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Здобутки рівненських видавців
Вийшов друком 16-ий випуск каталогу «Книга Рівненщини» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (далі –
РОУНБ). Він продовжує інформувати спільноту Рівненщини про
нові книги рівненських видавців і видавництв, котрі впродовж року
надійшли до РОУНБ.
Анотований каталог РОУНБ дає можливість читачеві зорієнтуватись у потоці книг, виданих на Рівненщині, ознайомитися з
новинками краєзнавчої, дитячої, технічної, релігійної літератури,
відкрити для себе нові імена письменників, поетів, фотомитців,
отримати інформацію щодо видавництв, видавців і друкарень краю.
Цікавою для читачів буде інформація щодо кількості книг місцевих авторів (за назвами), що впродовж останніх п'яти років надійшли до РОУНБ: у 2014 р. – 250, у 2015 р. – 292, у 2016 р. – 312, у
2017 р. – 333, у 2018 р. – 272. За сухими цифрами можна наочно
побачити динаміку змін: видавці Рівненщини у 2015–2017 роках
збільшили кількість виданих книг місцевих авторів і перевершили
здобутки 2014 року. Однак у 2018 році фіксуємо зменшення видань
Рівненщини. Що спричинило такий стан речей: можливо,
знецінення гривні, здорожчання матеріалів, з яких формується
книга, передусім паперу? Наразі констатуємо нерадісну тенденцію,
проте будемо сподіватися, що наступний, 2019-ий, виправить
ситуацію. Міська та обласна влада нині на щастя підтримує не лише
одне видавництво чи видавця, а через державне співфінансування
популяризує патріотичну книгу, книгу, що показує героїзм
українського народу в боротьбі проти споконвічного загарбника її
плодючих земель, поневолювача її волелюбного народу.
За тиражами (у тис. прим.) виданих книг динаміка цифр також не
є оптимістичною [статистику видання книг і брошур в Україні та
регіонах подає журнал «Вісник Книжкової палати»]: у 2014 р. – 113,
2015 р. – 104, 2016 р. – 82, 2017 р. – 99, 2018 р. – 82.
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Представимо читачеві цифри надходження видань (за назвами) до
РОУНБ у 2018 році. Серед видавництв лідерами є «Волинські
обереги» – 72 (у 2017 році – 59) та Національний університет
водного господарства і природокористування – 46 (43). За ними
йдуть: Національний університет «Острозька академія» – 10 (17),
Рівненський державний гуманітарний університет – 9 (11),
Письменницька робітня «Оповідач» – 5 (4), «Живе слово» – 2 (16).
Наведемо також кількість книг (за назвами), що побачили світ
завдяки праці рівненських видавців: Олег Зень передав РОУНБ 52
книги (у 2017-му – 57), Микола Дятлик – 29 (32), Володимир
Лапсюк – 4 (9). Інші видавництва і видавці представлені в каталозі
1–3 назвами.
У галузевому аспекті кількість надходжень виглядає так: художня література – 62 (у 2017 р. – 66), у т.ч. видання для дітей – 19,
книги історичної тематики, в т. ч. історія краю – 22 (22), видання
релігійної, духовної тематики – 12 (30), техніка та сільське
господарство – 9 (18), культура, наука, освіта – 22 (24), фізична
культура і спорт – 7 (8), економіка – 11 (14), філологія,
літературознавство – 5 (12), мистецтво – 12 (16), політика, політичні
науки – 3 (4), природничі і фізико-математичні науки – 4 (5),
продовжувані видання – 35 (37).
Оцінюючи друковані видання, які надходять до РОУНБ,
зазначимо, що переважна більшість видавців і видавництв
дотримуються українських державних стандартів при оформленні
титульної сторінки, звороту титульної та вихідних даних на
останній сторінці книги. У книгах вказані видавництво, його
зареєстрована адреса та телефони, електронна пошта, вірно
оформлений бібліографічний опис. Майже не трапляються видання,
де не вказані ані видавництво, ані друкарня.
Зауважимо також, що видання Рівненщини викликають неабияку
зацікавленість у читачів, їх неодноразово запитують земляки, які з
тих чи інших причин роз'їхалися по різних куточках країни та світу.
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Згадаймо знакові видання 2018-го. Низка книг розповідає про
історію, культуру, фольклор і мистецтво різних регіонів
Рівненщини. Про Костопільщину написав книгу «Костопіль.
Події, легенди, імена» [15] знаний місцевий журналіст і дослідник
історії краю Олександр Намозов (видавець М. Дятлик; книга
розповідає про історію міста Костопіль з моменту його
заснування і до наших днів. Використано фотографії і документи з
державних та приватних архівів Польщі, України, Ізраїлю,
особистого архіву автора, а також світлини Олексія Світощука
та Сергія Кундаса), про Володимиреччину – «Святині рідного
краю» [16] – протоієрей Сергій Прокопчук (видавництво
«Волинські обереги»; видання висвітлює історію заснування і
функціонування восьми храмів Володимиреччини – пам’яток
архітектури); про Дубно і Дубенщину – «Світити не згоряючи.
Фотолітопис Дубенської «Просвіти» [4] – просвітянка та краєзнавець Алла Семенюк (видавець О. Зень; у книзі йдеться про
діяльність Товариства «Просвіта» в місті Дубно в ХХ–XXI ст.
Славетний, воістину подвижницький, героїчний і трагічний шлях
пройшла «Просвіта», пережила шалений тиск польського,
німецького, радянського окупаційних режимів, і воскресла вже при
Незалежній Україні); збірник публікацій про Березнівщину –
«Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського
краєзнавчого
музею»
[14]
упорядкувала
директорка
Березнівського районного краєзнавчого музею Наталія Трохлюк
(видавець О. Зень; у науковому збірнику «Літопис Березнівщини»
опубліковані матеріали, що відображають сучасний стан
досліджень Березнівщини – праці науковців, краєзнавців, польові
матеріали, зібрані під час археологічних та фольклорноетнографічних експедицій).
Щороку радує прекрасно надрукованими книгами рівненське
видавництво «Волинські обереги» (керівник – В. Власюк).
Наприкінці 2018 року вийшла друком книга-двотомник «Ми – Рід
Елеми» (редактор-упорядник Анна Лимич-Войнарович) [57, 58]
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обсягом понад 2 тисячі сторінок. Таке видання може представляти
Рівненщину на будь-якій міжнародній книжковій виставці. Воно –
цінний історичний, культурологічний, родознавчий проект, де
скрупульозно зібрані генеалогічні відомості про 5-тисячний
україно-хорватський рід Лимичів, публіцистичні статті українських
і хорватських журналістів, науковців і митців. Цьогоріч, як і в
попередні періоди, рівненські майстри слова не оминають своєю
увагою найменших українців – наших любих діток. Ось, наприклад,
Є. Пірог у видавництві «Волинські обереги» випустила свою книгу
«Агент безпеки Ромчик» [182] (пригодницька повість для дітей
молодшого та середнього шкільного віку зацікавлює читачів
природничими науками, технікою, спонукає до пізнання історії
рідного краю та акцентує увагу на соціально важливих цінностях і
розумінні особистого щастя), а низка рівненських письменників –
Тетяна Сладковська, Зоя Дідич, Лідія Рибенко, Неоніла Диб’як
(упорядник), Олена Медведєва та Любов Ярмолюк – ілюстроване
Ольгою Карновою видання «Оберемок віршів і казок від
рівненських письменників» [181] (літературна збірка рівненських
письменників радо дарує свої найкращі мотиваційні і пізнавальні
твори, які сприятимуть особистісному розвитку дитини.
Читаючи таку книгу, дитина свідомо вчиться рідній мові).
Традиційно на високому поліграфічному рівні надруковані два
фотоальбоми рівненського видавця і фотохудожника Олександра
Харвата «XII Міжнародний салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2017» [189] (у виданні розміщені роботи
лауреатів і переможців міжнародного салону художньої фотографії),
«Я люблю своє місто, я люблю свій край!» [190] (у книзі подані
роботи переможців конкурсу «Кубок Рівного з фотомистецтва»).

Пошануємо також дослідницьку, наукову та краєзнавчу працю
двох рівненських авторів, які впродовж 2018 року надали
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці найбільшу
кількість книг. Микола Пшеничний – письменник і краєзнавець із
Дубно – вісім видань: «Над рікою, над Іквою» [2], «В моїй душі
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горить вогонь» [164], «Дорога додому» [165], «Наша родина не
байдикувала…» [166], «Невтомне серце джерела…» [167],
«Неопалимі дзвони Звенигорода (та листи Ігора Кириловича
Свєшнікова)» [168],
«Прощай убогий Кос-Арале» [169],
«Собори душ своїх бережіть…» [169а]; педагог і науковець
Людмила Лук’яник – п’ять книг: «Словник термінів з
дефектології» [95], «Основи дефектології та логопедії» [88],
«Актуальні педагогічні дослідження у початковій школі» [87],
«Використання інформаційних технологій у процесі навчання»
[264], «Теорія і практика методичної роботи вчителя
початкових класів» [89].
Принагідно згадаємо започатковане 2003 року видання
Рівненської ОУНБ «Інва.net» [232], що слугує передусім людям з
інвалідністю. Провідну роль у зборі, обробці та редагуванні нарисів,
уміщених до цього часопису, відіграє головний бібліотекар,
заслужений працівник культури України Раїса Щербан. 33-тє число
тематично присвячене державним та приватним інтернатним
установам для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. У розділі
«Сторінка лікаря» подані цікаві матеріали щодо лікування вірусних
гепатитів та старту медичної реформи на Рівненщині; у розділі
«Право» порушуються питання про захист від насильства у сім’ї,
монетизацію пільг та субсидій, боротьбу з порушенням трудових
прав працівників роботодавцем. Окрасою інформаційного бюлетеня
є розділи «Творчість» і «Повір у себе», де автори Євгенія
Гембаровська, Георгій Чехович, Тамара Кирдій, Наталія Войтович,
Олексій Рувняк, Василь Герус, Юрій Береза, Дмитро Кравець та
інші описують незламність людської душі. Творчість осіб з
інвалідністю допомагає їм у соціалізації в суспільстві та участі в
сучасному непростому житті. Працівники обласних бібліотек Зоя
Романуха (Рівненської) та Оксана Веденська (Вінницької) в своїх
нарисах описали заходи та інноваційні технології, що допомагають
використовувати бібліотеку і її фонди особам з інвалідністю.
Наприкінці журналу подано огляд спортивних подій.
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Подією в культурному житті Рівненщини та мешканців краю є
фінальна стадія щорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини»,
приурочена до Всесвітнього Дня книги і авторського права (23
квітня). Зазначимо переможців конкурсу 2018 року за номінаціями:
«Краща поетична збірка» – «Пора найкоротшої тіні» (Ростислав
Слободенюк, видавництво «Волинські обереги»); «Краще прозове
видання» – «Сіті Пандори» (Петро Велесик, видавець В. Лапсюк);
«Краще видання з мемуаристики та документалістики» – «Терниста
дорога. Життєвий шлях і пастирська діяльність архімандрита
Мефодія (Сибиковського)» (протоієрей Олександр Кулик, видавець
О. Зень); «Краще довідкове видання» – «Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина» (упорядник Віктор Луц,
видавець М. Дятлик); «Краще видання для юнацтва та молоді» –
«Коли приходить темрява» (Ксенія Циганчук, видавництво «Клуб
сімейного дозвілля»); «Краще видання для дітей» – «Рівненський
буквар» (Олена Медведєва, Письменницька робітня «Оповідач);
«Краще історико-краєзнавче видання» – «Українська політична
еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні
практики на території Волинського воєводства» (Руслана Давидюк,
видавець М. Дятлик); «Молодь про війну» – «Вертеп. Роман про
Майдан» (Олена Захарченко); «Кращий літературний дебют» –
«Живим та щасливим» (Віктор Шупер, «Волинські обереги»);
«Краще поліграфічне видання» – «Георгій Петрович Косміаді»
(Наталія Тарасевич, Лариса Костюк, видавець М. Дятлик); «Краще
художнє оформлення книги» – «Femme Watcher» (авторка
Олександра Григорук, дизайн та ілюстрації Антона Філика,
видавництво «Волинські обереги»). Детальнішу інформацію щодо
лауреатів конкурсу можна отримати на сайті бібліотеки (libr.rv.ua).
Познайомитися з книгами місцевих авторів можна в Рівненській
обласній універсальній науковій бібліотеці за адресою: м. Рівне,
вул. Короленка, 6.
Олег Зень, редактор Рівненської ОУНБ
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Книги та їхні творці
Рівненщина, як і інші регіони України, має чимало своїх
прекрасних митців: художників і акторів, письменників і поетів,
музикантів і архітекторів, краєзнавців і майстрів ужиткового
мистецтва. У їхній когорті одне з чільних місць обіймає Богдан
Йосипович Столярчук – відомий музикант, педагог, поет,
мистецтвознавець, краєзнавець, професор, заслужений діяч
мистецтв України, лауреат мистецької премії ім. Г. Жуковського.
Він належить до краєзнавців, які досліджують ті галузі, в яких самі
є професіоналами. Тому в його книгах, публікаціях в наукових
збірниках та періодичних виданнях, роботі з упорядкування та
редагування книг присутні енциклопедична точність і глибина
аналізу, щирість і ліризм почуттів, глибока шана до діяльності як
своїх колег, так і непересічних митців Рівненщини.
Богдан Столярчук є одним із найактивніших членів Рівненської
обласної організації Національної спілки краєзнавців України,
лауреатом регіональної краєзнавчої премії «За відродження
Волині». «Творчим колективом в одній особі» називають його
журналісти. Він успішно реалізує своє покликання музиканта і
педагога, будучи керівником кількох музичних колективів, виступає
як музичний та літературний критик, редактор, рецензент, пише
ліричні вірші, є автором або укладачем понад 150 поетичних,
музикознавчих, краєзнавчих збірок, членом п'яти творчих спілок
України, лауреатом кількох краєзнавчих та літературно-мистецьких
премій.
Принагідно зауважимо, що впродовж багатьох років Богдан
Йосипович Столярчук активно співпрацює з Рівненською обласною
універсальною науковою бібліотекою як консультант з питань
мистецтва, а також надає допомогу і бере безпосередню участь у
проведенні масових заходів, дарує бібліотеці кожну свою видану
книгу і, відповідно, усі ці видання працівниками РОУНБ заносяться
в фонди закладу та видаються на вимогу читачам. Нижче наведемо
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23 видання останніх чотирьох років, у яких Богдан Столярчук є
автором або редактором-упорядником.
2015 року була видана збірка поезій Галини Макарової зі
Здолбунова. Книгу редагував і упорядкував Богдан Столярчук.
Вірші та казки, вміщені до видання, відкривають добрий,
допитливий та щирий дитячий світ.
Видання спогадів знаного рівненського співака та педагога
Кіма Староскольцева «Зоряні дороги мого життя», що розповідає
про прожите і пережите, фіксує історію Рівного у давніх світлинах,
також редаговане Б. Столярчуком.
Книгу міні-гуморесок «Сміх крізь сльози» створив сам автор.
Збірка смішних оповідок ілюстрована знаними рівненськими
художниками.
Видання нотних богослужінь «Духовні піснеспіви українською
мовою» матушки Наталії Іваник також редагував Богдан Столярчук.
Книга регента архієрейського хору «Знамення» має як теоретичну
так і практичну цінність у справі відродження українського
православного церковного музикування.
Наступні чотири видання, в яких Богдан Столярчук виступає як
редактор-упорядник, присвячені рівненським митцям – Людмилі
Панасівні Ульяновській, відомому хормейстеру, педагогу,
випускниці Одеської консерваторії; Миколі Дацику – композитору,
автору сучасних українських пісень, педагогу, професору РДГУ,
організатору, керівнику і диригенту вокально-хореографічного
ансамблю «Зоря»; Миколі Калітинському – відомому хормейстеру,
педагогу, багаторічному керівнику Рівненської дитячої музичної
школи № 1 ім. М. В. Лисенка, який виховав цілу плеяду музикантів,
багато з яких нині працюють у різних куточках України;
Володимиру Сніжному – народному артисту України, актору
Рівненського обласного академічного муздрамтеатру, митцю, якого
добре пам’ятають вдячні театральні глядачі.
Наступне видання особливо пам’ятне рівнянам і є результатом
багаторічної співпраці керівника Рівненської обласної філармонії,
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музиканта, композитора, режисера і педагога Святослава
Мельничука і Богдана Столярчука, які зібрали текстовий матеріал і
світлини до книги «Шляхи гармонійного натхнення. 75 років
Рівненській обласній філармонії». Цей мистецький фоліант обсягом
у 600 сторінок – справжній літопис розвитку і розквіту культури на
Рівненщині.
2016 рік у творчості Богдана Йосиповича Столярчука
знаменний виданням ще однієї ґрунтовної книги, що вміщує майже
900 сторінок й присвячена 60-річчю створення Рівненського
музичного училища. У книзі розповідається про митців, які вписали
яскраві сторінки до історії навчального закладу, чия педагогічна
робота, творчість і саме життя навіки пов’язані з ним. Велика увага
приділяється мистецьким колективам, внесок яких значно збагатив
культурне життя Рівненщини. Подані творчі портрети митців і їхня
професійна діяльність у Рівненському музичному училищі.
Того ж року побачила світ книга «Микола Годун очима друзів».
Редактор-упорядник Богдан Столярчук зібрав цікаву й цінну
інформацію про непересічну особистість – художника Миколу
Петровича Годуна, який жив і працював у селі Бабин, що на
Рівненщині. У творчому доробку митця значне місце посідають
роботи пейзажної лірики, пов’язані як із рідним краєм, так і з
творчими поїздками до Єгипту, Ізраїлю, Палестини, Туреччини,
Італії, Франції, Росії.
У наступному довідковому виданні «Два поети одного села»
Богдан Столярчук наводить інформацію про поетів з села
Малинівка Гощанського району – Миколу Шакуру та Петра
Нестерука. Земляки бережуть пам’ять про своїх непересічних
односельців, їхнє трепетне слово знаходить свого вдячного читача.
2017-ий рік був, без сумніву, знаковим у творчості Богдана
Йосиповича Столярчука. Йому було присвоєно почесне звання
«Заслужений діяч мистецтв України». Чимало книг знаний він
видає власним коштом, наприклад, «Уляна Кот – майстриня,
берегиня традиційної української культури» – видання, присвячене
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80-річчю від дня народження заслуженого майстра народної
творчості України, співачки, берегині традиційної культури Уляни
Петрівни Кот, уродженки села Крупове Дубровицького району.
Знаковою є також великоформатна книга обсягом понад 680
сторінок «Книга пам’яті РДГУ» – енциклопедичний довідник,
перше видання, що повно і всебічно розповідає про становлення
найбільшого на Рівненщині гуманітарного вишу, віддає шану
педагогам, які впродовж більш ніж 75 років навчали молодь
Поліського краю, прокладали шлях у науку сотням науковців,
розвивали традиційну і сучасну культуру рідного краю.
Цікавою для українського читача є книга Богдана Столярчука
«Трилисник», у якій вміщені його ліричні мініатюри інтимного
характеру українською, білоруською та польською мовами.
У тому ж таки 2017-му вийшло друком друге видання книги
«На шляху до Європи. Микола Лисенко і Рівненщина», присвячене
175-річному ювілею основоположника української класичної
музики Миколи Віталійовича Лисенка, життя і творчість якого
пов’язані з Рівненщиною.
Завершив рік біобібліографічний покажчик «Причастя словом»,
присвячений Богданові Йосиповичу Столярчуку, укладений і
редагований працівниками Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки. Також зауважимо значну допомогу Богдана
Столярчука у виданні бібліографічного покажчика «Лауреати
регіональної премії «За відродження Волині».
І, нарешті, згадаємо минулий, 2018-ий рік. За упорядкування
Богдана Столярчука вийшли кілька книг, присвячених визначним
персоналіям Рівненщини та України, зокрема: «Іван Григорович
Пащук» – до 80-річчя відомого рівненського педагога, журналіста і
краєзнавця, засновника і першого голову Рівненської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України; «Сергій
Рахманінов – племінник Сергія Рахманінова» – книга, присвячена
сім’ї генерала російської імператорської армії Олексія Рахманінова,
двоюрідного брата видатного російського композитора Сергія
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Рахманінова. Родина проживала в Рівному в період 1919–1984 рр.;
«Чеські музиканти – засновники контрабасового мистецтва в
Україні» – довідкове видання, ілюстроване світлинами життєвого і
творчого шляху цих митців, а також нотними прикладами їхніх
творів; «Співає хор ветеранів «Патріот». Видання до 35-річчя
заснування хору ветеранів війни та праці «Патріот», котрий своєю
діяльністю зробив значний внесок у морально-естетичне і
патріотичне виховання молоді Рівненщини. У невеликій книзі «Од
легенди – до пісні. Від рослини – до людини» розглянуто питання
використання у школі на уроках української літератури,
народознавства, музики, образотворчого мистецтва, у позакласній
та виховній роботі – фольклору Рівненського Полісся, що є нині
важливим чинником поширення традиційної української культури у
дитячому та молодіжному середовищі.
Завершує 2018 рік каталог автографів «555 автографів
Богданові Столярчуку» – видання, усі роботи над яким виконали
працівники Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
Ірина Давидчук, Олександра Промська та Олег Зень. Тут уміщено
відомості про автографи на документах з приватної колекції
Богдана Столярчука – книгах, брошурах, програмах вистав, афішах,
листівках, світлинах. Серед авторів дарчих надписів – відомі
письменники, науковці, музиканти, художники, видавці, краєзнавці
з України, Білорусії, Польщі, Росії, Вірменії. Хронологія зібраних
автографів – 1966–2017 рр. Каталог укладений у алфавіті
персоналій. Кожен запис містить відомості про автора автографа,
репродукцію автографа та сторінки видання, де він розміщений,
бібліографічний опис документа. Видання містить допоміжний
апарат: іменний покажчик, покажчик авторів та назв книг,
хронологічний покажчик.
Зауважимо, що ми навели стислі дані про видання, до яких тією
чи іншою мірою причетний Богдан Йосипович Столярчук, який є
їхнім автором або редактором-упорядником. Ось уже понад 30 років
він займається видавничою діяльністю, і за цей час «видав на гора»
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понад 500 книг. Тож цей короткий нарис є своєрідною шаною і
подякою в його нелегкій і копіткій роботі науковця і краєзнавця,
музиканта і педагога. Український уряд належно оцінив
подвижницьку працю Богдана Столярчука, нагородивши його
медаллю «За здобутки в творчій праці» та випустивши в обіг
унікальну іменну марку із його зображенням.
Дмитро Кравець, кандидат філологічних наук,
декан факультету української філології
Рівненського державного гуманітарного університету
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ОБЛАСТЬ У ЦІЛОМУ
Історія краю
1. Квач Р. С. Світочі Почаєва / Р. С. Квач. – Вид. 2-ге, доповн.
й уточн. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 576 с. : іл.
Це видання присвячене художникам і науковцям, освітянам і
просвітянам, релігійним і громадським діячам, військовим і різьбярам,
іконописцям і журналістам, поетам і майстрам, музикантам і бібліотекарям
– плеяді непересічних особистостей, які народилися у славнозвісному
Почаєві. Книга – результат багаторічної пошукової, дослідницької,
краєзнавчої та мистецтвознавчої праці Рити Сергіївни Квач. Для широкого
кола читачів.

2. Пшеничний М. Над рікою, над Іквою : літ. портр. : 100-річчю від дня народж. Миколи Сивіцького присвяч. / М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Дубно : [Б. в.], 2017. – 28 с.
Це видання присвячено 100-річчю від дня народження Миколи
Сивіцького – вченого, просвітянина, журналіста, видавця, політв’язня
сталінських таборів, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії
імені Авеніра Коломийця. Для широкого кола читачів.

3. Реабілітовані історією. Рівненська обл. Кн. 8 / редкол. тому:
М. М. Драганчук (співголова), О. В. Муляренко (співголова),
А. А. Жив’юк (відпов. секр.) [та ін.] ; кер. кол. упоряд.:
А. А. Жив’юк. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – 512 с.
Книга восьма видання «Реабілітовані історією. Рівненська область»
містить анотовані біографічні довідки майже трьох тисяч осіб, які зазнали
політичних репресій радянського тоталітарного режиму, а згодом були
реабілітовані, чиї прізвища починаються на букви Р і С. Видання також
містить спогади жертв політичних репресій та низку документів, що
ілюструють радянську репресивну політику на Рівненщині (тюремне
ув’язнення, вислання на спецпоселення, проведення чекістсько-військових
спецоперацій тощо).

4. Світити не згоряючи. Фотолітопис Дубенської «Просвіти» /
упоряд. А. Семенюк. – Рівне : О. Зень, 2018. – 96 с. : іл.
Книга розповідає про діяльність товариства «Просвіта» в місті Дубно
упродовж ХХ століття і на початку XXI. Славетний, воістину
подвижницький, героїчний і трагічний шлях пройшла вона, пережила
окупаційні режими – польський, німецький, радянський. І воскресла, як
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птаха Фенікс, уже при Незалежній Україні. Фотоальбом стане в нагоді
просвітянам, освітянам, краєзнавцям, журналістам, письменникам і всім,
хто вболіває за долю України.

5. Успадкування та популяризація історико-культурного
надбання Волинського Полісся : зб. наук.-практ. конф. / упоряд.
Л. Сніжко. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 88 с.
У збірнику науково-практичної конференції подано інформацію про
храми Володимиреччини, давньоруські святині Погориння, Велесову
абетку в контексті православного вчення, монастир святої Трійці –
духовний твір князів Чорторийських. Для широкого кола читачів.

6. Хитрий Ч. Нащадки з Чехії біля могил своїх рідних /
Ч. Хитрий. – Рівне : [Б. в.], 2018. – 248 с.
Це видання присвячене пам’ятникам і меморіальним комплексам,
спорудженим у пам’ять про чехів, загиблих у роки Другої світової війни на
Рівненщині. Для широкого кола читачів.

7. Шеретюк Р. «Pietas et Litterae» («Благочестя та Освіта»).
Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець
XVII – пер. третина XIX ст.) : монографія / Р. Шеретюк,
Н. Стоколос. – Рівне : О. Зень, 2018. – 289 с. : іл.
У монографії на значному джерельному матеріалі церковного та
світського походження досліджуються обставини появи та специфіка
роботи низки римо-католицьких орденів на Волині, зокрема виникнення,
особливості діяльності та здобутки культурно-освітньої праці ордену
піарів на Волині. Книга розрахована на студентів, викладачів та осіб, які
цікавляться історією Волині.
Див. також №№ 55, 57, 58, 60, 70, 73, 83, 149, 206, 218– 220, 254, 262,
267, 272.

Місто Рівне
8. Гайдабура О. Це було нещодавно, це було так давно… /
О. Гайдабура. – Рівне : О. Зень, 2018. – 64 с.
У книзі подано історію життя та творчості знаного рівненського
джазового музиканта Олександра Гайдабури. Незабутні миттєвості
голодного післявоєнного дитинства, розповідь про дідуся – офіцера
царської армії, бабусю, маму – артистку Рівненського облмуздрамтеатру,
батька – актора, а згодом офіцера Радянської армії. Видання щедро
насичене фотографіями, зробленими автором власноруч.
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9. Заяц Н. М. Історія Рівного у спогадах і не тільки… /
Н. М. Заяц, В. Ф. Данілічева. – Рівне : О. Зень, 2018. – 84 с.
У книзі вміщені спогади Ніни Микитівни Заяц (Пінчук), роздуми про її
родину, її коріння, місто Рівне. Ніна Микитівна подарувала Рівненському
обласному краєзнавчому музею велику колекцію світлин, документів,
побутових речей, що характеризують попередні історичні періоди. Для
широкого кола читачів.

10. Іван Григорович Пащук – поет, журналіст, краєзнавець :
до 80-річчя від дня народж. / упоряд. Б. Й. Столярчук ; ред.
Г. А. Кревська. – Рівне : О. Зень, 2018. – 124 с. : іл.
У пропонованому виданні читачу представлена інформація про життя і
творчу діяльність відомого рівненського педагога, журналіста, краєзнавця
і поета Івана Григоровича Пащука, якому нині виповнилося б 80 років.
Іван Пащук був засновником і першим головою Рівненського краєзнавчого
товариства, що нині є обласною організацією Національної спілки
краєзнавців України. Книга розрахована на краєзнавців, дослідників,
викладачів та студентів гуманітарних вишів.

11. Гон М. Równe: обриси зниклого міста / М. Гон. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 196 с.
У книзі висвітлено життєдіяльність єврейської національної громади,
яка в десятиліття, що пролягли між двома світовими війнами, становила
більшість населення Рівного. Автор розкрив їхню участь у суспільнополітичному житті, економіці міста, відобразив діяльність громадських
організацій, окремі аспекти міжнаціональних відносин. Видання
адресоване історикам, краєзнавцям, політологам, етнологам, усім, хто
цікавиться минувшиною Рівного зокрема, й вітчизняною історією загалом.

12. Сергій Рахманінов – племінник Сергія Рахманінова / ред.упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2018. – 24 с. : іл.
Книга присвячена сім’ї генерала російської імператорської армії Олексія
Рахманінова, двоюрідного брата видатного російського композитора
Сергія Рахманінова. Родина проживала у Рівному в період 1919–1984 рр.

Райони
13. Коваль Д. Християни віри євангельської Володимирецького району Рівненської області: становлення та розвиток
(1920–1988 роки) : монографія / Д. Коваль ; за заг. ред.
О. Підлужної. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – 584 с.
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Історична розвідка Дмитра Коваля вдало започатковує історичні
дослідження п’ятидесятницького руху на Поліссі. Автору вдалося по
крихтам зібрати історичний матеріал, особливо цінними є документи часів
Другої Речі Посполитої. Для широкого кола читачів.

14. Літопис Березнівщини : наук. записки Березнівського
краєзн. музею / ред.-упоряд. Н. Трохлюк. – Рівне : О. Зень, 2017. –
Вип. 3. – 152 с. : іл.
У третьому випуску наукового збірника «Літопис Березнівщини»
опубліковані матеріали, що відображають сучасний стан досліджень
частини території Українського Полісся – Березнівщини. У книзі вміщені
праці науковців, краєзнавців, полові матеріали, зібрані під час
археологічних та фольклорно-етнографічних експедицій. Видання розраховане на істориків, археологів, етнографів, етнологів, фольклористів,
мистецтвознавців, етномузикологів, учителів і студентів, а також широке
коло шанувальників історичної та етнокультурної спадщини Полісся.

15. Намозов О. Костопіль. Події, легенди, імена / О. Намозов. –
Рівне : М. Дятлик, 2018. – 156 с. : іл.
Книга розповідає про історію міста Костопіль з моменту його заснування
і до наших днів. Використано фотографії і документи з державних та
приватних архівів Польщі, України, Ізраїлю, особистого архіву автора, а
також світлини Олексія Світощука та Сергія Кундаса.

16. Прокопчук С. Святині рідного краю. Православні храми
Володимиреччини : іст. нарис / С. Прокопчук. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 184 с.
Книга протоієрея Сергія Прокопчука висвітлює історію заснування і
функціонування восьми храмів Володимиреччини – пам’яток архітектури.
Вона буде цікавою людям, які шанують і дбають про свої святині, а також
краєзнавцям, науковцям, дослідникам, студентам і учням.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Людина та навколишнє середовище. Охорона довкілля
17. Довкілля Рівненщини – 2017 : доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у
2017 році / Облас. природоохорон. фонд. – Рівне : [Б. в.], 2018. –
280 с.
Основною перевагою доповіді є висвітлення не лише екологічних
питань, а й проблем соціально-економічного розвитку області, що
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виходять далеко за межі діяльності департаменту екології та природних
ресурсів Рівненської ОДА. Вони безпосередньо впливають на стан
довкілля Рівненщини. Нині доповідь є офіційним докуметом, в якому
максимально узагальнюється інформація про стан довкілля у взаємозв'язку
з усіма факторами соціально-економічного розвитку області. Матеріали
рекомендуються для фахівців з екології, працівників органів місцевої
влади, наукових та освітніх установ.

18. Дослідження процесів очищення стічних вод від біогенних
елементів та утилізації енергетичного потенціалу стічних вод :
монографія / О. Грицина, М. Єсін, В. Жукова [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2018. – 267 с.
У виданні наведені експериментально-теоретичні дослідження процесів
очищення стічних вод. Запропоновані методики розрахунку систем
очищення стічних вод. Розглянуті технології утилізації енергії стічних вод
теплонасосними установками. Для наукових працівників, викладачів,
аспірантів, студентів і фахівців водопровідно-каналізаційних підприємств.

19. Лабораторний практикум із екології : навч. посіб. /
М. О. Клименко, О. А. Ліхо, К. П. Турчина [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2018. – 250 с.
У навчальному посібнику викладено методики дослідження з екології,
наведено короткий теоретичний опис до кожної лабораторної роботи,
методику її проведення, прилади, обладнання. Для студентів
неекологічних напрямів підготовки, в навчальних планах яких
передбачено вивчення екології або основ екології.

20. Мельничук В. Г. Бурштин Полісся / В. Г. Мельничук,
М. В. Криницька. – Рівне : НУВГП, 2018. – 236 с.
У довіднику вміщено синтезовану інформацію про поліський бурштин,
як корисну копалину і дорогоцінний камінь. Може бути корисний усім,
хто пов’язаний з бурштиновим промислом. Видання призначене для
студентів вишів спеціальності «Гірництво» та «Науки про Землю».

21. Особливості формування високопродуктивних березовососнових деревостанів Західного Полісся : монографія /
В. М. Гончар, Л. І. Копій, О. М. Клименко [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2018. – 202 с.
Монографія присвячена аналізу лісового фонду, екологічної ролі
листяних деревних порід, а також лісівничим засадам формування

20

високопродуктивних деревостанів на Західному Поліссі. Видання
розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вишів,
спеціалістів лісового господарства.

22. Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу : монографія / М. О. Клименко, Д. В. Лико,
А. М. Прищепа [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2018. – 187 с.
Монографія присвячена оцінюванню міста Рівне за показниками
цитогенетичного моніторингу. Досліджено показники ушкодженості
мікроядер слизової оболонки дітей, оцінено рівні впливу забруднення
атмосферного повітря на захворюваність населення міста. Праця може
бути корисною для органів місцевого самоврядування, фахівців, науковців,
які працюють у галузі екології та розвитку міст на засадах сталого
розвитку.

23. Оцінювання стану територій міста за показниками сталого
розвитку : монографія / М. О. Клименко, А. М. Прищепа,
О. А. Бережицька. – Рівне : НУВГП, 2018. – 221 с.
Монографія присвячена оцінюванню території міста Дубно Рівненської
області за показниками сталого розвитку. Запропоновано методику
оцінювання соціального, економічного та екологічного стану малого міста
та вплив антропогенних і природних чинників на розвиток системи
міського управління. Праця може бути корисною для органів місцевого
самоврядування, фахівців, науковців, які працюють у галузі екології та
розвитку міст на засадах сталого розвитку.

24. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та
шляхи їх вирішення : зб. наук.-практ. інтернет-конф., м. Рівне,
18–20 жовт. 2018 р. / редкол.: Д. В. Лико (голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 416 с.
У статтях розкрито аспекти геоекологічних досліджень регіонів,
екологічні, конструктивно-географічні проблеми. Вагоме місце відведено
висвітленню питань екотуризму, ролі геоінформаційних методів
дослідження у вирішенні проблем природокористування, а також
актуальним напрямам екологічної та природничої освіти. До збірника
увійшли результати досліджень учених у сфері наук за напрямами:
екологія, біологія, географія, сільське господарство. Для екологів,
географів, біологів та працівників АПК.
Див. також №№ 46, 261.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Фізика
25. Лебедь О. О. Радіоактивність у природі, техніці та житті
людини : навч. посіб. / О. О. Лебедь, Ю. М. Галатюк, В. А. Гульчук. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 216 с.
Книга змальовує явище радіоактивності в його фізичному,
біологічному, медичному, енергетичному, екологічному та інших
аспектах. Посібник призначений для позаурочної роботи учнів та
студентів.

Математика. Механіка
26. Власюк А. П. Математичне моделювання деформацій
ґрунтових масивів при дії техногенних факторів : монографія /
А. П. Власюк, М. Т. Кузло. – Рівне : НУВГП, 2017. – 211 с.
У монографії наведено основні закономірності теорії пружності з
визначення напружено-деформованого стану ґрунтових масивів.
Розроблено математичні моделі фільтрації та напружено-деформованого
стану ґрунту з прогнозуванням деформацій водонасичених ґрунтових
масивів та основ при дії техногенних факторів.
Див. також № 221.

ХІМІЧНІ НАУКИ
27. Яцков В. М. Хімія для вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації. Ч. ІI : навч. посіб. / В. М. Яцков,
Б. Д. Войцешевський. – Рівне : НУВГП, 2017. – 381 с.
У посібнику крім розділів, передбачених навчальною програмою для
загальноосвітніх шкіл, введено «Повторення курсу основної школи». Це
дає змогу студентам на початку вивчення курсу опрацювати принципово
важливі теми загальної хімії. Рекомендовано студентам ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації та випускникам загальноосвітніх шкіл.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
28. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних
наук : II Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю
(м. Рівне, 28 листоп. 2017 р.) : матеріали конф. / упоряд.
В. Й. Мельник, Н. Б. Грицай ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 240 с.
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У збірнику опубліковано матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю, де висвітлено широке
коло питань, пов’язаних із теоретичними та практичними проблемами
біологічних досліджень. Особлива увага присвячена питанням екології та
методам навчання біології в школах та ДНЗ. Рекомендовано для наукових
працівників, спеціалістів НДІ, студентів, магістрантів, докторантів та
викладачів вишів.

29. Сяська І. О. Промислові тварини : навч. посіб. / І. О. Сяська ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2018. – 140 с.
У навчальному посібнику розкрито біологічні основи організації
мисливських господарств у сучасних економічних умовах та роль
заповідно-мисливських господарств у збереженні промислових видів
тварин. Рекомендовано для наукових працівників, студентів та викладачів
вишів.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
30. Бабич Є. М. Діагностика, паспортизація та відновлення
будівель та інженерних споруд : підручник / Є. М. Бабич,
В. В. Караван, В. Є. Бабич. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 176 с.
У підручнику розглянуто основні питання будівництва та відновлення
інженерних споруд. Зокрема завдання та етапи обстеження, дефекти і
пошкодження, оцінка технічного стану. Для інженерно-технічних та
наукових працівників, докторантів, аспірантів та студентів будівельних
спеціальностей.

31. Гаєвський В. Р. Підвищення ефективності оборотних систем охолодження мінімізацією кальцій-карбонатних відкладень :
монографія / В. Р. Гаєвський, В. З. Кочмарський. – Рівне :
НУВГП, 2018. – 154 с.
У виданні проаналізовано моделі концентрування розчинних і
малорозчинних компонентів оборотної води. Для працівників енергетики,
екологів, спеціалістів з водопостачання, науковців, студентів та аспірантів
вказаних спеціальностей.

32. Кравець С. В. Машини для прокладання підземних
комунікацій : підручник / С. В. Кравець, А. А. Нечидюк,
О. В. Косяк. – Рівне : НУВГП, 2018. – 270 с.
У підручнику викладено відомості про сучасні прогресивні методи
прокладання підземних комунікацій, будову та роботу машин для їх
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прокладання. Підручник призначено для студентів вишів, магістрів,
аспірантів, інженерно-технічних працівників.

33. Критичноглибинні двоярусні ґрунторозпушувачі : монографія / С. В. Кравець, М. П. Скоблюк, О. В. Стіньо [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2018. – 235 с.
Монографію укладено за матеріалами досліджень кафедри будівельних,
дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
НУВГП, проведених під керівництвом д. т. н., професора, заслуженого
діяча науки і техніки України С. В. Кравця. Рекомендується для
інженерно-технічних працівників.

34. Крівцов В. В. Нарисна геометрія (базовий курс) : навч.
посіб. / В. В. Крівцов, М. М. Козяр. – Рівне : НУВГП, 2019. – 234 с.
Посібник розроблено до курсу нарисної гаометрії. Він містить
теоретичні положення, видання проілюстроване великою кількістю
рисунків, що значно полегшують сприйняття студентами положень та
правил нарисної геометрії.

35. Налобіна О. О. Випробування, сертифікація і стандартизація машин : навч. посіб. / О. О. Налобіна. – Рівне : НУВГП,
2018. – 257 с.
Навчальний посібник відповідає затвердженій навчальній програмі
«Випробування, сертифікація і стандартизація машин» для студентів, які
навчаються за спеціальністю «Машинобудування». Видання містить
матеріал для підготовки до практичних занять, перелік питань для
самоперевірки та тестові завдання.

36. Обладнання та проектування в біоенергетиці та
водоочищенні і управління безпекою праці : підруч. /
Л. А. Саблій, О. М. Бунчак, В. С. Жукова [та ін.]. – 2-ге вид.,
перероб. і допов. – Рівне : НУВГП, 2018. – 377 с.
У підручнику викладено матеріали про обладнання, матеріали та
пристрої, що використовуються в біоенергетиці та водоочищенні, а саме,
при очищенні господарсько-побутових і стічних вод промислового
підприємства, для обробки осадів, що утворюються на очисних станціях.
Для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія».

37. Пахаренко В. Л. Технологія конструкційних матеріалів та
матеріалознавство (обробка металів різанням) : навч. посіб. /
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В. Л. Пахаренко, М. М. Марчук, О. В. Пахаренко. – Рівне :
НУВГП, 2018. – 252 с.
Навчальний посібник відповідає навчальній програмі «Технологія
конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів
механічних спеціальностей вишів. Він містить теоретичні відомості про
загальні принципи обробки металів різанням, основні типи
металорізальних верстатів. Для студентів спеціальностей «Автомобільний
транспорт», «Машинобудування», «Теплоенергетика», «Гідроенергетика».

38. Підвищення ефективності функціонування придунайських рисових зрошувальних систем : наук.-метод. рек. /
В. Сташук, А. Рокочинський, В. Турченюк [та ін.] ; Нац. ун-т
водн. госп-ва та природокористування. – Одеса : [Б. в.] ; Рівне :
НУВГП, 2018. – 107 с.
Підготовлені на підставі узагальнення результатів досліджень
природних, агротехнічних та агромеліоративних умов вирощування рису і
супутніх культур у складних гідрогеологічних умовах дельти Дунаю
Одеської області. Книга призначена для спеціалістів агропромислового
комплексу та працівників меліоративних систем українського
Причорномор’я.

39. Практикум з дисципліни «Деталі машин і підйомнотранспортне обладнання» : навч. посіб. / В. О. Малащенко,
В. М. Стрілець, О. Р. Стрілець [та ін.]. – Львів ; Рівне : НУВГП,
2018. – 227 с.
Відповідно до навчальної програми подано основи інженерних
розрахунків деталей машин та підйомно-транспортного обладнання, що
використовуються при проектуванні, виготовленні, експлуатації та ремонті
автомобільної техніки. Навчальний посібник призначений для студентів
спеціальності «Автомобільний транспорт».

40. Продекологія – 25 / упоряд. А. А. Лозін. – Рівне : М. Дятлик,
2018. – 264 с.
Книга
присвячена
діяльності
науково-виробничої
фірми
«Продекологія», що функціонує на Рівненщині упродовж 25 років, за які
посіла лідируючі позиції на ринках країн СНД і Східної Європи в галузі
проектування та виготовлення магнітних, електростатичних та
вихрострумових сепараторів тощо. Для широкого кола читачів.
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41. Рекомендації з проектування залізобетонних конструкцій
фортифікаційних споруд / Є. М. Бабич, В. В. Житковський,
Л. Й. Дворкін [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2018. – 173 с.
У виданні реалізована методологія проектування захисних конструкцій,
в якій послідовно, залежно від виду зброї, розглядаються питання
механічних характеристик матеріалів, проектування складів з
високоміцних, швидкотверднучих бетонів та конструкцій на їхній основі.

42. Рекомендації щодо застосування композитних матеріалів
для підсилення конструкцій і споруд / Держ. підприємство
«Держ. наук.-дослід. ін.-т буд. конструкцій». – Рівне : НУВГП,
2018. – 60 с.
У виданні вказані вимоги до застосування композитних матеріалів, що
слугують для підсилення бетонних, металевих та дерев’яних конструкцій
та споруд зовнішнім армуванням. Книга призначена для спеціалізованих
підприємств відповідного профілю.

43. Улаштування захисних покриттів у будівництві : навч.
посіб. / В. П. Кизима, А. Г. Куковський, В. В. Яковчук [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2018. – 220 с.
У навчальному посібнику висвітлені питання тепло-, паро-, гідроізоляції, протикорозійних робіт та робіт з улаштування вогнезахисних
покриттів для будівельних конструкцій. Видання призначене для студентів
усіх спеціальностей НУВГП.
Див. також №№ 228–231, 245, 246, 248, 249.

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
44. Власюк А. П. Математичне моделювання перенесення
солей при фільтрації та вологоперенесенні у насиченоненасичених ґрунтах : монографія / А. П. Власюк, Т. П. Цвєткова. – Рівне : НУВГП, 2018. – 198 с.
У монографії досліджено процеси перенесення солей при фільтрації і
вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтах. Побудовано
математичні моделі даних зв’язків, розроблено відповідне програмне
забезпечення, за допомогою якого проведено чисельні експерименти. Для
наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.
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45. Клімов С. В. Локалізація впливу осушувальних систем
застосуванням дренажно-екранних модулів : монографія /
С. В. Клімов. – Рівне : НУВГП, 2018. – 249 с.
У монографії представлено аналіз впливу осушувальних систем на
прилеглі території і проаналізовано локалізацію впливу даних систем
шляхом побудови дренажно-екранних модулів. Наведене теоретичне
обґрунтування основних параметрів розміщення протифільтраційного
екрану відносно дрени з метою перерозподілу зон впливу дрени. Подані
результати лабораторних і польових досліджень. Монографія призначена
для науковців та студентів.

46. Мошинський В. С. Моніторинг осушуваних земель: біологічно-індикаційний підхід : монографія / В. С. Мошинський,
Т. М. Солодка. – Рівне : НУВГП, 2018. – 220 с.
У монографії досліджено інноваційні підходи до вирішення завдання
збору даних про стан осушуваних земель шляхом залучення до цієї
процедури наукових принципів біологічного аналізу та індикації стану
природних систем. Запровадження даних принципів у практику реалізації
моніторингових програм створює перспективи не лише вдосконалення,
спрощення і здешевлення традиційних методів наземних вимірювань, але
й закладає підвалини відносно автономного і важливого моніторингу.
Див. також №№ 21, 34, 38, 227.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
47. Григус І. М. Фізична реабілітація в пульмонології : навч.
посіб. / І. М. Григус. – Рівне : НУВГП, 2018. – 258 с.
У навчальному посібнику викладено однойменну дисципліну в
передбаченому програмою обсязі годин. Підготовлений навчальний
посібник покликаний допомогти засвоїти програми фізичної реабілітації.
Рекомендований для вишів і розрахований на студентів спеціальних
навчальних
відділень,
викладачів
та
практичних
працівників
реабілітаційного профілю.

48. Григус І. М. Фізична терапія в кардіології : навч. посіб. /
І. М. Григус, Л. Б. Брега. – Рівне : НУВГП, 2018. – 268 с.
У навчальному посібнику узагальнено дані науково-методичної
літератури та результати власних досліджень щодо принципів і методів
реабілітації кардіологічних хворих. Висвітлено визначення, класифікацію,
етіологію, патогенез основних захворювань серцево-судинної системи.
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Подаються останні українські та європейські стандарти діагностики й
тактики лікування хворих. Особлива увага надається методикам фізичної
терапії залежно від стану пацієнта. Для практикуючих терапевтів.

49. Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку :
зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; за ред. І. В. Гущука [та
ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2018. – 224 с.
У збірнику висвітлюються різноманітні аспекти, проблеми, пошуки та
знахідки в різних сферах теорії та практики громадського здоров’я.
Рекомендовано науковцям, лікарям, психологам та спеціалістам у сфері
громадського здоров’я.

50. Лебедь С. О. Історичні аспекти та сучасний стан
фальсифікації лікарських засобів в Україні та світі :
монографія / С. О. Лебедь. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 320 с.
У монографії розкрито систему масової фальсифікації лікарських
засобів в Україні нині та історичні передумови цього ганебного явища, що
склалися впродовж останніх десятиліть завдяки небувалому розквіту
корупції в медичній галузі, загалом, і в фармації, зокрема. Для широкого
кола читачів.

51. Лукьянова О. Чудесные ароматы и ароматные чудеса – 2 /
О. Лукьянова. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 268 с.
Книга практикуючого аромапсихолога Ольги Лук’янової розповідає про
чимало дивних пригод та історій, пов’язаних з використанням ефірних
масел в звичайному житті. Авторка щиро ділиться своїми
спостереженнями, роздумами, пізнавальною інформацією. Книга
призначена для тих, хто йде по шляху творчого пізнання оточуючого світу,
а також свого гармонійного місця в ньому.

52. Савлюк С. П. Просторова організація тіла дітей молодшого шкільного віку із деривацією сенсорних систем у процесі
фізичного виховання : монографія / С. П. Савлюк. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 559 с.
У монографії розкрито проблему профілактики та корекції деяких
хвороб дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання в
умовах спеціальних навчальних закладів. Книга призначена для науковців,
викладачів, фахівців з адаптивного фізичного виховання, реабілітологів та
студентів.
Див. також №№ 22, 88, 232.
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СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Історія. Історичні науки
53. Галішевський В. А. Історик та його доба. Громадська,
політична та пам’яткоохоронна діяльність Михайла Брайчевського крізь призму епохи / В. А. Галішевський. – Рівне : М. Дятлик,
2018. – 188 с.
Книга присвячена висвітленню основних складових світогляду та
діяльності Михайла Брайчевського, роботи вченого у царині захисту
українського історико-культурного надбання, ролі історика в утворенні
Народного Руху України. Для науковців, викладачів, студентів та всіх
шанувальників історії України.

54. Гон М. Становлення і розвиток національних держав:
єврейські партії Східної Галичини та українське питання (1918–
1929 рр.) : монографія / М. Гон, О. Постельжук. – Рівне :
О. Зень, 2018. – 232 с.
У монографії аналізується діяльність єврейських партій Східної
Галичини в різних етнополітичних ситуаціях: у час становлення
Західноукраїнської Народної Республіки та її війни з Польщею, в роки
вирішення державно-правового статусу Східної Галичини на міжнародній
арені. Книга адресована політологам, історикам, краєзнавцям та широкому
колу читачів, які цікавляться українсько-єврейськими взаєминами.

55. Долганов П. «Свій до свого по своє»: соціальноекономічний вимір націотворчих стратегій українців у
міжвоєнній Польщі : монографія / П. Долганов. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 232 с.
У монографії розкрито передумови та причини виникнення
українського економічного націоналізму. Подано авторську інтерпретацію
його сутності. Він трактується формою мобілізації нації для її
економічного посилення у визвольних змаганнях. Український
економічний націоналізм трактується двояко: з одного боку, він дозволив
українцям легально відстоювати свої інтереси у Польській державі, а з
іншого,
спричинив
загострення
міжнаціональних
взаємин
на
західноукраїнських землях у 1920–1939 рр.

56. Криза комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька
весна» 1968 року та утвердження режиму «нормалізації» : до
50-річчя «Празької весни» : монографія / Р. Постоловський,
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І. Десятничук, А. Слесаренко [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2018. –
240 с.
«Празька весна» 1968 року з її запереченням сталінської тоталітарної
моделі суспільства та спробою реформування соціалізму стала однією зі
знакових подій другої половини ХХ століття. У колективній монографії на
основі широкої джерельної бази як владного, так і опозиційного
походження, досліджуються причини, хід та наслідки подій 1968–1972 рр.
у Чехословаччині, їхній вплив на подальшу історію країни. Книга
адресована аспірантам, викладачам, студентам вишів, історикам та всім,
хто цікавиться проблемами новітньої історії.

57. Лимич А. І. Ми – Рід Елеми : Родова Книга. Т. I / А. І. Лимич. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 1720 с. : іл.
58. Лимич А. І. Ми – Рід Елеми : Родова Книга. Т. II / А. І. Лимич. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 1320 с. : іл.
Видання – цінний історичний, культурологічний, родознавчий проект,
де скрупульозно зібрані генеалогічні відомості про 5-тисячний українохорватський рід Лимичів, публіцистичні статті українських і хорватських
журналістів, науковців і митців. Для широкого кола читачів.

Етнографія
59. Од легенди до пісні… Від рослини – до людини / упоряд.
В. Г. Бірук ; ред. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2018. – 66 с.
У книзі розглянуто питання використання у Недільній школі на
уроках української літератури, образотворчого мистецтва, музики,
народознавства, у позакласній та виховній роботі фольклору
Рівненського Полісся, що є нині важливим чинником поширення
традиційної української культури у дитячому та молодіжному
середовищі. Для широкого кола читачів.
60. Поліські перлини : Українські народні пісні села Михалин
Березнівського району Рівненської області в записах Йосипа
Федаса (1965–1968 рр.) / упоряд. Л. Іваннікова. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 540 с. : іл.
У збірці вперше публікуються фольклорні записи кандидата
філологічних наук Йосипа Юхимовича Федаса (1948–2013), що
зберігаються в архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ
НАН України. Записи зроблені в рідному селі фольклориста і представляють усну пісенну традицію Рівненського Полісся середини ХХ ст.
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Для фольклористів, краєзнавців,
цікавиться народною культурою.

студентів-філологів

та

всіх,

хто

Економіка. Економічні науки
61. Актуальні питання розвитку економічної науки та її
вплив на становлення громадянського суспільства : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. з інозем. участю, м. Рівне, 20 квіт.
2018 р., / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 279 с.
Матеріали конференції містять тези доповідей учасників з 7 країн.
Видання призначене для органів державного управління та місцевого
самоврядування, громадськості, науковців, викладачів, аспірантів та
студентів.

62. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу
регіонів : матеріали III Всеукр. наук.-техн. конф., м. Рубіжне,
16–22 квіт. 2017 р. / упоряд.: Е. В. Рубан, В. В. Гончаров. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 364 с.
63. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу
регіонів : матеріали IV Всеукр. наук.-техн. конф., м. Рубіжне,
23–27 квіт. 2018 р. / упоряд.: А. С. Бущуєв, Ю. А. Завойських. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 371 с.
У збірниках опубліковано матеріали III та IV Всеукраїнської науковотехнічної конференції, що висвітлюють широке коло питань, пов'язаних із
теоретичними та прикладними проблемами регіонів, що розглядались на
окремих секціях: хімії і хімічних технологій, фармації, екологічних
проблем, технічних наук, економічних та соціальних проблем,
інформаційних технологій, філології та перекладу, довузівської підготовки
молоді та учнів. Рекомендовано для наукових працівників, спеціалістів
науково-дослідних установ, студентів, магістрантів, аспірантів вишів,
фахівців системи освіти та науки.

64. Гладченко А. Ю. Глобальні детермінанти та інституційні
механізми макроекономічної рівноваги / А. Ю. Гладченко. –
Рівне : Волин. обереги, 2018. – 220 с.
У монографії досліджені теоретико-методологічні основи формування
ефективного господарського механізму управління інноваційним
розвитком підприємств. Висвітлені проблеми становлення і практичного
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впровадження механізмів управління інноваційним розвитком. Видання
розраховане на широке коло читачів.

65. Князевич А. О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки : монографія /
А. О. Князевич. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 362 с.
У монографії досліджені теоретико-методологічні основи формування
ефективного господарського механізму управління інноваційним
розвитком підприємств. Висвітлені проблеми становлення і практичного
впровадження механізмів управління інноваційним розвитком. Видання
розраховане на широке коло читачів.

66. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та
практика : монографія / за ред. М. В. Мальчик. – Рівне :
НУВГП, 2015. – 197 с.
У монографії розглянуто актуальні питання управління діяльністю
вітчизняних суб’єктів господарювання на засадах маркетингу та логістики.
Висвітлено теоретичні та практичні аспекти маркетингової та логістичної
діяльності суб’єктів господарювання в реальному та фінансовому секторах
національної економіки України, трансформацію комплексу маркетингу
для сучасних банківських продуктів, методичні підходи до формування
засобів маніпуляції свідомістю споживачів. Для наукових працівників,
підприємців, держслужбовців, викладачів вишів, аспірантів та студентів.

67. Сіпайло Л. Г. Організаційно-економічні засади лібералізації інноваційного підприємництва : монографія / Л. Г. Сіпайло,
Н. А. Сіпайло. – Рівне : НУВГП, 2018. – 126 с.
У монографії досліджено теоретико-методологічні та практичні засади
лібералізації
інноваційного
розвитку суб’єктів
підприємництва.
Розглядаються
організаційно-економічні
форми
інноваційного
підприємництва, ринкові та інституційні механізми лібералізації
інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Монографія призначена
для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і фахівців, які
займаються дослідженням проблем інноваційного розвитку підприємництва в Україні.

68. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів та послуг :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 15 груд. 2017 р. /
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. – 251 с.
Збрник містить тези доповідей учасників конференції з 9 країн,
присвячені переважно взаємовідносинам покупця і продавця,
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запровадженню новітніх технологій і методик маніпуляції свідомістю
покупців у великих торгових мережах. Видання призначене для
керівництва торгових мереж, супермаркетів і гіпермаркетів, а також для
широкої громадськості, науковців, викладачів, аспірантів та студентів.
Див. також №№ 222–226, 238, 239, 247.

Політика. Політичні науки
69. Наукові основи та імплементація світових практик
місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад :
монографія / І. Л. Сазонець, О. І. Алейнікова [та ін.]. – Рівне :
Волин. обереги, 2017. – 216 с.
У монографії проаналізовано процеси запровадження світових практик
управління
місцевими
громадами
та
особливості
місцевого
самоврядування в Україні, визначено пріоритети, проведено теоретичне
осмислення цих процесів. Для фахівців з державного управління,
практичних спеціалістів, які беруть участь у процесі утворення
територіальних громад, та студентів-магістрів, які навчаються за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Держава і право. Юридичні науки
70. Окорський В. П. Організаційно-економічні засади
реформування інститутів місцевого самоврядування та їх вплив
на сталий розвиток об’єднаних територіальних громад (на
прикладі Рівненської області) : монографія / В. П. Окорський,
В. М. Сухович, Я. П. Цецик. – Рівне : О. Зень, 2018. – 364 с.
У монографії наведено результати досліджень проблем впливу органів
місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток Волинської
губернії у XIX – на початку ХХ століття. Узагальнено світовий та
вітчизняний досвід проблем реформування місцевого самоврядування. Для
керівників і службовців органів державного, регіонального та місцевого
самоврядування.

71. Тихончук Л. Х. Інституційно-економічні засади державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій /
Л. Х. Тихончук. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 308 с.
У виданні подано методологічні підходи до визначення пріоритетів
державного управління в системі глобальних інституцій, розвиток
економічної діяльності корпорацій, сучасний стан та розвиток механізмів
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державного регулювання діяльності міжнародних корпорацій. Для
фахівців з публічного управління, політологів, менеджерів, економістів та
спеціалістів, які роблять реальні кроки в дослідженні процесів державного
управління.

72. Хмара М. В. Історія філософії права / М. В. Хмара, В. А. Дем’янчук, Л. В. Крупнова. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 772 с.
У виданні висвітлено зміст, призначення та основні етапи історичного
розвитку філософії права від давнини до сьогодення. Для студентів,
аспірантів, викладачів вишів та юридичних факультетів, а також тих, хто
цікавиться філософсько-правовими проблемами.
Див. також №№ 104, 248, 249.

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
Культура
73. На скрижалях просвітянської долі : зб. ст. та матеріалів,
присвяч. 100-річчю створення Рівнен. «Просвіти» ім.
Т. Шевченка / упоряд. Г. Коломис. – Рівне : [Б. в.], 2017. – 164 с.
Збірник створено з нагоди 100-річчя Рівненської «Просвіти». У книзі
узагальнено інформацію про діяльність громадської організації
«Рівненське міське об’єднання товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка»
за 2003–2017 роки. Виокремлено відомості про діяльність найактивніших
просвітян міста, зокрема про діяльність просвітянського активу,
представників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Для
широкого кола читачів.
Див. також №№ 83, 98, 240, 250, 251, 267.

Наука. Науково-інформаційна діяльність
74. Валіулліна З. В. Концептуалізація діяльності корпорацій в
інформаційно-інституційному середовищі / З. В. Валліуліна. –
Рівне : Волин. обереги, 2018. – 232 с.
У виданні розглянуто методологічні питання розвитку інститутів в
інформаційну епоху, досліджено еволюцію інформаційних систем в
управлінських інститутах, виявлено пріоритетні форми і напрями
діяльності корпорацій в інформаційному середовищі. Для економістів,
фахівців з міжнародного права, менеджерів та спеціалістів з
транснаціональних корпорацій.
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75. Востріков В. П. Практикум з дисципліни «Інтелектуальна
власність» : навч. посіб. / В. П. Востріков, О. Г. Кірічок,
В. М. Стрілець. – Рівне : НУВГП, 2018. – 146 с.
Відповідно до діючої програми курсу «Інтелектуальна власність» у
виданні подано теоретичні відомості і приклади складання заявок для
отримання патентів на винаходи і корисні моделі, товарні знаки та
свідоцтва на авторські права. Книга призначена для студентів
спеціальностей «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології».

76. Гладченко А. Ю. Інституційне забезпечення діяльності
корпорацій в процесі формування глобальної рівноваги /
А. Ю. Гладченко. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 244 с.
У виданні подано теоретико-методологічні підходи до визначення
економічної рівноваги, досліджено методологію сутності циклів і криз,
значення корпорацій у цьому процесі. Для фахівців, які досліджують
процеси транснаціоналізації, практичних спеціалістів, які приймають
участь в організації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних
корпорацій, науковців, аспірантів та студентів.

77. Заяць В. М. Логічне і функціональне програмування.
Системний підхід : підручник / В. М. Заяць, М. М. Заяць. – Рівне :
НУВГП, 2018. – 422 с.
У підручнику подано теоретичні основи та програмні і технічні засоби
логічного та функціонального програмування, ефективні методи і
алгоритми побудови програм як мовою логіки, так і в термінах
функціоналів, підходи до реалізації найчастіше вживаних логічних та
функціональних прикладних програм. Призначений для студентів, що
навчаються за напрямом «Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна
інженерія».

78. Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки : монографія. – Рівне : НУВГП, 2018. – 243 с.
У монографії подані теоретичні, методологічні та практичні основи
формування
організаційно-економічних
засад
інформаційного
забезпечення економіки України в контексті ринкових реформ та
євроінтеграційного вектору розвитку нашої держави. Рекомендовано
широкому загалу фахівців з економіки, менеджменту, екологічної безпеки,
громадських та державних організацій, викладачам, аспірантам і
студентам.
Див. також № 250.
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Освіта. Педагогічні науки
79. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти :
матеріали Перш. Міжнар. педагог. читань пам’яті професора
Т. І. Поніманської (м. Рівне, квітень 2018 р.) / редкол.:
Г. В. Бєлєнька, І. М. Дичківська [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т. – Рівне : О. Зень, 2018. – 125 с.
Збірник містить матеріали, в яких висвітлюються питання гуманізації
освітнього простору дошкільного навчального закладу, сучасних
інноваційних технологій дошкільної та спеціальної освіти тощо. Матеріали
будуть корисними для студентів, аспірантів та педагогів навчальних
закладів.

80. Антонець М. Сучасні проблеми діяльності вчителя у
педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія /
М. Антонець. – Вид. 8-е, допов. – Рівне : Волин. обереги, 2018. –
308 с.
У монографії розкриваються проблеми становлення Василя
Сухомлинського як педагога-гуманіста, новатора, фундатора процесів,
форм і методів шкільного навчання, оцінювання навчальних досягнень
учнів, аналізу уроку, педагогічної творчості та майстерності вчителя. Для
педагогів, працівників освіти, студентів педагогічних вишів, дослідників у
галузі теорії та історії педагогіки, психологів і батьків.

81. Дейнега І. О. Маркетингові комунікації закладів вищої
освіти на ринку освітніх послуг : монографія / І. О. Дейнега ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2018. – 278 с.
У монографії викладена характеристика теоретико-методологічних та
прикладних засад формування маркетингових комунікацій закладів вищої
освіти на ринку освітніх послуг та визначена відповідна соціальна,
економічна, аналітична, правова та організаційна підтримка забезпечення
цього процесу. Для науковців, керівників освітніх організацій, викладачів
вишів, аспірантів та студентів економічних і педагогічних спеціальностей.

82. Дичківська І. М. Підготовка майбутніх вихователів
дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності:
теорія і методика : монографія / І. М. Дичківська ; Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. – 372 с.
У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади професійної
підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної
діяльності, визначено її сутність і структуру. Здійснено порівняльний
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аналіз підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до
інноваційної діяльності у зарубіжних системах освіти. Видання адресоване
студентам та викладачам педагогічних вишів, працівникам дошкільних
закладів.

83. Знаменні та пам’ятні дати 2018 року : мистецько-освітній
довідник / В. І. Прокопчук, М. Ф. Смалько, Л. П. Яковенко ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2018. – 125 с.
Довідник містить перелік ювілейних дат, знаменних та пам’ятних подій
всесвітнього значення та подій, важливих для України та Рівненщини, що
відзначатимуться 2018 року. Видання адресоване студентам та викладачам
вишів, працівникам культури і мистецтва, громадським активістам,
краєзнавцям.

84. Красовська О. О. Теорія і практика професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі
мистецької освіти засобами інноваційних технологій :
монографія / О. О. Красовська. – Рівне : О. Зень, 2017. – 460 с.
У монографії визначено теоретико-методологічні засади професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької
освіти; накреслено етапи становлення і розвитку теорії і практики
мистецької освіти України у XIX–XXI століттях; представлено зарубіжний
досвід професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у
галузі мистецької освіти в країнах ЄС. Для вчителів ЗОШ, викладачів та
студентів вишів гуманітарного спрямування.

85. Левдер А. І. Науково-педагогічна діяльність Івана
Петровича Крип’якевича (1886–1967 рр.) : монографія /
А. І. Левдер. – Рівне : О. Зень, 2018. – 216 с.
Монографія присвячена дослідженню науково-педагогічної діяльності
Івана Петровича Крип’якевича, характеристиці основних періодів наукової
та викладацької роботи, вивченню педагогічної спадщини. У роботі
проаналізовано науково-методичну, навчальну, художню літературу
І. П. Крип’якевича, що може бути використана в навчанні та вихованні
сучасної молоді. Для широкого кола читачів.

86. Легітимне позашкілля. Історія альтернативи / за заг. ред.
І. О. Первушевської. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 240 с.
У виданні узагальнено інноваційні напрацювання Рівненського міського
Палацу дітей та молоді в галузі позашкільної освіти України. Для
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педагогічних працівників позашкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів, початкових мистецьких освітніх закладів, слухачів курсів
підвищення кваліфікації, студентів вишів педагогічного профілю, фахівців
громадських організацій тощо.

87. Лук’яник Л. В. Актуальні педагогічні дослідження у початковій школі : навч.-метод. посіб. / Л. В. Лук’яник ; Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2018. – 100 с.
Навчально-методичний посібник спрямований на підвищення якості
підготовки майбутнього вчителя, що досягається завдяки формуванню
умінь оперувати методами педагогічної науки для здійснення
дослідницьких завдань. Для студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл,
психологів, фахівців-дефектологів.

88. Лук’яник Л. В. Основи дефектології та логопедії : навч.метод. посіб. / Л. В. Лук’яник ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 164 с.
У навчальному посібнику подано загальні знання про корекційну
педагогіку як науку; дітей із порушеннями психофізичного розвитку як
об’єкт корекційної освіти; зміст і процедуру відбору дітей у спеціальні
заклади. Для студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл, психологів,
фахівців-дефектологів.

89. Лук’яник Л. В. Теорія і практика методичної роботи
вчителя початкових класів : навч.-метод. посіб. / Л. В Лук’яник ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2018. – 104 с.
У посібнику розглянуто актуальні питання внутрішньошкільної
методичної роботи за умов розбудови української національної школи.
Комплексно аналізується побудова системи методичної роботи в школі,
досліджуються як загальні питання методичної роботи, так і основні
форми та структури їхньої взаємодії. Видання має стати корисним
порадником щодо практичної реалізації управлінських функцій
оптимальної організації методичної роботи в школі.

90. Омельчук В. В. Педагогіка Василя Сухомлинського –
педагогіка гуманізму : до 100-річчя від дня народж. : навч.
посіб. / В. В. Омельчук. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 264 с.
У посібнику досліджено теоретичне узагальнення проблеми
особистісного типу спілкування, необхідності його використання у процесі
педагогічної діяльності та запропоновано новий підхід до розв’язання
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важливого та актуального завдання експериментальної перевірки
педагогічних умов формування готовності майбутнього педагога до
особистісного типу спілкування.

91. Остапчук М. В. Теоретичні і методичні засади особистіснорозвивального навчання фізики в новій українській школі :
монографія / М. В Остапчук. – Рівне. : Волин. обереги, 2018. –
400 с.
Монографія присвячена дослідженню «особистісно-розвивальної
моделі» в освіті. У ній враховано специфіку мовленнєвої діяльності учнів
при навчанні фізики. Мислення є цілісним, одночасно при цьому задіяні
дві півкулі головного мозку. Когнітивний компонент наповнений
прикладами методики теоретичного вивчення фізики в закладах
природничо-математичного профілю.

92. Остапчук Н. О. Підготовка майбутніх педагогів до
особистісного типу спілкування: досвід, реалії, перспективи /
Н. О. Остапчук. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 224 с.
У навчальному посібнику розглядаються гуманістичні аспекти
педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. Книга призначена для
вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів та викладачів педагогічних
навчальних закладів I–IV рівнів акредитації.

93. Павлова О. І. Лексикологія англійської мови : навч. посіб. /
О. І. Павлова. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 124 с.
У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні питання
курсу з урахуванням сучасного стану лінгвістичної науки: загальні
відомості про лексикологію, морфологічна структура англійського слова
тощо. Книга призначена для вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів та
викладачів педагогічних навчальних закладів іноземної філології.

94. Плиска Ю. Тенденції розвитку особистісної педагогічної
культури вчителя в Україні і Польщі : порівняльний аналіз :
монографія / Ю. Плиска. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. –
408 с.
У монографії розглянуто проблему розвитку особистісної педагогічної
культури вчителя в Україні і Польщі на засадах компаративного аналізу.
Визначено провідні тенденції розвитку означеної культури, виходячи з
українських і польських соціокультурних і освітніх реалій. Книга
адресована фахівцях у галузі педагогіки, науковцям, викладачам,
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студентам вишів, культурологам, усім, хто цікавиться проблемами
особистісної педагогічної культури вчителя.

95. Словник термінів з дефектології / упоряд. Л. В. Лук’яник;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2018. – 96 с.
У словнику термінів з дефектології вміщено термінологічну лексику з
корекційної педагогіки та спеціальної психології. Словник укладено за
довідково-тлумачним принципом, що дозволяє користувачам у стислій
формі і водночас предметно ознайомитися з потрібними поняттями. Для
студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл, психологів, фахівцівдефектологів.

96. Стихун Н. В. Сценічна мова: техніка й культура мовлення /
Н. В. Стихун ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне. : О. Зень,
2018. – 288 с.
На основі методики доцента кафедри театральної режисури РДГУ
Стихун Л. П. був розроблений навчально-методичний посібник. У виданні
представлені техніка й культура сценічного мовлення, зокрема постановка
дихання, розвиток мовного голосу, методи виправлення дикційних
недоліків, орфоепія української мови та норми літературного наголосу;
розкрито значення логіки сценічного мовлення у творчому процесі; надані
методичні поради та вправи на засвоєння логіки мови; запропоновано
методику роботи над текстом із різних літературних жанрів. Посібник
рекомендований для студентів спеціалізації «Сценічне мистецтво»,
учителів загальноосвітніх навчальних закладів, а також викладачів ВНЗ та
інститутів післядипломної педагогічної освіти.

97. Трудове навчання та креслення у контексті сучасних
інновацій: теоретико-методичні аспекти : монографія /
Н. В. Вовк, І. С. Голіяд, Д. Е. Кільдеров [та ін.] ; Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2018. – 410 с.
У монографії розглядаються теоретико-методичні аспекти вивчення
трудового навчання та креслення в контексті сучасних інновацій у
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. Для студентів,
магістрантів, аспірантів, докторантів, учителів, методистів, керівників
органів освіти.

98. Шарапа Г. Підготовка майбутнього вчителя до виховання
в учнів почуття людської гідності : монографія / Г. Шарапа ;
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Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне :
НУВГП, 2017. – 209 с.
Монографія розглядає педагогічні проблеми майбутніх учителів щодо
виховання у школярів почуття людської гідності, схарактеризовано
компоненти цього почуття та критерії оцінювання рівнів готовності
майбутніх учителів до роботи відповідного напряму. Для вчителів,
психологів, аспірантів, студентів, батьків, школярів, усіх, хто прагне мати
почуття людської гідності та культивувати його в підростаючому
поколінні.
Див. також №№ 191–193, 197, 198, 211, 217, 233, 234, 237, 243, 244, 264.

Фізкультура і спорт
99. Годзю-рю карате : навч. програма для ДЮСШ / упоряд.
В. М. Кусій, А. М. Гірак. – Рівне : О. Зень, 2016. – 86 с.
У програмі годзю-рю карате представлені основні розділи та вимоги до
їх опанування, що дає можливість вихованцям реалізувати свої здібності в
процесі вивчення цього виду спорту. Видання адресоване тренерамвикладачам, керівникам федерацій, спортивних клубів, секцій, шкіл, а
також усім, хто цікавиться проблемами навчання та розвитку годзю-рю
карате.

100. Зима І. Я. Вступ до спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» : навч.-метод. посіб. / І. Я. Зима – Рівне : О. Зень,
2018. – 123 с.
У навчально-методичному посібнику представлені навчальні матеріали,
методичні розробки практичних занять, тестові завдання з курсу «Вступ до
спеціальності». Видання адресоване викладачам вишів, фахівцям з
фізичної терапії, ерготерапії, реабілітологам, тренерам, студентам і всім,
хто цікавиться проблемами ерготерапії.

101. Кузнєцова О. Т. Оздоровчі технології у фізичному
вихованні студентів: теорія, методика, практика : монографія /
О. Т. Кузнєцова. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 416 с.
У монографії викладено теоретико-методологічні засади та практичні
питання формування методичної системи застосування оздоровчих
технологій у процесі фізичного виховання студентів. Для викладачів,
докторантів, аспірантів, студентів вишів, фахівців сфери фізичної
культури та педагогіки.
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102. Організація суддівства змагань з армспорту : навч. посіб.
/ О. Є. Комаревич, Д. О. Безкоровайний, В. П. Красов [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2018. – 84 с.
У навчальному посібнику розкриті головні принципи організації,
проведення та суддівства змагань з армспорту, надано характеристики
суддів, висвітлено правила проведення змагань різного рівня. У виданні
містяться контрольні тестові запитання. Посібник призначений для
студентів, спортсменів, тренерів, суддів і фахівців з армспорту.
Див. також № 24.

Туризм
103. Туризм: наука, освіта, практика : матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф. з нагоди 5-ої річниці створення кафедри
туризму та готельно-ресторан. справи у Націон. ун-ті водн.
госп-ва та природокористування (м. Рівне, 15–17 берез. 2018 р.) /
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2018. –
352 с.
Видання присвячене проблемам розвитку туристичної галузі та її
правового забезпечення. Значну увагу присвячено питанням маркетингу та
менеджменту у сфері туристичних та готельно-ресторанних послуг,
зеленого туризму та його ролі в екологічній освіті населення. Для
широкого кола читачів.

Засоби масової інформації
104. Данча Л. Функціонування україномовних мас-медіа в
контексті прикладних характеристик медіаправа : монографія /
Л. Данча. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 336 с.
У виданні досліджено зміст та соціально-комунікаційні функції
прикладних характеристик медіаправа у взаємозв’язку з діяльністю
українських ЗМІ. Адресовано студентам, аспірантам, спеціалістам у галузі
історії соціальних комунікацій і медіаправа.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Мовознавство
105. Мединська Н. М. Ознакові слова в українській мові:
семантична та граматична диференціація : монографія /
Н. М. Мединська ; Міжнар. економ.-гуманітар. ун-т. – Рівне :
О. Зень, 2018. – 420 с.
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У монографії вперше комплексно досліджено частиномовні класи
ознакових слів у семантичному та граматичному вимірах. Для науковців,
аспірантів та студентів філологічних спеціальностей.

106. Сербіна Т. Г. Вступ до мовознавства : навч. посіб. /
Т. Г. Сербіна, А. М. Чеберяк. – Рівне : О. Зень, 2018. – 160 с.
Навчальний посібник містить короткий виклад теоретичного матеріалу і
практикум з дисципліни «Вступ до мовознавства» для студентів-філологів.
Розрахований на аспірантів та студентів вишів філологічних
спеціальностей.
Див. також №№ 96, 235, 236.

Літературознавство
107. Любисток С. Я дякую Тобі : літ. портрет до 70-річчя від дня
народж. Сергія Рачинця / С. Любисток. – Рівне : М. Дятлик,
2017. – 64 с.
У книзі, присвяченій 70-річчю відомого українського поета, прозаїка,
публіциста, пісняра і журналіста Сергія Рачинця, а також 30-літтю від
виходу його першої книги «Запах вітру» у львівському видавництві
«Каменяр», подана не просто белетризована біографія нашого сучасника.
Це – хвилююча мандрівка у минуле, роздуми про непросте сьогодення,
сподівання на краще майбуття України. Для широкого кола читачів.
Див. також № 265.

Художня література
108. Андріяшева Л. Синам : поезії / Л. Андріяшева, С. Сапожнікова. – Рівне : О. Зень, 2018. – 64 с.
Поетична збірка присвячена усім синам України, які захищали рідну
землю на Сході від російської окупації. Для широкого кола читачів.

109. Бабій С. Відпалаю любов’ю : поезії / С. Бабій. – Рівне :
М. Дятлик, 2018. – 56 с.
Лінії життя, творчості і смерті сходяться у новій збірці поета. Для
широкого кола читачів.

110. Бабій С. Вітер на пагорбі / С. Бабій. – Рівне : М. Дятлик,
2017. – 84 с.
У книзі представлені поезії та нариси. Твори переважно присвячені
питанням відродження української мови та культури, повернення пам’яті
про загиблих за Україну повстанців. Для широкого кола читачів.
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111. Бабій С. Волинські елегії / С. Бабій. – Рівне : М. Дятлик,
2018. – 72 с.
У книзі представлені поезії та новели. Тематика творів видання
різноманітна: питання відродження інформаційного коду нації, релігійної
самоідентифікації українського народу, збереження пам’яті про загиблих
повстанців ОУН-УПА. Для широкого кола читачів.

112. Барабаш І. «Боротися і шукати…» / І. Барабаш. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 560 с.
Ця книга про те, як байдужа до педагогіки людина віднайшла той
магнітик, що потяг її до школи й перетворив у борця за Слово і душу
дитини. Ця книга про терпіння та любов, настирливу працю й непереборне
натхнення. Для широкого кола читачів.

113. Басараба В. Блекота : роман / В. Басараба. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 348 с.
Новий твір відомого українського письменника Василя Басараби
розповідає про життя української родини з поліського села впродовж ХХ
століття. Перед читачем постає правда життя і фальш імперської історії,
пропаганди та ідеологічних перекручень тоталітарного режиму. Для
широкого кола читачів.

114. Басараба В. Священний скарб. Слово про рідну мову /
В. Басараба. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 56 с.
Публіцистичний нарис «Священний скарб» – про витоки української
мови, її величну і трагічну долю протягом багатьох віків, її багатство і
красу, роль і значення у житті нашого народу в боротьбі за збереження
свого духу, своєї сутності у світі. Для широкого кола читачів.

115. Береза М. З повним серцем / М. Береза. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 140 с.
У новій книзі письменника Миколи Берези вміщено вірші та поему
«Шосте коло». Поет глибоко замислюється над християнськими основами
прожитого й пережитого, радощами й клопотами нинішнього часу,
гострими проблемами духовності. Для широкого кола читачів.

116. Береза Ю. Ми – у грі! / Ю. Береза. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 92 с.
Книгу відомого українського письменника-гумориста Юрія Берези
складають поеми про спортивні події – чемпіонати світу з футболу. Книга
адресована всім шанувальникам найпопулярнішої у світі гри.
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117. Береза Ю. Що кому / Ю. Береза. – Рівне : Волин. обереги,
2018. – 476 с.
Книгу українського гумориста Юрія Берези складають нові гуморески,
сатиричні та ліричні твори. Для широкого читацького загалу.

118. Боровець Б. Завія / Б. Боровець. – Рівне : Волин. обереги,
2018. – 264 с.
Вихоплені з нашої буденності сюжети перших двох розділів нової книги
автора сповнені пристрастей і переживань, які в одних випадках
возвеличують героїв, а в інших приводять їх до зради і неправди у
відносинах. Для широкого кола читачів.

119. Бричкова Р. Над зневірою та болем / Р. Бричкова. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 80 с.
Нова книга члена Національної спілки журналістів України Раїси
Бричкової розповідає про дивовижних людей сильної волі, переможців, які
слугують прикладом для інших. Героями книги є інваліди, які не
зламалися, не здалися хворобі, що могла б знищити їх життя, а навпаки –
перемогли її, заповнивши свої будні цікавими і корисними справами. Для
широкого кола читачів.

120. Висоцьк: із глибини віків до сьогодення / ред.-упоряд.
Г. Яцута, Н. Рожко, А. Розанович. – Рівне : Волин. обереги, 2018.
– 232 с.
До видання увійшли: історична довідка про Висоцьк Едварда Руліковського, спогади Гітл Фіалкової про події, що сталися у Висоцьку 9 вересня
1942 року, матеріали дослідження учнів Висоцького шкільного лісництва
про ландшафтний державний заказник «Почаївський», розповідь про
найстаріші дерева та ліси Висоцька, про шкільне лісництво тощо. Для
широкого кола читачів.

121. Войтович Н. Мереживо думок : поезії / Н. Войтович. –
Рівне : Волин. обереги, 2018. – 52 с.
Це – друга збірка віршів поетеси з Полісся (перша – «Сповідь моєї
душі», 2017). У ній переважає жіноча лірика, що розкриває погляд
сучасної жінки на життя, проблеми, стосунки між людьми, кохання. Для
широкого кола читачів.

122. Вознюк К. Джерело добра : поезії / К. Вознюк. – Острог :
Р. Свинарчук, 2018. – 72 с.
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У книзі вибраних поезій «Джерело добра» авторка демонструє глибину
душевних переживань, емоційну наснаженість творів. Різноманітна
тематика поезій свідчить про різноплановість творчої особистості поетеси.
Для широкого кола читачів.

123. Волошина Т. Канат : поезії / Т. Волошина. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 146 с.
У книзі вибраних поезій «Канат» авторка замислюється над мотивами
людської душі і краси рідного краю. Її хвилює духовне зубожіння людини,
відтак своїми творами прагне допомогти оновити душу кожного, вдихнути
живодайний струмок любові. Для широкого кола читачів.

124. Волощук С. Фарбари : роман-покаяння / С. Волощук. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 364 с.
У романі Степана Опанасовича Волощука, який нині живе в містечку
Гоща, що на Рівненщині, подано опис давніх коренів родоводу Волощуків
– гіпотетично вихідців з Волощини (нині – частина території сучасних
держав Молдови та Румунії). Для широкого кола читачів.

125. Голуб І. Я вишиваю власними сльозами… : поезії /
І. Голуб ; ред. А. Лимич. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач»,
2018. – 84 с.
Дебютна збірка поезій рівненської авторки Іванни Голуб – вірші, які
написані впродовж 20 років. Життєві колізії переплетені з буденними
турботами жінки – Берегині роду, краю, держави. А також жінки,
сповненої ніжності й тепла, яка шукає квітку свого кохання. Для широкого
кола читачів.

126. Гольдін С. Квінтесенції / С. Гольдін. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 168 с.
У книгу вибраного увійшли твори з чотирьох збірок автора
(«Рівненський полонез», «Пелюстки», «Міста грішних», «Недійсність
правочину»), а також вірш «На старих обрізаних оливах». Для широкого
кола читачів.

127. Єрмійчук Є. М. Відродження / Є. М. Єрмійчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 64 с.
В основу віршованого твору «Відродження» покладені події, описані у
творі Петра Вороб’я «Відблиск», що є продовженням трилогії про
національний рух на Поліссі. Йдеться про долю людей, причетних до
творення Української державності. Для широкого кола читачів.
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128. Жакун М. Г. За честь та волю : повісті / М. Г. Жакун. –
Рівне : Волин. обереги, 2018. – 220 с.
До видання увійшли дві повісті автора. У першій – «За честь та волю»
йде мова про створення загонів УПА та збройну боротьбу проти німецьких
і радянських окупантів на Поліссі. У другій – «Гарем Савелія
Соловейчика» йде мова про 32-річного парубка, який не може визначитися
з якою із дівчат зв’язати свою долю назавжди. Для широкого кола читачів.

129. Жданюк О. Світанок моїх надій / О. Жданюк. – Рівне :
О. Зень, 2018. – 108 с.
У дебютній збірці авторка Олеся Жданюк змальовує прекрасні почуття
людської душі – любов до рідних і близьких людей, відданість
Батьківщині, пошанування правічних традиційних цінностей. Смислові
акценти творів поетичної збірки формують у кожного читача шану до
рідної мови, віру в Творця усього сущого. Для широкого загалу
шанувальників поетичного слова.

130. Загаєвська О. Долетіти до неба / О. Загаєвська. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 68 с. : іл.
Книга поезій Оксани Загаєвської – це передусім спроба поетичними
засобами відобразити відчуття єднання людини і Бога, відчуття поклику
небес, які манять непересічну людину своєю чистотою, своїм лагідним
промінням, ніжністю і неозорістю. Для широкого кола читачів.

131. Зембала М. Зустрічі. Повість про віру в людину. Розмова з
Давидом Кубьятовським / М. Зембала. – Острог : НУ «Остроз.
акад.», 2018. – 356 с.
Книга розповідає про життя і професійну діяльність польського
кардіохірурга із м. Забже, директора Сілезького центру хвороб серця
Давида Кубьятовського. Для широкого кола читачів.

132. Ивченко О. Слово о полку музпедово / О. Ивченко. –
Ривне : О. Зень, 2018. – 92 с.
Поетичними рядками Олександр Івченко – викладач Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету – розповідає про
історію та викладачів свого вишу. Тонкий і дотепний гумор автора
перекликається з сатиричними замальовками із життя сучасної вищої
школи. Для широкого загалу шанувальників поетичного слова.

133. Качуровська А. Тебе люблять / А. Качуровська. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 36 с.
47

Усі поезії цієї збірки – деталі, зібрані в чорну діру, де будуть губитися
усі розумні чи не дуже розумні думки. Кожна літера й задумка є винятково
особливістю авторки. Вони летять повз свідомість та вириваються назовні.
Для широкого читацького загалу.

134. Качуровський І. Курс зюйд-вест / І. Качуровський ;
упоряд. В. Климентовська. – Рівне : В. Лапсюк, 2018. – 64 с. –
(Серія «Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в
Рівному» ; ч. 30).
У книзі вміщено твори лауреата Національної премії імені Тараса
Шевченка – письменника, перекладача-поліглота, літературознавця,
критика. Доробок автора приваблює не кількістю, а передусім якістю,
свіжим, неупередженим поглядом. Для широкого кола читачів.

135. Кондратюк А. Батькова клуня / А. Кондратюк. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 172 с.
До нової книги відомого сучасного українського письменника Андрія
Кондратюка увійшли повість, розмисли, спогади, спостереження, написані
в останні роки. Для широкого читацького загалу.

136. Корецький М. Збагнути свій шлях / М. Корецький. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 36 с.
Видання присвячене боротьбі людини з набутими залежностями.
Зокрема на конкретному життєвому прикладі подано життєпис молодої
людини, яка захворіла на ігроманію – хворобу, що знищує духовність
людини, руйную її здоров’я, особисте та суспільне життя. Для широкого
кола читачів.

137. Кохан И. Миниатюры жизни / И. Кохан. – Ривне : О. Зень,
2018. – 104 с.
У третій збірці поезій Ірини Кохан читач знайде і ніжну мелодійність, і
пастельність тонів, і захоплення справжніми почуттями до рідної землі, до
коханого, до людей. Весняне пробудження природи втілюється в думках
поетеси, словах, образах, наповнює новими фарбами наше життя. Авторка
згадує прожиті роки, оцінює час, у якому ми живемо, роздумує над
прекрасним почуттям кохання. Для широкого кола читачів.

138. Крока К. Спрага пожовклого листя / К. Крока. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 72 с.
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До нової книги Клавдії Кроки увійшли вірші, написані в різні роки,
освячені почуттям щирої любові. Для широкого читацького загалу.

139. Курат Э. Тот, кто путешествует во тьме / Э. Курат. –
Ривне : Н. Дятлык, 2018. – 88 с.
«Той, хто мандрує в темряві» – збірник віршів-роздумів, концентрат
особистих спостережень та глибоких емоційних переживань автора. Для
широкого кола читачів.

140. Куц В. І. Шануймося! Родовідна пам’ятка / В. І. Куц. –
Рівне : Волин. обереги, 2018. – 180 с.
У книзі Віктор Іванович Куц описує історію власної родини, проводить
генеалогічні лінії своїх предків і нащадків, що являє собою цінну родову
пам’ятку. Для широкого читацького загалу.

141. Лимич-Войнарович А. По любов. Жінка і душа : вибрані
поезії / А. Лимич-Войнарович. – Рівне : Волин. обереги, 2018. –
228 с.
До книги відомої рівненської поетеси Анни Лимич-Войнарович
увійшли поезії, написані впродовж 30 років. Це видання – щира сповідь
жінки, сповненої невичерпної любові. Вона – глибоко психологічна,
символічно-філософська, щира й відверта, до певної міри – інтимна. Для
широкого читацького загалу.

142. Люліч В. World of wodrs : переклади / В. Люліч. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 124 с.
У книзі вміщено переклади авторів різних континентів, країн,
світоглядів, мов. Творчість представлених авторів різножанрова,
різнотематична, різностилістична, особлива. Для широкого читацького
загалу.

143. Мазепа І. (гетьман). Писання : літ. спадщина Мазепи /
І. Мазепа. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 78 с.
У виданні подано наукове дослідження призабутої літературної
спадщини величного українського гетьмана Івана Мазепи. Для широкого
читацького загалу.

144. Макаров Ю. Сказка для взрослых / Ю. Макаров. – Ривне :
О. Зень, 2018. – 140 с.
Автор розкриває зміст однієї історії, дія якої відбувається на початку
нашого століття у лісовій державі, що живе в самому центрі Європи. Між
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героями казки – птахами і звірами – точаться суперечки, дискусії, врештірешт йде боротьба за виживання і, головне, – за владу. Тож розмірковуючи
над сучасним життям, зважаючи на перебіг історичних подій, вдумливий
читач знайде серед метафор і алегорій казки зерно істини. Для широкого
кола читачів.

145. Мартинова З. Терновий вінець України / З. Мартинова. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 72 с.
Авторка поетичної збірки пропонує читачеві свої нові патріотичні
віршовані твори. Чимало подій записано зі слів очевидців. Збірочка
укріпить наші сили в боротьбі за волю й незалежність, а окупантів і
грабіжників народу приведе до покаяння.

146. Марців О. Душею чуючий почує / О. Марців. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 40 с.
Це перший літературний доробок рівненської поетеси, в якому вона
через віршовані рядки розкриває свої стосунки з Богом, по-філософськи
осмислює свої почуття, біль, радість та переживання.

147. Мельникова В. Серце на ниточці / В. Мельникова. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 128 с.
У повісті «Серце на ниточці» мова йде про кохання між мужнім
учасником АТО майором Калиниченком і щиросердною жінкою
Надійкою. У книзі читач знайде знайомі краєвиди парку «Лебединка»,
проспекту Миру, галереї «Євро-арт», ресторану «Іоланта» тощо. Для
широкого кола читачів

148. Миколин С. Без назви : поезії / С. Миколин. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 180 с.
Віршована збірка Серія Миколина є продовженням його доробку творів
духовно-пізнавального спрямування. Ця книга написана про життя, в
якому радість потрібно творити добрими вчинками і це є спосіб життя.
Для широкого кола читачів.

149. Обпалені «мирним атомом» : книга слави і пам’яті
ліквідаторів Чорнобильської катастрофи [із] Зарічненського
району Рівненської області. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 208 с.
Це видання присвячено мешканцям Зарічненщини – учасникам
ліквідації техногенної катастрофи на ЧАЕС. У книзі представлені
біографії, світлини, документи усіх краян – безпосередніх учасників
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ліквідації найвеличнішої у світі катастрофи. Видання адресоване
краєзнавцям, викладачам і студентам вишів, учням загальноосвітніх шкіл,
бібліотечним і музейним працівникам, а таком усіх, кого цікавить минуле
України та Зарічненщини зокрема.

150. Паливода П. Упав сірий туман на долину : поезії /
П. Паливода. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 152 с.
Віршована збірка Петра Паливоди об’єднала поезії різних років,
освячені світлим почуттям щирої любові. Для широкого читацького
загалу.

151. Перехрестя доль : літер.-краєзн. альманах / упоряд.
М. Солтис-Смирнова. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 200 с.
Літературно-краєзнавчий
альманах
приурочений
до
25-річчя
громадської організації «МАК» – літературного об’єднання, яке
згуртувало захоплених літературною творчістю працівників Рівненської
атомної станції. Для широкого читацького загалу.

152. Піднебесна О. Стежиною слів : поезії / О. Піднебесна. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 164 с.
Віршована збірка «Стежиною слів» – певний етап життя вже немолодої
людини, яка хоче донести до інших дух того нелегкого часу, в якому їй
довелося жити і працювати. Для широкого читацького загалу.

153. Подик О. Зерна добра : поезії / О. Подик. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 192 с.
Віршована збірка Олександра Подика – дебютна. У 2013 році автор
закінчив
Національний
університет
водного
господарства
та
природокористування. Вірші почав писати ще у студентські роки. Для
широкого кола читачів.

154. Пшенична Л. У сяйві соняхів : поезії / Л. Пшенична. –
Дубно : [Б. в.], 2017. – 32 с.
Вірші авторки переважно присвячені темі війни: мужності і
побратимству, жертовності та міцності дружби українських воїнів. Поезії
змушують читача збагнути ціну життя, за яке хтось із земляків
розплачується своїм. Для широкого кола читачів.

155. Рачинець С. Криниця для спраглих : поезії / С. Рачинець.
– Рівне : Волин. обереги, 2018. – 104 с.
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«Криниця для спраглих» – нова збірка віршів відомого українського
письменника Сергія Рачинця, лауреата багатьох літературно-мистецьких
нагород. У ній, як і в попередніх, автор намагається допомогти людям, які
приходять до Христа, не залишатися наодинці. Для широкого читацького
загалу.

156. Рачинець С. Щастя на двох : поезії / С. Рачинець. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 64 с.
Відомий сучасний письменник Сергій Рачинець за свою творчість
удостоєний багатьох нагород. «Щастя на двох» – це його 54-та книжка, яка
є своєрідним романом у віршах, збіркою інтимної лірики. Для широкого
читацького загалу.

157. Рівне літературне : альманах / упоряд. В. Мазаний. –
Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2018. – 112 с.
Альманах «Рівне літературне» має риси змістовного видання як зразка
читабельності і носія сучасної літературної якості на фоні прикрого чтива
так званої масової культури. Авторами збірника є, зокрема, лауреати
рівненської міської літературної премії імені Уласа Самчука, переможці
інших авторитетних літературних конкурсів – Степан Бабій, Василь
Басараба, Микола та Юрій Берези, Борис Боровець, Петро Велесик, Ніна
Дворницька, Неоніла Диб'як, Зоя Дідич, Микола Кащук, Микола Кривий,
Анна Лимич, Олена Медведєва, Ірина Одерако, Микола Панченко, Лідія
Рибенко, Іван Сидорчик, Михайло Степанюк, Євген Шморгун та
Валентина Люліч. У запропонованих творах письменники різнобічно
демонструють свої духовні, гуманітарні, смислові пошуки, що є основою
літературних справжностей у професійному вимірі, які базуються на
вимогах жанрів, мовно-стилістичних ознаках текстової стрункості.
Майстри пера утверджують цінності добротворчої естетики – вона
вдивляється в серце людини і звертається до її моральних глибин. Для
широкого кола читачів.

158. Садоха К. Читай і вір : поезії / К. Садоха ; літератур. ред.
А. Лимич. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2018. – 60 с.
Рівненська юна авторка опублікувала дебютну збірку поезій і пропонує
зазирнути своїм одноліткам у її внутрішній світ. І назвою, і щирим
наповненням Каріна закликає читача повірити її емоціям, переживанням,
та власному погляду на життя.

159. Сербін Г. Роки, події, зустрічі : новели-спомини / Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 174 с.
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Нова книга прозаїка, краєзнавця, публіциста, поета, заслуженого
журналіста України, довічного творчого стипендіата Президента України
Георгія Павловича Сербіна – це доповнення до книги, що вийшла друком
2017 року. До видання увійшло 30 новел-споминів. Це лише частка подій і
зустрічей на 60-річному творчому шляху журналіста й письменника.

160. Супонькіна-Лагнюк В. Ритми сьогодення : поезії /
В. Супонькіна-Лагнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 92 с.
«Ритми сьогодення» – це творчий потік думок і емоцій. Своєрідний
ритм, а, можливо, аритмія – відчуття Життя авторкою. Для неї поезія –
спосіб вивільнити власні думки, розповісти чужі життєві історії. Для
широкого кола читачів.

161. Тучинський передзвін : альманах / упоряд. Н. Янчук. –
Рівне : Овід, 2018. – Вип. 4. – 336 с.
«Тучинський передзвін» – мистецький альманах поетів та митців, доля
яких пов’язана із селом Тучин Гощанського району Рівненської області.
Автори уболівають за долю України, змушують замислитись, ведуть за
собою. Книга кличе у світ духовної краси та гармонії.

162. Філонюк Г. Синьоокий Муз-чина : поезії / Г. Філонюк. –
Острог : Р. Свинарчук, 2018. – 84 с.
Чудова ритмомелодика. Різноманітна тематика. Чудово переданий
духовний і душевний стан закоханої жінки. Прекрасні переклади (Валерій
Полковський, Канада).

163. Царик Г. Такий навколо світ прекрасний… / Г. Царик. –
Рівне : Волин. обереги, 2018. – 160 с.
До видання увійшли поезії, написані в різні роки, які раніше не
видавалися. Автор не групує вірші тематично за розділами чи за роками
написання, а розміщує їх в алфавітному порядку. Для широкого кола
читачів.
Див. також № 255–260, 262, 266, 268–272.

Публіцистика
164. Пшеничний М. «В моїй душі горить вогонь» / М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Дубно : [Б. в.], 2017. – 32 с.
Видання присвячене ювілеям знаних мешканців Рівненщини та
культурно-мистецьких організацій: 100-річчю з дня народження видатного
дубенського краєзнавця, етнографа, публіциста, бібліографа, поліглота та
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бібліофіла Ігора Лозов’юка; 60-річчю від дня народження в Острозькому
районі поета і дисидента Миколи Козлика (творчий псевдонім – Микола
Вівчарук); 20-річчю утворення Дубенської організації Національної спілки
письменників; 100-річчю створення на Рівненщині Товариства «Просвіта».
Для широкого кола читачів.

165. Пшеничний М. Дорога додому / М. Пшеничний ; ред.
Л. Пшенична. – Дубно : [Б. в.], 2018. – 32 с.
У книзі подано літературно-мистецький портрет художника Павла
Тарасюка. Він, успішно закінчивши Мирогощанську середню школу,
відразу почав тут учителювати. Свого часу, переживши випробовування
атомної бомби на Семипалатинському військовому полігоні, дивом
залишився живим. Є автором багатьох сотен полотен, відомих не лишень в
Україні, але й далеко за кордоном. Одна з картин – у власності експрезидента США Дж. Буша. Для широкого кола читачів.

166. Пшеничний М. «Наша родина не байдикувала…» /
М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Дубно : [Б. в.], 2018. – 48 с.
Видання присвячене 110-річчю від дня народження Юрія Федоровича
Шумовського. Він прославив рідний край і всю Україну на трьох
континентах – в Європі, Африці та Америці. Ми ж, його земляки, досі
перед ним у великому боргу. Невтомною працею він об’єднував нації,
хоча, безперечно, найбільше любив Україну. Для широкого кола читачів.

167. Пшеничний М. Невтомне серце джерела / М. Пшеничний ;
ред. Л. Пшенична. – Дубно : [Б. в.], 2017. – 32 с.
Видання присвячене 120-річчю від дня народження Бориса Тена.
Микола Пшеничний як найперший лауреат літературно-мистецької премії
імені Бориса Тена (1987 р.), спробував зібрати воєдино деякі свої
публікації про славетного поета, мовознавця, етнографа. Для широкого
кола читачів.

168. Пшеничний М. Неопалимі дзвони Звенигорода (та листи
Ігора Кириловича Свєшнікова) / М. Пшеничний ; ред.
Л. Пшенична. – Дубно : [Б. в.], 2017. – 40 с.
Видання розповідає про життя та діяльність славетного українського
археолога, доктора історичних наук Ігора Кириловича Свєшнікова,
дитинство якого пройшло в селі Хотин Дубенського повіту (нині
Радивилівського району Рівненської області). Для широкого кола читачів.

169. Пшеничний М. «Прощай убогий Кос-Арале» /
М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Дубно : [Б. в.], 2018. – 60 с.
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Видання присвячене 170-річчю написання Т. Г. Шевченком реквієму
«Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?..». Шевченкініана письменника,
просвітянина, краєзнавця Миколи Пшеничного – це півтисячі поезій,
перекладів, наукових досліджень, нарисів, краєзнавчих статтей тощо. Для
широкого кола читачів.

169а. Пшеничний М. «Собори душ своїх бережіть…» /
М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Дубно : [Б. в.], 2018. – 32 с.
Видання присвячене 100-річчю від дня народження українського
письменника Олеся Гончара і 50-річчю його роману «Собор». Ювілейне
есе подане в листах, документах та споминах про майстра українського
слова, роздумах про те, чого ми не маємо права забувати. Для широкого
кола читачів.

Дитяча література
170. Бацмай Т. Їжачок-хитрячок / Т. Бацмай ; худож.
О. Мудрик. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – 12 с.
171. Бацмай Т. Моя Україна / Т. Бацмай ; малюнки
О. Мудрик. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 12 с.
Завдання цих книг – познайомити маленьких читачів з буквами та
звуками рідної мови і показати, що звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви
пишемо і бачимо. Видання запропоновані для спільного читання – навчити
дитину отримувати задоволення від процесу пізнання та власних роздумів,
розвинути уважність, логічне мислення, загальну культуру мовлення.

172. Берестяний О. Схвильований світ / О. Берестяний. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 40 с.
Нова, дивовижна, несподівана книга рівненського поета Олександра
Берестяного. Автор з неабияким почуттям гумору змальовує словом
веселковий всесвіт рідної української мови. Для дітей молодшого
шкільного віку.

173. Вільшенко Я. Царівна Жаба / Я. Вільшенко. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 28 с.
У книзі подана народна казка, переспівана відомим українським
письменником Ярославом Вільшенком (Антоном Лотоцьким) (1881–1949).
Головна героїня казки – заклята своїм батьком царівна, перевтілена в жабу,
яка стає дружиною і найкращою господинею наймолодшому з трьох
братів-князенків. У виданні розміщені оригінальні ілюстрації – ніби
намальовані дітьми середнього шкільного віку. Для дітей молодшого
шкільного віку.
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174. Голуб І. Матусині віршики / І. Голуб. – Рівне : Письмен.
робітня «Оповідач», 2018. – 24 с.
Книга віршів Іванни Голуб цікава для сімейного читання та вивчення
дітками для загального індивідуального розвитку. Добро, краса, любов,
щастя – ось основні цінності, яким вчить авторка, мама п’ятьох чудових
дітлахів. Для широкого кола читачів.

175. Голуб І. П’ять сонячних казок / І. Голуб. – Рівне :
Письмен. робітня «Оповідач», 2018. – 24 с.
Нова книга дитячих казок Іванни Голуб припаде до душі наймолодшим
читачам нашого краю. Пригоди звірят, погода, лісові історії – усе це
далеко від міського буття, де панує суцільних рух маших, які забруднюють
навколишнє середовище, і людей. Казочки сповнені теплотою, затишком
та спокоєм. Для широкого кола читачів.

176. Городний О. Слова-зоряниці / О. Городний. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 96 с.
Книга Олексія Городного містить вірші, загадки, скоромовки, котрі
допоможуть батькам, вихователям і вчителям довірливо спілкуватися з
дітьми, а дітям – не лише почерпнути нові знання, а й краще зорієнтувавтись у таких поняттях як дружба, родина, природа, екологія, духовність.
Для дітей молодшого шкільного віку.

177. Довга Ю. Слово, що лікує серце / Ю. Довга ; іл. Н. Качановська. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – 8 с. : іл.
178. Довга Ю. Чия мама найкраща? / Ю. Довга ; художник
Н. Качановська. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – 8 с. : іл.
179. Довга Ю. Зимова знахідка / Ю. Довга ; художник Н. Качановська. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – 8 с. : іл.
180. Довга Ю. Мудра порада / Ю. Довга ; художник Н. Качановська. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – 8 с. : іл.
Прекрасно ілюстровані чотири дитячі книги підготовлені українською
мовою у США спеціалістами християнської місії «Гамаліїл та друзі». Для
дітей молодшого та середнього шкільного віку.

181. Оберемок віршів і казок від рівненських письменників /
ред.-уклад. Н. Диб’як. – Рівне : О. Зень, 2018. – 16 с.
Літературна збірочка рівненських письменників радо дарує свої
найкращі мотиваційні і пізнавальні твори, які сприятимуть особистісному
розвитку дитини. Читаючи таку книгу, дитина свідомо вчиться рідній мові,
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розуміє важливість знань і окреслює свої бажання й основну мету, до якої
повинна прагнути з самого дитинства. В новій книзі читач знайде цілу
низку дотепних віршів і казок про кумедні пригоди сучасної дітвори.

182. Пірог Є. Агент безпеки Ромчик / Є. Пірог. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 112 с.
Пригодницька повість для дітей молодшого та середнього шкільного
віку зацікавлює читачів природничими науками, технікою, спонукає до
пізнання історії рідного краю та акцентує увагу на соціально важливих
цінностях і розумінні особистого щастя.

183. Попович Ю. Мій ЧАРівний СВІТ / Ю. Попович. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 36 с.
До дебютної збірки Юліани Попович увійшли її 12 творів. Серед них як
ліричні: «Дощик», «Зоряне сяйво», «Колискова», «На полонині», так і
соціально-героїчної тематики: «Пам’яті Небесної Сотні», «Їхав козак»
тощо. Твори розраховані на дітей молодших та середніх класів шкіл
мистецтва, вони також можуть використовуватися як допоміжний
репертуар викладачами дитячих музичних шкіл.

184. Титечко В. Подарунок для матусі / В. Титечко. – Рівне :
В. Лапсюк, 2017. – 40 с.
«Подарунок для матусі» – нова книга казок відомого рівненського
письменника Василя Титечка, через яку автор впускає в дитячі серця
промінчики добра, працьовитості, справедливості, любові до ближніх та
природи. Збірка адресована читачам дошкільного та молодшого шкільного
віку.

185. Титечко В. Хлопці із зоопарку / В. Титечко. – Рівне :
В. Лапсюк, 2018. – 48 с.
Творчість відомого письменника Василя Титечка багатогранна, цікава й
непересічна. Яскравий приклад – нова книга «Хлопці із зоопарку», в якій
розповідається про веселі історії, що трапилися з родичами, друзями та
знайомими автора. Жартівливі бувальщини приємно потішать настрій у
будь-яку пору та додадуть позитиву у стрічку вашого життя.

186. Філіпчук О. Мамина колискова / О. Філіпчук ; художнє
оформлення А. Бачинська, Л. Бачинська. – Рівне : М. Дятлик,
2018. – 16 с.
Оксана Філіпчук почала писати дитячі вірші тоді, коли народився її син
Ярославчик. Про це свідчить поезія «Мамина колискова». Десять років
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промайнуло відтоді. І ось з’явилася збірочка дитячих віршів молодої
рівненської поетеси. Для дітей старшого дошкільного віку.

187. Шморгун Є. Розказочки / Є. Шморгун. – Рівне :
В. Лапсюк, 2018. – 32 с.
Книжечка знайомить юного читача з цікавинками дивосвіту рідної
природи. Для широкого кола читачів.

188. Ярмолюк Л. Білі пелюстки / Л. Ярмолюк. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 20 с.
«Білі пелюстки» – десяте ювілейне видання письменниці, лікаркиволонтерки Любові Ярмолюк. Ця книга, призначена для дітей молодшого
шкільного та дошкільного віку, розповідає про єдність в родині, народні
традиції та святкові обряди в Україні.

МИСТЕЦТВО
Художня фотографія
189. XII Міжнародний салон художньої фотографії
«Фотовернісаж на Покрову, 2017» / авт. проекту О. Харват. –
Рівне : О. Харват, 2017. – 104 с.
У фотоальбомі зібрані роботи лауреатів і переможців XII Міжнародного
салону художньої фотографії. Загальну перемогу святкував автор з Італії
Массімо Занотті, гран-прі отримав фотомитець з Південної Кореї Піо Сок.
Для широкого кола шанувальників фотомистецтва.

190. Я люблю своє місто, я люблю свій край! / авт. проекту
О. Харват. – Рівне : О. Харват, 2018. – 56 с.
У фотоальбомі відомого рівненського фотомайстра і видавця
Олександра Харвата подані роботи переможців конкурсу «Кубок Рівного з
фотомистецтва», що проводився в 2018 році всьоме. Кубок «Муза
фотографа», головна нагорода і родзинка конкурсу, оздоблена бурштином
авторська робота скульптора Леоніда Гринбокого, присуджена автору із
Запоріжжя Євгену Компанійцю, а кращим автором за найбільшою
кількістю відзначених робіт став фотомайстер зі Львова Андрій Афтанас.
Для широкого кола шанувальників фотомистецтва.

Музика
191. Генезис і функціонування музичних інструментів
(бандура, баян, скрипка, фортепіано, гітара) : навч.-метод.
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посіб. / уклад. В. І. Буцяк, Н. Є. Турко, Л. А. Пастушенко. –
Рівне : РДГУ, 2018. – 72 с.
У навчально-методичному посібнику висвітлюються історичні
передумови, особливості розвитку і функціонування музичних
інструментів від їх появи до сучасності. Надано інформацію про історію
створення бандури, баяну, гітари, скрипки та фортепіано, які
використовуються в практиці підготовки фахівців спеціалізації «Музичне
мистецтво». Видання призначене для студентів, викладачів вишів
мистецького профілю, вчителів музики.

192. Веселка : зб. пісень у супроводі бандури / упоряд.
Л. Луцишина. – Рівне : [Б. в.], 2017. – 68 с.
У збірнику представлені пісні у супроводі бандури для солістів та
ансамблю. Аранжування здійснила керівник колективу, викладач
Рівненської ДМШ № 1 ім. М. В. Лисенка Людмила Луцишина. Для учнів і
викладачів мистецьких шкіл.

193. Головко Д. Усе освячене тобою : зб. пісен. творів /
Д. Головко. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 64 с.
До збірки увійшли пісні на слова Дмитра Головка і музику відомих
композиторів В. Таловирі, Ю. Левади, І. Марченка, В. Кравчука,
В. Шаповаленка. Пропонована збірка стане в нагоді усім шанувальникам
української пісні.

194. Кльонова Л. Дихаючи танцем : муз. оформ. клас. танцю /
Л. Кльонова. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 60 с.
У посібник увійшли практичні рекомендації щодо музичного
оформлення класичного танцю (екзерсису). Розглянуто особливості
зв’язку мови танцю і музики. Для студентів, педагогів, концертмейстерів,
які працюють в хореографічному класі.

195. Народна музика Рівненського Полісся у записах Віктора
Ковальчука / за ред. Ю. Рибака. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – 316 с.
Антологія народномузичних творів північних районів Рівненщини
містить 238 різножанрових пісенних та інструментальних зразків,
зафіксованих упродовж 1993–2006 рр. рівненським фольклористом
Віктором Ковальчуком. Музичні твори упорядковано за жанровотипологічним принципом і доповнено примітками та покажчиком
мелотипів.
Збірник
адресується
етнографам,
етномузикологам,
діалектологам, краєзнавцям і всім шанувальникам традиційної народної
культури.
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196. Островський Ю. Дударик : репертуар. зб. для труби у
супроводі фортепіано / Ю. Островський. – Рівне : [Б. в.], 2017. –
40 с.
У збірнику представлені музичні твори для підготовчої групи та
молодших класів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів. Репертуар видання дає можливість маленькому музикантові
якомога швидше поділитися з оточуючими власними здобутками в
оволодінні навичками гри на трубі, а педагогові – урізноманітнити процес
пізнання учнями прекрасного. Для учнів музичних мистецьких закладів.

197. Сапега Т. Книга для хормейстера / Т. Сапега. – Рівне :
О. Зень, 2018. – 222 с.
У виданні викладено теоретичне обґрунтування методу, завдяки якому
навіть найневміліші виконавці з часом опрацьовують у себе координацію
між слухом і голосом. Цей процес займає від 3-х до 12-ти місяців. Для
широкого кола читачів.

198. Чеські музиканти – засновники контрабасового мистецьтва в Україні / ред.-упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень,
2018. – 60 с.
Довідкове видання подає короткі відомості про чеських музикантів, які
започаткували контрабасове мистецтво в Україні. Книга ілюстрована
маловідомими світлинами життєвого і творчого шляху цих митців, а також
нотними прикладами їхніх творів. Для широкого кола читачів.
Див. також. №№ 8, 215.

РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
199. Зайдель Е. Божий Завіт з Людством / Е. Зайдель. – Рівне :
М. Дятлик, 2018. – 326 с.
Життя для віруючого – це постійна боротьба, але це життя не є
самоціллю. Павло говорить, що коли ми сподіваємося на Христа лише в
цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Божі обітниці вказують
на виконання Його завіту з людством. Ця обіцянка є свідченням Свідка
вірного, Первенця з мертвих, Владики земних царів – Ісуса Христа.

200. Курат Э. Тот, кто путешествует во тьме / Э. Курат. –
Ривне : Н. Дятлик, 2018. – 88 с.
Збірник віршованих думок про Бога, про наше життя, його сенс,
концентрат особистих спостережень і глибоких емоційних переживань
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автора. Для широкого кола поціновувачів поетичного слова та глибоко
віруючих у Бога людей.

201. Лист апостола Павла римлянам : підряд. пер. – Рівне :
М. Дятлик, 2018. – 116 с.
Ця книга є підрядним перекладом з давньогрецької мови Листа апостола
Павла церкві в Римі. Вона буде корисною для священиків, філологів,
викладачів та студентів християнських закладів, а також для всіх, хто
вивчає Новий Завіт на основі оригінальної мови.

202. Лоуренс Д. Закони правильних відносин із собою, людьми
та Богом / Д. Лоуренс. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 224 с.
У цій книзі подані відповіді на питання «хто я?», «хто ми?», «яке наше
місце в цьому світі?». Змінити наше життя на краще ці закони правильних
відносин із собою, людьми та Богом можуть лише після того, як їх
застосувати у практичному житті. Для широкого кола читачів.

203. Марстон П. Однополые союзы и иисусоцентрическая
церковь / П. Марстон. – Рівне : Н. Дятлик, 2018. – 240 с.
У цій книзі автор досліджує відношення християн до одностатевих
шлюбів з позицій традиційного іісусоцентричного трактування Біблії. Для
широкого кола читачів.

204. Миколин С. Роздуми / С. Миколин. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 172 с.
Цей твір є продовженням тематичного доробку духовно-пізнавального
спрямування скромного письменника і поета, нашого земляка, який вже
написав понад 20 книг. Для широкого кола читачів.
.

205. Мокієнко М. Феномен п’ятидесятництва / М. Мокієнко. –
Рівне : М. Дятлик, 2018. – 440 с.
У книзі вперше у вітчизняному богослов’ї та релігієзнавстві здійснено
комплексний аналіз богословської та соціальної ідентифікації
п’ятидесятницького руху, основних теологічних та еклезіологічних
траєкторій розвитку вітчизняного п’ятидесятництва. Видання адресоване
богословам, філософам та релігієзнавцям.

206. Панчук І. Релігійно-церковний комплекс Волинського
регіону: особливості інституалізаційних процесів в умовах
суспільно-політичних трансформацій (1939 р. – початок XXI ст.)
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/ І. Панчук; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. –
456 с.
У виданні цілісно розглянуто інституціональні трансформації у
релігійно-церковному комплексі Волинського регіону як системній
сукупності організаційно-структурованих церковних і релігійних
інституцій у контексті суспільно-політичних змін на інституціональному
та особистісному рівнях. Для фахівців у галузі релігієзнавства, філософії,
історії.

207. Петрушкевич М. С. Релігійна комунікація у контексті
масової культури : монографія / М. С. Петрушкевич. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2018. – 408 с.
У монографії розглянуто одну з нагальних та знакових проблем
сучасних антропології та філософії – релігійної комунікації, та вплив на
неї масової культури. Також висвітлено питання впливу сучасного
інформаційного суспільства на різні релігії та церкви: чому сучасний
вірянин діє як споживач навіть у релігійному спілкуванні. Масова
релігійна комунікація висвітлюється через діяльність преси, радіо,
телебачення, Інтернету та соціальних мереж.

208. Рідаут С. Божий Дім. Лекції про скинію / С. Рідаут ; пер. з
англ. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2018. – 384 с.
У книзі зібрані лекції на тему скинії. Дана книга є також науковою
працею, що підходить як до читання так і викладання в біблійних школах
та духовних семінаріях.

209. Санніков С. В. Феномен водного хрещення у контексті
сучасної баптистської сакраментології / С. В. Санніков. – Рівне :
М. Дятлик, 2018. – 566 с.
Книгу присвячено новим тенденціям у вивченні церковних
священнодій, які виводять в самостійну галузь теології – сакраментальне
богослов’я. Видання адресоване широкому колу читачів – богословам,
релігієзнавцям, культурологам, історикам, викладачам вишів, аспірантам
та всім, хто цікавиться проблематикою хрещення.

210. Філоненко О. Присутність Іншого і вдячність: контури
євхаристійної антропології / О. Філоненко. – Рівне : М. Дятлик,
2018. – 352 с.
У виданні розкривається новий напрям філософської та богословської
антропології – євхаристійна антропологія, предметом якої є практика
подяки як визнання Іншого і визначені нею шляхи віднайдення людяності.
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Книга адресована спеціалістам в царині філософської і богословської
антропології, філософії і богослов’ї культури, педагогічній антропології,
антропології літератури, комунікативній філософії та теології спілкування.
Див. також № 242.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Психологія
211. Николози Д. Д. Стыд и утрата привязанности :
применение репаративной терапии на практике / Д. Д. Николози. – Ривне : Н. Дятлик, 2018. – 508 с.
У книзі автор пропонує власне дослідження небажаного сексуального
потягу до осіб такої ж статі, вивчає проблеми гендерного розвитку та
подальшої трансформації гендерної ідентичності. Для широкого кола
читачів.
Див. також № 241.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія
212. Інформаційна та бібліотечно-бібліографічна діяльність:
теорія, історія, практика : зб. наук. праць / Рівнен. держ.
гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. – Вип. 2. – 149 с.
До збірника увійшли наукові статті, підготовлені викладачами та
студентами кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи
РДГУ, а також деякими випускниками зі спеціальності «Книгознавство,
бібліотекознавство та бібліографія» попередніх років.
Див. також № 252.

Бібліографічні видання
213. Книга Рівненщини 2017 : анот. кат. вид. : (з фондів
Рівнен. обл. універс. наук. б-ки) / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад.-ред.: О. М. Зень ; наук. ред.: О. Л. Промська ; відп. за
вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень, 2018. – Вип. 15. – 112 с. +
4 с. іл.
15-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2016» інформує
читачів про щорічні надходження до фонду Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на Рівненщині, а
також книг місцевих авторів та видань про край, опублікованих протягом
року за межами області. Видання адресоване фахівцям книговидавничої
справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам
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бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто
цікавиться книжковою продукцією краю.
Див. також № 253.

Довідкові видання
214. 555 автографів Богданові Столярчуку : каталог / уклад.:
Б. Й. Столярчук, І. В. Давидчук ; ред. О. Л. Промська ; худ.
оформ. обкл. О. К. Литвин. – Рівне : О. Зень, 2018. – 552 с. : іл.
Каталог автографів приурочений до 70-річчя від дня народження
Богдана Йосиповича Столярчука, відомого музиканта, педагога, поета,
мистецтвознавця, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України. До
видання увійшли відомості про автографи на документах з приватної
колекції Богдана Столярчука – книгах, брошурах, програмах вистав,
афішах, листівках, світлинах. Серед авторів дарчих надписів – відомі
письменники, науковці, музиканти, художники, видавці, краєзнавці з
України, Білорусії, Польщі, Росії, Вірменії. Хронологія зібраних
автографів – 1966–2017 рр. Каталог укладений у алфавіті персоналій.
Кожен запис містить відомості про автора автографа, репродукцію
автографа та сторінки видання, де він розміщений, бібліографічний опис
документа. Видання містить допоміжний апарат: іменний покажчик,
покажчик авторів та назв книг, хронологічний покажчик.

215. Гавронський В. Співає хор ветеранів «Патріот» /
В. Гавронський, Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2018. – 72 с.
Видання присвячене 35-річчю заснування хору ветеранів війни та праці
«Патріот», котрий своєю діяльністю зробив значний внесок у моральноестетичне і патріотичне виховання молоді. Для широкого кола читачів.

216. Сторінками пам’яті. До альма-матер – через 40 літ :
випускники факультету журналістики 1977 року Львівського
національного університету ім. І. Франка про мрії та
сподівання, про долі та вдячність / упоряд. С. Герилів, М. Зубик.
– Рівне : Волин. обереги, 2017. – 348 с. : іл.
Книга есеїстки українських журналістів і письменників про роки
навчання на факультеті журналістики Львівського університету в 1972–
1977 роках демонструє, як талановиті юнаки та дівчата ставали успішними
й відомими в Україні людьми. Видання розраховане на широкий загал
читачів, студентів вишів, які здобувають фах працівників ЗМІ, дослідників
історії журналістики, теорії та практики журналістської діяльності.
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Видання, що продовжуються
217. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва
«Афіна» каф. культурології та музеєзнавства / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; за ред. В. Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2017. –
Вип. 17. – 281 с.
У наукових статтях розкриваються такі питання: історико-культурна
ретроспектива людської творчості, теоретико-методологічний аспект
культурної діяльності, педагогічні проблеми сучасної вищої школи,
культурно-мистецька парадигма України.

218. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії :
зб. наук. пр. РДГУ / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред.
Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 29. – 305 с.
Збірник містить результати наукових пошуків з актуальних проблем
української та всесвітньої історії, міжнародних відносин, є історикокраєзнавчим науковим дискурсом, висвітлює проблеми джерелознавства
та історіографії. У кінці збірника подаються рецензії, анотації та огляди.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів історичних факультетів.

219. Археологічні зошити з Пересопниці : зб. наук. пр.
матеріали наук.-практ. конф. «Нові дослідж. пам’яток
археології на Волині», [с. Пересопниця], 15–16 листоп. 2018 р. /
за ред. Б. Прищепи. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – Вип. 6. – 201 с.
У збірнику вміщено матеріали науково-практичної конференції, що
відбулася 15–16 листопада 2018 року. Статті присвячені проблемам
археології давньоруського міста Пересопниця, зокрема, та Волині в
цілому. Опубліковано нові матеріали та результати археологічних
досліджень на території краю. Для археологів, істориків, краєзнавців та
всіх шанувальників давньої історії Волині.

220. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за ред.
П. А. Ричкова. – Рівне : М. Дятлик, 2018. – Вип. 6. – 220 с. : іл.
У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам'яток
архітектури та містобудування Волині. Матеріали супроводжуються
великою кількістю ілюстрацій. Більшість світлин та креслень
публікуються вперше. Видання призначене для наукових працівників,
архітекторів, реставраторів і студентів.

221. Вісник Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП : зб. наук. пр. /
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редкол.: П. М. Мартинюк (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП,
2017. – Вип. 4. – 140 с.
У збірнику опубліковані наукові статті, що описуть нові розробки
студентів і викладачів в галузі кібернетики та обчислювальної техніки. Ці
винаходи науковців отримають згодом широке застосування в різних
галузях промисловості та сільського господарства української економіки.

222. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.),
Є. Г. Герасімов [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП,
2017. – Вип. 1 (77). – 280 с.
223. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.),
Є. Г. Герасімов [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП,
2017. – Вип. 2 (78). – 175 с.
224. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.),
Є. Г. Герасімов [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП,
2017. – Вип. 3 (79). – 174 с.
225. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.),
Є. Г. Герасімов [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП,
2017. – Вип. 4 (80). – 360 с.
226. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.),
Є. Г. Герасімов [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП,
2018. – Вип. 1 (81). – 288 с.
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У збірниках опубліковано наукові статті з економічних наук.
Призначено для наукових працівників, інженерів, викладачів, аспірантів та
студентів ВНЗ.

227.
Вісник
Національного
університету
водного
господарства та природокористування. С.-г. науки : зб. наук.
пр. / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 4 (80). – 120 с.
У
збірнику
опубліковані
наукові
статті
з
екології,
сільськогосподарських меліорацій, агроґрунтознавства та агрофізики,
раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів.
Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів.

228. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 1 (77). – 156 с.
229. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 2 (78). – 114 с.
230. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 3 (79). – 120 с.
231. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 4 (80). – 212 с
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального використання
природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства.
Призначений для науковців, інженерів, аспірантів та студентів ВНЗ.
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232. Інва.net : інформ. бюл. для людей з особливими
потребами. Вип. 33 / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; кер.
проекту, голов. ред. Р. М. Щербан ; ред. О. М. Зень. – Рівне : [Б.
в.], 2018. – 72 с. : іл.
33-й випуск щорічного бюлетеня для людей з особливими потребами
присвячений проблемам, що хвилюють нині не лише людей з інвалідністю, а й
пересічного громадянина незалежно від місця проживання. Це проблеми
медичної реформи, насильства в сім’ї, реалій буття людей з психічними
захворюваннями. У цьому числі бюлетеня значну увагу надано висвітленню
діяльності закладів, де перебувають люди похилого віку. Як і зазвичай частину
шпальт відведено для поетичних і прозових літературних творів.

233. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр.
гуманіт. ун-т ; упоряд. О. Б. Петренко. – Рівне
Вип. 7. – 316 с.
234. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр.
гуманіт. ун-т ; упоряд. О. Б. Петренко. – Рівне
Вип. 8. – 357 с.

/ Рівнен. держ.
: РДГУ, 2018. –
/ Рівнен. держ.
: РДГУ, 2018. –

До збірника увійшли наукові праці з теорії і методики виховання. Статті
спрямовані на багатоаспектне висвітлення основних напрямів, сучасних
підходів до змісту, форм і технік виховання від дошкілля до вищої школи.

235. Лінгвістичні студії молодих дослідників : зб. наук. пр. /
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд. Г. М. Вокальчук [та ін.] –
Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 7. – 252 с.
236. Лінгвістичні студії молодих дослідників : зб. наук. пр. /
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд. Г. М. Вокальчук [та ін.] –
Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 8–9. – 288 с.
До збірника увійшли праці учнів шкіл, студентів і магістрантів,
аспірантів, кандидатів і докторів філологічних наук. У них розглянуто
актуальні питання граматики, лексикології, діалектології, неології та
неографії сучасної української мови. Для викладачів, аспірантів, студентів
вишів та учнів шкіл.

237. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб.
наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Pzeszowski,
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв ; редкол.: Я. В. Сверлюк, Р. В. Павелків [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2018. –
Вип. 4. – 396 с.
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Збірник наукових праць присвячений актуальним питанням професійної
підготовки фахівців мистецького напряму. Висвітлюються сучасні
методологічні підходи розвитку творчої особистості студентів,
охарактеризовано особливості музично-педагогічної діяльності. Для
викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів, науковців і
працівників в галузі мистецької освіти.

238. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Де-м'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – № 7
(35). – 140 с.
239. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Де-м'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – № 8
(36). – 114 с.
Наукові статті розміщені за розділами з питань економіки та управління
національним господарством, економіки і управління галузями та
підприємствами, праці та регіональної економіки. Включено також праці з
фінансів, грошового обігу та кредиту, обліку, аналізу та аудиту. Окремий
розділ присвячений математичному моделюванню та інформаційним
технологіям в економіці.

240. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Культурологія» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), П. М. Кралюк,
В. М. Жуковський [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2018. –
Вип. 19 : Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного
діалогу культур : матеріали ХI міжнар. наук. конф. – 198 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються різні аспекти
культурної ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, релігійної та
політичної ідентичності, в контексті української та європейської культур.
Матеріали збірника можуть буть використані в подальших дослідженнях
цих проблем, а також у вивченні культурологічних, історичних та
філософських дисциплін.

241. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.), М. А. Шугай,
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О. В. Матласевич [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2018. –
Вип. 6. – 100 с.
У збірнику висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в різних
сферах теорії і практики психологічної науки. Зміст збірника стосується
багатьох питань загального та спеціального характеру. Рекомендовано
науковцям, викладачам, учителям, методистам, студентам та всім, кого
цікавить розвиток психологічної науки.

242. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Релігієзнавство» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.), Н. Г. Стоколос,
П. М. Кралюк [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2018. –
Вип. 2(14). – 164 с.
Збірник наукових праць містить результати досліджень релігієзнавства,
які розкривають проблему значення релігійного чинника в контексті
суспільних і світоглядних трансформацій.

243. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та внз : зб. наук. пр. /
А. С. Дем'янчук (гол. редкол.), В. І. Борейко (заст. голови
редкол.), А. П. Власюк [та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. акад.
С. Дем'янчука, 2018. – Вип. 1 (19). – 194 с.
244. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та внз : зб. наук. пр. /
А. С. Дем'янчук (гол. редкол.), В. І. Борейко (заст. голови
редкол.), А. П. Власюк [та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. акад.
С. Дем'янчука, 2018. – Вип. 2 (20). – 270 с.
У збірнику містяться наукові статті викладачів МЕГУ імені акад. С. Дем'янчука, інших вишів та установ з питань місця педагогічної освіти, інформаційних систем та технологій фізичного виховання, спорту та
здорового способу життя у підготовці молодого покоління та формуванні
громадянських цінностей.

245. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ;
редкол.: Н. Мартинюк (голов. ред.), О. Мартинюк, В. Фурман
[та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2018. – Вип. 35. – 184 с.
246. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ;
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редкол.: Є. М. Бабич (відпов. ред.), О. П. Борисюк [та ін.]. –
Волин. обереги, 2018. – Вип. 36. – 448 с.
У збірнику наукових праць наведені нові дані щодо фундаментальних і
прикладних досліджень у галузі будівельних матеріалів та технологій
їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій
зовнішнім впливам. Книга призначена для наукових працівників,
спеціалістів будівельних проектних організацій і виробничих підприємств
галузі, докторантів, аспірантів та студентів вишів будівельного напряму.

247. Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. пр.
/ В. С. Мошинський (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2016. –
Вип. 1–2. – 134 с.
У збірнику висвітлюються питання безпеки та економічного балансу в
сучасних міжнародних економічних відносинах, державного регулювання
економіки Рівненщини, вплив ТНК на рівновагу економіки України тощо.
Для викладачів та студентів вишів, економістів і держслужбовців.

248. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Нац. ун-т водн.
госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 2 (8). – 158 с.
249. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Нац. ун-т водн.
госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 1 (9). – 166 с.
У збірнику опубліковані наукові статті студентів з раціонального
використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства, економіки, права. Призначений для наукових
працівників, інженерів, аспірантів і студентів вишів.

250. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку :
зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту = Ukrainian
culture: the past, modern, ways of development : scientific message
of the Rivne state humanitarian university / Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т ; ред. кол.: Ю. П. Богуцький (гол. редкол.), В. Г. Виткалов
(заст. гол. редкол.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 24. – 302 с.
251. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку :
зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту = Ukrainian
culture: the past, modern, ways of development : scientific message
of the Rivne state humanitarian university / Рівнен. держ. гуманіт.
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ун-т ; ред. кол.: С. В. Виткалов (гол. редкол.), В. Г. Виткалов [та
ін.]. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 25. – 239 с.
У збірнику містяться статті науковців вищих навчальних закладів,
присвячені історико-мистецькій проблематиці західноукраїнських теренів.
Певна частина матеріалу висвітлює різнобічні грані теоретикометодологічних проблем українського мистецтва. Окремий розділ
складають повідомлення, огляди та рецензцї. Для науковців, студентів,
аспірантів та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історико-культурною
спадщиною.

Видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
(опубліковані в мережі Інтернет)
252. Мапа бібліотечного досвіду : (проекти б-к Рівненщини за
2018 р.) / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня
Укр. бібл. асоц. ; упоряд. Н. Волян ; відп. за вип.
О. Л. Промська. – Рівне, 2018. – 34 с. : фото.
Збірник «Мапа бібліотечного досвіду» описує різні практики надання
інноваційних послуг, обслуговування соціально вразливих груп громади,
організацію сучасного середовища, створення електронних ресурсів
публічними бібліотеками Рівненщини. Видання буде цікаве бібліотечним
фахівцям різних систем і відомств, представникам влади та громадських
організацій, викладачам та студентам бібліотечної спеціальності.

253. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч.
за ... / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. Л. Каленюк ;
відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне, 2018. –
I кв. 2018 р. – 169 с.
II кв. 2018 р. – 105 с.
III кв. 2018 р. – 175 с.
У покажчик включено відомості про статті з газет і журналів та книги
з питань краєзнавства, що надійшли до РОУНБ у I–III кварталах 2018 р.
Покажчик розрахований на краєзнавців, викладачів, студентів, та всіх, хто
цікавиться краєзнавством або популяризує літературу про рідний край.
Див. також №№ 213, 232.

Література авторів Рівненщини,
видана за межами області
253а. Баковецька-Рачковська І. Пластилін / І. БаковецькаРачковська. – Дніпро : Моноліт, 2018. – 256 с.
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«Пластилін» – це нове слово в сучасній українській літературі.
Головний герой роману – журналіст, який береться за розслідування
вбивства одинадцятьох своїх колег. Йому доведеться пройти важкий шлях,
щоб розплутати справу, бо, тільки знайшовши вбивцю, він зуміє пізнати
себе. Для широкого кола читачів.

254. Бачинський М. Спогади та роздуми сина / М. Бачинський. – Львів : Аверс, 2018. – 156 с.
На тлі складної епохи початку 20-х років ХХ століття автор описує
трагедію власної родини, зокрема свого батька – відомого політичного,
культурного і громадського діяча Сергія Бачинського. Для широкого кола
читачів.

255. Бондаренко Й. Три вироки. Історія незламної правди /
Й. Бондаренко. – Луцьк : Християн. життя, 2017. – 280 с. : іл.
У виданні подано опис героїчного життя людини, яку не зламала
жорстока сталінсько-імперська комуністична система. Через усе своє
життя проніс головний герой твору любов до Людини, віру в Ісуса Христа,
впевненість у перемозі сил Добра над силами темряви і зла. Для широкого
кола читачів.

256. Воробей П. Заграва : роман у 3 т. Т. 1. Заграва / П. Воробей. – Чернівці : Букрек, 2017. – 404 с. : іл.
257. Воробей П. Заграва : роман у 3 т. Т. 2. Відблиск / П. Воробей. – Чернівці : Букрек, 2017. – 392 с. : іл.
258. Воробей П. Заграва : роман у 3 т. Т. 3. Сяйво / П. Воробей. – Чернівці : Букрек, 2017. – 384 с. : іл.
У центрі уваги першого тому роману «Заграва» – сільська родина, на
долю якої випали неймовірні труднощі і випробовування, пережиті
українцями в ХХ столітті. Дія другого тому роману відбувається в 1944–
1977 роках. Воїни УПА жертовно віддавали своє життя у боротьбі за волю
України. Завершальний том трилогії «Заграва» – «Сяйво» – охоплює
найдраматичніший і найпрекрасніший період нашої історії – 1980–2017
роки. Чи гідні ми героїчної слави предків? Про це читач довідається,
прочитавши третій том трилогії. Для широкого кола читачів.

259. Захарченко О. Вертеп. #РоманПроМайдан : роман / О. Захарченко. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 288 с. – (Серія «Читацький
клуб»).
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Кожне історичне дійство відбувається на двох поверхах вертепу: на
верхньому – героїзм, зрада, самопожертва, національні символи; на
нижньому – прості людські взаємини – нерозділене кохання, дитячі
пустощі, відчай, дрібні шахрайства і задавнені комплекси. Обидва поверхи
нероздільні. Для широкого кола читачів.

260. Зузанна Ґінчанка. Вірші / пер. з польськ. Я. Поліщук. –
Львів : Майстер книг, 2017. – 112 с.
Ця книга – перша добірка перекладів українською мовою віршів
Зузанни Ґінчанки (1917–1944), видатної польської поетеси, легенди
варшавської богеми 1930-их років, яку гітлерівці замордували у Кракові,
оскільки вона була єврейкою за походженням. Народжена в Києві, усе своє
дитинство та юність вона провела у Рівному, а під час війни
переховувалась у Львові. Книга також містить есе Ярослава Поліщука,
перекладача, україніста з Познанського університету ім. А. Міцкевича.

261. Ковшун Н. Е. Система сталого водокористування:
механізм та технології управління / Н. Е. Ковшун. – Київ : КНТ,
2017. – 298 с.
У виданні проаналізовано питання, пов’язані з різними напрямами
збереження та розвитку водоресурсного потенціалу, підвищенням рівня та
якості
водозабезпечення
населення,
зменшення
екологічного
навантаження на водні об’єкти. Для викладачів, аспірантів та читачів, які
цікавляться проблемами розвитку рекреаційного підприємництва.

262. Костопільщина. Шлях до Волі та Держави / упоряд.
З. Дідич. – Київ : Укр. пріоритет, 2017. – 168 с.
Костопільщина по праву вважається окрасою Українського Полісся.
Але ця земля не лише чарівна – вона споконвіку є патріотичною. Саме тут
постали перші загони УПА «Поліська Січ» Бульби-Боровця. Саме тут
містився перший штаб УПА створеної ОУН (Бандери), саме тут поховано
її першого командира – легендарного Василя Івахіва. Саме про людей
Костопільщини, здатних на ратний подвиг, розповідає ця книга.

263. Кралюк П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч.
підруч. / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. –
160 с.
Книга містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її
витоків – часів Київської Русі і до наших днів. Матеріал підручника стане
в нагоді студентам гуманітарних спеціальностей і, зокрема, богословських,
культурологічних, релігієзнавчих і богословських галузей знання.
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264. Лук’яник Л. Використання інформаційних технологій у
процесі навчання / Л. Лук’яник. – Mauritius : LAP LAMBERT
Academic Publishing RU, 2018. – 44 с.
Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним
засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному
середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. Для
науковців, учителів, студентів педагогічних факультетів, батьків і всіх, хто
цікавиться сучасною українською освітою.

265. Овдійчук Л. Сучасна проза для дітей: жанрово-стильові
особливості / Л. Овдійчук. – Mauritius : LAP LAMBERT
Academic Publishing RU, 2018. – 182 с.
Сучасна українська проза для дітей – великий пласт художньої
літератури, адресованої читачеві 11–14-річного віку. Вирізняється вона
різноманітністю жанрів, стилів, тематики. Тому наукове осмислення є
актуальним як для літературознавчого процесу, так і для шкільної
практики. Для науковців, учителів-словесників, студентів філологічних та
педагогічних факультетів, батьків і всіх, хто цікавиться сучасною
українською літературою.

266. Праск С. Горинь / С. Праск. – Харків : А. Панов, 2018. –
312 с.
Книга висвітлює події останнього періоду радянської влади та нищення
нею українського інакодумства, а також перші роки української
незалежності на теренах Погориння. Однак в творі автор час від часу
заглиблюється у віки давніші – XVI–XVII століття – життя та боротьбу
князів Костянтина Острозького, Гальшки Острозької та Дмитра Сангушка.
Для широкого кола читачів.

267. Просвітянське століття Рівненщини : наук. статті, спогади /
упоряд. І. В. Вєтров, З. В. Дідич. – Дрогобич : Коло, 2018. – 948 с.
Книга – ювілейне видання до 100-ліття Рівненської «Просвіти» –
охоплює три періоди розвитку найпотужнішої української культурноосвітньої організації від часів польської (1917–1939), радянської (1939–
1941) та німецької (1941–1944) окупації та третього відродження
«Просвіти» – з 29 вересня 1988 року, коли на Рівненському комбінаті
«Азот» було створено «Товариство шанувальників української мови і
культури ім. Т. Г. Шевченка». Це видання буде цікавим кожному
українцю, незалежно від віку, адже охоплює кілька поколінь патріотів, які
у XIX –XXI століттях відстоювали та утверджували нашу незалежність.
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268. Пшенична Л. У сяйві соняхів : поезії / Л. Пшенична. –
Хмельницький : Л. Стасюк, 2018. – 104 с.
Війна зробила нас інакшими. Змусила прискіпливіше подивитися на
себе та на інших, зрозуміти ціну любові і зради, мужності і братства,
гостріше відчути біль і прощення, важливість взаємодопомоги і
взаємовиручки. Читаючи поезії Любові Пшеничної, відчуєте барвисту
гаму відчуттів, освітлених сяйвом любові, – від щасливих до болючих, від
захоплюючих до стриманих. Для широкого кола читачів.

269. Пшеничний М. «Прощай убогий Кос-Арале…» /
М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Хмельницький :
Л. Стасюк, 2018. – 112 с.
Видання присвячене одному-єдиному віршу-реквієму Т. Г. Шевченка
«Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?..». Автор простежує історію його
написання в азіатській пустелі, розповідає про переклади десятками мов
світу, знайомить з багатьма композиторами, які створили на цей текст
мелодії. Для широкого кола читачів.

270. Симен Далия. Medium Well / Далия Симен. – Киев :
Саммит-Книга, 2017. – 288 с.
Нова книга рівненської письменниці, яка обрала псевдонім Далія Сімен
розповідає про пристрасть, але таку, що спалює серце не вповні, десь так
наполовину… Невидима рука долі дає нам шанс ще трішки пожити на цій
Землі та й, зрештою, дещо охолонути. Три історії, у центрі яких – сучасна
жінка з її любов’ю та творенням нового. Для широкого кола читачів.

271. Шмигельський І. Поліська Голгофа. Територія нескорених / І. Шмигельський. – Київ : Юніверс, 2018. – 144 с.
У новій книзі Івана Шмигельського викладено частину героїчної епохи
історії рідного краю – Дубровицького району на Рівненщині. Радянськосталінська колісниця терору безжалісно нищила всіх, хто не хотів
змиритися з ординськими законами. Борці за вільну Україну, в більшості
своїй ще зовсім молоді, так любили життя! Автор відроджує пам’ять про
героїв і події 1940–1950-х років. Для широкого кола читачів.
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