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Перспективи і здобутки рівненських видавців
Вийшов друком 17-ий випуск каталогу «Книга Рівненщини» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (далі –
РОУНБ), що інформує спільноту Рівненщини про нові книги
рівненських видавців, 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 і 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 2015 р. – 292, у 2016 р. – 312, у 2017 р. – 333, у
2018 р. – 272, у 2019 р. – 266. 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 2018–2019 роках фіксуємо зменшення
видань Рівненщини. Що спричинило такий стан речей: можливо,
знецінення гривні, здорожчання матеріалів, з яких формується
книга, передусім паперу? Однак віримо, що нинішній, 2020-ий,
виправить ситуацію. Міська та обласна влада підтримує й
популяризує патріотичну книгу, що показує героїзм українського
народу в боротьбі проти споконвічного загарбника й поневолювача.
За найменуваннями і 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»]: 2015 р. – 104, 2016 р. – 82, 2017 р. – 134, 2018 р. – 107.
Представимо читачеві цифри надходження видань (за назвами) до
РОУНБ у 2019 році. Серед видавництв лідерами є «Волинські
обереги» – 63 (у 2018 р. – 72) та Національний університет водного
господарства і природокористування – 34 (46). За ними йдуть:
Національний університет «Острозька академія» – 21 (10),
Рівненський державний гуманітарний університет – 10 (9),
Письменницька робітня «Оповідач» – 9 (5). Наведемо також
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кількість книг (за назвами), що побачили світ завдяки праці рівненських видавців: Олег Зень передав РОУНБ 46 книг (у 2018 р. – 52),
Микола Дятлик – 8 (29), Володимир Лапсюк – 9 (4), А. Червінко – 6
(0). Інші видавництва і видавці представлені в каталозі 1–3 назвами.
Зауважимо, що чимало рівненських авторів знайшли видавців
поза межами Рівненщини. У 2018 році їх було 19, а вже 2019-го –
26, що є досить сумною тенденцією для рівненських видавництв.
У галузевому аспекті кількість надходжень виглядає так: художня література – 52 (у 2018 р. – 62), у т.ч. видання для дітей – 12 (19),
книги історичної тематики, в т. ч. історія краю – 19 (22), видання
релігійної, духовної тематики – 4 (12), техніка та сільське
господарство – 7 (9), культура, наука, освіта – 16 (22), фізична
культура і спорт – 4 (7), економіка – 20 (11), філологія,
літературознавство – 3 (5), мистецтво – 7 (12), політика, політичні
науки – 5 (3), природничі і фізико-математичні науки – 7 (4),
продовжувані видання – 54 (35).
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. Нині 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.
Згадаймо знакові видання 2019-го. Низка книг розповідає про
історію, культуру, фольклор і мистецтво різних регіонів
Рівненщини. Низка книг присвячена історії боротьби УПА на
теренах Рівненщини проти німецьких і радянських окупантів:
«Волинь в боротьбі. Шляхами нескорених» [1] (видавництво
VPM-поліграф, книга коротко розповідає про історію створення
ОУН-УПА, зокрема про керівників повстанського руху – Романа
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Шухевича, Тараса Бульбу-Боровця, Дмитра Клячківського – «Клима
Савура», а також про повстанського художника-графіка Ніла
Хасева. У книзі наведено десятки кольорових світлин, на яких
зображені повстанські листівки, мапи розташування бойових
підрозділів, пам’ятники полеглим воякам УПА), Мозоль В. «На
теренах Дубровиці» (ч.I і ч.II) [3, 4], «ОУН на теренах села
Крупов’є» Олександр Намозов [5] (видавництво «Волинські
обереги», матеріал, вміщений у книзі, опрацьований на підставі
архівних документів Дубровицького РВ НКВС та МДБ, що
зберігаються в архіві УСБУ в Рівненській області, ДАРО, а також
спогадів учасників подій, свідків та родичів тих, хто боровся за
незалежну Україну протягом 1939–1955 рр. на теренах Дубровиці
Дубровицького району Рівненської області).
Щороку радує прекрасно надрукованими книгами рівненський
видавець Олександр Харват: Українець А. «Традиційний одяг
Рівненщини» [7] (у книзі вперше проведено дослідження
особливостей народного одягу мешканців Рівненщини в різні
історичні епохи, починаючи з періоду палеоліту і завершуючи 1940ми роками. Авторка здійснила загальну характеристику комплексів
вбрання та окремих його елементів, приділена значна увага
локальному розмаїттю, регіональни особливостям, способам
декорування одягу), Резнік Б. Мої пори роки [87] (У фотоальбомі
вміщені світлини картин рівненських митців Олега Безюка, Інни
Бобрик, Олександра Бобришева, Миколи Годуна, Олександра
Гурістюка, Івана Жилки, Касума Касімова, Миколи Ліханова, Юрія
та Віктора Сав’юків та Олександра Самчука. Більшість із цих
полотен перебуває у приватній колекції знаного рівненського
колекціонера Бориса Резніка. Для краєзнавців, науковців,
колекціонерів, рівнян та гостей міста, усіх, хто цікавиться історією
Рівненщини).
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 2019 року за номінаціями:
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«Краще видання-ювіляр» – літературно-краєзнавчий альманах
«Погорина» [137, 138] (редактори-упорядники Євген Шморгун,
Євген Цимбалюк і Лідія Рибенко); «Кращий переклад» – «Word of
Words» (переклад Валентини Люліч); «Краще прозове видання» –
«Її сукня» (авторка Алла Рогашко); «Краще довідкове видання» –
«555 автографів Богданові Столярчуку» (упорядники Б. Столярчук, І. Давидчук); «Краще історико-краєзнавче видання» –
«Архітектура і містобудування Західної Волині» (авторка Ольга
Михайлишин); «Краще видання з мемуаристики і документалістики» – «Боротись і шукати» (авторка Ірина Барабаш); «Краще
видання для юнацтва та молоді» – «HameleON» (автор Юрій
Матвійчук); «Краще художнє оформлення книги» – «Оберемок
віршів і казок від рівненських письменників» (художнє
оформлення ольги Карнової); «Краще видання з генеалогії» – «Ми
– рід Елеми» (упорядник Анна Лимич (Войнарович)); «Краща
поетична збірка» – «Криниця для спраглих» (автор Сергій
Рачинець); «Краще видання для дітей» – «Віршики та оповідки з
бабусиної валізки» (авторка Віра Правоторова); «Кращий
літературний дебют» – «Читай і вір» (авторка Карина Садоха).
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 РОУНБ
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Підводячи підсумки: найцікавіші проєкти
видавництва «Волинські обереги» у 2019 році
Одразу потрібно окреслити, що 2019 рік був для видавництва
«Волинські обереги» плідним – нами було випущено більше 80-ти
назв книг загальним накладом близько 20 тис. примірників. Це
найкращий показник видавництва за підсумками року за весь час
існування підприємства. Досягти цього результату вдалося,
переобладнавши парк застарілого друкарського обладнання та
перейти на друк книг цифровим способом, за рахунок чого вдалося
значно покращити якість продукції, яку випускає видавництво.
Зокрема було інстальовано монохромний багатофункційний апарат
bizhub Pro1200 та багатофункційний апарат AccurioPress C3080, на
яких здійснюється відповідно чорно-білий і кольоровий друк.
Тому закономірно, що у нашому видавництві з’являлись видання,
які було відзначено у конкурсах різних рівнів. Зокрема
переможцями конкурсу 2019 року «Краща книга Рівненщини»
стали книги: «World of words» (автор Валентина Люліч) у номінації
«Кращий переклад»; «Криниця для спраглих» (автор Сергій
Рачинець) у номінації «Краща поетична збірка»; «Боротись і
шукати» (автор Ірина Барабаш) у номінації «Краще видання з
мемуаристики до документалістики»; «Ми – Рід Елеми» (упорядник
Анна Лимич (Войнарович) у номінації «Краще видання з
генеалогії». Останнє видання без перебільшення є унікальним на
території України – складається із 2-х томів обсягом понад 3000
сторінок і є безцінним культурологічно-родознавчим проектом, де
скрупульозно зібрані генеалогічні відомості про 5-тисячний
українсько-хорватський рід Лимичів, публіцистичні статті
українських і хорватських журналістів, науковців і митців,
присвячені знаковим подіям роду в період з 2000-го до 2016 року.
Видання є одним із перших великомасштабних спроб якнайповніше
висвітлити й осягнути історичні події та мовознавчо-культурні
аспекти творення титульного прізвища роду з винятковим
осмисленням його значення. Основна ідея цієї Родової книги
писалася під надійним і життєдайним гаслом: «Від родини – до
роду, від роду – до нації!».
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Приємно, що за книгу сатири і гумору «Що кому», яка побачила
світ у нашому видавництві й до якої увійшли сатиричні балади,
байки, мініатюри, епіграми, афоризми та прозові замальовки,
лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені
Степана Руданського став Юрій Береза – член Національної спілки
письменників України.
Завдяки співпраці із Національним університетом «Острозька
академія», Центром ісламознавчих досліджень та ГО «Східноєвропейський інститут інтеграції знань» у видавництві побачила
світ низка видань, присвячена висвітленню питань ісламознавчого
напряму.
Також потрібно відзначити ті книги, видання яких здійснене за
кошти міського бюджету відповідно до «Програми підтримки
книговидання місцевих авторів та популяризації української книги
в місті Рівному на 2016-2020 роки»: «Громове дерево» (автор Євген
Шморгун); «Як зайченя сонечко шукало» (автор Валентина Люліч);
«Андрійко і Зла Сила» (автор Неоніла Диб’як); «Непослух» (автор
Микола Береза); «Дай мені Шанс!» (автор Назарій Очеретович);
«Сім нот любові і печалі» (автор Лідія Гольонко); «Тарас
Шевченко» (упорядник Михайло Борейко); «Вулиці Рівного Вам
розкажуть» (укладач Любов Грищук). Головним розпорядником
коштів виступило Управління культури i туризму виконавчого
комітету Рівненської міської ради. Загальний наклад цих видань
склав 1310 примірників.
Книги нашого видавництва були презентовані на загальноміських
заходах нашого краю та Волині. Зокрема на запрошення міського
голови м. Нововолинськ В. Сапожнікова взяли участь у Першій
книжковій толоці «Нововолинськ читає», яку обіцяють перетворити
у щорічну.
З надією дивимося на рік 2020-ий, який, вочевидь, буде роком
випробувань, тому наостанок хочеться побажати собі та колегам,
видавцям і поліграфістам, стабільності у роботі та розвитку їхньої
діяльності.
Директор видавництва "Волинські обереги"
Віталій Власюк

10

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Область у цілому. Історія краю
1. Волинь в боротьбі. Шляхами нескорених : путівник-довідник : До 75-річчя створення УПА / Рівненський обласний центр
організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді. – Рівне : VPM-поліграф, 2017. – 64 с.
Видання коротко розповідає про історію створення ОУН-УПА, зокрема
про керівників повстанського руху – Романа Шухевича, Тараса БульбуБоровця, Дмитра Клячківського – «Клима Савура», а також про
повстанського художника-графіка Ніла Хасева. У книзі наведено десятки
кольорових світлин, на яких зображені повстанські листівки, мапи
розташування бойових підрозділів, пам’ятники полеглим воякам УПА.
Для широкого читацького загалу.

2. Комаровський В. Зелений слід на святій землі / В. Комаровський. – Рівне : О. Зень, 2018. – 504 с.
Видання розповідає про історію лісівництва на теренах сучасної
Рівненщини впродовж останніх півтори сотні літ, про людей, котрі
саджали і доглядали ліси, про те, який саме чин і слід залишили вони для
нас – своїх нащадків, а також чим живе, які здобутки має нині лісотехнічна
галузь Рівненщини. Читачів полонять документальні, історичні,
краєзнавчі, дослідницькі та художні елементи тексту видання, зачарують
ліричні відступи, приголомшать трагічні події, потішать курйозні випадки
з лісових буднів. Нікого не залишать байдужими і вміщені понад 1150
кольорових і чорно-білих світлин. Для широкого читацького загалу.

3. Мозоль В. ОУН на теренах Дубровиці (1941–1945). Ч. I /
В. Мозоль. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 448 с.
4. Мозоль В. ОУН на теренах Дубровиці (1941–1945). Ч. II /
В. Мозоль. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 364 с.
Матеріал, вміщений у книзі, опрацьований на підставі архівних
документів Дубровицького РВ НКВС та МДБ, що зберігаються в архіві
УСБУ в Рівненській області, ДАРО, а також спогадів учасників подій,
свідків та родичів тих, хто боровся за незалежну Україну протягом 1939–
1955 рр. на теренах Дубровиці Дубровицького району Рівненської області.
Видання стане в нагоді всім, кого цікавить історія рідного краю.

5. Мозоль В. ОУН на теренах села Крупов’є. Ч. II / В. Мозоль.
– Рівне : Волин. обереги, 2019. – 328 с.
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Матеріал, вміщений у книзі, опрацьований на підставі архівних
документів Дубровицького РВ НКВС та МДБ, що зберігаються в архіві
УСБУ в Рівненській області, ДАРО, а також спогадів учасників подій,
свідків та родичів тих, хто боровся за незалежну Україну протягом 1939–
1955 рр. на теренах села Крупов’є Дубровицького району Рівненської
області. Видання стане в нагоді всім, кого цікавить історія рідного краю.

6. Ричков П. Архітектор Ян Якуб Бургіньйон. Творча
спадщина : монографія / П. Ричков. – Рівне : О. Харват, 2019. –
190 с.
У книзі проведено дослідження мистецької спадщини архітектора,
художника і садівника Я. Я. Бургіньйона (1769 – ?). Більша частина його
творчого життя була присвячена волинському містечку Рівне, де він багато
років працював при палаці польської князівської родини Любомирських.
Окрім практичних робіт з розбудови магнатської садиби, він полишив по
собі унікальний картографічний і мистецький документ «План замку,
садів, парку і частини міста Ровне». Для усіхз, хто цікавиться історією
рідного краю, а також професійно вивчає архітектуру.

7. Українець А. Традиційний одяг Рівненщини / А. Українець.
– Рівне : О. Харват, 2019. – 504 с.
У книзі вперше проведено дослідження особливостей народного одягу
мешканців Рівненщини в різні історичні епохи, починаючи з періоду
палеоліту і завершуючи 1940-ми роками. Авторка здійснила загальну
характеристику комплексів вбрання та окремих його елементів, приділена
значна увага локальному розмаїттю, регіональни особливостям, способам
декорування одягу. Видання адресоване етнографам, фольклористам,
історикам, мистецтвознавцям, музеєзнавцям, й усім, хто цікавиться
культурною спадщиною українців.
Див. також №№ 23, 27, 27, 44, 51, 52, 72.

Місто Рівне
8. Гайдук І. В. Басівкутські Костецькі
І. В. Гайдук. – Рівне : О. Зень, 2019. – 200 с.

(1765–2018)

/

Книга вміщує довідкові матеріали та генеалогічні схеми членів родини
Костецьких, а серед них і автора книги – Івана Васильовича Гайдука.
Доповнюють видання історичні матеріали про Україну, маста і села, де
жили і працювали басівкутські Костецькі, родинні світлини, іменний
покажчик. Книга адресована не лише близьким і далеким родичам автора,
але й усім небайдужим до історії своєї родини зокрема та України загалом.

12

9. Гайдук І. В. Басівкутські Макаревичі (1735–2018) /
І. В. Гайдук. – Рівне : О. Зень, 2019. – 204 с.
Книга вміщує довідкові матеріали та генеалогічні схеми членів родини
автора Івана Васильовича Гайдука – Макаревичів. Доповнюють видання
історичні матеріали про Україну, маста і села, де жили і працювали
басівкутські Макаревичі, родинні світлини, іменний покажчик. Книга
адресована не лише близьким і далеким родичам автора, але й усім
небайдужим до історії своєї родини зокрема та України загалом.

10. Гайдук І. В. Ільпінські Піщуки (1777 – 2018) / І. В. Гайдук.
– Рівне : О. Зень, 2019. – 200 с.
Книга вміщує довідкові матеріали та генеалогічні схеми членів родини
автора Івана Васильовича Гайдука – Піщуків, котрі походять від
прапрапрадіда Піщука Тимофія Андрійовича до наших днів. Доповнюють
видання історичні матеріали про Україну, маста і села, де жили і
працювали басівкутські Макаревичі, родинні світлини, іменний покажчик.
Книга адресована не лише близьким і далеким родичам автора, але й усім
небайдужим до історії своєї родини.

11. Гон М. Równe: обриси зниклого міста / В. Куц. – Вид. 2-е. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 160 с.
У книзі висвітлено життєдіяльність єврейської національної громади,
яка складала переважну більшість населення, в місті Рівне впродовж
кількох десятиліть між двома світовими війнами. Автор розкрив їхню
участь у суспільно-економічному житті міста, висвітлив діяльність
громадських організацій, відобразив окремі аспекти міжнаціональних
взаємовідносин. Для широкого кола читачів.

12. Стецький Т.-Є. Місто Рівне. Сторінка історії Волині /
Т.-Є. Стецький ; ред., передм. В. Мазаний ; пер. з польськ.
Л. Рибенко. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2019. – 40 с.
Історико-краєзнавчий нарис відомого письменника і дослідника
Тадеуша Єжи Стецького в перекладі з польської мови видається впершу в
Україні. У виданні охоплено події XVI – XIX століть і йдеться про
видатних особистостей, які у різні часи, володіючи містом, докладали
чимало зусиль для його розбудови й економічного розвитку. Ширше
показано роль фундаторки рівного Марії Несвіцької, князів Отрозьких, і
особливо – князів Любомирських. Для широкого кола читачів.
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13. Харват О. Рівне, яке було… : фотоальбом / О. Харват. –
Рівне : О. Харват, 2018. – 88 с. : іл.
Фотоальбом про місто Рівне вміщує унікальні 150 світлин, що
розповідають про історію нашого міста, його мешканців та тогочасну
архітектуру. Книга видрукувана на високому поліграфічному рівні. Для
краєзнавців, науковців, колекціонерів, рівнян та гостей міста, усіх, хто
цікавиться історією Рівненщини.

14. Я люблю своє місто, я люблю свій край! : фотоальбом /
автор проекту О. Харват. – Рівне : О. Харват, 2019. – 60 с. : іл.
У фотоальбомі представлені 57 світлин різних авторів із Грузії,
Словаччини, Нідерландів, України, Угорщини, Бельгії, Німекччини та
інших країн. Усіх авторів відзначено нагородами, медалями та дипломами,
а головна нагорода – Кубок Рівного з фотомистецтва «Муза фотографа»
(авторська робота рівненського скульптора Леоніда Гринбокого)
присуджена грузинські фотомайстри ні Ніно Інадзе за серію світлин
народження дитини. Для широкого кола шанувальників фотомистецтва.
Див. також №№ 23, 72.

Райони Рівненської області
15. Крушина М. Здолбунів : Місто на Українській Волині в
спогадах чеської меншини / ред. В. Бишук, Я. Ніколін ;
переклад з чеської В. Шляховий. – Рівне : Поліграфінтер, 2018.
– 208 с.
Книга присвячена минувшині міста здолбунова крізь призму
проживання в ньому чисельної чеської громади від кінця XIX століття і до
1947 року. Подані спогади старожилів, а також широка документальна
база, проілюстрована документами і світлинами із життя здолбунівських
чехів до рееміграції 1947 року. Видання буде цікавим краєзнавцям,
освітянам, здолбунівчанам, а також усім, хто цікавиться історією рідного
краю.

16. (Не)відомі мізочани : 50 імен / упоряд. Р. Михальчук. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 168 с.
Збірник біографічних довідок містить інформацію про людей, які
народилися в селищі Мізоч, навчалися чи працювали в мізоцькій школі
(ліцеї) або доля яких була пов’язана з Мізочем. Зазначені у виданні діячі є
спеціалістами, відомими у своїй галузі, однак для широкого кола читачів
багато з них залишаються невідомими. Для широкого кола читачів.
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17. Самец В. Хроніка села Дібрівка на Волині / В. Самец ; пер.
В. Шляховий. – Рівне : [Б. в.], 2019. – 80 с.
У книзі чеський автор Владімір Самец розповідає про переселення чехів
на землі сучасного Оівненського та Дубенського районів Рівненської
області у XIX столітті, зокрема виникнення та розвиток села Дібровка.
Описуються події під час Першої та Другої світових воєн, польської
окупації західноукраїнських земель, радянської окупації 1939 і 1944 років,
а також рееміграцію до Чехії наприкінці 1980-их років та початки життя на
Батьківщині. Для широкого загалу любителів історії рідного краю.

18. Швець Є. О. Історія села Молодово /
Р. Михальчук. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 168 с.

упоряд.

У книзі описано історію вже неіснуючого села Молодово, яке вже
більше 40 років затоплене водами Дністровського водосховища. Для
широкого кола читачів.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія
19. Вулиці Рівного вам розкажуть : бібліогр. покажч. / ЦБС
м. Рівне ; уклад. Л. Грищук ; відп. за вип. В. Гупалюк. – Рівне :
Волин. обереги, 2019. – 256 с.
Бібліографічний покажчик присвячений вулицям міста Рівне. Він
містить інформацію щодо осіб та подій, на честь яких названі вулиці. До
покажчика включені бібліографічні описи книг, статей з періодичних
видань, опублікованих із 1970-го р. й донині. Видання адресоване
студентам, учителям та учням шкіл, бібліотекарям, туристам та всім, хто
цікавиться історією міста.

20. Книга Рівненщини 2018 : 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, 2019. – Вип. 16. – 88 с. + 4 с. іл.
16-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2018» 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
бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто
цікавиться книжковою продукцією краю.
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21. Події Української революції 1917–1921 рр. на Рівненщині :
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад.: Л. А. Степанюк ; наук. ред.: О. Л. Промська,
А. А. Жив’юк ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. –
Рівне : О. Зень, 2019. – 130 с.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик акумулює джерела, що
розкривають історію і головні етапи Української революції 1917–1921
років на Рівненщині. До нього включено відомості про книги, статті із
збірників та періодичних видань українською, російською та польською
мовами; першоджерела, науково-дослідну, науково-популярну, художню,
публіцистичну, мемуарну літературу, довідкові видання. Видання
доповнене допоміжними покажчиками. Книга адресована науковцям,
краєзнавцям, викладачам, учителям, студентам.

22. Премії Рівненщини за досягнення у сфері літератури,
культури і мистецтва : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Малишева, Т. В. Матушевська, В. П. Гуріна ; наук. ред.:
О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук.
– Рівне : О. Зень, 2019. – 282 с. – (Серія «Славетні земляки»).
Біобібліографічний покажчик акумулює відомості про 26 обласних,
міських, районних премій Рівненщини у сфері літератури, культури і
мистецтва, заснованих у незалежній Україні (за виключенням літературної
премії ім. Валер’яна Поліщука (1982 р.) та літературно-мистецької премії
ім. Бориса Тена (1987 р.), про лауреатів та їхні твори або діяльність, за які
відбулося нагородження. Видання адресоване працівникам культурномистецьких і бібліотечних закладів, літературознавцям, науковцям і
краєзнавцям, педагогам, студентській та учнівській молоді, всім, хто
цікавиться культурним і суспільним життям краю.

23. Рівненська дитяча музична школа № 1 імені М. В. Лисенка : допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. дитяча музич. школа ;
уклад.-ред.: Б. Столярчук, С. Полевик ; ред. Н. Приходько. –
Рівне : О. Зень, 2019. – 92 с. + 4 с. іл.
Довідково-допоміжний покажчик є доповненням до книги «Храм вічної
музики: Рівненській дитячій музичній школі № 1 імені М. В. Лисенка – 75
років», виданої 2014 року. Видання допоможе повніше розкрити її зміст і
розраховане на виконавців, музикантів, педагогів та учнів ДМШ та батьків
останніх, а також усіх, хто причетний до цього закладу чи цікавиться його
історією.
Див. також № 240.
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Довідкові видання
24. Жертовна відданість мистецтву / упоряд. Б. Столярчук ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2019. – 168 с.
У виданні описано життєвий і творчий шлях Григорія Микитовича
Глотка – знаного рівненського педагога, диригента, засновника і керівника
оркестру народних інструментів Рівненського обласного будинку
художньої самодіяльності профспілок, одного з перших педагогів
Рівненського музучилища. Для читачів, які цікавляться історією культури
та міста Рівне, розвитком аматорських художніх колективів у 1960-70-их
роках ХХ ст.

25. Куц В. Шануймося! : родовідна пам’ятка / В. Куц. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 180 с.
У книзі автор описує історію власної родини, проводить генеалогічні
лінії своїх предків і нащадків, що є цінною родовою пам’яткою. За своїм
змістом ця книга – щоденник, де є авторські відкриття і висковки, де
прослідковується величезна зацікавленість і прив’язаність до родини і
Батьківщини. Для широкого кола читачів.

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ
Філософія
26. Шевчук К. Панорама сучасної зарубіжної філософії :
навч. посіб. / К. Шевчук. – Рівне : РДГУ, 2019. – 244 с.
У
навчально-методичному
посібнику
проаналізовано
вчення
представників основних філософських течій і напрямів кінця XIX –
початку ХХ століття (філософія життя, психоаналіз, позитивізм,
американський прагматизм, неомарксизм і пост марксизм, неотомізм,
феноменологія, герменевтика, структуралізм, екзистенціалізм, філософія
діалогу, комунікативна філософія, філософія постмодернізму). Для всіх,
хто цікавиться проблемами сучасної філософії.
Див. також № 216–219.

РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ
Релігія
27. Шостак О. В. Наша церква : Історія СвятоМиколаївського храму села Застав’я / О. В. Шостак, Т. І. Мельничук, О. О. Шостак. – Рівне : О. Зень, 2019. – 158 с. : іл.
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Книга присвячена історії Свято-Миколаївського храму села Застав’я
Корецького району Рівненської області. Історія храму і православної
громади простежена від першої задокументованої згадки від XVI ст.
Описується також сучасна будівля храму. Розглядаються персоналії,
пов’язані зі Свято-Миколаївською церквою. Книга створена на основі
архівних документів, історичних і мемуарних джерел. Для широкого
читацького загалу.

Теологія
28. Гарат І. Ідеї ісихазму в творчості острозьких
традиціоналістів кінця XVI – початку XVII ст. : монографія /
І. Гарат. – Острог : Р. Свинарчук. – 2019. – 200 с.
У монографії розглянуто ідеї ісихазму острозьких традиціоналістів
(Василя Суразького, Івана Вишенського, Іова Княгиницького, Іова
Почаївського, Ісакія Борисковича). Показано, що ісихазм значно вплинув
на розвиток української релігійно-філософської
думки епохи
Середньовіччя й раннього Модерну, а також на «філософію серця»,
зокрема на творчість Григорія Сковороди. Для студентів та викладачів
гуманітарних вишів.

29. Ледбитер Ч. Букварь теософии / Ч. Ледбитер ; пер. с англ.
К. Зайцев. – Ривне : Волын. обереги, 2019. – 132 с.
Теософія – це сукупність різних релігійно-філософських містичних та окультних вчень та практик, так звана «божественна» та «релігійна
мудрість», джерелом якого вважається містична інтуїція. У книзі
розповідається про утворення Сонячної системи, еволюцію життя на
Землі, з чого складається людина і яка реінкарнація відбувається з нею
після смерті. Також значну увагу надано поясненню життєвих цілей та
планетних ланцюжків. Для осіб, які цікавляться питаннями вивчення
теософії та розповсюджують ці знання серед людського суспільства.

30. Хромець В. Богословська освіта в Україні : релігійний і
світський контекст : монографія / В. Хромець. – Рівне : О. Зень,
2018. – 312 с.
У монографії здійснено комплексне дослідження богословської освіти в
Україні, розроблено її історичну і сучасну типологію, визначено у чому
полягає особливість предметного поля богослов’я у порівнянні з іншими
галузями знання про релігію, розглянуто що на практиці означають такі
явища як світськість та конфесійність. Книга розрахована на читачів, які
цікавляться перспективами розвитку богословської освіти в Україні.
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СУСПІЛЬНІ НАУКИ
Людина та навколишнє середовище.
Охорона довкілля
31. Довкілля Рівненщини – 2018 : доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у
2018 році / Обл. природоохорон. фонд. – Рівне : [Б. в.], 2019. –
300 с.
Основною перевагою доповіді є висвітлення не лише екологічних
питань, а й проблем соціально-економічного розвитку області, що
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.

32. Мартинюк В. Екологічний паспорт озера Сомитське /
В. Мартинюк, І. Зубкович ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 32 с.
У виданні викладено екологічний паспорт озера Сомитське, що
розташоване в Рокитнівському районі Рівненської області. Матеріал
укладено згідно з вимогами Рамкової директиви Європейського Союзу у
сфері водної політики та переходу водогосподарських установ України на
басейновий принцип інтегрованого управління водними об’єктами.
Паспорт містить відомості щодо територіальної локації озера, гідрологоморфометричних, гідрохімічних параметрів та ландшафтних особливостей
басейнової системи водойм. Призначено для екологів, географів,
лісівників, працівників водогосподарських та природоохоронних установ.

33. Сяська І. О. Фізіологія людини і тварин : біотичні аспекти
викладання : навч. посіб. / І. О. Сяська, В. П. Марциновський ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2019. – 204 с.
У посібнику викладено короткий курс фізіології людини і тварин, що
охоплює більшість розділів з цього предмету з позицій нормальної та
клінічної фізіології. У методиці викладання лабораторних робіт, вміщених
у виданні, наголошується на біотичних підходах до постановки
фізіологічних експериментів, запропоновано заміну гострих експериментів
на віртуальні з використанням мульмедійних пристроїв. Для студентів
вишів зі спеціальності 014.05 «Середня освіта» та 091 «Біологія».
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Економіка
34. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу
регіонів : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. / І. С. Замалтинов, Н. П. Василенко. – Рівне : О. Зень, 2019. – 301 с.
У збірнику опубліковано матеріали V Всеукраїнської науковопрактичної конференції, що висвітлюють проблемні питання економіки
окремих регіонів України. Видання рекомендоване для наукових
працівників, спеціалістів НДІ, студентів, магістрантів, аспірантів,
викладачів вишів тощо.

35. Антонюк О. Р. Методологія та організація процесу
виконання аудиторських послуг : монографія / О. Р. Антонюк. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 440 с.
У монографії визначено проблематику та сформовано підходи до її
вирішення з теоретичного забезпечення та практичного виконання для
підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності.
Призначено для наукових співробітників, докторантів, аспірантів,
викладачів та студентів економічних спеціальностей вишів, аудиторів,
співробітників суб’єктів господарювання.

36. Дем’янчук О. І. Формування та реалізація фінансового
потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України : монографія / О. І. Дем’янчук ;
НУ «Остроз. акад.». – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2019. – 408 с.
У монографії висвітлюються сучасні проблеми формування та реалізації
фінансового потенціалу ОТГ та його значення у збалансованому розвитку
в контексті процесу децентралізації. Останній розглядається як система
критеріїв
максимального
задоволення
потреб
адміністративнотериторіальних одиниць з урахуванням їхніх фактичних та потенціальних
можливостей. Видання розраховане на науковців та спеціалістів, які
приймають рішення в сфері управління фінансовим потенціалом
збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць,
аспірантів та студентів.

37. Економічний аналіз : навч. посіб. / Г. Ю. Міщук,
Т. М. Джигар, О. О. Шишкіна ; Нац. ун-т водн. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 156 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні засади
економічного аналізу діяльності підприємства. Запропоновано традиційні
та спеціальні методики, у т. ч. стохастичного факторного аналізу, що
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допоможуть майбутнім економістам якісно здійснювати дослідження
потенціалу конкурентоспроможності підприємств з урахуванням
зовнішніх та внутрішніх факторів діяльності. Для наукових працівників,
викладачів, аспірантів та студентів, фахівців з економічних та
управлінських спеціальностей.

38. Корнійчук О. І. Нормативна база будівництва : навч.
посіб. / О. І. Корнійчук, В. І. Алексієвець ; Нац. ун-т водн.
госп-ва та природокористування. – Рівне : Волин. обереги, 2019.
– 136 с.
У навчальному посібнику розглянуто основи нормативної бази
будівництва. Наведена структура та зміст нормативних документів в сфері
будівництва, розглянуті питання законодавчого врегулювання планування
територій станом на 1 січня 2019 р. Видання призначене для науковців,
аспірантів та студентів вишів.

39. Кривицька О. Аналіз діяльності суб’єктів ринку
страхування життя : монографія / О. Кривицька ; НУ «Остроз.
акад.». – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2019. – 360 с.
У монографії досліджено особливості аналізу діяльності суб’єктів ринку
страхування життя, розглянуто фінансово-правові основи системи
страхування життя, розкрито інструменти аналізу ефективності ринку в
цій галузі. Книга розрахована на науковців та практиків, які працюють у
сфері страхування житла, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто
цікавиться проблематикою ринку страхування життя в Україні.

40.
Міжнародна
конкурентоспроможність
готельних
підприємств на ринку України : монографія / Т. М. Скорина,
С. І. Коротун, О. П. Коротун [та ін.] ; Нац. ун-т водн. госп-ва та
природокористування. – Рівне : О. Зень, 2019. – 170 с.
У монографії розглянуто теоретичні та методико-практичні засади
прогнозування
міжнародної
конкурентоспроможності
готельних
підприємств, спрямовані на вдосконалення процесів прогнозування та
підвищення експортного потенціалу України шляхом утвердження її
позитивного іміджу, розвитку міжнародної торгівлі у сфері готельних
послуг. Для студентів економічних і готельних спеціальностей, аспірантів,
викладачів, представників підприємницьких структур тощо.

41. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : колективна монографія /
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Н. М. Позняковська, С. Я. Зубілевич, О. Л. Міклуха [та ін.] ;
Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне :
НУВГП, 2019. – 414 с.
У монографії наведено актуальні напрями розвитку інформаційноаналітичного забезпечення в сфері обліку, оподаткування та аудиту,
сучасні дослідження, проведені в Україні та за кордоном, спрямовані на
зростання ролі бухгалтерського обліку. Видання призначене для
науковців, аспірантів та студентів вишів.

42. Пелех О. Структурні зміни та зрушення в національній
економіці України: аналіз та оцінка : монографія / О. Пелех. –
Рівне : О. Зень, 2019. – 380 с.
У монографії висвітлено актуальні проблеми економічного розвитку
України в сучасних умовах, досліджено та проаналізовано структурі
зрушення та зміни, їхній вплив на економічний розвиток на тлі
аналогічних змін у країнах Європи. Аналіз здій снено
на
основі
авторської
методики
кількісно-якісного
макрорівневого
аналізу
структурних змін в економіці. Книга розрахована на економістів, фахівців
у сфері державного управління, які працюють в органах державної влади,
підприємців, викладачів, аспірантів і студентів вишів економічних
спеціальностей.

43. Сазонець О. М. Управління міжнародним бізнесом : навч.
посіб. / О. М. Сазонець ; Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 338 с.
У посібнику висвітлено роль і властивості міжнародного бізнесу в
сучасному світі, розвиток світової економіки в цілому, показано не
обхідність управління міжнародними бізнесовими структурами. Також
розглянуто питання щодо організації процесу управління міжнародним
бізнесом, висвітлено динаміку світового зростання економіки. Видання
призначене для науковців, аспірантів та студентів вишів.
Див. також №№ 190–194, 205–210.

Політика
44. Бабій О. Наш політичний світогляд / О. Бабій. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 64 с.
Книга відіграє суттєву роль у формуванні ідеології УНА-УНСО. Праця,
в якій Олесь Бабій визначив напрями боротьби національних сил в
утвердженні української державності, є актуальною й досі через топтання
на місці горе-державників, що за 27 років так і не змогли вивести Україну
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на шлях розбудови. Читач матиме можливість порівняти сьогодення із
передбаченням державного і суспільного розвитку України, очолюваної
вчорашньою комуністичною і новітньою ліберальною верхівкою. Видання
стане підмогою для молодих патріотів у боротьбі за українську Україну.

Держава і право. Юридичні науки
45. Директиви ЄС у сфері управління водними ресурсами :
монографія / О. Л. Пінчук, Є. Г. Герасімов, С. О. Куницький ;
Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне :
Волин. обереги, 2019. – 232 с.
У монографії досліджено теоретичні основи державного управління
охороною здоров’я та тенденції її розвитку в Україні, виявлено вплив
інституційної системи на розвиток соціальних процесів та перебіг реформи
у сфері охорони здоров’я. Також проаналізовано інституції, що впливають
на підготовку кадрів, створення нормативної бази та медичного
забезпечення в корпораціях, розглянуто національні моделі охорони
здоров’я та світові тенденції їх трансформацій. Для фахівців з державного
управління, працівників сфери охорони здоров’я, студентів магістерського
рівня, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування», науковців та аспірантів.

46. Європейський Союз: теорія і практика інтеграції заради
успіху : навч. посіб. / В. В. Дума та ін. – Рівне : Волин. обереги,
2019. – 156 с.
У навчальному посібнику викладено матеріал, присвячений
Європейському Союзу, його історії та сучасності, розглянуто філософськоправові основи європейської інтеграції, правовіу природу ЄС й етапи
розширення європейського інтеграційного угруповання. Для науковців,
викладачів і студентів, а також усіх, хто цікавиться історією і
проблематикою міжнародного і європейського права.

47. Інституційна трансформація державного управління
охороною здоров’я: Україна та іноземний досвід : монографія /
за наук. ред. І. Сазонця ; Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 396 с.
У монографії досліджено теоретичні основи державного управління
охороною здоров’я та тенденції її розвитку в Україні, виявлено вплив
інституційної системи на розвиток соціальних процесів та перебіг реформи
у сфері охорони здоров’я. Також проаналізовано інституції, що впливають
на підготовку кадрів, створення нормативної бази та медичного
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забезпечення в корпораціях, розглянуто національні моделі охорони
здоров’я та світові тенденції їх трансформацій. Для фахівців з державного
управління, працівників сфери охорони здоров’я, студентів магістерського
рівня, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування», науковців та аспірантів.

48. Зима І. Я. Механізми інституційної трансформації
державного управління охороною здоров’я : монографія /
І. Я. Зима ; Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 248 с.
У монографії проаналізовано вплив процесів інституалізації на
механізми трансформації державного управління охороною здоров’я,
розвиток соціальних процесів, визначено проблеми трансформації
медицини, проаналізовано світові соціальні та медичні інституції,
представництва яких зареєстровані в Україні. Для фахівців з державного
управління, працівників сфери охорони здоров’я, студентів і науковців.
Див. також №№ 229–230.

Культура
49. Заслужений самодіяльний ансамбль танцю України
«Полісянка» : буклет / Рівненський міський будинок культури.
– [Б. м., б. в.], 2019. – 8 с.
Видання вміщує інформацію щодо одного з найвідоміших колективів
самодіяльного мистецтва в Україні – рівненського колективу «Полісянка»,
який з гастролями обїздив чи не півсвіту. У буклеті подана інформація про
першого керівника – Фаїну Земельську, та нинішнього очільника
колективу – народного артиста України, художнього керівника
«Полісянки» – Віктора Семеновича Марущака. Для туристів, працівників
туристичного бізнесу, краєзнавців та дослідників історії краю.

50. Маркевич Л. Мистецтво балетмейстера : навч.-метод.
посіб. / Л. Маркевич ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 164 с.
У навчально-методичному посібнику викладено основні поняття і
терміни дисципліни «Мистецтво балетмейстера», охарактеризовано
специфіку хореографічної форми «сюжетний танець» та методологію
роботи балетмейстера при її створенні. Для студентів вишів
культурологічних спеціальностей.
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51. Рівненській дитячій музичній школі № 1 ім. М. В. Лисенка
– 80 років : буклет / Б. Столярчук, С. Полевик. – Рівне : О. Зень,
2019. – 12 с.
Видання вміщує інформацію щодо історії заснування та творчої
діяльності Рівненської дитячої музичної школи ім. М. В. Лисенка. Нині в
школі працює 138 працівників (з них 115 викладачів музики). Школа
славиться своїми творчими колективами (4 оркестри: народних
інструментів, симфонічний, естрадно-духовий та гітаристів. Окрім того
заклад має капелу бандуристів, два хори та 7 ансамблів – домристів,
баяністів, гітаристів, вокалістів тощо). Для туристів, працівників
туристичного бізнесу, краєзнавців та дослідників історії краю.

52. Хутка Є. Живу тобою, мій рідний краю… : нариси /
Є. Хутка. – Володимирець : [Б. в.], 2019. – 214 с.
У книзі зібрано нариси, в яких описано культурне життя
Володимиреччини, що на Рівненщині. Описано історії та творчість
народних митців, подано краєзнавчі нариси, описано обереги роду,
барвінками і мальвами зігріті. Для широкого кола читачів.
Див. також №№ 23, 83–90, 236–239.

Освіта. Педагогічні науки
53. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:
матеріали II Міжнародних педагогічних читань пам’яті
професора Т. І. Поніманської / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; ред.
кол.: І. М. Дичківська [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2019. – 206 с.
Збірник містить матеріали, в яких висвітлюються проблеми гуманізації
освітнього простору закладу дошкільної освіти, сучасних інноваційних
технологій дошкільної та спеціальної освіти, підтоговки фахівців для
дошкільної та спеціальної освіти. Видання буде корисним для студентів,
аспірантів, педагогів навчальних закладів.

54. Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і
перспективи розвитку : міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне,
1-4 жовт. 2019 р. / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. ; ред. кол.: О. Л. Михайлишин (відповід. ред.) [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2019. – 136 с.
У виданні розглянуті філософські та теоретико-методологічні аспекти
сучасного архітектурознавства, вивчено досвід та проблематику історикоархітектурних досліджень, новітні тенденції в архітектурі міст,
міжнародний і національний характер архітектурної науки і освіти в
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контексті глобалізації. Наукові статті, представлені у збірнику, подають
дослідження проблем і шляхів модернізації архітектурної освіти в Україні,
зміст і методику викладання. Наприкінці видання представлені дипломні
проекти і магістерські роботи в контексті розвитку містобудування. Для
студентів і викладачів вишів, де представлені спеціалісти з містобудування
та архітектури.

55. Геодезія : практикум : навч. посіб. / Нац. ун-т водн. госп-ва
та природокористування. ; за заг. ред. О. А. Лагоднюка. – Рівне :
НУВГП, 2019. – 136 с.
Посібник складається з шести частин, що містять у собі детальні
рекомендації та опис виконання 26 лабораторних робіт з нівелювання,
полігонометрії, зрівноваження ходів та мереж, вимірювання кутів та ліній,
геодезичні задачі, тахеометричне знімання.. Для студентів і викладачів
вишів, де представлені спеціалісти з геодезії, землеустрою, будівництва та
цивільної інженерії.

56. Гомон С. С. Розхрахунок несучої здатності дерев’яних
балок за поперечного згину з використанням деформаційної
моделі : рекомендації / С. С. Гомон, Є. М. Бабич, А. П. Павлюк ;
Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне :
НУВГП, 2019. – 28 с.
В рекомендаціях наведено методику розрахунку дерев’яних балок, що
працюють в умовах прямого та косого згинів з використанням
деформаційної моделі. Для ІТР проектних організацій та виробничих
підприємств, наукових працівників, докторантів та аспірантів будівельних
спеціальностей.

57. Духовність і мораль у сучасній Україні: проблеми і
перспективи : кращі доповіді з Всеукраїнського круглого столу,
м. Рівне, 13 листоп. 2018 р. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; наук.
ред. проф. Л. М. Шугаєва. – Рівне : О. Зень, 2019. – 32 с.
У виданні йде мова щодо проблем і перспектив виховання української
молоді на нинішньому етапі, трактування історичних подій з наукового
погляду. Професор РДГУ Максим Гон розглядає цікаві й водночас гострі
проблеми зневіри молодих людей в подоланні кричущої корупції, бідності
широких верств суспільства, їх бажанні переїхати в соціально більш
справедливі європейські країни. Таміла Герасимчук у своїй статті вивчає
взяємозв’язок духовності та креативності особистості, а Дмитро Шевчук –
політики і моралі. Матеріали наукових статей подані з цікавими
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прикладами, зокрема, що стосуються штучного інтелекту. Для студентів та
викладачів вишів.

58. Знаменні та пам’ятні дати 2019 року: мистецько-освітній
довідник / В. І. Прокопчук, М. Ф. Смалько, Л. П. Яковенко ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2019. – 125 с.
Мистецько-освітній довідник «Знаменні та пам’ятні дати 2019 року»
містить перелік ювілейних дат, знаменних та пам’ятних подій всесвітнього
значення та подій, важливих для України та Рівненщини, що
відзначатимуться 2019 року. Видання адресоване студентам та викладачам
вишів, працівникам культури і мистецтва, громадським активістам,
краєзнавцям.

59. Камінська О. В. Психологія інтернет-залежності:
теоретичний та практичний аналіз : навч. посіб. / О. В. Камінська ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : А. Червінко, 2019.
– 342 с.
У навчальному посібнику викладено відомості про психологічні
особливості інтернет-залежності, її місце в системі адикцій, види,
діагностичні критерії та домінанти. Описано засоби профілактики та
корекції інтернет-залежності. Для студентів, які навчаються за
спеціальністю «Психологія», магістрів.

60. Лютко О. Запровадження мотиваційного менеджменту в
закладі освіти : навч.-метод. посіб. / О. Лютко. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 184 с.
У посібнику представлено матеріал, спрямований на покращення
діяльності керівника закладу освіти, активізацію професійного потенціалу
педагогів щодо реалізації державної політики в умовах запровадження
Концепції «Нова українська школа». Видання є практичним порадником
для керівників органів управлінь освіти ОТГ, закладів освіти та науковопедагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти.

61. Олійник О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. /
О. О. Олійник. – Рівне : А. Червінко, 2017. – 222 с.
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні положення та
практичні аспекти реалізації соціальної відповідальності людини, бізнесу,
інститутів громадянського суспільства та держави. Для аспірантів та
студентів економічних та управлінських напрямів, науковців, економістів,
викладачів і працівників органів державної влади.
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62. Папуша В. В. Психолого-педагогічні чинники запобігання
віктимній поведінці підлітків : монографія / В. В. Папуша. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 240 с.
Монографія містить теоретичне узагальнення та нове вирішення
проблеми запобігання віктимній поведінці підлітків, зокрема в ній
здійснено: експериментальне вивчення потенційної віктимності та її
реалізації в поведінці підлітків, виявлено особистісну детермінацію
віктимної поведінки підлітків. Видання адресоване педагогам, психологам,
батькам, і всім тим, хто причетний до виховання дітей та молоді.

63. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в
сучасному освітньому просторі : посібник / за заг. ред.
А. Л. Черній. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 280 с.
У посібнику презентовано практичний науково-методичний досвід
керівників закладів освіти, вчителів, студентів щодо впровадження
педагогічної спадщини Василя Сухомлинського в освітньо-виховний
процес. Посібник стане в нагоді як молодим так і досвідченим учителям.

64. Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на
сучасному ринку праці : монографія / Ю. Пелех, Д. Кукла. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 184 с.
У монографії викладено проблеми формування та розвитку системи
цінностей майбутнього фахівця в новітніх умовах функціонування
глобального ринку праці, запропоновано інноваційну авторську модель
працевлаштування майбутніх спеціалістів із врахуванням специфіки
конкурентно-оцінного середовища провідних соціальних інституцій, що
формують їхній кар’єрний поступ (ЗВО, працедавці, ринок праці). Для
науковців та студентів закладів вищої освіти, які займаються
дослідженням проблеми соціальної роботи, розвитку ціннісно-смислової
сфери особистості, професійного консультування випускників та
питаннями розвитку їхньої кар’єри.

65. Шкабаріна М. А. Розвиток педагогічної креативності
майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення
фахових дисциплін : монографія / М. А. Шкабаріна. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 149 с.
Монографію присвячено проблемі розвитку педагогічної креативності
майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових
дисциплін. У книзі конкретизовано критерії, показники та рівні розвитку
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педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи. Видання
буде корисним для студентів, аспірантів, педагогів навчальних закладів.

66. Яворська М. Розвиток освіти і науки як складової
національної економіки : монографія / М. Яворська ; Нац. ун-т
водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : Волин. обереги,
2018. – 300 с.
У монографії досліджено теоретичні засади науки вищої школи,
запропонована модель наукового забезпечення реформування економіки
країни, що дозволила сформувати систему економічних відносин між
суб’єктами державного впливу і її об’єктами. Побудовано модель
інвестиційного забезпечення розвитку науки й оцінено її результати в
Україні. Для студентів та викладачів вишів, працівників державного
управління в галузі освіти.
Див. також №№ 51, 85, 97–98, 224–225.

Фізкультура і спорт. Туризм
67. Юрій Корхов – «батько» рівненського спідвею / упоряд.
І. Соколовський. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 168 с.
У виданні, присвяченому особистостям рівненського спідвею, йде мова
не про гонщика чи спортсмена, а про керівника – голову обласного
комітету ДТСААФ, який майже 32 роки очолював цю організацію – Юрія
Костянтиновича Корхова. Завдяки його старанням у Рівному було
збудовано перший у СРСР спеціалізований стадіон для проведення
мотогонок по гаревій доріжці – мототрек, відкриття якого відбулося 24
травня 1959 року. Видання розраховане на широке коло читачів.

ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА
Сільське та лісове господарство
68. Вергунов В. А. Член-кореспондент АН УРСР
М. О. Тюленєв (1889-1969) – вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні : до
130-річчя від дня народж. / В. А. Вергунов. – Рівне, Київ :
НУВГП, 2019. – 123 с.
У видання розкрито творчі здобутки на ниві осушувальної меліорації в
Україні видатного вченого, члена-кореспондента АН УРСР М. О. Тюленєва, із залученням недоступних раніше архівних даних та документів. Для
студентів, аспірантів та викладачів технічних вишів.
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69. Гнатюк А. А. Оцінка та облік необоротних матеріальних
активів в аграрному бізнесі : монографія / А. А. Гнатюк, за ред.
М. С. Палюх. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 200 с.
У книзі розглянуті теоретичні і методичні основи оцінки та обліку
необоротних матеріальних активів (НМА) у сільському господарстві,
розроблені рекомендації для вирішення теоретичних та організаційнометодичних проблем оцінки та вдосконалення обліку НМА. Для
науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, керівників і
менеджерів підприємств різних форм власності, а також широкого кола
читачів, яких цікавлять проблеми розвитку підприємств.

70. Скрипчук П. М. Еколого-економічні засади оцінювання
трансформації сільськогосподарських земель : монографія /
П. М. Скрипчук, Т. М. Трохлюк ; Нац. ун-т водн. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 231 с.
У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні основи
щодо
еколого-економічних
засад
оцінювання
трансформації
сільськогосподарських
земель.
Також
запропоновано
науковометодологічний
підхід
оцінювання
оптимізації
використання
трансформованих сільськогосподарських земель за різними варіантами.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.

71. Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарства : монографія / П. М. Скрипчук, В. І. Пічура,
Ю. В. Терновий [та ін.] ; Нац. ун-т водн. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 180 с.
У монографії розкрито теоретико-методологічні та практичні засади
формування інформаційного забезпечення підприємств та суб’єктів
сільськогосподарського виробництва та природокористування. Також
запропоновано
сучасні
інформаційні
підходи
до
створення
геоінформаційного порталу органічного виробництва, використання
«віртуальної» води, методологічні основи формування водогосподарського
та аграрного менедженту. Для наукових працівників, викладачів,
аспірантів та студентів.
Див. також №№ 194–196.
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Медицина
72. Мистецтво милосердя: Центральна міська лікарня
м. Рівне : монографія / укл. Л. Савчин ; за заг. ред.
Р. Харитонюк. – Рівне : Естеро, 2019. – 168 с.
В монографії розкриваються історико-соціальні аспекти формування
розвитку і становлення ЦМЛ як осередку діяльнісного милосердя
суспільства нашого регіону. Висвітлюються актуальні проблеми
сьогодення і шляхи їх оптимального вирішення. Провідна ідея книги –
особистість лікаря в новітньому медичному просторі презентована на тлі
узагальненого досвіду роботи системи управління охорони здоров’я.
Широко представлені сучасні портрети Лікаря – керівника закладу, лікаряпрофесіонала, лікаря-педагога, лікаря-психолога, лікаря-друга, лікарянаставника, лікаря-митця. Книга розрахована на широке коло менеджерів
охорони здоров’я, на студентську аудиторію (як навчальний посібник) для
вивчення організації охорони здоров’я в середніх і вищих навчальних
медичних закладах та для самоорганізації підготовки керівників системи
охорони здоров’я.

73. Сазонець І. Л. Соціальні інститути в трансформації
державної системи управління охороною здоров’я : монографія /
І. Л. Сазонець, І. Я. Зима ; Нац. ун-т водн. госп-ва та
природокористування. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 168 с.
У монографії проаналізовано вплив процесів інституалізації на розвиток
соціальних процесів, визначено напрями діяльності основних соціальних
інститутів, що забезпечують трансформацію системи державного
управління охороною здоров’я. Для фахівців з державного управління,
працівників сфери охорони здоров’я, студентів магістерського рівня, які
навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»,
науковців, аспірантів.

74. Шляхи збереження і зміцнення здоров’я : зб. праць наук.метод. конф., м. Рівне, 15 берез. 2018 р. / ред. кол.: В. С. Сорока,
В. С. Мошинський, Н. Б. Савіна [та ін.] ; Нац. ун-т водн. госп-ва
та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 197 с.
Узбірнику праць науково-методичної конференції опубліковані статті,
що стосуються покращення здоров’я української молоді. Значну увагу
надано чинникам, що впливають на стан здоров’я дітей та підлітків, їхню
рухову активність, висвітлено питання про рівень наданих медичних
послуг, якість та раціональність харчування, стан поінформованості
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батьків щодо життя дітей, батьківський контроль та батьківську допомогу
у навчанні. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.

Техніка і технічні науки
75. Гідрометрія. Практикум : навч. посіб. / В. С. Холоденко,
Д. С. Косяк, О. І. Галік [та ін.] ; Нац. ун-т водн. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 254 с.
У виданні розглянуто основні гідрометричні прилади та обладнання,
їхня будова, принцип роботи та методи застосування. Розглянуто також
обробку результатів вимірювань окремих гідрометричних величин,
сучасну автоматизовану обробку гідрологічних даних. Рекомендується для
інженерно-технічних працівників.

76. Дворкін Л. Й. Будівельні матеріали та вироби із
застосуванням промислових відходів : навч. посіб. / Л. Й. Дворкін, А. В. Мироненко ; Нац. ун-т водн. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 298 с.
У посібнику розглянуто основні напрями застосування промислових
відходів к виробництві будівельних матеріалів та виробів. Наведені
основні технічні параметри виробництва, властивості матеріалів, технікоекономічні дані, а також показані можливості зниження витрат
матеріальних та енергетичних ресурсів при використанні промислових
відходів. Видання призначене для науковців, аспірантів та студентів
вишів.

77. Дворкін Л. Й. Властивості мінеральних будівельних
матеріалів : навч. посіб. / Л. Й. Дворкін ; Нац. ун-т водн. госп-ва
та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 422 с.
У
посібнику
розглянуто
комплекс
розділів
будівельного
матеріалознавства, що висвітлюють шляхи формування необхідних
фізико-механічних властивостей основних мінеральних будівельних
матеріалів. Видання призначене для науковців, аспірантів та студентів
вишів.

78. Кір’янов В. М. Управління будівництвом водоносподарських систем : підручник / В. М. Кір’янов ; Нац. ун-т водн.
госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 252 с.
У підручнику викладено основні положення організації, планування та
управління будівництвом водогосподарських систем, висвітлено
особливості водогосподарського будівництва, питання проектування
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організації будівництва та виконання робіт, потокової організації
виробництва. Для студентів вишів технічних спеціальностей.

79. Нові муфти механічних приводів машин : монографія /
В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, О. Р. Стрілець [та ін.] ; Нац.
ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП,
2019. – 189 с.
У виданні наведено нові муфти для з’єднання валів механічних
приводів машин, їхню будову і принцип роботи під час передачі
обертальних моментів. Монографія може бути використана під час
підготовки студентів машинобудівного профілю, спеціалістів, технічних та
наукових працівників, які займаються розрахунками і конструюванням
нових технічних засобів.

80. Сазонець І. Л. Детермінанти лібералізації високотехнологічного підприємництва в умовах постіндустріального переходу : монографія / І. Л. Сазонець, А. С. Саленко ; Нац. ун-т
водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : Волин. обереги,
2019. – 176 с.
У
монографії
розглянуто
теоретичні
основи
лібералізації
підприємницької діяльності та її вплив на формування системи
високотехнологічного підприємництва, детермінанти запровадження
високих технологій в підприємництві та напрями його лібералізації,
удосконалення
системи
управління
у
високотехнологічних
підприємницьких структурах. Видання призначене для науковців,
аспірантів та студентів вишів.

81. Стадник О. С. Збагачуваність високозольного торфу :
монографія / О. С. Стадник, В. О. Гнєушев ; Нац. ун-т водн.
госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 163 с.
У монографії розглянуті властивості торфу, як об’єкту збагачення,
наведені результати досліджень високо зольних торфів України по
збагачуваності та запропоновані технологічні схеми їх збагачення. Також
розроблено методику комп’ютерного моделювання роботи пневматичних
сепараторів та запропоновані їх нові конструкції. Видання призначене для
науковців, аспірантів та студентів вишів.

82. Транспортні системи гірничих підприємств : навч. посіб. /
З. Р. Маланчук, В. Я. Корнієнко, В. С. Сорока [та ін.] ; Нац. ун-т
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водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. –
190 с.
У книзі викладено аспекти транспортних систем гірничих підприємств,
становлення, аналіз і розвиток систем розробки кар’єрів. Посібник
призначено для вивчення відповідної дисципліни при підготовці
бакалаврів за спеціальністю «Гірництво».
Див. також №№ 198–201.

МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ
МИСТЕЦТВО. ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ІГРИ. СПОРТ
Мистецтво
83. Кахлі Волині XV–XVIII ст. Каталог виставки / авт.
проекту О. Войтюк, О. Морозова, В. Луц. – Рівне : М. Дятлик,
2019. – 28 с.
Організатори виставки «Кахлі Волині XV–XVIII ст.» сподіваються, що
представлені на ній артефакти відкриють шанувальникам маловідомий
пласт мистецької культури, творчих уподобань давніх майстрів та
сприятимуть кращому пізнанню історії та мистецтва краю. Для широкого
кола читачів.

84. Людина мистецтва Галина Золіна: поліфонія життя /
упоряд. О. Гумінська. – Рівне : М. Дятлик, 2019. – 161 с.
У представленій книзі окреслено віхи життя та професійної діяльності
Галини Золіної, вчителя літератури, музики та хореографії, вчителяметодиста, відмінника освіти і просто залюбленої у життя та в ту справу,
яку робить, жінки. Для широкого кола читачів.

85. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб.
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Волин. обереги,
2019. – Вип. 5. – 252 с.
Видання присвячене актуальним питанням професійної підготовки
фахівців мистецького напряму, зокрема музикантів і керівників хорових
колективів. Висвітлюються сучасні методологічні підходи розвитку
творчої особистості студентів, охарактеризовано особливості музичнопедагогічної діяльності. Для студентів та викладачів вишів мистецького
напряму.

86. Одкровення дивосвіту Ольги Осейчук : тополевий пух на
оксамиті / упоряд. Н. Трохлюк. – Рівне : О. Харват, 2019. – 48 с.
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У фотоальбомі вміщені світлини картин березнівської майстрині Ольги
Осейчук, яка малює пухом на оксамиті. Художниця відтворює храми
різних архітектурних шкіл: закарпатської, наддніпрянської, волинської.
Для краєзнавців, науковців, колекціонерів, усіх, хто цікавиться
оригінальним і прекрасним мистецтвом творення зображень пухом на
оксамиті.

87. Резнік Б. Зірки над містечком : альбом / Б. Резнік. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 104 с. : іл.
Альбом вміщує світлини картин українських художників Інни Бобрик,
Миколи Годуна, Олександра Гурістюка, Івана Жилки, Касума Касімова,
Світлани Лазарєвої, Миколи Ліханова, Юрія Сав’юка та Олександра
Самчука. Більшість із цих полотен перебуває у приватній колекції знаного
рівненського колекціонера Бориса Резніка. Для краєзнавців, науковців,
колекціонерів, усіх, хто цікавиться історією Рівненщини.

88. Резнік Б. Мої пори роки : фотоальбом / Б. Резнік. – Рівне :
О. Харват, 2015. – 152 с. : іл.
У фотоальбомі вміщені світлини картин рівненських митців Олега
Безюка, Інни Бобрик, Олександра Бобришева, Миколи Годуна, Олександра
Гурістюка, Івана Жилки, Касума Касімова, Миколи Ліханова, Юрія та
Віктора Сав’юків та Олександра Самчука. Більшість із цих полотен
перебуває у приватній колекції знаного рівненського колекціонера Бориса
Резніка. Для краєзнавців, науковців, колекціонерів, рівнян та гостей міста,
усіх, хто цікавиться історією Рівненщини.

89. Рівненська державна дитяча художня школа імені
А. І. Мартиненка : фотоальбом / Рівнен. держ. дит. худож. шк. –
Рівне : Естеро, 2019. – 51 с.
Представлений фотоальбом – короткий літопис мистецького дитячого
закладу, що відкрився далекого 1959 року. Значна увага надається
колишньому директорові Рівненської ДХШ Анатолію Мартиненку,
викладацькому складу закладу: нинішньому директорові Артурові
Мартиненку, працівникам Наталії Дребот, Ользі Карновій, Руслану Хвесю,
Вікторії Степанюк, Леоніду Гринбокому, Юлії Онишкевич та іншим. Для
краєзнавців, науковців, колекціонерів, рівнян та гостей міста, усіх, хто
цікавиться мистецькою історією Рівненщини.

90. Скетчінг марафон # rivnesketch : каталог робіт / вип. ред.
П. Бенедюк, О. Петрусь. – Рівне : Естеро, 2019. – 56 с.
«Скетчінг марафон» – місцевий арт-марафон скетчінгу, виконання
короткотривалих начерків та замальовок оголеної натури. До каталогу
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ввійшли начерки по 50-ти учасників – молодих художників, студентів
творчих спеціальностей, творчої молоді міста. Це різні замальовки та
рисунки з моделей, які кожні 20 хвилин змінювали пози, надзвичайно
різноманітні техніки виконання та цікаві результати. Кращі роботи
марафону увійшли в цей каталог.

Музика
91. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : зб. наук. пр. / Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т ; ред.-упоряд. Л. І. Горіна. – Рівне : Волин.
обереги, 2019. – 252 с.
У виданні розглянуто широкий спектр питань
народноінструментального виконавства, культурологічні проблеми сучасного
мистецтва, соціально-психологічні проблеми національної музичної
освіти. Теми розглядаються в різних аспектах історії, теорії та практики
регіонального виконавства в Україні та мистецтва української діаспори у
світі. Для широкого кола читачів.

92. Іваник Н. Всенічна : навч. посіб. / Н. Іваник. – Рівне :
В. Лапсюк, 2019. – 120 с.
Нотний збірник містить низку творів церковних піснеспівів та
коментарів до них. Призначено для використання у навчальному процесі
студентами диригентсько-хорових відділень вищих та середніх
мистецьких навчальних закладів, а також рекомендовано хоровим
диригентам, регентам, клірикам та любителям хорового мистецтва.

93. Казимирська Л. Славлю Господа піснями : нотна зб. пісень
для дітей / Л. Казимирська. – Рівне : М. Дятлик, 2019. – 144 с.
До нотного збірника увійшов відмінний матеріал для дитячих хорів,
ансамблів та оркестрів. У ньому можна знайти змістовні та глибокі пісні
на різну тематику від українських християнських авторів. Книга
призначена д-ля недільних християнських шкіл, дитячих хорів,
богослужінь, церковних свят та християнських таборів.

94. Огонь О. О. Звучи, рідна мово! : зб. музичних творів /
О. О. Огонь. – Рівне : О. Зень, 2019. – 100 с.
До музичного збірника увійшли твори для дитячого та жіночого хорів,
пісні зарубіжних класиків та сучасних композиторів, переклад яких
українською мовою виконала Олена Огонь. Для студентів, учнів, школярів
музичних закладів освіти та гуманітарних вишів.
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95. Пастушенко А. Відвічна ласка Божого Різдва. Українські
колядки та щедрівки : навч. посіб. / А. Пастушенко,
Л. Пастушенко. – Рівне : [Б. в.], 2019. – 56 с.
До посібника увійшли колядки і щедрівки композитора Андрія
Пастушенка на слова відомих поетів П. Велесика, С. Українець, І. Голуб,
С. Рачинця та ін. Книга ілюстрована оригінальними світлинами й буде
цікавою для дітей шкільного віку та їхніх батьків.

96. Пастушенко А. Колисанки для рівненят : навч. посіб. /
А. Пастушенко, Л. Пастушенко. – Рівне : [Б. в.], 2019. – 48 с.
До посібника увійшли колискові пісні композиторів Андрія та
Любомира Пастушенків на слова відомих на Рівненщині поетів: Неоніли
Диб’як, Ніни Дворницької, Анни Лимич, Вікторії Климентовської, Зої
Дідич, Тати Рівни та ін. Книга ілюстрована оригінальними малюнками й
буде цікавою дітям дошкільного віку.

97. Сапега Т. Книга для хормейстера : метод. посіб. /
Т. Сапега. – Вид. 2-ге. – 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
студентів та викладачів вищих та середніх навчальних закладів музичного
профілю.

98. Якимчук С. Н. Практика студентів-музикантів як
можливість самореалізації : навч. посіб. / С. Н. Якимчук. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 162 с.
У навчальному посібнику викладені вимоги, завдання та методичні
поради, що допомагають студентам в організації практики та оформленні
звітної документації. Видання орієнтоване на студентів-практикантів
мистецьких вищих навчальних закладів.

МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Мова. Мовознавство
99. Косолапов В. І. Нариси з семасіології і лексикографії – II :
монографія / В. І. Косолапов. – Рівне : А. Червінко, 2017. – 280 с.
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Книга містить матеріали публікацій у різних вітчизняних виданнях,
виступів на міжнародних і всеукраїнських конференціях за останні 6 років.
Для студентів, аспірантів та викладачів гуманітарних вишів.

Літературознавство
100. Ушарук В. «Незримий майстер наче херувим…» : Василь
Лящук – перекладач сонетів Вільяма Шекспіра! / В. Ушарук ;
ред. М. Пшеничний. – Дубно : [б. в.], 2018. – 12 с.
Видання присвячене 70-річчю поета і перекладача Василя Кіндратовича
Лящука – члена Національної спілки письменників України і Національної
спілки журналістів України, лауреата обласної літературної премії ім.
Валер’яна Поліщука, автора книги перекладів сонетів всесвітньовідомого
Вільяма Шекспіра. Для широкого кола читачів.

101. Шостак О. О. «Еміграційний» текст Івана Франка : монографія / О. О. Шостак. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 288 с.
Монографія репрезентує перше в українському літературознавстві
комплексне дослідження проблеми художнього осмислення еміграції у
Франковій творчості. Феномен тексту І. Франка трактується як
персональна полі структурна над текстова єдність, що складається зі
спільних за семантикою і художнім кодом творів. Видання стане в нагоді
літературознавцям, викладачам, аспірантам і студентам гуманітарних
вишів, а також усім, хто цікавиться творчістю Івана Франка.

102. Янковська Ж. Архетипний складник української
літератури (аналітичні студії) : навч. посіб. / Ж. Янковська ;
Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог : НУ «Остроз. акад.»,
2019. – 354 с.
Архетипи як вічні константи людства загалом та маркери нації зокрема
наскрізь пронизують людське буття й мають здатність відображатися в
різних сферах культури й життєдіяльності того чи іншого етносу. Оскільки
література є художнім відображенням дійсності, то в ній, навіть поза
усвідомленням автора, чітко прослідковуються певні архетипи, найчастіше
як архетип ані універсальні концепти, наприклад: «Дім – Поле – Храм».
Для студентів та викладачів гуманітарних вишів.

Художня література
103. Адамчук Н. Bonjour, життя! / Н. Адамчук – Рівне :
О. Зень, 2019. – 200 с.
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Ця книга – сплеск емоцій. Кожна історія – мелодія, що набуває свого
особливого змісту лишень тоді, коли клавіш музичного інструменту
торкаються руки романтика. Тут є зустрічі, прощання, 100 відтінків щастя,
жіночність і любов. Для широкого кола читачів.

104. Андріяшева Л. Пам’ять не згасне : поезії / Л. Андріяшева. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 208 с.
У новій книзі Лариси Андріяшевої вміщені твори, написані нею за
останній рік та присвячені сину-воїну і всім воїнам-захисникам російськоукраїнської війни.

105. Береза М. Непослух : новели / М. Береза. – Рівне : Волин.
обереги, 2019. – 208 с.
У новій книзі М. Берези вміщені твори, написані останнім часом. Автор
малює колоритні картини з недавнього і сучасного життя українців, на
долю яких випало чимало радощів і багато людських страждань, глибоко
виписує неповторні характери земляків, пильно стежить за поведінкою
сучасників у різних життєвих ситуаціях. Шанувальникам літературного
слова – відвертого, щирого і правдивого.

106. Береза Ю. Чесне пенсіонерське : гумор, сатира, лірика /
Ю. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 388 с.
До нової книги гумору, сатири та лірики Юрія Берези – українського
письменника, лауреата літературної премії імені Остапа Вишні – увійшли
твори, написані останніми роками. Для широкого кола шанувальників
гумору та сатири.

107. Варген Н. Хаос. Логос / Н. Варген, К. Ковальчук. – Ривне :
Волын. обереги, 2019. – 336 с.
Легко рятувати світ, коли ти загартований у боях воїн з суворим
обличчям. Коли є «свої» та «чужі», зброя в руках і ворог на горизонті. Але,
що робити, коли все руйнується, армії окупантів не видно, та й зробити ти
можеш не так багато як хочеш. Бігти? Немає куди… Битись? Незрозуміло
з ким… Містична книга, видана російською мовою, безперечно знайде
свого читача…

108. Велесик П. Я. Містраль : новели. – Рівне : В. Лапсюк, 2019.
– 192 с.
У книзі автор змальовує звичайних людей, однак у тій
звичайності ховається чимало болю, страждань і милосердя, які
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автор ніби ділить із своїми героями навпіл. Коли ж заглибитись у
читання, то можна зрозуміти, що спільний герой цих оповідок –
людська душа зі своїми лабіринтами та незбагненністю. Для
широкого кола читачів.
109. Веремчук Г. Мелодія життя : поезії / Г. Веремчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2019. – 84 с.
У книзі вміщені вірші, освячені світлим почуттям щирої любові: до
рідного краю, до свого ближнього, а найголовніше – віри в Бога, Творця
неба і землі. Для широкого кола читачів.

110. Володимир Донець і його велика музична родина / ред.упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2019. – 132 с.
У книзі розповідається про велику музичну родину Донців, які
роз’їхалися по багатьох країнах, але попри всі випробовування зберегли
сімейні й культурні зв’язки. Багатодітна сім’я пройшла через криваве
горнило Другої світової війни, сталінські репресії, голод і труднощі, та, на
щастя, зберегла єдність, духовність і традиційну народну культуру. Для
широкого кола читачів.

111. Волошина (Савчук) Т. Знамення : поезії / Т. Волошина
(Савчук). – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 224 с.
Збірка поезій «Знамення» – друга книга поетеси з Поділля Тетяни
Волошиної (Савчук). Книга структурована за трьома розділами:
«Заримована ретроспекція», в якому читач поринає у воєнне лихоліття,
«Відроджена сакральна широчінь» репрезентує поезію ірраціонального
змісту, та «Знамення», що перегукується з назвою книги, де поетеса постає
наче віртуозний музикант серед світла почуттєвих камертонів… Для
широкого кола шанувальників української поезії.

112. Годун Д. Незаконнонароджений / Д. Годун. – Рівне :
Письмен. робітня «Оповідач», 2019. – 380 с.
Книга розповідає про історію життя і боротьби за волю України
відомого воїна УПА на псевдо «Вихор». У виданні є все – боротьба, зрада,
вірність, єдність, велике кохання, біль розлуки, святе бажання отримати
волю для свого народу, для своєї родини, сім’ї, дітей і онуків. Для
широкого кола читачів.

113. Голуб І. Вишневий біль : поезії / І. Голуб ; ред. С. Пантюк.
– Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2019. – 80 с.
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Книга рівненської авторки Іванни Голуб – гучна сповідь про
материнство, про глибинні почуття жінки, яка живе своєю місією – бути
берегинею для власної сім’ї, родини, краю, нації. До збірки увійшли вірші
на патріотичну, соціальну, інтимну тематику. Для широкого кола читачів.

114. Городний О. Я полюбив тебе не за красу : поезії /
О. Городний. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 160 с.
Ця книга – поетичний відгук автора на ті доленосні й часто
неоднозначні події, якими повнилося наше життя впродовж майже
півстоліття. У ній зібрано написані в різні роки ліричні твори, переспіви з
інших поетів та авторські поетичні спроби у жанрі байки. Для широкого
кола шанувальників української поезії.

115. Гуменюк П. Обмолотини близькі та далекі / П. Гуменюк.
– Рівне : О. Зень, 2018. – 240 с.
Перед читачем відкривається тематично широка оповідь – від
післявоєнних часів до наших днів – про трансформацію духовності,
сплетиво людських доль. Для автора наче немає загадок, наче немає чужих
життів. Для широкого кола читачів.

116. Єрмійчук І. Вибране : поезії / І. Єрмійчук. – Рівне : Волин.
обереги, 2019. – 296 с. : іл.
Увазі читачів пропонуються вибрані поетичні твори Івана
Миколайовича Єрмійчука – письменника з Дубровицького району
Рівненської області. Для шанувальників української поезії.

117. Жданюк О. Сонцю назустріч : поезії / О. Жданюк. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 64 с.
У поетичній збірці Олесі Жданюк із села Воскодави Гощанського
району вміщені поезії різноманітної тематики, але передусім – соціальногероїчної, що прославляють захисників українського народу, які ведуть
кровопролитну війну на східних кордонах нашої держави. Значну частину
складають ліричні вірші, що описують кохання, почуття любові і
відданості до дітей та онуків. Для широкого кола читачів.

118. Жилюк С. 3С : поезії / С. Жилюк. – Рівне : О. Зень, 2019. –
60 с.
Автор запропонованої збірки не належить до поетичного кола митців
художнього слова чи знавців літературних канонів. У цих студіях –
перших і, вочевидь, останніх – він висловив власну думку щодо
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засадничих цінностей людської та суспільної гідності – свободи, совісті,
справедливості (3С). Для широкого кола читачів.

119. Загаєвська О. Підслухано, підглянуто, підсміхнено :
гуморески / О. Загаєвська. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 68 с.
У новій збірці гумористичних творів авторка висміює такі негативні
людські прояви як: пияцтво, тютюнопаління, лінь, пустослів’я,
хабарництво тощо. Для шанувальників української поезії.

120. Зубчик В. На роздоріжжі : поезії / В. Зубчик. – Рівне :
Волин. обереги, 2019. – 92 с.
Збірка поетичних творів Валентини Зубчик розповідає про одвічні
людські цінності та істини. Для поціновувачів українського поетичного
слова.

121. Іжик М. Волинське дербі: погляд з Рівного (статистика,
факти, спогади) / М. Іжик. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 144 с.
Видання присвячене протистоянню одвічних суперників на
футбольному полі та поза його межами – командам Луцька та Рівного. У
книзі наводяться описи футбольних матчів, статистичні дані, спогади
гравців та вболівальників різних років. Книга адресована всім, хто
цікавиться спортивною історією Рівненщини та Волині.

122. Карпович П. По следам воспоминаний : стихи / П. Карпович. – Ривне : Волын. обереги, 2019. – 88 с.
Автор цієї книги – моряк зі стажем. Більше 30 років життя він віддав
морю, пройшовши нелегкий шлях від випускника училища до капітана
океанського лайнера. У книзі представлені поезії, написані за останні п’ять
років Для широкого кола шанувальників поезії.

123. Кондратюк А. Спостереження і відчуття : повість,
спостереження, спогади / А. Кондратюк. – Рівне : Волин. обереги,
2019. – 84 с.
До нової книги відомого українського письменника увійшли повість та
нариси-спостереження і розділ «Із криниці пам’яті». Для широкого
читацького кола.

124. Костюк О. С. Катрени осені : поезії / О. С. Костюк. –
Рівне : О. Зень, 2019. – 160 с.
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У поетичній книзі «Катрени осені» палітра автора – органічна з етапами
історичного розвитку й неоднозначних суспільних процесів в Україні за
умов воєнно-політичного протиборства з московським агресором і п’ятою
колоною в самій Україні. Митець описує: володіння історичною пам’яттю,
захист рідної мови, звичаїв і традицій, віри, протидії носіям сваволі,
користі, губителям природи. Притягальна сила віршів збірки – у їхній
щирості, актуальності, цільності. Для широкого кола читачів.

125. Марковець В. Пісні опівнічного птаха : поезії / В. Марковець. – Рівне : Естеро, 2019. – 96 с.
У дебютному виданні вміщено поезії молодого автора – вдумливий
філософський погляд на сьогодення, що складає основу людського буття,
переосмислення існування людини з погляду Творця, думки автора про
чисту совість і високу духовність. Для широкого загалу поціновувачів
поетичного слова.

126. Марцинюк Т. Забери мене в літо своє : поезії / Т. Марцинюк. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 216 с.
Друга поетична збірка авторки наповнена широкими мотивами про
жіночі почуття, а в них – любов, душевні поривання до справедливості,
добра, вірності і щастя. Цими почуттями пройняті кращі ліричні вірші
поетки, їх неодмінно помітить непересічний читач і захоче ширше
відкрити для себе «авторську схованку».

127. Марчук Л. Та, що виходить на світло : оповідання, повісті /
Л. Марчук. – Рівне : Поліграфінтер, 2019. – 172 с.
Книга – психологічна жіноча проза, що спонукає читача до роздумів.
Зокрема до книги увійшли дві повісті та двадцять оповідань. Свого
прототипа має майже кожен твір. Книга спрямована на мислячу читацьку
авдиторію та рекомендована тим чоловікам, які прагнуть зрозуміти
істинну сутність жінки.

128. Медведєва О. Дванадцять облич радості : публіцистика /
О. Медведєва. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2019. –
148 с.
Публіцистичне видання містить дванадцять нарисів – відвертих розмов
із підлітками та дітьми, котрі багато знають і вміють, але ще шукають своє
місце під сенцем. Теми спілкування: програмування, фотомистецтво,
космос, автомобілі, птахи, спорт, родинні історії, театр та музика тощо.
Книга буде цікавою як для дорослих, так і для дітей.
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129. Медведчук В. Блукаючі Всесвітом : фантастика /
В. Медведчук. – Рівне : А. Червінко, 2017. – 68 с.
У фантастичному прозовому творі Володимира Медведчука «Блукаючі
Всесвітом» описуються пригоди екіпажу космічного корабля «Ной», що у
безмежних просторах шукає позаземну цивілізацію. Для широкого кола
шганувалиників фантастичної прози.

130. Мисан В. Здрастуй, школо! / В. Мисан. – Рівне : Волин.
обереги, 2019. – 124 с.
Цей спомин про школу в селі Черепашинці Вінницької області, яка
залишилась у минулому, про вчителів, які помандрували в небуття,
віддавши своє серце дітям. Для широкого кола читачів.

131. Мусман Х. Місто моє розстріляне / Х. Мусман ; пер. з рос.
Д. Аладька. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 132 с.
Книга присвячена життю міста Рівне в роки, коли воно входило до
складу Польщі, згодом – СРСР, а також на початковому етапі його
окупації нацистською Німеччиною. Авторка описує історію повсякдення
мешканців маленького провінційного містечка. Герої спогадів Хаї Мусман
– успішні бізнесмени, громадські діячі, лікарі й вчителі, пролетарі,
ремісники, торговці. На сторінках книги зображено буття конкретних
людей у поліконфесійному та полікультурному світі, який зник у роки
Другої світової війни. Ця книга – своєрідний реквієм за тими рівнянами,
котрих убито під час Голокосту. Книга адресована історикам, краєзнавцям,
всім, хто цікавиться історією та історією повсякдення зокрема.

132. Наконечний В. Г. Цвіт акації : поезії / В. Г. Наконечний. –
Рівне : О. Зень, 2019. – 72 с.
У своїй дебютній поетичній збірці «Цвіт акації» В’ячеслав Наконечний
звертається передусім до молодого покоління українців, згадує недавні й
давніші вагомі історичні події, зокрема, боротьбу нашого народу за
незалежність, становлення Держави, новітні неоднозначні суспільні
процеси у країні та краї. Водночас автор трепетно згадує рідне село
Терентіїв, що на Гощанщині, чимало в книзі лірично-мелодійних творів,
що містять споконвічну енергетику прадавнього народу, який тисячоліттями жив і працював на цій землі, политій його кров’ю і потом. Особливо
чарує щирість автора, актуальність розглянутих тем, образна й естетична
цілісність поетичних творів.

133. Одерако І. Дорогою / І. Одерако. – Рівне : В. Лапсюк, 2019.
– 84 с.
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У книзі вміщено оповідання – трепетні свічечки співчуття й любові до
ближнього, що їх засвітила молода письменниця у наш похмурий
український досвіток. Для широкого кола читачів.

134. Осоння : Альманах Волинського осередку Спілки
християнських письменників України / ред. В. Гребенюк. –
Рівне : Естеро, 2019. – 136 с.
У книзі вміщено поезії, прозові та драматичні твори, перекладацький
доробок членів осередку СХПУ на Волині, а також висвітлено хроніку
діяльності спілки. Для широкого загалу читачів.

135. Оттов М. Доба княжа: роман / М. Оттов. – Рівне :
М. Дятлик, 2019. – 309 с.
У романі відтворено один із важливих періодів майже 500-літньої
історії відродження Руси-України, як єдиної спадкоємниці Київської
Держави, заснованої при Володимирі Великому. Величезний внесок на ці
терези поклав свого часу й рід князів Острозьких. Для широкого кола
читачів.

136. Очеретович Н. Дай мені Шанс! : поезії / Н. Очеретович. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 52 с.
До дебютної збірки Назарія Очеретовича увійшли найкращі вірші,
написані останніми роками. Для широкого кола читачів.

137. Пашинська (Червук) Н. Тінь мого серця : оповідання /
Н. Пашинська (Червук). – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 60 с.
Збірка оповідань – це вічні історії зустрічей та розлук у пошуках рідної
Душі. Тієї людини, з котрою одразу стає ясно: ти – мій, а я – твоя, ти – для
мене, а я – для тебе. Автор легко та чуттєво розкриває таємниці глибини
жіночого серця: у болях, радості та горі, почуттях та думках. Для
широкого кола читачів.

138. Подвишенний О. Зажурена ліра : поезії / О. Подвишенний. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 40 с.
З давніх-давен естетика української ліричної традиції передавалася з
вуст в уста мандрівними співцями – лірниками, бандуристами та
кобзарями. У цій книзі автор подає власні поезії – переспіви традиційного
народного мелосу-співу. Для широкого кола читачів.
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139. Погорина : літ.-краєзнав. альманах Рівненщини / голов.
ред. Є. Цимбалюк. – Рівне : Овід, 2017. – 276 с.
Літературно-краєзнавчий альманах знайомить читачів з творчістю
рівненських письменників. У розділі «Проза» вміщені роман Василя
Басараби «Блекота» і повість Петра Велесика «Летовище». Свої поезії
представили Анна Лимич і Галина Гнатюк, нариси-спогади про
Чорнобильську трагедію – письменник Іван Сидорчик. Роздуми про Тараса
Шевченка представила на розсуд читачів Тетяна Мазур, опубліковані
також притчі Олени Медведєвої. Своїми літературними дослідженнями
поділилися Микола Бенедюк (щодо музейної справи) і Віктор Мазаний
(нарис про волинських родичів Федора Достоєвського).

140. Погорина : літ.-краєзнав. альманах Рівненщини / голов.
ред. Г. Гнатюк. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач, 2019. –
Вип. 30/31. – 364 с.
Літературно-краєзнавчий альманах знайомить читачів з творчістю
рівненських письменників, митців, краєзнавців, журналістів, науковців. У
розділі «Проза» містяться твори Лідії Рибенко, Миколи Тимчака, Миколи
Берези, Неоніли Диб’як, Ірини Одерако, Володимира Савчука, Віри
Мельникової та Сергія Гулі. Свої поезії представили Анна Лимич, Лідія
Рибенко, Ірина Баковецька, Микола Тимчак, Петро Велесик і Світлана
Луцкова. Літературні рецензії представили на суд вдумливого читача
Борис Боровець, вікторія Климентовська, Левко Володець. У розділі
«Незабутні» подано нариси-спогади про життя і творчість знаного поета
Анатолія Криловця. Драматургія представлена твором Олексія
Заворотнього «Поліщуки» (за повістю Бориса Шведа). Свої твори для
дітей розмістили в альманасі письменники Любов Пшенична, Віра
Правоторова, Юлія Бондючна та Василь Титечко.

141. Подик О. Там, де злагода : оповідання / О. Подик. – Рівне :
Волин. обереги, 2019. – 156 с.
Видання містить оповідання, де рокрита сутність людської особистості.
Розповідається про злагоду в родині, сердечні стосунки. Автор пропонує
читачам викинути із серця гнів, злість, заздрість, і замінити їх терпінням,
лагідністю, добротою. Він у своїх творах показує нам, читачам, що краще
жити там, де панують мир, любов і злагода… Для широкого кола
шанувальників української прози.
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142. Поровський М. Щоб в синім небі – стрічка золота.
«Записки «замполіта» полку кіборгів. – Вид. 2-ге, допов. –
Рівне : В. Лапсюк, 2019. – 248 с.
У книзі автор відтворює непрості будні підрозділу Збройних Сил
України, порушує проблеми вдосконалення бойової майстерності
захисників Української Держави в умовах війни з московськими
агресорами.
143. Рачинець С. Дорога до щастя : оповідання / С. Рачинець. –
Рівне : Волин. обереги, 2018. – 88 с.
У виданні розповідається про непрості людські долі, взаємостосунки у
родинах, про боротьбу добра і зла, про всеперемагаючу силу кохання. Для
широкого читацького загалу.

144. Руцький М. «Ми у вічі сміялися смерті…» : док. роман /
М. Руцький. – Рівне : Овід, 2019. – 738 с.
Книга розповідає про боротьбу ОУН-УПА у 1930-1950-их роках проти
польсько-шовіністичних, намецько-нацистських та радянсько-імперських
окупантів на території південної Волині (нині це Рівненщина та північ
Хмельтницької і Тернопільської областей) та участь родини автора у
визвольних змаганнях за Українську державу. Для читачів, які цікавляться
історією визвольних змагань за єдину Соборну Незалежну Україну.

145. Сагалаєва А. Ритмы : сб. стихов / А. Сагалаева. – Изд. 2-е.
– Ривне : Волын. обереги, 2019. – 200 с.
Збірка поезій Алли Григорівни Сагалаєвої присвячена розумінню Бога
та людської душі. Значна частина поезій розповідає про народження Бога,
про Божу Матір, про духовну енергію, що буяє в кожній людині. Для
широкого кола шанувальників поезії.

146. Сай Л. На островах дитинства : поезії / Л. Сай. – Рівне :
В. Лапсюк, 2019. – 152 с.
У книзі зібрано найкращі поезії, що побачили світ у попередні
роки, а також нові вірші, у яких авторка залишається вірною своєму
поетичному кредо, наповнюючи твори філософськими роздумами
про сутність людських почуттів та сенс життя. Для широкого кола
читачів.
147. Сарич С. П. Одкровення душі : поезії / С. П. Сарич. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 284 с.
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«Я у Слові знайшла порятунок… Воно таки справді було перше… Тому
таке всесильне і магічне… Надихає, вбиває, зігріває, рятує… Нікого не
лишає байдужим» – так описує сутність своїх поетичних рядків мешканка
селища Зарічне, що на півночі Рівненщини, неподалік кордону з
Білоруссю. Для широкого кола шанувальників поезії.

148. Сербін Г. Щоб любити і жити : вибране, поезії / Г. Сербін.
– Рівне : Волин. обереги, 2019. – 148 с.
Нова книга прозаїка, краєзнавця, публіциста, поета, заслуженого
журналіста України, довічного творчого стипендіата Президента України
Георгія Павловича Сербіна – вибрані поезії, написані у 1955–2015 роках,
здебільшого патріотично-філософського сприяння. Георгій Сербін
зачарований Волинським Поліссям, оспівує його древню історію і
мальовничу природу. Для широкого читацького загалу.

149. Степ Лада. Птахи любові : поезії / Лада Степ. – Рівне :
Волин. обереги, 2019. – 108 с.
«Неси у світ любов Словом, що сяятиме як кристал». Таким було їй
одкровення. Колись, ще в дитинстві. Відтак, авторка представленої збірки
не обирала своє життєве призначення, а воно обрало її. Подивує і зачарує
читача колоритність поетичної гами, де людські почуття сплелись у одне
велетенське полотно, що ожива птахами любові… Для широкого кола
шанувальників української поезії.

150. Столярчук Б. Твори / Б. Столярчук. – Рівне : [Б. в.], 2019.
– Т. I. – 448 с.
151. Столярчук Б. Твори / Б. Столярчук. – Рівне : [Б. в.], 2019.
– Т. II. – 480 с.
152. Столярчук Б. Твори / Б. Столярчук. – Рівне : [Б. в.], 2019.
– Т. III. – 480 с.
До першого тому творів Богдана Столярчука увійшли вірші різних років.
У другому томі вміщені рецензії, відгуки, дослідження, нариси,
замальовки, хронічки та статті різних років під загальною назвою
«Енергетика слова». До третього тому увійшли розповіді про чеських
музикантів, засновників контрабасового мистецтва в Україні, їх нотні
видання, енциклопедичний довідник контрабасистів України та спільна
рецензія контрабасистів під назвою «Листи, народжені струною».

153. Столярчук Б. Трилисник. Трылістак. Trylistnik : лірич.
мініатюри / Б. Столярчук. – Вид. 2-ге, допов.– Рівне : О. Зень,
2019. – 120 с.
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У поетичній збірці рівненського краєзнавця, дослідника та науковця,
професора Рівненського державного гуманітарного університету вміщені
ліричні мініатюри інтимного характеру українською, білоруською та
польською мовами.

154. Тата Рівна. СоціоParty : поезії / Т. Сладковська (Тата
Рівна) ; ред. А. Лимич. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач»,
2018. – 80 с.
Творчість Тати Рівни (творчий псевдонім рівненської письменниці
Тетяни Сладковської) – вибух для традиційності та класичності. Прозова
поезія цікавіша, ніж просто вірші чи тексти есеїв. А ще важлива тема у
Тати – це соціальний стьоб. Для широкого кола любителій прозопоезії.

155. Титечко В. Бувають різні кадри : афоризми / В. Титечко. –
Рівне : В. Лапсюк, 2019. – 54 с.
Книга містить гумористичні афоризми, що викривають несправедливість сьогодення, влучно стріляють по негараздам суспільно-соціального
життя та розкривають сутність людських взаємовідносин. Видання
адресоване читачам усіх вікових категорій.

156. Ткачук Н. У долі жіноче ім’я : оповідання / Н. Ткачук. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 104 с.
До збірки увійшло 18 новел і оповідань, пов’язаних темою непростої
долі жінок у різні періоди становлення Української держави, зокрема в
роки Другої світової війни, визвольного руху 1941-1955 рр. Для широкого
кола шанувальників української новелістики.

157. Ушарук В. «Вже й у джерелах кров, а не вода…» :
Сучасна неоголошена російсько-українська війна у творчості
письменників Рівненщини / В. Ушарук ; ред. М. Пшеничний. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 52 с.
Видання присвячене творам, у яких описуються герої неоголошеної
російсько-української війни – бійці, поранені в боях, загиблі за Україну, а
також ті, хто повернувся в мирне життя живим і неушкодженим, але зі
зраненою війною душею. Для широкого кола читачів.

158. «Цей світ – вертеп…» : до 70-річчя від дня народж. поета,
перекладача, дисидента Грицька Чубая / упоряд. Г. Чубай,
М. Пшеничний. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 88 с.
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Грицько Чубай стартував у велику літературу в місті Дубні, що на
Рівненщині. Ще навчаючись у Козинській школі писав талановиті вірші,
згодом почав перекладати з іспанської, німецької, польської, білоруської,
чеської, словацької, російської мов. Спогади, що увійшли до цього
видання, належать батькам, друзям, землякам із Рівненщини, де вже є
вулиця його імені та літературна просвітянська премія імені Грицька
Чубая. Для широкого кола шанувальників поезії.

159. Хоткевич Г. Тарас Шевченко : повість / Г. Хоткевич. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – Вид. 2-ге. – 256 с.
Повість «Тарас Шевченко» відомого українського письменника,
композитора, педагога і бандуриста-виконавця Гната Хоткевича (1877 –
1938) є невеликою частиною великого роману-тетралогії. Коли книга була
готова до друку, письменника заарештували і стратили. Збереглася лише
невелика частина рукопису, за яким і публікується ця повість. У ній
описуються нелегкі дитячі та юнацькі роки Тараса Шевченка, який
наперекір брутальному життю розвиває в собі жадобу до творчості. Для
середнього шкільного віку та всіх шанувальників Тараса Шевченка.

160. Шайдак С. Вибране : поезії / С. Шайдак ; ред.-упоряд.
Б. Столярчук ; пер. з пол.: Б. Столярчук, О. Федоришина. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 48 с.
Стефан Шайдак (1910 – 2004) – співзасновник поетичної групи «Волинь». За
освітою – вчитель, закінчив Державну вчительську семінарію в Остшешові
(Польща). У 1934 р. переїхав на Волинь, спочатку в Луцьк, згодом – у Рівне, а
наприкінці – у Ківерці. Після приходу радянських військ у 1944 році Стефана
Шайдака заарештували і відправили в Сибір (у т. зв. «трудові табори»). Для

широкого кола читачів.

161. Швед А. Сонце : поезії / А. Швед. – Рівне : Волин. обереги,
2019. – 20 с.
Збірка поезій «Сонце» – друга в доробку юної поетеси. До неї увійшли
найкращі поетичні твори, написані за останній рік. Для широкого кола
читачів.

162. Шевчук С. Постріл з минулого : оповідання, новели, есе /
С. Шевчук. – Рівне : О. Зень, 2019. – 112 с.
Непоправне у людських взаєминах починається з важких думок, грубих
слів, розчарувань, заздрощів, ревнощів. Вони поступово трансформуються
в злий намір, що з часом усе більше й більше оводіває людиною, її
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свідомістю. І тоді руки лихої людини тягнуться до зброї, розпечений
шматок металу обриває чиєсь неповторне життя. У новій книзі Софії
Шевчук йдеться про непрості стосунки простих людей. Авторка
розповідає про своїх сучасників з теплотою, любов’ю, симпатією і щирим
розумінням. Для широкого кола читачів.

163. Шморгун Є. Громове дерево : роман-дослідження /
Є. Шморгун. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 220 с.
«Громове дерево» – книга для сучасників. Бо відома столітня давність
відкривається у ній читачеві невідомими сторінками, раз по раз
ненав’язливо перевисаючи у сьогодення. Для широкого кола читачів.

164. Шморгун Є. Погорина : поезії / Є. Шморгун ; ред.
О. Нагорна. – Рівне : В. Лапсюк, 2019. – 204 с.
Із обширного творчого доробку знаний рівненський автор Євген
Іванович Шморгун запропонував до збірки, виданої до 80-річного ювілею
автора, півтори сотні вибраних поезій. Для широкого кола читачів.

165. Шокер В. Реаліті-казка, або Малефісента у нашому світі /
В. Шокер. – Рівне : О. Зень, 2019. – 144 с.
Книга – це своєрідне продовження нової диснеївської історії про
крилату королеву фей, але з дещо іншим сюжетом. Події відбуваються в
наш час, у нашому реальному житті. Автор від першої особи переповідає
історію молодого хлопця на прізвисько Річі, що почала відбуватися з ним
за кілька днів до появи в кінотеатрах фільму «Чаклунка: Повельтелька
темряви». Для широкого кола читачів.

Дитяча література
166. Бацмай Т. Сом і сон / Т. Бацмай. – Рівне : Естеро, 2019. –
12 с. : іл.
Книга розповідає історію про дивовижний сон старого втомленого сома,
який мріяв про нові й цікаві пригоди. Видання призначене для сімейного
читання книг з серії «Світ навколо нас», вона навчатиме малюків цінувати
дружбу й підтримувати оточуючих, спонукатиме думати, позитивно
сприймати навколишній світ, тішитися добрими вчинками. Для дітей
старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

167. Братащук Л. Що там в нашому садочку? / Л. Братащук. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 20 с. : іл.
Книга розповідає про цікаві пригоди їжачка, маленького каченяти, киці
та закоханої красуні кози. У мандрах цих звіряток зустрінете здивоване
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оленя, малесеньке зайченя і ще багато чого цікавого. Для дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку.

168. Голуб І. Малята-віршенята : оповідання / І. Голуб. – Рівне :
Письмен. робітня «Оповідач», 2019. – 20 с.
Книга віршів для наймолодших читачів рівненської письменниці Іванни
Голуб пронизана веселими римами та цікавими художніми образами,
доступними для розуміння маленьких поціновувачів дитячої літератури.
Для дітей молодшого шкільного віку.

169. Диб’як Н. Андрійко і Зла Сила : оповідання / Н. Диб’як. –
Рівне : Волин. обереги, 2019. – 12 с. : іл.
Книга розповідає про пригоди маленького хлопчика Андрійка, про його
зустріч із недоброю і грізною Злою Силою, про двобій Добра і Зла, в якому
перше, на щастя, виходить переможцем. Книга буде цікавою дітям
молодшого шкільного віку.

170. Климентовська В. Першокласна абетка / В. Климентовська ; ред. Ю. Шамшуріна ; худ. Б. Твердохліб. – Рівне : О. Зень,
2019. – 20 с. : іл.
Книга дарує учням початкових класів та їх молодшим братикам і
сестричкам розвивальні техніки вивчення української абетки. Читаючи або
слухаючи з голосу батьків коротенькі віршики про кожну з літер, дитина в
ігровій формі засвоює рідну мову. Тестові вправи ілюстровано низкою
дотепних малюнків.

171. Левицька Г. Бажання серця / Г. Левицька. – Рівне :
М. Дятлик, 2017. – 44 с. : іл.
Кожна людина має свої мрій й бажання. Тож ця книга запрошує читачів
– маленьких і дорослих – поміркувати разом із персонажами оповідань про
те, якими є мотиви наших учинків. Чи бажає скрипка, щоб на ній грав
музикант? Чи бажає дівчинка мати вишуканий одяг? Чи захоче маленький
хлопчик пройти над прірвою, щоб захистити свій сад? Саме про це ви
дізнаєтесь, прочитавши цю книгу.

172. Левицька Г. Довіряй! / Г. Левицька. – Рівне : Формат А,
2019. – 20 с. : іл.
Чи можна довіряти комусь, коги ти зовсім не знаєш і кого ти ніколи не
бачив? Герої оповідань книги розповідатимуть читачу свої історії про те,
як вони вчилися довіряти. Для читання в колі сім’ї.
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173. Левицька Г. Майстер / Г. Левицька. – Рівне : Формат А,
2019. – 20 с. : іл.
Книга вміщує казкові історії, що допоможуть вам і вашим діткам
пізнати Бога, як найдосконалішого й люблячого Майстра. Для читання в
колі сім’ї.

174. Люліч В. Як зайченя сонечко шукало : казка / В. Люліч ;
художник М. Марчук. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 16 с. : іл.
У виданні йде мова про пригоди маленького зайченя на ім’я Пиріжок,
який шукав своє сонечко, а знайшов його в своїй матусі. Книга
ілюстрована оригінальними малюнками й буде цікавою дітям старшого
дошкільного віку.

175. Рачковська І. Казки на шафі : оповідання / І. Рачковська.
– Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2019. – 14 с.
«Казки на шафі» юної рівненської авторки Іринки Рачковської
розповідають про чарівний дитячий світ. У трьох оповіданнях цієї книги
повноцінний реальний Всесвіт, у якому живуть самі діти – його творці.
Казкова фея Еммі, Жар-птиця, яка любить пиріг із помідор, прекрасні
янголи, які приносять людям щастя на Великдень – це герої Іринчиних
казок, які неодмінно сподобаються малечі. Для дітей молодшого
шкільного віку.

176. Солтис-Смирнова С. Звідки взялася новорічна
коробочка? : оповідання / С. Солтис-Смирнова. – Рівне :
Письмен. робітня «Оповідач», 2019. – 24 с.
Ця історія про те, який шлях у нашому житті проходить папір,
починаючи своє життя від гілочки на дереві і аж до новорічної коробочки.
Для дітей молодшого шкільного віку.

177. Титечко В. Вчився зайчик рахувати : поезії / В. Титечко. –
Рівне : В. Лапсюк, 2019. – 32 с.
Нова книга Василя Титечка повна цікавих історій, викладених автором
у віршах, що описують кумедних звіряток, явища природи. Збірка
адресована читачам молодшого шкільного віку.
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ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ
Географія
178. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства : навч. посіб.
/ Д. В. Лико, І. Л. Суходольська, О. І. Портухай. – Рівне : О. Зень,
2019. – 162 с.
У навчальному посібнику висвітлено основні питання про утворення,
склад, властивості та класифікацію ґрунтів. Розглянуто основні процеси
ґрунтоутворення, особливості формування ґрунтового профілю для різних
територій. Для студентів і викладачів спеціальності «Географія».

179. Ґрунтознавство з основами геології : навч. посіб. /
Д. В. Лико, С. М. Лико, О. І. Портухай. – Рівне : О. Зень, 2019. –
140 с.
У навчальному посібнику висвітлено основні відмінності про геологію,
як науку, що вивчає будову Землі, основні етапи її розвитку, особливості
ендогенних і екзогенних процесів, формування мінералів, гірських порід, а
також описано геологічну діяльність льодовиків. Подано також основні
питання ґрунтознавства: утворення, склад, властивості ґрунтів тощо. Для
студентів та викладачів спеціальності «Туризм».

180. Метод ґрунтово-геохімічних катен у дослідженнях
водозборів Волинського Полісся : монографія / Д. В. Лико,
В. О. Мартинюк, С. М. Лико, О. І. Портухай [та ін.]. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 140 с.
У монографії висвітлено теоретичні засади методу ґрунтово-хімічних
катен у дослідженнях водозборів. Висвітлені питання історії становлення
методу катен, геохімічної класифікації елементів та їхнього розподілу у
земній корі, види і типи хімічних елементів та їхнього розподілу.
Монографія рекомендована для географів, ґрунтознавців, геоекологів,
землевпорядників, викладачів і студентів природничо-географічного фаху.

Історія
181. Боротьба з російським імперіалізмом : минуле і сьогодення : матеріали наук.-практ. конф. до 75-річчя Антибольшевицького блоку народів, м. Рівне, 21 листоп. 2018 р. / Рівнен.
обл. краєзнав. музей ; ГО «Сокіл». – Рівне : [Б. в.], 2018. – 80 с.
Книга видана до 75-річчя Першої Конференції поневолених народів
Сходу Європи і Азії. У нарисах науковців предметно розповідається про
участь багатьох народів у спротиві російській комуністичній імперській
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агресії, поневоленню десятків народів Європи і Азії. Для широкого кола
читачів.

182. Загривий В. І. Звягель. Новоград-Волинський. Життя як
на долоні : нариси з історії краю / В. І. Загривий. – Рівне : О. Зень,
2019. – 254 с.
У виданні використані цінні краєзнавчі джерела, різноманітні історичні
матеріали, у т.ч. архівні документи, світлини, ксерокопії. Ця книга –
чергова спроба змалювати історію древнього Звягель-НовоградВолинського краю, що стосується процесу утворення місцевого
самоврядування як складової державного управління. Для учнів, студентів,
краєзнавців та всіх, хто готує себе до громадсько-політичної діяльності чи
роботи в органах влади.

183. Озимчук О. Б. Ранок середньовіччя. Історія Західної
Європи V-XI століття в термінах, іменах та назвах : навч. посіб.
/ О. Б. Озимчук. – Рівне : О. Зень, 2019. – 383 с.
У посібнику викладені основні термінологічні поняття, короткі
біографічні довідки,описи найвизначніших битв, особливості релігії та
культурного розвитку з історії ранньосередньовічної Західної Європи.
Для студентів історичних, філологічних, культурологічних вишів. Може
бути корисним учителям і учням середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, усім
небайдужим до історії та культурної спадщини Європи.

184. Позбавлені рідної землі. До 75-х роковин початку
депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Холмщини,
Південного Підляшшя, Західної Бойківщини / упоряд.
П. Куделя. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 40 с.
9 вересня 2019 року виповнилося 75 років від початку депортації з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини. У 1944-1946 роках майже 500 тисяч українців примусово
переселили до УРСР. Це брутально здійснили комуністичні режими
Польщі та СРСР із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна,
позбавлення політичних, економічних і соціально-культурних прав людей.
Уже в 1947 році тих українців, хто відмовився виїжджати до УРСР,
польська комуністична влада депортувала на північ і захід Польщзі.
Упродовж кількох місяців було вивезено ще 150 тисяч українців. Для
читачів, які цікавляться питаннями історії.
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185. Політика пам’яті в теоретичному та практичному
вимірах : матеріали конф. 2016–2019 рр. / Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 372 с.
У збірнику представлені напрацювання дослідників, які вивчали
різноманітні аспекти політики памяті. Зокрема, питання вшанування
пам’яті жерт геноциді та масових убивств, місце національних меншин у
колективній пам’яті титульних націй, а також проблему конструктів
формування/коригування колективної пам’яті. Для широкого кола читачів,
які цікавляться питаннями історії і розвитку суспільства.

186. Прищепа О. «Місця зустрічі»: культурне довкілля міст
Правобережної України (кінець XVIII – початок ХХст.) : монорафія / О. Прищепа. – Рівне : М. Дятлик, 2019. – 688 с.
У монографії розглянуто формування міського освітньо-культурного
середовища дніпровського Правобережжя в епоху Російської імперії.
Використання системного підходу і мережевого аналізу дозволило
поглянути на простір міського культурного повсякдення крізь призму
формування соціальних зв’язків містян, як-то: комунікативність,
згуртованість, розмежування. Видання адресоване науковцям та широкому
колу поціновувачів культурної історії України.
Див. також № 188, 211–215.
.

ДОДАТКИ
Видання, що продовжуються
187. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва
«Афіна» каф. культурології та музеєзнавства / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; за ред. В. Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2018. –
Вип. 18. – 195 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.

188. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії :
зб. наук. пр. РДГУ / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред.
Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 30. – 242 с.
Збірник містить результати наукових пошуків з актуальних проблем
української та всесвітньої історії, міжнародних відносин, є історикокраєзнавчим науковим дискурсом, висвітлює проблеми джерелознавства
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та історіографії. У кінці збірника подаються рецензії, анотації та огляди.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів історичних факультетів.

189. Вісник Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП : зб. наук. пр. /
редкол.: П. М. Мартинюк (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП,
2016. – Вип. 3. – 65 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.

190. 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 (відповід. секретар) [та ін.] ; літ. ред.
О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 2 (82). – 414 с.
191. 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 (відповід. секретар) [та ін.] ; літ. ред.
О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 3 (83). – 250 с.
192. 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 (відповід. секретар) [та ін.] ; літ. ред.
О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 4 (84). – 295 с.
193. 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 (відповід. секретар) [та ін.] ; літ. ред.
О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 1 (85). – 231 с.
194. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац.
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ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.),
Є. Г. Герасімов (відповід. секретар) [та ін.] ; літ. ред.
О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2 (86). – 157 с.
У збірниках опубліковано наукові статті з економічних наук.
Призначено для наукових працівників, інженерів, викладачів, аспірантів та
студентів ВНЗ.

195. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т вод. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 1 (81). – 181 с.
196. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т вод. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 2 (82). – 119 с.
197. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т вод. госп-ва та природокористування ; редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 1 (85). – 156 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.

198. 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, 2018. – Вип. 1 (81). – 276 с.
199. 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, 2018. – Вип. 2 (82). – 311 с.
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200. 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, 2018. – Вип. 3 (83). – 214 с.
201. 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, 2018. – Вип. 4 (84). – 132 с.
У виданні опубліковані наукові статті з раціонального використання
природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства.
Призначений для науковців, інженерів, аспірантів та студентів ВНЗ.

202. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; упоряд. О. Б. Петренко. – Рівне : РДГУ, 2019. –
Вип. 10. – 358 с.
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.

203. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали IX
Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців :
Психолого-педагогічний напрям / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
редкол.: Р. М. Постоловський [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2016. –
Ч. 1. – 165 с.
204. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали IX
Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців :
Психолого-педагогічний напрям / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
редкол.: Р. М. Постоловський [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2016. –
Ч. 2. – 153 с.
У збірниках опубліковані наукові статті студентів, які навчаються на
різних спеціальностях: програмісті, дослідників природи, істориків,
філологіч та економістів. Призначений для наукових працівників,
інженерів, аспірантів і студентів вишів.

205. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст.
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голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – № 9
(37). – 196 с.
206. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2018. – № 10
(38). – 140 с.
207. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2018. – № 11
(39). – 186 с.
208. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2019. – № 12
(40). – 222 с.
209. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2019. – № 14
(42). – 140 с.
210. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2019. – № 15
(43). – 176 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.

211. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Історичні науки» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), Л. Винар
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(голов. ред.), А. Є Атаманенко, С. І. Жилюк, [та ін.]. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2015. – Вип. 24. – 196 с.
212. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Історичні науки» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), Л. Винар
(голов. ред.), А. Є Атаманенко, С. І. Жилюк, [та ін.]. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2016. – Вип. 25. – 264 с.
213. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Історичні науки» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), Л. Винар
(голов. ред.), А. Є Атаманенко, С. І. Жилюк, [та ін.]. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2017. – Вип. 26. – 148 с.
214. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Історичні науки» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), Л. Винар
(голов. ред.), А. Є Атаманенко, С. І. Жилюк, [та ін.]. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2018. – Вип. 27. – 272 с.
215. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Історичні науки» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), Л. Винар
(голов. ред.), А. Є Атаманенко, С. І. Жилюк, [та ін.]. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2019. – Вип. 28. – 162 с.
До збірника наукових праць увійшли статті з актуальних проблем
української діаспори. Серед запропонованих статей – дослідження
діаспори як історичного, соціального та демографічного явища, аналіз
суспільно-громадського життя й культурних, мистецьких, літературних
здобутків зарубіжних українців, характеристика розвитку української
освіти та науки за межами України та матерали про видатних українців і
українські осередки.

216. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Культурологія» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук [та ін.]. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2019. – Вип. 20 : Проблеми культурної
ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали
ХII міжнар. наук. конф. – 172 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.
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Матеріали збірника можуть буть використані в подальших дослідженнях
цих проблем, а також у вивченні культурологічних, історичних та
філософських дисциплін.

217. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.), М. А. Шугай,
О. В. Матласевич [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2018. –
Вип. 7. – 136 с.
218. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), М. А. Шугай,
О. В. Матласевич [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2019. –
Вип. 8. – 84 с.
219. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), М. А. Шугай,
О. В. Матласевич [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2019. –
Вип. 9. – 104 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.

220. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Філософія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук [та ін.]. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2019. – Вип. 21. – 72 с.
У збірнику розглядаються актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські та культурно-філософські, а також
естетичні аспекти сучасності й минулих епох. Матеріали збірника
можна використати для подальших досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.
221. Точка зору : наукові записки природничо-математичного
ліцею «Елітар» / ред. О. Желюк. – Рівне : [б. в.], 2017. – Вип. 19.–
192 с.
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222. Освітній простір : наукові
математичного ліцею «Елітар» / ред. О.
2018. – Вип. 20. – 188 с.
223. Step by STEM : наукові
математичного ліцею «Елітар» / ред. О.
2019. – Вип. 21. – 184 с.

записки природничоЖелюк. – Рівне : [Б. в.],
записки природничоЖелюк. – Рівне : [Б. в.],

У збірнику вміщено публікації наукового та науково-популярного
характеру, підготовлені учнями і педагогами природничо-математичного
ліцею «Елітар», викладачами вишів та установ м. Рівного, що
співпрацюють із ліцеєм. Опубліковано роботи ліцеїстів, з якими вони
виступали на семінарах, конференціях, дослідженнях дійсних членів та
слухачів Малої академії наук. Матеріали видання можуть бути корисними
вчителям, студентам університетів, а також юним науковцям, які
цікавляться науковими інноваціями.

224. Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. / Держ.
іст.-культур. заповідник м. Острога, Острозьке наук.краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2017. – Вип. 9. – 324 с.
225. Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. / Держ.
іст.-культур. заповідник м. Острога, Острозьке наук.краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2018. – Вип. 10. – 272 с.
До збірника увійшли матеріали Чотирнадцятої наукової конференції
«Острозькі краєзнавчі читання», що відбулася 27 вересня 2017 року в
Острозі. Доповіді учасників конференції об’єднані в розділи: «Історичне
краєзнавство», «Археологія. Керамологія», «Музеєзнавство та музейна
практика», «Книгознавство». Для краєзнавців, студентів та викладачів
вишів.

226. Повстанська ватра : літ.-худож. альм. / упоряд. І. Мельник ;
голов. ред. Т. Більчук. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – Вип. 1. –
96 с.
1-й випуск альманаху спрямований на осмислення патріотизму в ХХ –
XXI століттях у діалогах з художниками, скульпторами, письменниками,
які спостерігали, передчували і переживали зміни в житті України. Книга
складається із двох частин – візуальної і текстової. Для широкого кола
читачів.
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227. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. /
А. С. Дем'янчук (голов. редкол.), В. І. Борейко (заст. голови
редкол.), А. П. Власюк [та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. акад.
С. Дем'янчука, 2019. – Вип. 1 (21). – 238 с.
228. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. /
А. С. Дем'янчук (голов. редкол.), В. І. Борейко (заст. голови
редкол.), А. П. Власюк [та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. акад.
С. Дем'янчука, 2019. – Вип. 2 (22). – 256 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.

229. Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. пр. /
редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.] ; Нац. ун-т водн.
госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. –
Вип. 1-2. – 143 с.
230. Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. пр. /
редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.] ; Нац. ун-т водн.
госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. –
Вип. 1-2. – 150 с.
У збірнику опубліковані наукові статті, в яких описана державна
політика України в сфері професійної освіти, подані теоретичні основи
управління продуктивністю підприємств, відображено сучасні тенденції
інформатизації суспільства в мистемі охорони здоров’я. Призначений для
наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів вишів.

231. Студентський вісник Національного університету
водного господарства та природокористування / редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.] ; Нац. ун-т водн. госп-ва
та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 2 (10). –
187 с.
232. Студентський вісник Національного університету
водного господарства та природокористування / редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.] ; Нац. ун-т водн. госп-ва
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та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 1 (11). –
199 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.

233. Сучасні проблеми математичного моделювання,
автоматизованого керування та інформаційних технологій : III
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 2-4 берез. 2018 р.) :
матеріали конф. / упоряд. А. Сафоник. – Рівне : А. Червінко,
2018. – 223 с.
234. Сучасні проблеми математичного моделювання,
автоматизованого керування та інформаційних технологій : III
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 14-16 листоп. 2019 р.) :
матеріали конф. / упоряд. А. Сафоник. – Рівне : А. Червінко,
2019. – 223 с.
У збірнику опубліковано матеріали III Міжнародної науково-практичної
конференції з проблем математичного моделювання, автоматизованого
керування та інформаційних технологій. Рекомендовано для наукових
працівників, студентів, магістрантів, докторантів та викладачів вишів.

235. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних
наук : III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю
(м. Рівне, 28 листоп. 2019 р.) : матеріали конф. / упоряд.
В. Й. Мельник, Н. Б. Грицай ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне :
О. Зень, 2019. – 230 с.
У збірнику опубліковано матеріали III 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.

236. 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.
65

ун-т ; ред. кол.: Ю. П. Богуцький, В. Г. Виткалов [та ін.]. – Рівне
: РДГУ, 2018. – Вип. 26. – 188 с.
237. 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, В. Г. Виткалов [та ін.]. – Рівне
: РДГУ, 2018. – Вип. 27. – 132 с.
238. 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, В. Г. Виткалов [та ін.]. – Рівне
: РДГУ, 2018. – Вип. 28. – 313 с.
239. 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, В. Г. Виткалов [та ін.]. – Рівне
: РДГУ, 2018. – Вип. 29. – 170 с.
У збірнику містяться статті науковців вищих навчальних закладів,
присвячені історико-мистецькій проблематиці переважно західноукраїнських теренів. Певна частина матеріалу висвітлює різнобічні грані
теоретико-методологічних проблем українського мистецтва. Окремий
розділ складають повідомлення, огляди та рецензцї. Для науковців,
студентів, аспірантів та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історикокультурною спадщиною.

Видання РОУНБ, опубліковані в мережі Інтернет
240. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч.
за ... / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. Н. Кожан ; ред.
І. Давидчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне, 2019. –
I кв. 2019 р. – 123 с.
II кв. 2019 р. – 128 с.
III кв. 2019 р. – 144 с.
IV кв. 2019 р. – 130 с.
У покажчик включено відомості про статті з газет і журналів та книги з
питань краєзнавства, що надійшли до РОУНБ у I– IV кварталах 2019 р.
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Покажчик розрахований на краєзнавців, викладачів, студентів, та всіх, хто
цікавиться краєзнавством або пропагує літературу про рідний край.

Література авторів Рівненщини,
видана за межами області
241. Береза Ю. Слово – гостю! : гуморески : бібліотека журналу
«Перець. Весела республіка» / Ю. Береза : ілюстрац. В. Чмирьов.
– Київ : Слово, 2018. – 64 с. : іл.
Шістнадцятиирічний Тимко звик бути самостійним. Попри те, що іноді
хлопцеві бракує тата, який пішов від них з мамою, коли Тимко був ще
маленький, хлопець намагається гарно вчитись і знайти якийсь підробіток.
Все змінюється, коли Тимко вперше закохується і втрачає голову. Тепер
йому і його коханій доводиться швидко дорослішати і стати
відповідальними за нове життя, яке ось-ось має народитися. Для широкого
кола читачів.

242. Кралюк П. Каган і хохлята : повісті, оповідання /
П. Кралюк. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 440 с. : іл.
У виданні зібрано твори Петра Кралюка: (анти)феміністично-політична
повість «Феліція», карнавально-травестійна «Фабрика(ція)», квазіісторично-саркастична «Каган і хохлята», а також цикл оповідань. Для широкого
кола читачів.

243. Відлуння сивої давнини або Слово про слова : Спроба
укладання тлумачного словника бутейської говірки / уклад.
П. С. Макаренко ; за заг. ред. М. Д. Півницького. – Луцьк :
Волиньполіграф, 2018. – 136 с.
Словник укладено на основі бутейської говірки, що збереглася до
наших днів. Основними респондентами, а отже й співавторами стали не
лише старожили села, але й молодші мешканці сіл Бутейки і Велике
Вербче. До всіх, здавалось, дивних і неприродніх для української мови
слів, виразів і словосполучень у виданні подано сучасні тлумачення, а
подекуди й досить розлогі пояснення з прикладами бутейської говірки.
Словник-довідник адресований студентам, науковцям, літераторам, а
також широкому колу читачів.

244. Гридін С. Дорослі зненацька : повість / С. Гридін. – Львів :
Вид-во Старого Лева, 2018. – 144 с. – (Серія «Ім’я»).
Шістнадцятиирічний Тимко звик бути самостійним. Попри те, що іноді
хлопцеві бракує тата, який пішов від них з мамою, коли Тимко був ще
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маленький, хлопець намагається гарно вчитись і знайти якийсь підробіток.
Все змінюється, коли Тимко вперше закохується і втрачає голову. Тепер
йому і його коханій доводиться швидко дорослішати і стати
відповідальними за нове життя, яке ось-ось має народитися. Для широкого
кола читачів.

245. Гридін С. Чужий : повість / С. Гридін. – Київ : Академія,
2019. – 144 с. – (Серія «Ім’я»).
Ця повість про випробовування домом чоловіка після його повернення з
війни. Про фронт людського нерозуміння і вбивчу силу байдужості. Тут –
свої жертви і свої сльози. Для широкого кола читачів.

246. Десятничук І. О. Історія південних і західних слов’ян від
найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посіб. /
І. О. Десятничук ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ :
Кондор, 2018. – 156 с.
У посібнику висвітлено історію становлення та розвитку південної та
західної гілок слов’ян у середньовіччі, особливості політичної, соціальноекономічної та етнокультурної історії поляків, чехів, сербів, хорватів,
словенців, болгар. Особливу увагу приділено проблемам державотворення,
ролі слов’янських держав на міжнародній арені, внеску слов’янських
народів до скарбниці європейської та світової культури. Посібник
адресований викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією.

247. Євтушок О. Чорний солдатик : повість / О. Євтушок. –
Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2019. – 232 с. – (Серія
«Magistra vitae»).
Ця повість розповідає про створені німецькою окупаційною владою
наприкінці 1943 року українські поліційні підрозділи на Волині – так звані
«шуцманшафти». Для широкого кола читачів.

248. Ігнатенко І. Народна медицина українців Середнього
Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних
матеріалах) / І. Ігнатенко ; Київськ. нац. ун-т. ім. Т. Шевченка.
– Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 336 с.
У книзі описана народна медицина мешканців Середнього Полісся
України, які живуть на землях, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС.
Матеріал зібраний авторкою під час історико-етнографічних експедицій на
Полісся, а також із залученням архівних джерел. Для етнологів, істориків,

68

філологів, медиків, студентів гуманітарних вишів, та всіх, хто цікавиться
традиційною та сучасною українською культурою.

249. Кидрук М. Заради майбутнього : оповідання / М. Кидрук.
– Харків : Книжк. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2017. – 304 с.
Книга – збірка різноманітних історій, у яких є все: горор, техно, містика,
гостросоціальні та гумористичні оповідання. Для широкого кола читачів.

250. Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про
освітян ХХ ст. / М. Ковальський. – Житомир : О. О. Євенок,
2019. – 296 с. : іл.
У книзі вміщено нариси відомого українського історика, доктора
історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського (1929 –
2006) про острозьких освітян ХХ ст. Червоною ниткою книги проходить
ідея тяглості кращих українських освітянських традицій на Волині,
започаткованих ще XVI століття меценатом національної освіти та науки
В.-К. Острозьким. ДЖля викладачів вишів, учителів шкіл і коледжів,
студентів, аспірантів, краєзнавців, та всіх, хто цікавиться історією рідного
краю.

251. Костянтин Литвин : худож. альб. / упоряд. О. Литвин. –
Луцьк : Друкмаркет, 2019. – 288 с. : іл.
Костянтин Маркович Литвин (1938–1998) – видатний український
живописець. Для його картин характерні надзвичайна енергетика, гостре
відчуття кольору, фактурність живописної поверхні, насичений емоційний
колорит. Для широкого кола поціновувачів образотворчого мистецтва,
культурологів, студентів мистецьких вишів.

252. Литвин О. Логотипи : худож. альб. / О. Литвин. – Луцьк :
Друкмаркет, 2019. – 164 с. : іл.
Олексій Костянтинович Литвин (1965 р.н.) – український дизайнерграфік, член Спілки дизайнерів України, Національної спілки художників
України, учасник всеукраїнських та міжнародних виставок, має дві
персональні виставки з графічного дизайну (2010, 2015 рр.).

253. Остапук В. П. Здолбунів. Частина перша. Від перших
поселенців до Української революції 1917–1921 років /
В. П. Остапук. – Луцьк : Ж. Гадяк, 2019. – 240 с. : іл.
Книга присвячена минувшині міста Здолбунова від перших поселенців
до Української революції 1917–1921 років. Упродовж цього часу місто
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пройшло складний шлях від хутора і присілка до модернового міста з
потужним
залізничним
транспортним
вузлом
і
промисловим
виробництвом. Видання буде цікавим краєзнавцям, освітянам,
здолбунівчанам, а також усім, хто цікавиться історією рідного краю.

254. Поліщук Я. Гібридна топографія : місця й не-місця в
сучасній українській літературі / Я. Поліщук. – Чернівці :
Книги – XXI, 2018. – 272 с.
Ми звикли до стабільності географічних карт і непорушності кордонів.
Коли навесні та влітку 2014 року межі держави раптом стали по-новому
перекроювати, це виявилося шоком для більшості українців – тієї більшості, яка вважає, що Україна – це частина цивілізованого європейського
простору з чітко встановленими правовими нормами, обов’язковими для
виконання. Однак спроба пересунути державні кордони, хоч якою б
авантюрною вона не здавалася за умов XXI століття, вдалася. Може, якраз
завдяки вдалому поєднанню різних маніпулятивних технологій. Тобто, не
так через збройну агресію сусідньої країни (хоча її важко заперечити), як
через спритне використання інформаційних ресурсів, у яких затиралася
відмінність поміж правдою, напівправдою й вигадкою. Це наочно показало
всю силу символічного капіталу, яким є сучасна система інформації, тобто
капітал культури. Для широкого кола читачів.

255. Праск С. Горинь : роман / С. Праск. – Харків : А. Панов,
2018. – 312 с.
Новий історичний роман Святослава Праска «Горинь» висвітлює події
останнього періоду радянської влади та нищення нею українського
інакодумства, а також перші роки Української Незалежності на теренах
Погориння. Одначе в творі автор час від часу заглиблюється у віки давніші
– XVI–XVII століття, себто в бурхливі й суперечливі часи української
історії – боротьбу Костянтина Острозького за збереження православної
віри й майбутнього Руси-України, та, зокрема, трагічну долю княжни
Гальшки Острозької та литовського князя Дмитра Сангушка. Для
широкого кола читачів

256. Праск С. Сотенний Лис : роман / С. Праск. – Київ :
Український пріоритет, 2018. – 384 с.
Новий роман Святослава Праска «Сотенний Лис» розповідає не лише
про легендарного командира УПА Георгія Юрченка-«Лиса», гучна слава
про подвиги якого розносилась Рівненським Полісся у воєнні та повоєнні
роки, а й своєрідний літопис народження Української Повстанської Армії
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на Костопільщині, її змужніння та розростання на інші терени України.
Для широкого кола читачів

257. Ремель. Урок історії / упоряд. Р. Горак. – Львів :
Апріорі, 2018. – 168 с.
З тих, хто уцілів і вийшов живим із жахливої трагедії, яка сталася у
невеличкому волинському селі Ремель – одному з осередків УПА, дотепер
залишилося лише п’ятеро людей. 17 березня 1943 року це село було
оточене потрійним кільцем есесівців, всередину запустили польських
поліцаїв з шуцмашшафту, які розстріляли мешканців села, а відтак
спалили село дощунту. Книга виходить з ініціативи народного артиста
України Святослава Васильовича Максимчука, одного з тих, хто пережив
цю трагедію і зібрав про неї спогади. Для широкого кола читачів.

258. Павліков А. М. Залізобетонні конструкції: практичні
методи розрахунків та конструюванням : навч. посіб. /
А. М. Павліков, Д. В. Кочкарьов ; Полт. нац. техн. ун-т. –
Полтава : АСМІ, 2019. – 238 с.
У посібнику викладено сучасні методи розрахунку та конструювання
залізобетонних балкових конструкцій. Детально висвітлені принципи
представлення реальних будівельних елементів із залізобетону
розрахунковими схемами. Для студентів вишів напряму «Будівництво»,
науковців, аспірантів.

259. Рогашко А. Сни з колодязя : роман / А. Рогашко. –
Тернопіль : Мандрівець, 2019. – 248 с.
У кожкої родини – свої таємниці. Втім, є особливі родини, особливі
таємниці. Матвій із товаришем проникають у старий покинутий дім, що
ховається в хутірській долині… Вьрапивши на дно колодязя снів,
блукаючи химерним міжчассям, де переплелися сновидіння і реальність,
пізнавши минуле чужої родини, хлопець розкриває таємниці власної сім’ї.

260. Тибель В. Бурштин : роман / В. Тибель. – Харків : Ранок ;
Фабула, 2018. – 352 с. – (Серія «Сучасна проза України»)
Захопливий роман Василя Тибеля, відзначений міжнародною премією
«Коронація слова» (2018), – чи не найперша в українській літературі
спроба поглянути на бурштинову проблему на Полісся в людському, а не
політичному вимірі. Віртуозно збудований сюжет, що обертається навколо
«сонячного каменя», динамізм оповіді, органічне використання «народної
демонології», відчутний зв’язок із традиційною народною культурою – усе
це не залишить байдужим навіть найвибагливішого читача.
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261. Циганчук К. Кривавими слідами / К. Циганчук ; худож.оформлювач М. С. Мендор. – Харків : Фоліо, 2019. – 256 с. –
(Поліцейський детектив)
Слідчий із Луцька Єгор Скляр переїздить працювати до Рівного.
Першою його справою на новому місці стає жорстоке і майстерно
продумане вбивство іноземця. На допомогу йому приходить патрульна
Власта Коваль. Скляр інтроверт і мізантроп, любить працювати сам, тому
для розв’язання справи їм доведеться принаймні спробувати знайти
спільну мову. Кращий друг Єгора, який нещодавно загинув при виконанні
службових обов’язків, неодноразово з’являється, попереджаючи про
небезпеку. Убивці вдалося вміло заплутати сліди, проте Скляр та Власта
не з тих, хто так просто здаються.

262. Циганчук К. По той бік пам’яті : роман / К. Циганчук ;
передм. В. Гранецької. – Вінниця : Дім Химер, 2019. – 256 с.
Чарівні казки – то не просто вигадки народів світу, а відгомін реальних
подій, які відбувалися у дохристиянські часи. Зокрема й моторошних
обрядів ініціації, що їх проходила тодішня молодь у хатинах-домовинах
посеред дрімучого лісу … У наші дні двоє дівчат та троє хлопців
вирушають на відпочинок за місто… Потрапляють у занедбаний хутір. І
давня казка оживає, змушуючи кожного згадати свій найпотаємніший
страх. Що ж приховує колективне несвідоме наших предків упродовж
тисячоліть, і які жахи насправді закодовані у знайомих нам з дитинства
народних казках?

263. Швецова-Водка Г. М. Ноокомунікологія : навч.-метод.
посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. –
Київ : Кондор, 2019. – 112 с.
Навчальний курс «Ноокомунікологія» є підсумковим у підготовці
магістрів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Зміст курсу розкриває теоретико-методологічні засади ноокомунікології як
комплексу наук про соціальні інформаційні комунікації. Для студентів,
магістрів, викладачів, аспірантів, слухачів системи підвищення
кваліфікації та післядипломної освіти.

264. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник
/ З. М. Шевців ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Львів : Новий
світ – 2000, 2019. – 264 с.
Підручник присвячений актуальній проблемі – інклюзії в освіті,
включенні дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес

72

закладу загальної середньої освіти. Для студентів, магістрів, викладачів,
аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації та післядипломної
освіти, методистів, дефектологів, психологів, соціальних педагогів і
батьків.

265. Ярмошевич Н. Струни мого серця : поезії / Н. Ярмошевич. – Львів : Левада, 2018. – 66 с.
Поезія в музика в житті Наталії Ярмошевич, уродженки Дубровиці,
зростали та вдосконалювались разом із нею. Від юнацько-закоханої і
глибоко філософської у більш старшому віці. Пані Наталя – замріяна,
зачарована віршами і музикою гітари, почасти одинока в своєму
захопленні. Для любителів поезії.

266. Ярмусь В. Моя поезія: Без гриму : поезії / В. Ярмусь. –
Броди : [Б. в.], 2019. – 167 с.
До книги увійшли нові поезії, в яких перегукується авторське бачення
життя, моралі та віри, й усвідомлення власної особистості як громадянинапатріота. Для усіх пошановувачів поетичного слова.
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