретроспективного портрета.
Чи не найглибшим з афоризмів батько вважав одне з пояснень А. Ейнштейна теорії відносності. Коли великого вченого запитали, як розуміти різний перебіг часу, він із властивим йому гумором відповів – «Це дуже просто,
задумайтеся, як довго тягнеться час до обіду і як швидко пролітає життя».
Цей афоризм багато в чому сформував ставлення батька до життя – глибоке
розуміння його швидкоплинності й іронія в його сприйнятті. Більшість людей усвідомлює необхідність дорожити часом уже у зрілих літах, і лише деякі
вміють цінувати щодня життя ще змолоду. Саме до таких людей і відносився
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батько. Він намагався одержати від життя максимум можливого, але в його
розумінні цей максимум був духовного, а зовсім не матеріального змісту.
При цьому слово «одержати» не зовсім коректно відбиває суть його ставлення до життя, точніше підійшло б слово «осягнути». Крім того цей процес мав
і зворотній напрям, те, що він здобув, віддавав сторицею. Якби попросили
назвати головні складові його особистості, я б назвав – інтелігентність, із
властивими цьому поняттю духовністю, шляхетністю, самоіронією, скромністю, та інтелектуальність – високу освіченість у багатьох сферах науки й
культури.
Коло його життєвих інтересів було воістину широким. Це в першу чергу наука, якій він віддав практично все своє життя. Його трудова діяльність і
наукове життя починалися з ветеринарії. Незважаючи на деяке несерйозне
ставлення суспільства до ветеринарів, загальновідомо, що найскладніше саме
лікування дітей і тварин, адже вони не можуть висловити свої скарги й описати самопочуття, тому доводиться задовольнятися, у найкращому разі лабораторними аналізами, а найчастіше тільки клінічною картиною й власною
майстерністю. У ветеринарів повинні бути особливі відношення й своя мова
спілкування із братами нашими меншими. Можливо саме ветеринарна практика й визначила його наступне розуміння надзвичайної важливості збереження довкілля.
У ветеринарії батько досяг максимальної планки. В 1963 році він захистив кандидатську, а в 1971 році докторську дисертацію, у 1974 році його наукові досягнення були оцінені срібною медаллю ВДНГ, у 1978 –делегат XXI
всесвітнього ветеринарного конгресу.
В 80-х роках він акцентує свою увагу на екологічних проблемах. Його
природоохоронна діяльність багатогранна – від вивчення й дослідження природи рідного краю до виховання «екологічної інтелігентності» людей. У 1979
році він очолює кафедру природознавчих дисциплін Ровенського державного
педагогічного інституту. Майже до останнього дня життя виступає із численними лекціями на підприємствах і в організаціях області й міста, тісно співпрацює із товариством охорони природи, пише безліч наукових і популярних
робіт на природоохоронну тематику. Його прагнення до збереження природи
рідного краю продиктовано не модою на екологічну тематику, а глибоким
усвідомленням того, що ми всі в «одному човні», й важливість цього питання
для збереження майбутнього не тільки природи, а й всього людства, не можливо переоцінити.
Цілісність його особистості сформувало й безпосереднє спілкування із
природою. Він, без перебільшення, пройшов тисячі кілометрів лісами Рівненщини, знав практично кожну рослинку й кожну пташку нашого краю. Для
нього наш край, природа й люди, що його населяють, і становило поняття Батьківщина, саме цій Батьківщині він присвятив своє життя, можна сказати,
без залишку, адже ще буквально за десять днів до кончини він прочитав свою
останню лекцію з екології студентам Рівненського інституту
слов’янознавства, у якому працював останнє десятиліття.
Своє життя батько не обмежував тільки науковою й природоохоронною діяльністю. Ще з далеких 50-х років XX століття він брав активну участь
у культурному житті нашого міста. Центрами формування творчої інтеліген25

ції в той час виступили клуб залізничників і державна обласна бібліотека.
Саме на базі клубу залізничників був створений самодіяльний народний театр, у якому батько зіграв десятки ролей як драматичних, так і комедійних.
Особливим успіхом користувався поставлений ним спектакль «Дикуни» за
відомою п’єсою «Три плюс два», де він зіграв одну із головних ролей. Акторський досвід послужив добру службу й у наступній викладацькій діяльності
батька. «Справжній викладач – це сполучення професійних знань і акторської
майстерності», – саме цією тезою він керувався у своїй роботі.
Практично до самого кінця життя батька було пов’язане з обласною бібліотекою. Крім наукової літератури, коло його інтересів було дійсно різноманітним. Всі новинки літератури, що видавалася в «товстих» журналах, новини театру й кіно, відкриття науки, від космології до генетики – його цікавило все. Саме тут він знайшов своїх однодумців, які об'єдналися в клуб читачів «Співрозмовник». Тут обговорювалися літературні новинки, нагальні
проблеми суспільства в цілому і його культурної складової зокрема. Це був
воістину центр інтелігентності й духовності нашого міста.
Як справжній інтелігент він не міг не співпереживати загальному болю
й проблемам суспільства. Незважаючи на інтелігентність і м’якість, його відрізняло критичне ставлення до влади, якою би ця влада не була. «Справжній
інтелігент завжди повинен бути в опозиції», – часто повторював він. Це дійсно відбиває глибинну сутність людей небайдужих і духовних – справжньому
інтелігенту не може бути комфортно, якщо є навколо люди, що страждають і
почуваються нещасними, а в нас, на жаль, при будь-якій владі таких було з
надлишком.
Усі знають прислів’я про те, що справжній чоловік повинен побудувати
будинок, виростити сина і посадити дерево. Але, які ж ті три речі, які повинен зробити справжній чоловік у сучасному світі? Чи залишаються вони такими ж, як і сотні років тому або ж є щось нове, що з’явилося завдяки переосмисленню буття? Якщо розуміти все не буквально, то можна стверджувати, що до облаштованості й збереження природи – нашого загального будинку – батько мав безпосереднє відношення. Тисячі молодих людей він намагався виховати в дусі любові до природи та рідного краю, зробити з них дійсних синів Батьківщини. Дерева, що шумлять у наших лісах, нагадують нам і
й про його внесок у їхнє збереження й відтворення.
Кажуть, що велике бачиться здалека, так і життя людини коректно оцінюється лише з роками. Багато деталей, емоцій та спогадів іде з пам’яті, зберігаючи лише «сухий залишок» – цілісний образ людини, який можна окреслити декількома фразами. Основні цеглинки, які створюють такий портрет
Артура Меремінського, це – інтелігентність, широка освіченість, іронічність,
шляхетність, відповідальність і безперечний талант.
Михайло Меремінський, декан факультету
міжнародних економічних відносин та бізнесу
Рівненського інституту слов’янознавства
Київського славістичного університету
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Читач з великої літери
Моє спілкування з Артуром Йосиповичем Меремінським тривало близько 40 років. Але й кілька попередніх поколінь працівників обласної бібліотеки могли багато розповісти про постать цього без перебільшення Читача з
великої літери. Сам Артур Йосипович любив згадувати про те, як він у 1949
році приїхав в місто Рівне і вже через місяць записався в обласну бібліотеку
на тодішній Червоноармійській вулиці. З плином часу книгозбірня змінювала
адреси й приміщення, але Артур Йосипович завжди залишався в колі її відвідувачів. Його читацький стаж становив близько 60 років. З нашою бібліотекою в певній мірі була пов’язана робота Артура Йосиповича над кандидатською і докторською дисертаціями, викладацька діяльність в Рівненському педагогічному інституті та в Рівненському інституті слов’янознавства, відпочинок.
Пам’ятаю, як Артур Йосипович повертався в спогадах до тих днів, коли
він, молодий учений, через сектор МБА обласної бібліотеки отримував стоси
спеціальної літератури, відсутньої в бібліотечних фондах нашого міста.
Починаючи з 1970-х років і до кінця життя, головними в читацьких запитах професора А. Й. Меремінського були наукові та науково-популярні
видання природничого змісту, новинки художньої літератури, літературні
журнали.
Піднімаючись в читальний зал на 4-й поверх, Артур Йосипович заходив у відділ мистецтв, і в його руках ми бачили журнали «Театр», «Искусство
кино», «Театральная жизнь» та інші видання з мистецтва. Артур Йосипович
розповідав, що в молодості грав у народному драматичному театрі клубу залізничників і з тих пір у нього залишався інтерес до драматургії та кіносценаріїв.
Традиція спілкування з Артуром Йосиповичем існувала в читальному
залі, як мені здавалося, завжди. За моєї пам’яті її підтримували працівники
читальні Людмила Яківна Мячина, легендарна жінка, огляди літератури якої
пам’ятає багато рівнян, Євгенія Тарасівна Несененко, Маргарита Іванівна
Крижовець та інші бібліотекарі, які працювали в 1970–1980-х роках в приміщенні бібліотеки на Проспекті Миру, 16.
Вже в ті часи Артур Йосипович в читальному залі був на пріоритетному обслуговуванні: він мав постійний 30-й номер читацького формуляра, як
правило, попереджав нас про свій прихід, і бібліотекарі вважали за честь його обслужити. В свою чергу, ми телефонували професорові, щоб повідомитипро надходження видань, які його цікавили. Артур Йосипович любив поділитися з нами своїми враженнями від прочитаних творів, радів, якщо знаходив людей, з якими у нього співпадали літературні смаки.
Тому, коли бібліотека звернулася до читачів з пропозицією створити
клуб любителів літератури, Артур Йосипович з великим ентузіазмом відгукнувся на неї. Наш клуб «Співрозмовник» був створений у 1986 році, працював і працює донині при читальному залі. Ядро клубу складали викладачі
вищих навчальних закладів та шкіл м. Рівного, студенти, бібліотечні працівники. Артур Йосипович одноголосно був обраний співголовою «Співрозмовника». Перші його засідання носили суто дискусійний характер, в дусі часів
гласності і перебудови. Характерними були теми обговорень на кшталт:
27

«Думки критиків розійшлися», «Література постмодернізму: за і проти»,
«Перехрестя думок: роман Д. Граніна «Зубр», а також оглядові теми: «Сторінками журналів «Новый мир», «Дружба народов», «Огонёк» та інші. Артур
Йосипович в значній мірі задавав тон цим обговоренням. Його виступи та
репліки були аргументованими, аналіз творів відзначався глибиною. Він говорив стисло, переконливо, емоційно. Запам’ятовувався його молодий голос.
Працюючи на посаді завідувачки читального залу, я часто зверталася
до Артура Йосиповича за консультацією щодо замовлення літератури природничої тематики.
З приємністю згадую, як він уважно переглядав тематичні плани видавництв, стежив за тим, щоб не пропустити жодного потрібного читачеві видання.
Професор Меремінський був залюблений у природу нашого краю. В
розмовах він повторював, що найкращий відпочинок для нього – це рівненські ліси, які він не проміняє на жодний дорогий курорт. Артур Йосипович
був завзятим грибником, знався на ягодах і травах. Як справжній вчений, він
вів статистику своїх виїздів у ліс, записував і фотографував цікаві пригоди.
Професор щиро прагнув передати своє захоплення природою іншим людям.
Тому Артур Йосипович охоче приймав наші запрошення і безпосередньо брав участь разом з працівниками читального залу в різноманітних заходах. Запам’ятався усний журнал «Їх треба зберігати», присвячений рідкісним
рослинам Рівненщини, на якому Артур Йосипович запропонував аудиторії
переглянути слайди і прокоментував їх, а також тематичний вечір «Таємниці
лісів Рівненщини», який був проведений для учнів Рівненського НВК «Колегіум».
Артур Йосипович був справжнім другом нашої бібліотеки, цікавився її
розвитком, підтримував нові проекти, які тут втілювалися. Він відгукнувся на
пропозицію очолити екологічну школу «Живи, природо!», яка була створена
при Рівненському міському природничо-математичному ліцеї у 2001 році в
рамках бібліотечного проекту «Екологічний резонанс». В стінах обласної
книгозбірні Артур Йосипович прочитав кілька лекцій для слухачів цієї школи, серед яких пригадується лекція на тему: «Культура спілкування з природою», провів масовий захід «З Червоної книги Рівненщини» з демонстрацією
слайдів і гербаріїв.
Професор А. Й. Меремінський став одним із перших авторів, який розмістив свої праці в електронній бібліотеці, що створювалася у книгозбірні.
Артур Йосипович був членом читацької ради нашої бібліотеки. Його
запрошували на наради при директорі, на бібліотечні свята, ювілеї, урочистості. Від імені читачів Артур Йосипович вніс слушні пропозиції, щодо нових
правил користування бібліотекою, прийнятих у 2000 році.
Спілкуючись з Артуром Йосиповичем, ми не помічали його поважного
віку. Він любив життя, завжди був в курсі найсучасніших наукових досягнень, відкривав для себе нові письменницькі імена і твори.
Наші колеги шанували Артура Йосиповича як висококультурну людину, духовне життя якої було не віддільним від життя обласної бібліотеки.
Ніна Олексіївна Нікітіна, бібліотекар
Рівненської державної обласної бібліотеки
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1. Боротьба з диктіокаульозом великої рогатої худоби в колгоспах Березнівського району // Бюл. с.-г. інформації. – Ровно, 1957. – № 4 – 5. – С. 32
– 34. – (1).
1958
2. Влияние стойлового выращивания телят на снижение заболеваемости диктиокаулезом / А. Н. Сорокин, В. В. Андрющенко, А. И. Мереминский
// Ветеринария. – 1958. – № 5. – С. 57 – 58. – (1).
3. Опыт организации мероприятий по борьбе с диктиокаулезом телят и
фасциолезом сельскохозяйственных животных в Ровенской области // Тезисы
докладов науч. конф. Всесоюзного о-ва гельминтологов, 8 – 12 декабря 1958
г. – М., 1958. – С. 84 – 87. – (1).
1960
4. К вопросу о дегельминтизации овец при остром и хроническом фасциолезе // Тезисы докладов науч. конф. Всесоюзного о-ва гельминтологов, 15
– 20 декабря 1960 г. – М., 1960. – С. 86 – 88. – (1).
5. Ліквідуємо фасціольоз овець // Соц. тваринництво. – 1960. – № 6. –
С. 45 – 46. – (1).
1961
6. Парамфистомоз крупного рогатого скота / А. И. Мереминский, А. И.
Погорелый, П. В. Мельничук, Т. В. Войцеховская // Ветеринария. – 1961. – №
12. – С. 25 – 26. – (1).
7. Экономический ущерб при фасциолезе // Проблемы паразитологии. –
К. : Изд-во АН УССР, 1961. – № 1. – С. 158 – 163. – (1).
1962
8. Влияние некоторых метеорологических факторов на характер фасциолезной инвазии / Погорелый А. И., Мереминский А. И. // Науч. тр. / Укр.
науч.-исслед. ин-т эксперим. ветеринарии. – [К.], 1962. – Т. 28. – С. 119 – 123.
– Библиогр. : 6 назв. – (1).
9. Опыты по терапии хронического и острого парамфистоматоза крупного рогатого скота / А. И. Мереминский, А. И. Погорелый // Тезисы докладов науч. конф. Всесоюзного о-ва гельминтологов, 10 – 15 декабря 1962 г. –
М., 1962. – Т. 2. – С. 151 – 155. – (1).
10. Особенности онтогенеза Fasciola hepatica L. в условиях Полесья
УССР // Тезисы докладов науч. конф. Всесоюзного о-ва гельминтологов, 10 –
15 декабря 1962 г. – М., 1962. – Ч. 1. – С. 114 – 115. – (1).
11. Протипаразитарні заходи влітку / А. Й. Меремінський, А. І. Погорілий // Соц. тваринництво. – 1962. – № 5. – С. 46 – 47. – (1).
12. Профілактика парамфістоматозу / А. Й. Меремінський, А. І. Погорілий // Соц. тваринництво. – 1962. – № 3. – С. 60. – (1).
13. Экономический ущерб и эффективность противогельминтозных
мероприятий при фасциолезе крупного рогатого скота и овец // Меры борьбы
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с паразитарными болезнями с.-х. животных. – К. : Вид-во Укр. акад. с.-г наук,
1962. – С. 87 – 92. – (1).
1963
14. Эпизоотология фасциолеза жвачных и опыт оздоровления хозяйств
от этого заболевания в условиях Украинского Полесья : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ветеринар. наук. / А. И. Мереминский ; науч. рук. д-р
ветеринар. наук М. Д. Клесов ; М-во сел. хоз-ва СССР ; Всесоюз. ин-т гельминтологии им. акад. К. И. Скрябина. – М., 1963. – 24 с. : табл. – Список
опублик. работ авт. по теме дис. : С. 21 (9 назв.). – (1).
15. Динамика парамфистоматозной инвазии в моллюсках Planorbis
planorbis в условиях Украинского Полесья // Гельминты человека, животных
и растений и борьба с ними. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – С. 395 – 397. –
(1).
16. Епізоотологія фасціольозу жуйних та боротьба з ним // Вісн. с.-г.
науки. – 1963. – № 2. – С. 87 – 90. – (1).
17. Срок развития Paramphistomum cervi (Schrank, 1970) в организме
промежуточного и дефинитивного хозяина / А. И. Мереминский, А. И. Погорелый // Тезисы докладов науч. конф. Всесоюзного о-ва гельминтологов, 9 –
12 декабря 1963 г. – М., 1963. – Ч. 2. – С. 40. – (1).
1964
18. Біологічне обґрунтування профілактики фасціольозу жуйних тварин в умовах Західного Полісся УРСР // Доповіді та повідомлення міжвузівської ювілейної наук. конф., присвяченої 25-річчю возз’єднання Західної
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респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1970. – Вип. 27. – С. 41 – 48. – (1).
48. Испытания химически чистого гексахлорофена при фасциолезе
овец / Н. В. Демидов, А. Ю. Вишняускас, А. И. Мереминский // Ветеринария.
– 1970. – № 5. – С. 75 – 77. – (1).
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*49. Приложение на битнонола (треманола) във ветеринарна практика /
А. И. Мереминский, Н. В. Демидов, Ю. Г. Артеменко, И. Я. Глузман // Ветеринарна сбирка : [НРБ], 1970. – Кн. 10. – С. 20 – 25.
50. Прогнозирование парамфистоматидоза жвачных // Ветеринария. –
1970. – № 1. – С. 67 – 69. – (1).
*51. Распространение на парамфистоматидете и установяне видъ Mikrobothrium Fich 1901 при овцете и говедата в Софийски окръ / А. Мереминский, Ю. Вишняков // Науч. трудове на Висшие ветеринар. ин-т : [НРБ]. –
1970. – Т. XVII.
52. Шляхи та методи прогнозування гельмінтозних тварин // Ветеринарія : респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1970. – Вип. 27. – С. 3 – 9.
*53. Эффективность битионола при остром парамфистоматидозе крупного рогатого скота / А. И. Мереминский [и др.] // Бюл. ВИГИС. – 1970. –
Вып. 4.
1971
54. Парамфитоматидозы крупного рогатого скота в Украинском Полесье : (изучение эпизоотологии, прогнозирования, диагностики, терапии и
профилактики) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ветеринар. наук :
спец. 03.107. Гельминтология / М-во сел. хоз-ва СССР ; Всесоюз. акад. с.-х.
наук. им. В. И. Ленина ; Всесоюз. ин-т гельминтологии им. акад. К. И. Скрябина. – М., 1971. – 41 с. : табл. – Список опублик. работ по материалам дис. :
С. 38 – 41 (40 назв.). – (1).
55. Вплив характеру пасовища на зараженість великої рогатої худоби
парамфістоматидами // Ветеринарія : респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1971.
– Вип. 30. – С. 81 – 85. – (1).
*56. Парамфистоматидоз крупного рогатого скота в Украине / А. И.
Мереминский, И. Я. Глузман, Ю. Г. Артеменко // Сборник работ, посвященный 90-летию К. И. Скрябина. – М. : Колос, 1971.
57. Преімагінальна дегельмінтизація при парамфістоматидозі великої
рогатої худоби // Ветеринарія : респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1971. – Вип.
29 : Інфекційні паразитарні та незаразні хвороби с.-г. тварин. – С. 97 – 101. –
(1).
58. Прогнозирование гельминтозов жвачных // Ветеринария. – 1971. –
№ 10. – С. 86 – 89. – (1).
1972
*59. Влияние трематодозной инвазии на репродуктивную способность
моллюсков семейств Planorbidae // Паразиты водных беспозвоночных животных. – Львов : изд-во Львов. гос. ун-та, 1972. – С. 59 – 60.
60. Дегельминтизация крупного рогатого скота при смешанной инвазии
/ А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Ветеринария. – 1972. – № 9. – С. 68 –
70. – (1).
61. Економічні збитки та ефективність профілактичних заходів при парамфістомідозі великої рогатої худоби // Ветеринарія : респ. міжвід. темат.
наук. зб. – К., 1972. – Вип. 33. – С. 87 – 89. – (1).
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*62. Изучение иммунитета при экспериментальном миорхозе крупного
рогатого скота // Материалы науч. исслед. членов ВОГ. – М., 1972. – Вип. 24.
*63. Изучение эффективности преимагинальных дегельминтизаций при
фасциолезе овец / А. И. Мереминский, П. Л. Мазур // Тезисы докладов науч.произв. конф., Минск, 1972. – Минск, 1972.
*64. О роли моллюсков Planorbis planorbis (L., 1758), Anisus Vortex (L.,
1758 и Anisus spirorbis (L., 1758) в передаче миорхозной инвазии // Проблемы
паразитологии. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 12 – 13.
65. Прогнозування гельмінтозних тварин // Тваринництво України. –
1972. – № 8. – С. 48. – (1).
*66. Прогнозування фасціольозу і парамфістомідозу жуйних тварин //
Информационный листок Львов. центра науч.-техн. информации. – Львов,
1972. – № 109.
1973
*67. Влияние фасциолезной и парамфистоматидозной инвазии на мясную продуктивность крупного рогатого скота / А. И. Мереминский, И. Я.
Глузман, Ф. А. Штунь // Тезисы докладов совещания «Новаторы в борьбе за
науч.-техн. прогресс в мясной и молочной продукции УССР», г. Киев, 1973. –
К., 1973.
*68. Дегельминтизация овец при остром течении фасциолеза / А. И.
Мереминский, П. Л. Мазур // Ветеринария. – 1973. – № 2. – С. 63 – 64.
*69. Лікування телят бітіонолом при гострій формі парамфістомідозу /
А. Й. Меремінський, І. Я. Глузман // Інформаційний листок Львів. центру наук.-техн. інформації. – Л., 1973. – № 142.
70. Парамфістоматидоз жуйних в поліських районах України // Вісн. с.г. науки. – 1973. – № 12. – С. 93 – 97. – (1).
71. Рання діагностика парамфістомідозу телят // Інформаційний листок
Львів. центру наук.-техн. інформації. – Л., 1973. – № 141.
*72. Фасциолез и парамфистоматидоз жвачных и меры борьбы с ними
в Украинском Полесье / А. И. Мереминский, М. Д. Клесов // Проблемы общей и прикладной гельминтологии. – М. : Наука, 1973.
1974
*73. Прогнозирование фасциолеза и парамфистоматидоза жвачных животных / М-во сел. хоз-ва СССР. – М., 1974.
74. Гистологические изменения в органах крупного рогатого скота после применения смеси сульфена и битионола / И. А. Нисенбаум, А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Бюл. Всесоюз. ин-та гельминтологии. – [М.], 1974.
– Вып. 13. – С. 77 – 79. – Библиогр. : 14 назв. – (1).
75. Про парамфістоматидоз овець в Українському Поліссі // Ветеринарія : респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1974. – Вип. 37. – С. 72 – 76. – (1).
1975
*76. Битифен при фасциолезе и парамфистомидозе // Ветеринария. –
1975. – № 7.
*77. Влияние битионола на качество молока и свежесть мяса / А. И.
Мереминский, И. Я. Глузман // Ветеринария. – 1975. – № 8.
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78. Деякі питання імунітету при парамфістоматидозі великої рогатої
худоби // Ветеринарія : респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1975. – Вип. 42. –
С. 84 – 90. – (1).
*79. Испытание сульфена и КП-5 при фасциолезе жвачных / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман, А. А. Закордонец, Н. А. Овечкин // Ветеринария. –
1975. – № 9. – С. 73 – 74.
*80. Комбінована дегельмінтизація великої рогатої худоби при змішаній тремитодозній інвазії // Информационный листок Ровен. центра науч.техн. информации. – Ровно, 1975. – № 75. – С. 10.
*81. Эффективность битифена при смешанной инвазии крупного рогатого скота // Проблемы паразитологии. – К. : Наук. думка, 1975. – Ч. 2.
1976
*82. Эффективность комплекса мероприятий по борьбе с парамфистомидозом крупного рогатого скота / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Информационный листок Ровен. центра науч.-техн. информации. – Ровно, 1976.
– № 76.
83. Эффективность сульфена в форме таблеток при фасциолезе овец /
Ш. Г. Райхер, А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Бюл. Всесоюзного ин-та
гельминтологии. – [М.], 1975. – Вып. 16. – С. 60 – 61. – Библиогр. : 6 назв. –
(1).
*84. Об одновременном паразитировании личинок-трематод разных
видов в моллюсках Planorbis planorbis L., 1758 // Тезисы 2-го симпозиума по
болезням и паразитам водных беспозвоночных. – Л. : Наука, 1976.
1977
*85. Краткосрочное прогнозирование фасциолеза и парамфистомидоза
жвачных в Полесье УССР // Методы профилактики и борьбы с фасциолезами
в СССР. – Великие Луки, 1977.
86. Рекомендации по применению дертила при фасциолезе крупного
рогатого скота и овец / В. О. Киселев, А. И. Мереминский, И. Я. Глузман и
др. – К., 1977. – 2 с. – (1).
*87. Усовершенствование диагностики и дегельминтизации коров при
фасциолезе // Информационный листок Ровен. центра науч.-техн. информации. – Ровно, 1977. – № 09.
1978
88. Вивчення біологічних методів боротьби із збудниками фасціольозу
і парамфістоматозу / І. Я. Глузман, А. Й. Меремінський // Ветеринарія : респ.
міжвід. темат. наук. зб. – К., 1978. – Вип. 47. – С. 72 – 79. – (1).
89. Дертил – ефективний антгельмінтик / А. Й. Меремінський, В. А.
Матузенко // Тваринництво України. – 1978. – № 6. – С. 49. – (1).
90. Економічна і гельмінтоцидна ефективність нових антгельмінтиків
при фасціольозі [с.-г.] тварин / А. Й. Меремінський, І. Я. Глузман, В. О. Кисельов // Вісн. с.-г. науки. – 1978. – № 3. – С. 76 – 79. – Бібліогр. : 7 назв. –
(1).
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*91. Инвазированность и темпы роста моллюсков Planorbis planorbis
при различной численности / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Тезисы
Первого Всесоюзного съезда паразитологов. – К. : Наук. думка, 1978.
*92. Применение комбинированной дегельминтизации при смешанных
гельминтозах овец / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Информационный
листок Ровен. центра науч.-техн. информации. – 1978. – № 15.
*93. Прогнозирование основных терматодозов жвачных в Полесье
УССР / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Тезисы докладов науч. конф.
посвященной 100-летию со дня рождения К. И. Скрябина, г. Самарканд,
1978. – Самарканд, 1978.
*94. Противогельминтозные мероприятия в специализированных животноводческих хозяйствах / А. И. Мереминский, В. С. Шеховцов // Пути
обеспечения ветеринарного благополучия в пром. животноводчестве. – К. :
Изд-во Южн. отд-ния ВАСХНИЛ, 1978.
*95. Эффективность некоторых антгельминтиков при смешанных
гельминтозных жвачных / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Тезисы докладов науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения К. И. Скрябина,
г. Самарканд, 1978. – Самарканд, 1978.
1979
96. Биологическая модель для скрининга фасциолоидов преимагинального действия / В. О. Киселев, Ю. Я. Дольников, Л. С. Эпельдимов, А. И.
Мереминский // Сборник науч. работ Сибирского НИВИ. – Омск, 1979. – С.
123 – 125. – (1).
97. Прогнозирование и профилактика фасциолеза и парамфистомидоза
/ А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Ветеринария. – 1979. – № 7. – С. 43 –
45. – (1).
98. Эффективность действия некоторых антгельминтиков на премагинальных фасциол и миорхов / В. О. Киселев, А. И. Мереминский, И. Я. Глузман, В. И. Колесников // Сборник науч. работ Сибирского НИВИ. – Омск,
1979. – Вып. 35. – С. 36 – 38. – (1).
1980
99. Інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин / М. Д. Кльосов, А.
Й. Меремінський, В. С. Шеховцов та ін. ; за ред. проф. М. Д. Кльосова. – К. :
Урожай, 1980. – 256 с. – (1).
У книзі на підставі новітніх досягнень гельмінтологічної науки і передової практики, а також власного досвіду авторів описуються гельмінтозні і
протозойні хвороби великої рогатої худоби, овець, свиней і сільськогосподарської птиці. А. Й. Меремінським написаний розділ книги «Гельмінтози
великої рогатої худоби і овець» (с. 21 – 85).
*100. Методические рекомендации при краткосрочном прогнозировании фасциолеза и парамфистомидоза / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман ;
М-во сел. хоз-ва СССР. – М., 1980.
*101. О некоторых факторах влияющих на численность моллюсков и
их зараженность личинками тремитод / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман //
Материалы IX конф. УРНОП. – К. : Наук. думка, 1980. – Ч. 1.
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*102. Биологическая модель для Paramhistomum Cervi / А. И. Мереминский, И. Я. Глузман // Труды Сибирского НИВИ. – Омск, 1980.
103. Фасциолезные свойства некоторых химических соединений / В. О.
Киселев, Ю. Я. Дольников, А. И. Мереминский и др. // Сборник науч. работ
Сибирского НИВИ. – Омск, 1980. – Вып. 38. – С. 126 – 130. – (1).
1981
*104. Методические рекомендации к курсу «Возрастная физиология» /
Ровен. гос. пед. ин-т. – Ровно, 1981.
*105. Методичні рекомендації по боротьбі з парамфістоматидозом
жуйних. – К. : Урожай, 1981.
1982
*106. Методические рекомендации к курсу «Возрастная физиология»,
темы : «Анализаторы», «Железы внутренней секреции» / Ровен. гос. пед.
ин-т. – 1982.
*107. Методические рекомендации к лабораторным работам по зоологии с основами экологии животных / Ровен. гос. пед. ин-т. – Ровно, 1982.
*108. Методические рекомендации к факультативному школьному
курсу «Охрана природы» / Ровен. ин-т усовершенствования учителей. – Ровно, 1982.
*109. Влияние плотности популяции окаймленной катушки на ее развитие мирацмдаями парамфистоматид // Тезисы II Закавказ. конф. по паразитам животных. – Ереван, 1982.
1983
110. Боротьба з гельмінтозами сільськогосподарських тварин у зоні Західного Полісся УРСР / А. Й. Меремінський, О. В. Кісельов, В. П. Марциновський // Ветеринарія : респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1983. – Вип. 58. – С.
34 – 37. – (1).
*111. Учиться милосердию // Природа и человек. – 1983. – № 3.
1984
*112. Екологічне виховання школярів // Шляхи і форми підвищення
ефективності ідейно-політичного виховання учнів. – Ровно, 1984.
113. Екологія – наука для всіх // Червон. прапор. – 1984. – 5 лип. – С. 4.
– (1).
*114. Для майбутнього вчителя / А. Й. Меремінський, О. О. Дякон //
Рідна природа. – 1984. – № 1.
1985
*115. Гигиенические требования к обучению шестилетних детей в
школе // Реформа школы – всенародное дело : [метод. рекомендации] / Ровен.
гос. пед. ин-т. – Ровно, 1985.
*116. Подготовка будущих учителей начальных классов к экологическому воспитанию школьников // Тезисы Всесоюзного совещания-семинара,
г. Минск, 1985. – Минск, 1985.
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117. Вчитися на вчителя // Червон. прапор. – 1985. – 10 лип. – С. 2. –

Стаття знайомить з роботою «Школи юного педагога», яка була створена при педагогічному факультеті Рівненського державного педагогічного
інституту, з метою підготовки учнів цієї школи до свідомого вибору професії.
1986
*118. Влияние экологических особенностей Planorbis planorbis, 1758 на
их зараженность личинками Liorochis scotiac Velіcko // Паразиты и болезни
водных беспозвоночных. – М. : МГУ, 1986.
119. Ліси – це назавжди // Червон. прапор. – 1986. – 27 черв. – С. 4. –
(1).
*120. Методические рекомендации педагогическим коллективам школ
при оказании шефской помощи государственным заказникам и другим заповедным объектам Ровенской области / Ровен. обл. пед. о-во. – Ровно, 1986.
*121. Повышение экологической культуры // Пути и методы формирования коммунистического сознания / Ровен. гос. пед. ин-т. – Ровно, 1986.
*122. Факультативный курс «Охрана природы» в системе экологического образования и воспитания студентов педагогического института // Тезисы докл. республик. науч. семинара, г. Мелитополь, 1986. – Мелитополь,
1986.
1987
*123. Методические рекомендации по организации и работе экологических троп. – Ровно, 1987.
*124. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов по курсу «Зоология с основами экологии животных» / Ровен. гос. пед. ин-т. – Ровно, 1987.
125. Великі справи «Малої Тімірязєвки» // Рідна природа. – 1987. –
№ 4. – С. 30. – (1).
Розповідається про діяльність біологічного наукового товариства, яке
створене при Демидівській середній школі.
1988
*126. Методическая разработка по курсу «Возрастная физиология и
школьная гигиена (для самостоятельного изучения)» / Ровен. гос. пед. ин-т. –
Ровно, 1988.
*127. Сезонные изменения в жизни животных. – Ровно, 1988.
128. Доки не пізно! : відкритий лист представників трудящих Ровенської і Хмельницької областей Раді Міністрів СРСР, уряду Радянської України
/ В. Баталов, В. Веремеєнко, В. Грищук, А. Меремінський [та ін.] // Червон.
прапор. – 1988. – 4 верес. – С. 1. – (1).
129. В. А. Сухомлинский о воспитании у детей милосердия // В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог-новатор : тез. обл. науч.-практ. конф. –
Ровно, 1988. – С. 12 – 13. – (2).
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1989
*130. Данные, но не все // Сов. культура. – 1989. – 10 июня.
*131. Эстетический аспект экологического воспитания // Гуманизм и
эстетическая культура : тез. обл. конф., г. Ровно, 1989. – Ровно, 1989.
1990
*132. Борьба за мир и экологическое воспитание // Формы и методы
идейно-политического воспитания учащейся молодежи : тез. докл. межвуз.
науч.-практ. конф. – Ровно, 1990.
133. Досвід екологічного виховання учнів в школах Ровенщини / А. Й.
Меремінський, Л. Г. Волянська, О. О. Жигалюк // Формування і становлення
сучасного вчителя. Ч. 1 : проблеми психол.-педагог. підготов. майбут. учителя : (тези доп. наук.-метод. конф., приуроч. 50-річчю Ровен. держ. пед. ін-ту
ім. Д. З. Мануїльського, Ровно, 24 – 26 квіт 1990 р.). – Ровно, 1990. – С. 146 –
147. – (2).
134. Немає гарантії безпеки! // Зміна. – 1990. – 17 квіт. – С. 3. – (1).
Автор розмірковує про екологічну чистоту і безпеку Рівненщини, яка
знаходиться в оточенні трьох атомних станцій (Хмельницької, Рівненської,
Чорнобильської), пише про необхідність розробки альтернативних видів енергії.
*135. Опыт непрерывного экологического образования в Ровенском
педагогическом институте // Информационный листок Ровен. центра науч.техн. информации. – Ровно, 1990. – № 084.
136. Про систему безперервної екологічної освіти у педагогічному вузі
/ А. Меремінський, Г. Воловик, В. Марциновський // Формування і становлення сучасного вчителя. Ч. 1 : проблеми психол.-педагог. підготов. майбут.
учителя : (тези доп. наук.-метод. конф., приуроч. 50-річчю Ровен. держ. пед.
ін-ту ім. Д. З. Мануїльського, м. Ровно, 24 – 26 квіт. 1990 р.). – Ровно, 1990. –
С. 159 – 163. – (2).
137. Сумна статистика або в чиїх руках екологічне виховання // Початк.
шк. – 1990. – № 12. – С. 69 – 70. – (1).
У статті оприлюднені результати вивчення стану екологічного виховання на педагогічному факультеті Рівненського педагогічного інституту та
поставлено питання необхідності безперервного екологічного виховання усіх
школярів – з 1 по 11 класи.
*138. Фенологічні і екологічні оповідання-загадки як форма екологічного виховання учнів // Тези наук. конф., м. Дніпропетровськ, 1990. – Дніпропетровськ, 1990.
139. … Цей сизий туман: чому смог обіймає місто Ровно? // Червон.
прапор. – 1990. – 2 лют. – С. 3. – (1).
Автор висловлює занепокоєння щодо забруднення повітря в Рівному.
Пропонує провести ряд конкретних заходів по оздоровленню повітря в місті.
1991
140. Екологічна направленість в процесі викладання ботаніки / А. Й.
Меремінський, В. П. Марциновський // Тези доповідей міжвузівської конф.
Вінниця, 1991. – Вінниця, 1991. – С. 130 – 131. – (2).
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141. Паразитоценоз фасциол и микробактерий туберкулеза в организме животных / В. О. Киселев, В. П. Марциновский, А. И. Мереминский, А. Я.
Марциновская // Тезисы докладов ІІІ Всесоюзного съезда паразитологов. –
К., 1991. – С. 100. – (1).
142. Що ти знаєш про Полісся? // Рідна природа. – 1991. – № 2. – С. 56
– 58. – (1).
В статті описані заповідні об’єкти Рівненської області, а також наведені рекомендації щодо комплексу робіт в заказниках для учнів місцевих
шкіл.
1992
143. Екологічне виховання дітей дошкільного віку // Гуманізація виховання і навчання дітей дошкільного віку : матеріали наук.-практ. конф. –
Рівне, 1992. – Ч. 1. – С. 178 – 179. – (2).
144. Краєзнавчий напрямок екологічної підготовки вчителів початкових класів / А. Й. Меремінський, В. П. Марциновський, І. П. Зиль // Тези доповідей міжвузівської наук.-вироб. конф., м. Дрогобич, 1992. – Дрогобич,
1992. – С. 10 – 12. – (2).
145. Фенологические и экологические рассказы-загадки // Нач. шк. –
1992. – № 4. – С. 40 – 43. – (1).
Одним із напрямків екологічного навчання і виховання школярів є
фенологічні та екологічні оповідання-загадки. Приклади таких оповідань, а
також використання ігрових методів під час їхнього читання, які розробив
автор, наведені в публікації.
1993
146. Екологічна стежка «Ефемероїди Рівненщини : маршрут : м. Здолбунів – с. Загороща – Корнинський заказник» : путівник / А. Меремінський ;
Л. Лех ; [ред. П. Цецик] ; Рівнен. обл. станція юних туристів. – Рівне : Держ.
ред.-вид. п-во, 1993. – 6 с. – (1).
У буклеті розроблено маршрут, який пролягає від м. Здолбунова через
село Загороща до Корнинського заказника місцевістю типовою для лісостепової зони України. Увага туристів привертається до рослин-ефемероїдів,
тобто до тих, які розцвітають рано навесні і швидко відцвітають. Розповідається також про рослини, занесені до Червоної книги України.
*147. Завдання юним екологам шкіл, позашкільних установ та ПТУ в
ході туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України» / А. Меремінський, А. Лех ; Рівнен. обл. станція юних техніків, Рівнен. держ. пед. ін-т. –
Рівне, 1993.
148. Природа України та її охорона : [метод. посіб.] / А. Й. Меремінський, В. У. Хільковець ; Рівнен. держ. пед. ін-т ; Рівнен. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Рівне, 1993. – 55 с. – Бібліогр. : С. 53. – (3).
149. Туризм і охорона природи : екол. поради для турист.-краєзн. гуртків шкіл, позашк. установ, технікумів, ПТУ / підгот. А. Й. Меремінський, А.
А. Лех. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 48 с. – (1).
В книзі розвиток туризму розглядається під кутом зору охорони природи. Написана на краєзнавчому матеріалі. Включені такі розділи: «Що і як
40

спостерігати туристу», «Екологічні стежки Рівненщини», «Робота в заказниках», «Культура спілкування з природою» та інші.
150. Екологічне виховання студентів під час сільськогосподарської
практики / А. Й. Меремінський, В. П. Марциновський, Р. І. Савчук, І. П. Зиль
// Проблеми трудового виховання і навчання, профорієнтації учнівської молоді : тези доп. наук.-вироб. конф., Рівне, 1993. – Рівне, 1993. – Ч. 1. – С. 65 –
69. – (2).
1994
*151. Біотехнологія. Математичне моделювання та прогнозування в
екології / Ін-т підвищ. кваліфікації пед. кадрів ; А. Меремінський, В. Скрипник. – Рівне, 1994.
152. Методичні рекомендації до розробки рефератів з курсу «Основи
соціоекології» : [для студ. стаціонару та заоч. форми навчання] / А. Й. Меремінський, В. І. Зіненко. – Рівне, 1994. – 14 с. – (2).
1995
153. Екологія у запитаннях та відповідях : метод. рек. / А. Й. Меремінський, І. Б. Грюк, А. О. Курій. – Рівне, 1995. – 31 с. – (2).
*154. Методичні рекомендації до екологічного виховання школярів
(цифри, факти, конфліктні ситуації та інше) / А. Меремінський, А. Курій ; Рівнен. держ. пед. ін-т ; Рівнен. обл. станція юних техніків. – Рівне, 1995.
155. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики
природознавства / А. Й. Меремінський, В. П. Марциновський ; Рівнен. держ.
пед. ін-т. – Рівне, 1995. – 36 с.
*156. Програма гуртка «Юний еколог» для шкіл та позашкільних установ / А. Меремінський, А. Лех ; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1995.
*157. Вивчення природничого біогеоценозу з метою удосконалення
формування екологічних знань студентів / А. Меремінський, Р. Савчук // Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне,
1995.
*158. Діагностика екологічної освіти і виховання // Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1995.
159. Екологічні стежки Рівненщини // Нова пед. думка. – 1995. – № 4. –
С. 53 – 54. – (1).
У статті зазначається, що створення екологічних стежок спрямовано на
вирішення одного з найгуманніших завдань нашого часу – оптимізації відносин людини з природою.
160. Про значення екологічної освіти в народній дидактиці / А. Й. Меремінський, В. П. Марциновський // Матеріали міжвузівської конф. / Рівнен.
держ. пед. ін-т. – Рівне, 1995. – С. 78 – 84. – (2).
1996
161. Коли співає соловейко : про терміни прильоту мігруючих птахів на
Рівненщині // Нова пед. думка. – 1996. – № 1. – С. 43 – 46. – (1).
*162. Ліси Волині як один з важливих факторів екологічного виховання
/ А. Меремінський, Р. Савчук // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.,
Луцьк, 1996. – Луцьк, 1996.
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1997
163. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Основи екології» / Рівнен. ін-т слов’янознавства. – Рівне, 1997. – 17 с. –
(2).
*164. Методичні рекомендації до розробки рефератів та контрольних
робіт з курсів «Основи екології» та «Основи економіки природокористування» / Рівнен. ін-т слов’янознавства. – Рівне, 1997.
1998
165. Методичні рекомендації до розробки рефератів та контрольних
робіт з курсів «Основи екології» та «Основи економіки природокористування» : [для студ. стаціонару та заоч. форми навчання]. – Рівне, 1998. – 13 с. –
(2).
1999
166. Основи екології : метод. рек. для самост. вивч. студ. стаціонар. та
заоч. форми навчання. – Рівне : Рівнен. Будинок науки і техніки, 1999. – 56 с.
– (1).
167. Молодь і екологія // Нова пед. думка. – 1999. – № 1. – С. 36 – 37. –
(1).
У статті висвітлюється методика вивчення рівня екологічної свідомості
студентів рівненських ВНЗ. На основі аналізу анкет ООН з модифікацією
вченого зроблено висновок, що вивчення курсу «Основи екології» сприяє виробленню у студентів екологічної свідомості.
2000
168. Екологічна стежка «Природно-антропогенний комплекс «ОржівСуськ» : путівник / Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Рівнен. обл. ;
[відп. за вип. І. Сацюк ; ред. Ю. Щупак]. – Рівне, 2000. – 6 с. – (1).
У буклеті запропоновано маршрут для туристів, який пролягає від станції Оржів Рівненського району до села Суськ Костопільського району і
включає 11 видових точок. Розповідається про рослинний і тваринний світ
природно-антропогенного комплексу «Оржів – Суськ».
2001
169. Заповідними стежками / А. Й. Меремінський, І. Л. Сацюк. – Рівне :
Рівнен. друк., 2001. – 40 с. : іл. – (1,2).
В книзі розповідається про заповідні об’єкти, що входять до екологічної мережі в Україні та на Рівненщині. Окремий розділ присвячений Рівненському природному заповіднику.
Рец. : Пащук І. З турботою про природу! / І. Пащук // Вільне сл. – 2003.
– 15 січ. – С. 6.
170. Основи екології : (соціоеколог. аспект) : посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / Меремінський А. Й., Меремінський М. А. – Рівне : Рівнен. Будинок
науки і техніки, 2001. – 226 с. – (1,2).
У навчальному посібнику висвітлено соціологічний аспект екології.
Розглядаються загальні питання взаємовідносин між суспільством і зовнішнім природним середовищем. Викладені головні напрями охорони окремих
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природних ресурсів – атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод,
надр землі і ґрунтів, рослин і ландшафтів, тварин. Приділяється увага традиційним і нетрадиційним джерелам енергії та їхній екологічній оцінці. Міститься сучасна заповідна мережа України. Викладені питання екології міста,
проблеми мілітаризму і природи, впливу довкілля на здоров’я людини. Обговорюються проблеми екологічної освіти і виховання, а також розглядаються
різні моделі можливого розвитку стосунків людини і природи. Ці проблеми
розглядаються в краєзнавчому аспекті.
171. Доля диких тварин на Рівненщині // Грані пізнання : наук. зап. Рівнен. міськ. природн.-мат. ліцею / під ред. О. М. Желюка. – Рівне : РМЛ,
2001. – Вип. 3. – С. 127 – 129. – (4).
Висвітлено антропогенний вплив на тварин на території Рівненської
області. Розповідається про історію розселення зубрів, бобрів та інших рідкісних тварин на Рівненщині.
2002
172. Рідкісні рослини і тварини Рівненщини / А. Й. Меремінський, І. Л.
Сацюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2002. – 153 с. – (1,2).
В книзі узагальнюються дані про рідкісних та зникаючих рослин і тварин, які потрапили до Червоної книги. Автори діляться своїми роздумами
про те, що людина своїми діями не повинна зашкодити природному розвитку, наводять конкретні факти негативного впливу на природу Рівненщини.
Про це йдеться в розділах книги «Закон захищає тварин», «Не зашкодь!».
Вміщено також українсько-російський словник назв рослин і тварин, що зустрічаються на Рівненщині і занесені до Червоної книги України, додається
також список видів тварин, які зникли з території України за історичний час.
Рец.: Кам’янський П. А з обкладинки позирає рись / П. Кам’янський //
Вісті Рівненщини. – 2002. – 16 жовт. – С. 4.
Рец.: Пащук І. З турботою про природу! / І. Пащук // Вільне сл. – 2003.
– 15 січ. – С. 6.
173. Гриби Полісся // Вектор дії : наук. зап. Рівнен. міськ. природн.мат. ліцею / за ред. О. М. Желюка. – Рівне : РМЛ, 2002. – Вип. 4. – С. 121 –
124. – (1,4).
В статті описуються їстівні гриби, які зустрічаються на Поліссі, даються поради щодо їх збирання, не зашкоджуючи природі.
174. Життя одне й іншого не буде ! : [інтерв’ю з А. Й. Меремінський] /
розмовляла О. Савчук // ОГО. – 2002. – 4 жовт. – С. 12.
2003
175. Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка – парк-пам’ятка садовопаркового мистецтва державного значення. Бармаківський етнологічний заказник місцевого значення : [на правах рукопису]. – Рівне, 2003. – 5 с. – (1).
176. Про ставлення до «братів наших менших» // Витоки тисячоліття :
наук. зап. Рівнен. міськ. природн.-мат. ліцею / під ред. О. М. Желюка. – Рівне
: РМЛ, 2003. – Вип. 5. – С. 90 – 93. – (1,4).
Висвітлюється історія спілкування людини з тваринами, автор пише,
що людина є гарантом охорони життя звірів і не може вбивати їх або мучити,
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як записано у Всесвітній декларації прав звірів, ухваленої ЮНЕСКО в 1978
році.
2004
177. Обережно: рослини-агресори / А. Меремінський, І. Сацюк // Вільне сл. – 2004. – 11 серп. – С. 6. – (1).
Автори загострюють увагу громадськості на проблемах, пов’язаних з
процесами біологічного забруднення довкілля шляхом занесення в наші ліси
чужинних рослин.
178. Проблеми збереження біологічного різноманіття // Козацька грамота : наук. зап. Рівнен. міськ. природн.-мат. ліцею / під ред. О. М. Желюка. –
Рівне : РМЛ, 2004. – Вип. 6. – С. 119 – 121. – (4).
Автор знайомить з заповідною мережею Рівненської області, пише про
необхідність охорони біорізноманіття та активізації природоохоронної роботи.
2005
179. Ландшафти і рослини Поліського краю / А. Й. Меремінський, І. Л.
Сацюк. – Рівне : ЧІП, 2005. – 34 с. : іл. – (1,2).
В науково-популярному виданні описані найтиповіші ландшафти і рослини Західного Полісся, розглянуті рослини-агресори, рослини-індикатори,
заповідна мережа Рівненщини. Книга збагачує екологічну свідомість населення, сприяє збереженню рідкісних та зникаючих ландшафтів і рослин Поліського краю.
Рец.: Велесик П. Врода Полісся / П. Велесик // Вісті Рівненщини. –
2006. – 20 січ. – С. 14.
Рец.: Мирощук К. Видання для тих, кому милий зелений світ / К. Мирощук // Вільне сл. – 2005. – 22 груд. – С. 12.
180. Про терміни зацвітання рослин у Західному Поліссі // Помаранчева пора : наук. зап. природн.-мат. ліцею «Елітар» / під ред. О. М. Желюка. –
Рівне : ПМЛ «Елітар», 2005. – Вип. 7. – С. 152 – 153. – (4).
Автор розповідає про фенологічні спостереження за найбільш розповсюдженими і рідкісними рослинами Західного Полісся, коротко характеризує рослини за термінами зацвітання: ефемероїди, весняні рослини, літні, а
також пізньолітні рослини.
2006
181. Про міграцію птахів // Сузір’я «Елітар» : наук. зап. природн.-мат.
ліцею «Елітар» / під ред. О. М. Желюка. – Рівне : ПМЛ «Елітар», 2006. – Вип.
8. – С. 137 – 139. – (4).
Розповідається про спостереження за терміном прильоту птахів різних
видів у Рівненській та Волинській областях.
182. Юні захисники природи / А. Меремінський // Охороняти природу
заради життя: матеріали урочистого засід. обл. ради та громадськості з нагоди 60-річчя т-ва [охорони природи]. – Рівне, 2006. – С. 18. – (1).
У виступі А. Й. Меремінський висвітлює багаторічний досвід співпраці
з обласним товариством охорони природи на ниві екологічного виховання
молоді.
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РОЗДІЛ 3. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
А. Й. МЕРЕМІНСЬКОГО
183. Абрагам К. Два часа и вся жизнь / К. Абрагам. – Берлин, 2000. – С.
131. – (1).
184. Грінчак І. Захистити і зберегти / І. Грінчак // Рідкісні рослини і
тварини Рівненщини / А. Й. Меремінський, І. Л. Сацюк. – Рівне : Рівнен.
друк., 2002. – С. 3 – 4. – (1).
У вступній статті до книги її автор – голова президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи, член-кореспондент екологічної Академії наук України І. Грінчак, зазначає, що І. Сацюк та А. Меремінський створили по суті обласну «Червону книгу», підкреслює актуальність розглянутих проблем у розділі «Не зашкодь», дає високу оцінку науковому рівню видання.
185. Закалюк К. Вчений скрябінської школи / К. Закалюк // Червон.
прапор. – 1972. – 5 лип. – С. 4. – (1).
186. Демидівська Мала Тимірязєвка : з досвіду організації природоохорон. роботи в Демидів. середній шк. Млинів. р-ну / Ровен. обл. орг. т-ва охорони природи ; обл. станція юних натуралістів. – Ровно : Облполіграфвидав,
1984. – 6 с. – (1).
У буклеті зазначається, що А. Й. Меремінський неодноразово виступав
з лекціями в шкільному музеї природи у смт Демидівці Рівненської області,
вміщена його фотографія.
187. Кльосов М. Д. Підсумки впровадження у виробництво досягнень
гельмінтологічної науки в УНДІЕВ / М. Д. Кльосов // Ветеринарія : респ.
міжвід. темат. наук. зб. – К., 1973. – Вип. 35. – С. 128, 129. – (1).
Висвітлено роль А. Й. Меремінського у розв’язанні проблем загрозливого гельмінтозу великої рогатої худоби, який був поширений у поліських
районах України.
188. 50 років наукової діяльності Інституту епізоотології Української
академії аграрних наук / М. С. Мандигра, І. В. Степаняк, Л. К. Ліховоз [та ін.]
; редкол. : М. С. Мандигра (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк : Волин. обл. друк.,
2010. – С. 14, 15, 16, 27. – (1).
Характеризується робота А. Й. Меремінського в Інституті епізоотології
УААН, його значний науковий доробок в галузі ветеринарної науки.
189. Сацюк І. У поході за збереження довкілля / І. Сацюк, М. Гуйдаш. –
Рівне, 2009. – С. 114 – 116. – (1).
У книзі дано високу оцінку багаторічної діяльності А. Й. Меремінського як члена Рівненської обласної організації Українського товариства охорони природи.
Див. також № 169, 172, 179.
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З турботою про довкілля (пам’яті професора Артура Йосиповича Меремінського) : біобібліогр.
покажч. / уклад. : Н. О. Нікітіна ; відп. за вип. : В. П. Ярощук ; наук. ред. : О. Л. Промська ; ред. : З.
М. Тирак. – Рівне, 2012. – 62 с. – Серія «Дослідники Рівненського краю».
Біобібліографічний покажчик присвячений пам’яті відомого на Рівненщині вченого в галузі
ветеринарних наук, викладача, еколога, природолюба Артура Йосиповича Меремінського.
До посібника включені бібліографічні описи окремо виданих праць А. Й. Меремінського, публікацій у виданнях, що продовжуються, газетах та журналах. Покажчик вміщує статті, спогади,
висловлювання про А. Й. Меремінського, бібліографічні описи статей про його життя та діяльність. Видання доповнене допоміжним апаратом та фотоілюстраціями.
Посібник адресований науковцям, викладачам, краєзнавцям та всім, хто любить природу рідного краю та займається її збереженням й охороною.
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