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ВІД УКЛАДАЧА 

 

Вийшов друком 18-й випуск каталогу «Книга Рівненщини» 

Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, який 

продовжує інформувати широкі кола громадськості про нові книги 

видавців і видавництв Рівненщини, котрі впродовж року надійшли 

до книгозбірні. 

Анотований каталог дає можливість читачеві зорієнтуватися 

у потоці книг, виданих на Рівненщині, ознайомитися з новинками 

краєзнавчої, художньої, дитячої, історичної, технічної, релігійної 

літератури, а також літератури з питань мистецтва, освіти тощо, 

відкрити для себе нові імена письменників, поетів, науковців, 

фотомитців, отримати інформацію щодо видавництв, видавців і 

друкарень краю.  

Протягом 2020 року книгозбірня отримала 303 назви 

місцевих видань (у 2019 році – 266, у 2018 р. – 272). Це книги з 

різних галузей знань, серед яких – монографії, збірники наукових 

праць, науково-популярні видання, підручники, довідники, нотні 

видання, альбоми, бібліографічні покажчики, художня література, 

видання, що продовжуються. Помітна тенденція до зростання 

питомої ваги художньої та дитячої літератури, книг історичної 

тематики, навчальної літератури, літератури релігійної тематики. 

У галузевому аспекті кількість надходжень виглядає так: 

художня література, у т.ч. видання для дітей –– 74 (2019 р. – 64, 

2018 р. – 61); книги історичної тематики, у т.ч. історія краю – 23 

(2019 р. – 19, 2018 р. – 22); видання релігійної, духовної тематики – 

49 (2019 р. – 4, 2018 – 12); технічні науки, екологія – 12 (2019 – 7, 

2018 – 9); культура, наука, освіта – 35 (2019 р.– 19, 2018 р. – 27); 

економіка, туризм – 14 (2019 р. – 20, 2018 р. – 11); мистецтво, 

живопис, музика, фотографія – 26 (2019 р. – 7, 2018 р. – 12); 

політика, політичні науки, право – 7 (2019 р. – 5, 2018 р. – 3); 

природничі і фізико-математичні науки – 12 (2019 р. – 7, 2018 р. – 

4), продовжувані видання з різних галузей знань – 41 (2019 р. – 54, 

2018 р. – 35). Поза межами Рівненщини було видано 10 книг, у 2019 

– 26, у 2018 – 19.  

Лідерами на книжковому ринку Рівненщини є: видавництво 

«Волинські обереги» – 98, видавець О. Зень – 47, Національний 

університет водного господарства та природокористування – 40, 
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Формат-А – 35, Бортнийчук А. В. (Вид-во «Левит») – 10, 

Національний університет «Острозька академія» – 7, Рівненський 

держаний гуманітарний університет – 9 назв. Інші видавництва та 

видавці представлені декількома назвами. 

Варто зазначити, що переважна більшість видавців і 

видавництв дотримуються українських державних стандартів при 

оформленні книг. Є книги високої поліграфічної якості, які видані у 

видавництвах «Естеро», «Волинські обереги», «Формат-А», а також  

книги окремих видавців (О. Харват, А. Бортнийчук, Р. Свинарчук, 

О. Зень). Книги високого ґатунку, які приємно брати до рук, які 

достойно представляють нашу літературу, культуру, мистецтво, 

історію, науку тощо. Але, на жаль, також є окремі видавці або 

друкарні, які надіслали книги у бібліотеку без зазначення належних 

вихідних даних та/або низької поліграфічної якості. 

Значна кількість книг, отриманих бібліотекою, користується 

великим попитом, адже теми, які піднімаються авторами, 

викликають зацікавленість у відвідувачів. У будь-якому випадку – 

читачі обирають, читачі оцінюють прочитане.  

Бібліотека всіма засобами намагається інформувати 

громадськість про нову літературу через різноманітні культурні 

події, творчі зустрічі, книжкові виставки, рекламну продукцію, сайт 

бібліотеки. Попри те, що у 2020 році карантинні і обмежувальні 

заходи не дозволили реалізувати всі заплановані проєкти, робота по 

програмі популяризації читання через масові заходи була досить 

плідною і успішною. Користувачам бібліотеки були запропоновані 

різноманітні заходи як за тематикою, так і за формою проведення. 

Серед заходів бібліотеки, які проводяться щорічно, є 

обласний конкурс «Краща книга Рівненщини». У межах конкурсу 

було опитано та проанкетовано близько 9000 осіб, прихильників 

читання та бібліотек міст, сіл області. На заключному етапі було 

визначено 52 книги, серед яких члени журі конкурсу визначили 

кращі видання у представлених номінаціях. Перемогу у конкурсі 

здобули 10 книг, а саме: А. Українець «Традиційний одяг 

Рівненщини»; роман В. Басараби «Блекота»; нові поезії, драматична 

поема М. Берези «З повним серцем…»; довідник В. Мельничук 

«Бурштин Полісся»; «Цей світ – вертеп…»: до 70-річчя від дня 

народження поета, перекладача, дисидента Грицька Чубая, 

упорядники – Г. Чубай, М. Пшеничний; роман А. Рогашко «Сни з 

колодязя»; вірші, загадки, скоромовки, казки О. Городного «Я по 
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сходинках іду»; поезії І. Голуб «Я вишиваю власними сльозами»; 

фотоальбом «Шляхами Великої Волині = Great Ways of Volyn», 

автор проєкту О. Харват; казка В. Люліч «Як зайченя сонечко 

шукало». Нагороду отримали рівненські автори, художники книги, 

видавці. 

У межах літературної студії «Погорина», яка діє на базі 

обласної бібліотеки, були проведені творчі зустрічі з 

письменниками, презентувалися книги місцевих авторів. Усі 

заходи, що спрямовані на просування української книги, у тому 

числі й видань Рівненщини, проводяться систематично.  

Бібліотека активно підтримувала зв’язки з рівненськими 

авторами. Відбулися презентації, літературні діалоги, творчі 

зустрічі. Презентувалися такі видання:  

– дев’ята книга «Реабілітовані історією» під загальною 

редакцією А. Жив’юка, голови Рівненської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України; 

– книги «Дитинство з пензликом в руці», «Не думай, що там 

рай» Віри Мельникової, рівненської письменниці;  

– дитяча книга «Таємниця лялечок – ангелів» І. Голуб, 

рівненської письменниці; 

– книга «На крилах спогадів» Л. Гловацької;  

– книга «Володимир Донець і його велика музична родина» 

Б. Столярчука, рівненського краєзнавця, науковця; 

– пісенний збірник «Відвічна ласка Божого Різдва» 

А. Пастушенка, рівненського композитора; 

– книга «По той бік пам’яті» К. Циганчук, рівненської 

письменниці, володарки спецвідзнаки «Золотий пістоль» за кращий 

гостросюжетний роман на «Коронації слова»; 

– книга «Торчки або гранд на контрабанду» І. Баковецької, 

рівненської письменниці; 

– книга «Веселі миші», Л. Гольонко, рівненської 

письменниці; 

– поетична збірка «Азимут» Н. Демедюк, рівненської 

поетеси. 

Відбулися творчі зустрічі з Миколою Кащуком, Оленою 

Медведевою, Валентиною Люліч, Ярославом Поліщуком, Тетяною 

Леус та Миколою Бочуляком; були організовані літературні 

портрети із циклу «Відомі земляки» – Андрій Кондратюк, Михайло 

Дубов, Марія Немиро.  
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Бібліотека як наукова установа презентувала власні науково-

допоміжні біобібліографічні покажчики: 

– «Премії Рівненщини за досягнення у сфері літератури, 

культури, мистецтва» з серії «Славетні земляки»;  

– «Ярослав Поліщук: науковець, краєзнавець, педагог» з 

серії «Славетні земляки». 

Відбулася презентація вперше виданого повного 

оригінального тексту «Літопису» Самійла Величка – 

монументального твору української історико-мемуарної прози 

XVII–XVIII ст. Праця охоплює події 1620–1700 рр. Видання 

побачило світ у видавництві «Кліо» (Київ, 2020).  

Відомі рівненські краєзнавці, письменники, поети впродовж 

року запрошувалися за бібліотечні кафедри як «почесні 

бібліотекарі» для спілкування з читачами. 

На сайті бібліотеки (http://libr.rv.ua) щомісячно публікується 

інформація про масові заходи та книжкові виставки. Книги 

місцевих авторів, видані як на Рівненщині, так і за її межами, 

представлені на сайті Рівненської ОУНБ у повнотекстовій базі 

даних «Бібліотека творів авторів Рівненщини». 

Обласна бібліотека продовжує поповнювати електронну 

бібліотеку «Культура України» (http://elib.nlu.org), куратором якої є 

Національна бібліотека України ім. Я. Мудрого. На сайті 

електронної бібліотеки читачі можуть знайти електронні версії 

видань авторів Рівненщини. 

Ознайомитися з місцевими виданнями читачі можуть, 

відвідавши комунальний заклад «Рівненська обласна універсальна 

наукова бібліотека» Рівненської обласної ради за адресою: 33028, 

м. Рівне, вул. Короленка, 6. 
 

Зінаїда Тирак, 

редактор Рівненської ОУНБ 

http://libr.rv.ua/
http://elib.nlu.org/
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ОБЛАСТЬ У ЦІЛОМУ. ІСТОРІЯ КРАЮ. 

 

Райони Рівненської області 

 

1. Браун Л. Відлуння з Мізоча: зниклий штетл / Л. Браун ; 

пер. з англ. Д. Аладька. – Рівне : Формат-А, 2020. – 74 с. : іл. 
Книга розповідає про історію родини Лоуренса Брауна. Дідусь автора 

Зеліг Котель та бабуся Сара Шпановер Котель на початку ХХ ст. емігрували 

з Мізоча до Чикаго. Листи між родичами стали основою для розповіді, в якій 

тісно переплелися трагічні суспільно-політичні події ХХ ст. Видання 

акцентує на двох аспектах – особистісному (сімейному) та більш ширшому, 

пов’язаному з пам’яттю про загиблих жертв Голокосту. На прикладі подій 

геноциду євреїв Мізоча в 1942 р. автор намагається донести важливість 

боротьби з ксенофобією, антисемізмом та формування толерантності в 

сучасному суспільстві.  
 

2. Волинське Полісся. Степанський край: історія та 

культура: у 2 кн. Кн. 1. Степань моя мила : дослідження, спогади, 

документи / авт. та упоряд. В. Войтович. – Рівне : Формат-А, 

2020. – 588 с. : іл.  

3. Волинське Полісся. Степанський край: історія та 

культура: у 2 кн. Кн. 2. Степанський край : дослідження, 

спогади, документи / авт. та упоряд. В. Войтович. – Рівне : 

Формат-А, 2020. – 524 с. : іл. 
Перед нами найбільш повне дослідження про одне з найдревніших 

торгових і культурних центрів Давньої Русі княжу Степань, яке 

представлене у двох книгах. За допомогою історичних і документальних 

джерел автору вдалося простежити і відтворити розвиток, розквіт та 

трагедію одного із визначних містечок на Рівненщині. Це наслідки багатьох 

експедиційних мандрівок і пошуків у рукописних архівах, бібліотеках, 

музейних сховищах. У першій книзі вміщено світлини різних років про 

історію Степанської школи. Друга книга створена на основі матеріалів, 

записаних від мешканців містечка Степань і прилеглих сіл. У розділі 

«Степанські весільні обряди» вміщені унікальні весільні світлини. Також 

книги містять близько 2000 інших світлин, виконаних автором під час 

подорожей Степанським краєм. Видання адресоване мистецтвознавцям, 

краєзнавцям, художникам, етнографам, фольклористам, усім, хто цікавться 

історією і культурою України. 
 

4. Герасимчук П. Вільгір – мій рідний край / 

П. Герасимчук. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 427 с. 
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Книга про село Вільгір що на Рівненщині, в якому народився автор, 

про його родину, сім’ю, односельців. Також автор розповів про своїх 

товаришів дитинства, однокласників і вчителів Вільгірської школи. Окремо 

згадав учасників-односельців ОУН-УПА, які ціною свого життя виборювали 

волю України. Також згадав тих, хто ризикуючи власною волею, а не рідко і 

життям, підтримував та допомагав УПА, його сім’ї, родині. 

 

5. Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині. Вип. 1 / 

гол. ред. А. Жив’юк ; відп. ред. А. Фелонюк [та ін.]. – Рівне : [б. 

в.], 2019. – 294 с. : іл. 
У збірнику публікуються статті, написані на підставі виступів на 

науковій конференції «Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині» (8 

червня 2019 р.). Висвітлюються основні проблеми історії Дерманя, Мізоча 

та околиць упродовж XVI–XX ст. Зокрема, проаналізовано мистецьке 

оздоблення Дерманського Євангелія 1507 р. та перехід Мізоча до різних 

державців у період Острозької ординації, оприлюднено документ із 

першою писемною згадкою про Мізоч 1545 р. Кілька текстів присвячено 

знаним постатям цього краю – Володимирові Марцинковському, Леонідові 

Ступницькому та Борисові Тену. Для науковців, викладачів, усіх, хто 

цікавиться історією рідного краю. 

 

6. Дмитрівка на Рівненщині: історія, культура, постаті / 

упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 716 с. 
Представлене видання є комплексним краєзнавчим дослідженням 

волинського села Дмитрівка Рівненської області. Книга містить матеріали, 

зібрані на його території: подані дата першої писемної згадки про село, 

нариси про власників, відомих мешканців, історія місцевих родин, 

характеристика життя людей у різні періоди історії села впродовж XX 

століття і в наш час. У книзі вміщено майже 2000 світлин та копії 

документів із родинних архівів та Державного архіву Рівненської області. 

 

7. Золотіїв / упоряд. О. Гощук ; відп. за вип. В. Гупалюк. – 

Рівне : [б. в.], 2019. – 68 с. 
Золотіїв – єдиний населений пункт з такою назвою в Україні. 

Раніше – село в передмісті Рівного, нині – це житловий масив обласного 

центру, що зберіг своє красиве ім’я. Книга присвячена історії Золотієва, 

містить спогади корінних мешканців та поетичні твори сучасників 

(місцевих літераторів-аматорів). Це видання рекомендоване для місцевих 

жителів, а також учням шкіл, вчителям, студентам, всім, хто цікавиться 

історією та культурою рідного краю. 
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8. Намозов О. Мить історії. Золоті сторінки 

Костопільщини / О. Намозов. – Рівне : Формат-А, 2019. – 106 с. : 

іл. 
Історія Костопільщині багата знаменними подіями. Про перший 

промисловий видобуток базальтових родовищ на Костопільщині з 19 ст., 

першу річкову пристань у с. Космачів 19 ст., бобровий заповідник, 

грязелікувальний курорт у с. Гута. Поблизу Великої Любаші постали 

найбільші оборонні споруди Корпусу охорони прикордоння. У місті 

Костопіль, першому після Львова, 1941 року було проголошено Акт 

Самостійності України та відбувся найперший футбольний «матч смерті» з 

окупантами. Видатні особистості: Ніл Хасевич, Григорій Рибак, Лаврентій 

Серветник, які народились на теренах краю, назавжди увійшли до сторінок 

світової історії. 

 

9. Остапук В. П. Здолбунів : наук.-краєзн. дослідж. Ч. 2 : 

У складі Другої Речі Посполитої (1920–1939) / В. П. Остапук. – 

Рівне : Овід, 2020. – 300 с. : іл. 
Книга присвячена минувшині міста Здолбунів під час перебування 

Західної Волині у складі Другої Речі Посполитої в 1920–1939 роках. У 

дослідженні на документальній основі висвітлено широкий спектр 

різноманітних аспектів міського життя: формування органів місцевого 

самоврядування, їх персональний склад, діяльність із вирішення поточних 

міських питань, система оподаткування, ціни, економічний розвиток та 

його особливості, а також розвиток шкільництва, релігійне, громадське, 

культурно-мистецьке та спортивне життя. Праця ґрунтується на широкій 

документальній базі з архівних і музейних фондів, записах у метричних 

книгах та фотодокументах з родинних архівів і приватних зібрань. 

Видання зацікавить краєзнавців, освітян, дослідників родинного дерева, 

усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю та міста Здолбуново. 

 

10. Острозька академія: історія та сучасність культурно-

освітнього осередку : енциклопедич. видання / за ред. 

І. Пасічника. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2019. – 72 с. 
У виданні вміщені статті та матеріали, що стосуються історії та 

сучасності Острозької академії, її культурного контексту, а також 

історіографії, історичної пам’яті та процесу відродження першого вишу на 

теренах Східної Європи. Для науковців (істориків, літературознавців, 

мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів), а також усіх, 

хто цікавиться історією української культури. 
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11. Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 9 / 

редкол. тому: О. Ю. Данильчук, В. С. Коваль, А. А. Жив’юк [та 

ін.] ; упоряд. А. А. Жив’юк. – Рівне : Овід, 2019. – 564 с. 
Книга дев’ята тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» 

включає анотовані біографічні довідки про осіб, які зазнали політичних 

репресій з боку радянського тоталітарного режиму, а згодом були 

реабілітовані, чиї прізвища починаються на літери Т, У Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Ю, Я. Видання містить уперше опубліковані архівні документи про 

репресії радянського режиму щодо поручника Армії УНР, ад’ютанта 

отамана Володимира Оскілка Пилипа Шевела і його сім’ї. У книзі 

опубліковано переклад з польської спогадів доньки Пилипа Шевела 

Олександри Новацької, у яких розповідається про життя їх сім’ї на 

засланні в Казахстані у 1940–1946 рр. 

 

12. Федорчук 3. Г. Костянтинівка : краєзн. нарис / 

З. Г. Федорчук. – Рівне : ФОП Свинарчук Р. В., 2020. – 240 с. 
Видання знайомить читачів зі сторінками історії села Костянтинівки 

Сарненського району Рівненської області. Зібрані автором матеріали 

відображають всебічні аспекти історії, економічного та культурного 

розвитку поселення від давніх часів до сьогодення. 

 

Див. також №№ 241, 246, 250. 

 

Місто Рівне 

 

13. Архітектура міжвоєнного Рівного в документах і 

публікаціях 1921–1939 років : альбом / під заг. ред. 

О. Л. Михайлишин ; уклад.: О. Л. Михайлишин, В. Д. Луц. – 

Рівне : Формат-А, 2020. – 95 с. : іл. 
В альбомі розміщені вибрані документальні матеріали (тексти, 

креслення) та публікації 1920–1930-х років на тему архітектурно-

містобудівного розвитку м. Рівне у міжвоєнний період, а також сучасні 

фото, короткі історичні довідки про найцінніші архітектурні об’єкти, що 

збереглися у місті до сьогодні. 

 

14. Гайдук І. Арестівські Гайдуки (1723–2020) / І. Гайдук. – 

Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 208 с. 
Видання вміщує довідкові матеріали та генетичні схеми членів 

родини Івана Гайдука – Гайдуків, котрі походять від прапрапрадіда 

Гайдука Івана Васильовича до наших днів. Доповнюють книгу історичні 

матеріали про Україну, історію села Арестів, родинні світлини, іменний 
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покажчик. Книга адресована не лише близьким і далеким родичам автора, 

але й усім небайдужим до історії своєї родини. 

 

15. Гон М. Місто пам’яті – місто забуття: палімпсести 

меморіального ландшафту Рівного : монографія / М. Гон, 

П. Долганов, Н. Івчик. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – 292 с.  
У монографії висвітлено сутність символічного простору, вплив 

політики пам’яті на формування меморіальних ландшафтів міст. На основі 

сучасних теоретичних підходів розкрито процес формування 

меморіального простору Рівного з часу здобуття Україною суверенітету, 

вплив на нього декомунізації, а також проаналізовано меморіальний 

ландшафт міста в ґендерному ракурсі. Книга адресована як експертам у 

царинах історії, політології, соціології міста й ґендерних студій, так і 

широкому колу читачів, які осмислюють суспільно-політичні процеси в 

Україні. 

 

Бібліографія та бібліографічні покажчики.  

Каталоги 

 

16. Каталог наукових видань співробітників 

Національного університету водного господарства та 

природокористування (2014–2020 роки) / Нац. ун-т водн. госп-ва 

і природокористування ; упоряд.: Є. Н. Герасімов, О. Л. Пінчук, 

В. М. Чабан ; відп. за вип.: Н. Б. Савіна. – Рівне : НУВГП, 2020. 

– 117 с. 
У каталозі вміщено анотації монографій співробітників 

Національного університету водного господарства та 

природокористування, які видані за останні п’ять років за результатами 

наукових досліджень. 

 

17. Книга Рівненщини 2019 : анот. кат. вид. : (з фондів 

Рівнен. обл. універс. наук. б-ки). Вип. 17 / Рівнен. обл. універс. 

наук. б-ка ; уклад.-ред.: О. М. Зень ; наук. ред.: О. Л. Промська ; 

відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 87 с. + 4 с. 

іл. 
17-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2019» 

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 
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справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам 

бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто 

цікавиться книжковою продукцією краю. 

 

18. Жив’юк Андрій Анатолійович: біобібліогр. покажч. : 

до 60-річчя від дня народж. / упоряд. Р. П. Давидюк. – Рівне : 

Формат-А, 2020. – 112 с. 
Біобібліографічний покажчик укладено з нагоди 60-річчя Андрія 

Анатолійовича Жив’юка, професора Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 

кандидата історичних наук, керівника науково-редакційної групи книги 

«Реабілітовані історією. Рівненська область», голови Рівненської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України, дослідника історії 

радянських спецслужб, сталінського тоталітарного режиму, громадсько-

політичної діяльності Уласа Самчука, автора численних краєзнавчих 

студій. Видання адресоване науковцям, краєзнавцям, вчителям, студентам, 

всім зацікавленим історичною наукою. 

 

19. Знаменні та пам'ятні дати 2020 року : мист.-освіт. 

довід. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; упоряд.: В. І. Прокопчук, 

М. Ф. Смалько, Л. П. Яковенко. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 

134 с.  
Мистецько-освітній довідник містить перелік ювілейних дат, 

знаменних та пам'ятних подій всесвітнього значення та подій, важливих 

для України та Рівненщини, які відзначалися протягом 2020 року. 

 

20. Павлова Ольга Іванівна : біобібліогр. покажч. : до 45-

річчя наук.-пед. діяльності / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Каф. 

романо-герман. філології. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 44 с. 
Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях, наукову та 

науково-педагогічну діяльність Павлової Ольги Іванівни – кандидата 

філологічних наук, доцента, професора кафедри романо-германської 

філології Рівненського державного гуманітарного університету. У 

покажчику представлено бібліографічний список наукових праць Павлової 

О. І., що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у 

наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик 

розрахований на широке коло науковців, педагогів, викладачів, аспірантів, 

студентів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться питаннями 

германського мовознавства. 
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21. Професор Леонід Йосипович Дворкін : до 90-річчя : 

біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т водн. госп-ва та природо-

користування ; уклад. Л. І. Ніхаєва. – Рівне : НУВГП, 2020. – 

111 с. 
Біобібліографічний покажчик присвячений професору Леоніду 

Йосиповичу Дворкіну, приурочений до 80-річчя від дня його народження. 

У виданні вміщені бібліографічні списки і анотації монографій, 

підручників, посібників науковця. Також наведено тематику 

дисертаційних робіт, виконаних під керівництвом Л. Й. Дворкіна та список 

його співавторів. 

 

22. Сторінки історії та сьогодення Рівненської обласної 

наукової медичної бібліотеки : бібліогр. покажч. [до 75-річчя 

заснування закладу] / Рівнен. обл. мед. б-ка ; уклад. 

Л. С. Тивончук ; ред. Л. В. Ражик. – Рівне : [б. в.], 2020. – 52 с. 
Бібліографічний покажчик присвячений 75-річчю заснування 

закладу. У структурі покажчика передмова, яка узагальнює діяльність 

бібліотеки за весь період її існування, основна частина, допоміжний 

покажчик та додатки. В основній частині висвітлена історія книгозбірні і 

мережі медичних бібліотек області, видавнича та інформаційна діяльність 

Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки у забезпеченні потреб 

користувачів, вміщено привітання від партнерів, колег та читачів. У 

додатках – фотографії з архіву книгозбірні, грамоти, подяки, зразки 

видавничої та рекламної продукції тощо. Видання буде корисним 

науковцям, краєзнавцям, медичним та бібліотечним працівникам, всім, хто 

цікавиться історією медичної галузі рідного краю. 

 

23. Ярослав Поліщук: науковець, краєзнавець, педагог : 

до 60-річчя від дня народж. : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / 

Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Т. В. Матушевська ; 

наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: 

В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 112 с. – (Серія 

«Славетні земляки»). 
Науково-допоміжний біобібліографічний покажчик приурочено до 

60-річчя від дня народження Ярослава Олексійовича Поліщука – відомого 

літературознавця, культуролога, педагога, перекладача та краєзнавця. У 

покажчику представлені відомості про наукові, науково-популярні праці, 

публіцистичні статті, художні твори, переклади Я. Поліщука, а також 

матеріали, що відображають його наукову, педагогічну та громадську 

діяльність. Включені бібліографічні описи книг, брошур, статей із 

збірників, періодичних видань українською, англійською, польською, 
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російською, словацькою мовами. Покажчик адресований науковцям, 

викладачам, студентам, дослідникам літературознавства та краєзнавства, 

бібліотечним працівникам. 

 

Етика 

 

24. Мороховський С. Сімейна естафета : поради 

молодятам / С. Мороховський, Н. Мороховський. – Рівне : 

Формат-А, 2020. – 172 с. 
Поради батькам молодятам в день їхнього шлюбу будуть корисними 

для всіх подружніх пар. Поради для сина написані татом, а поради донечці 

– мамою. Поради стосуються різних сфер сімейного життя, сформовані на 

основі пережитого досвіду, однак ґрунтуються на біблійному світогляді. В 

книзі батьки діляться з дітьми цінними життєвими уроками для побудови 

щасливої сім’ї. Книга пропонована широкій читацькій аудиторії. 

 

РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

 

25. Абдулла А. К. Коран и нормативный религиозный 

плюрализм : темат. исслед. Корана / А. К. Абдулла ; пер. 

С. Казаков. – Ровно : Волын. обереги, 2019. – 384 с. 
Автор у книзі досліджує питання релігійного плюралізму, питання 

етичних основ нормативного релігійного плюралізму в Корані, 

структурних елементів та основних цілей нормативного релігійного 

плюралізму в Корані.  

 

26. Абу Сулейман А.-Х. Відродження вищої освіти в 

мусульманському світі / А.-Х. Абу Сулейман. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 58 с.  
Автор піднімає питання про кризу освіти у мусульманському світі 

та шляхи її подолання, оскільки освіта є потужним засобом подолання цієї 

кризи, вивчаються також питання методологічного аспекту. 

 

27. ал-Фаруки И. Р. Триалог авраамических религий / 

И. Р. ал-Фаруки ; пер. С. Казаков. – Ровно : Волын. обереги, 

2020. – 146 с. 
До книги увійшли матеріали з’їзду Американської академії релігії 

1979 р., у яких розглянутий аспект національної держави і суспільного 

порядку з точки зору іудаїзму, християнства та ісламу. 
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28. Алі С. А. Короткий вступ до тлумачення Корану / 

С. А. Алі ; пер. Ю. Косенко. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 

35 с. 
Автор розмірковує над різними тлумаченнями Корану, залежно від 

підходу з правової, богословської, історичної чи лінгвістичної точок зору. 

 

29. Алі Х. Картографування секулярного розуму : квест 

модерності для безбожної утопії / Х. Алі ; пер. Ю. Косенко. – 

Рівне : Волин. обереги, 2020. – 29 с.  
Книга критично розглядає питання розуму, раціональності та 

секулярного матеріалізму, досліджуючи вплив цих ментальних перцепцій, 

або способів картографування світу на взаємодію між людьми та 

соціальний розвиток. 

 

30. аль-Альвані Т. Д. Відновлення рівноваги : авторитет 

Корану й статус Сунни / Т. Д. аль-Алвані ; пер. Н. Робертс. – 

Рівне : Волин. обереги, 2020. – 52 с.  
Дана праця пояснює взаємозв’язок між Сунною, висловлюваннями 

та діями Пророка й Кораном.  

 

31. аль-Альвані Т. Д. Віровідступництво в Ісламі : іст. 

аналіз з точки зору Писання / Т. Д. аль-Алвані ; пер. 

О. Тимчишин. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 28 с.  
Яке покарання передбачено законом за віровідступництво (аль-

рідда), якщо таке існує, і як це співвідноситься з вимогою релігійної 

толерантності, що міститься в аяті Корану, 2:256: «Немає примусу до 

релігії»? Відомо, що за все життя Пророк Мухаммад не засудив до смерті 

жодного віровідступника. Втім, протягом багатьох століть це питання 

залишається одним із найгостріших у мусульманському світі.  

 

32. аль-Алвани Т. Д. Исламская мысль: подход к реформе 

/ Т. Д. аль-Алвани ; пер. В. Щепанский. – Ровно : Волын. 

обереги, 2020. – 218 с. 
Ця книга є спробою прагнути і принести ісламський підхід до 

вивчення знань і дисциплін з метою оновлення та повторного відкриття 

для себе давно забутої і покинутої спадщини ісламської думки.  

 

33. аль-Алвани Т. Д. На шляху до фікху меншин : деякі 

фундаментальні роздуми / Т. Д. аль-Алвани ; пер. О. Темчишин. 

– Рівне : Волин. обереги, 2020. – 67 с. 
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Автор наголошує, що ключем до вирішення проблем 

мусульманських меншин може стати лише новий правовий підхід, що 

ґрунтується на принципах, цілях і цінностях Корану, від якого залежить 

добробут та розвиток мусульманських громад на Заході. 

 

34. аль-Буты М. С. Р. Есть ли у человека свобода выбора 

или он жертва Божьего принуждения? / М. С. Р. аль-Буты ; пер. 

с араб. М. Снижко. – Ровно : Волын. обереги, 2020. – 298 с. 
Питання «Чи є у людини свобода вибору, чи вона – жерства Божого 

примусу»? для ісламської історії не є новим. Автор розмірковує над ним, 

звертаючись до Корану і Сунни. 

 

35. Аль-Мослімані А. Навчання дітей : моральний, 

духовний і цілісний підхід до розвитку освіти / А. Аль-

Мослімані ; пер. В. Щепанський. – Рівне : Волин. обереги, 2020. 

– 16 с. 
Розвиваючи індустріальне суспільство, система освіти сама по собі 

стала подібною на фабрику, кінцевим продуктом якої є учні, які просто 

відтворюють факти й самі зрештою стають гвинтиками в машині, яка є 

більш широким індустріальним комплексом. Авторка розмірковує про те, 

як навчити дітей духовності, моралі та цінностям, соціальній 

відповідальності, самодисципліні й самовизначенню. 

 

36. Аль-Райсуні А. Аль-Шура: коранічний принцип ради / 

А. Аль-Райсуні ; пер. О. Тимчишин. – Рівне : Волин. обереги, 

2020. – 36 с.  
Автор розглядає ключові аспекти та практику аль-шура, 

відслідковує її історичну еволюцію, а також вивчає шляхи ознайомлення, 

утвердження й застосування цього принципу в мусульманських 

спільнотах.  

 

37. Атаев Т. Быть верующим в круговерти сегодняшней 

жизни … Сложно? Легко? Возможно? / Т. Атаев. – Ровно : 

Волын. обереги, 2020. – 599 с. 
В своїй книзі автор зачіпає злободенні аспекти сучасності, будь-то 

соціально-культурна стезя, або безпосередньо теологічна тема. Автор 

ділиться з читачами своїми думками, сумнівами, переживаннями, що 

створює особливий «мікроклімат» книги. 
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38. Ауда Д. Цілі шаріату: керівництво для початківця / 

Д. Ауда. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 123 с. – (Спеціальні 

видання ; 14). 
Сучасний мусульманський мислитель критично розглядає 

особливості теорії цілей ісламського права. 

 

39. Бадри М. Пища для души Абу Зайда ал-Балхи : 

когнитивно-поведен. терапия врача девятого века / М. Бадри ; 

пер. Л. Меликова. – Ровно : Волын. обереги, 2019. – 110 с. 
Абу Зайда ал-Балхі представив лікарям 9 століття медичну і 

психотерапевтичну інформацію, яка була виявлена і розвинулася тільки 

через 11 сторіч після його смерті. Він був першим лікарем, стверджує 

автор, який чітко диференціював відмінності між психічними і 

психологічними розладами, між психозами і неврозами. Книга розкриває 

питання когнітивної терапії, психотерапії, психічної гігієни тощо.  

 

40. Бадри М. Размышление : духов.-психолог. исслед. / 

М. Бадри ; пер. Е. Семко. – Ровно : Волын. обереги, 2020. – 32 с.  
Автор розкриває підходи до роздумів з ісламської і духовної точок 

зору, описує елементи роздумів, у т. ч. історичні особливості, занепад, 

структуру в східних традиціях тощо. 

 

41. Бородинська Л. Спадок віри : з нагоди 100-ліття 

церкви євангельських християн-баптистів смт Млинів / 

Л. Бородинська, М. Кисельчук, О. Сташук [та ін.]. – Рівне : 

Формат-А, 2020. – 354 с. : іл. 
На основі документів із архівів і приватних колекцій, спогадів, 

публікацій у періодиці розкрито столітній шлях однієї з провідних 

протестантських громад Рівненщини – церкви ЄХБ смт Млинів. У книзі 

зосереджено увагу на етапах розвитку церкви, напрямах її діяльності, 

відомих постатях та дочірніх громадах. Видання проілюстроване 

фотографіями різних періодів життєдіяльності релігійної спільноти. Для 

істориків, краєзнавців та усіх, хто цікавиться питаннями релігії та церкви. 

 

42. Буллок К. Новый взгляд на мусульманок и хиджаб : 

вызов ист. и современным стереотипам / К. Буллок ; пер. 

Т. Ястремская. – Ровно : Волын. обереги, 2020. – 343 с.  
Про хіджабі досі переважно писали ті, хто його не носить. В 

літературі на адресу покритих жінок непереконливо писали автори, які 

були необізнані у їх культурі і релігії. Автор даної праці пропонує 
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альтернативну точку зору, засновану на міркуваннях і досвіді самих 

мусульманських жінок. 

 

43. Есса А. Вивчення ісламської цивілізації та внеску 

мусульман у Відродження / А. Есса, О. Алі ; пер. О. Тимчишин. 

– Рівне : Волин. обереги, 2020. – 36 с.  
Про роль мусульманського світу у відродженні Ренесансу у Європі. 

У книзі наводиться поверховий огляд досягнень культури, яка, колись 

перебувала в зеніті, вважалася моделлю людського прогресу й розвитку. 

 

44. Зустрічаючись із таємницею : зб. ст. на честь 

семидесятиліття Сергія Вікторовича Саннікова / редкол.: 

О. Гейченко, Т. Дятлик, М. Рейбер [та ін.]. – Рівне : Формат-А, 

2020. – 284 с. 
Збірку статей присвячено доктору Сергію Вікторовичу Саннікову – 

пастору-богослову, церковному історику, лідеру-візіонеру та науковцю-

першовідкривачу. 

 

45. ібн Ашур М. аль-Т. Трактат про цілі Шаріату / М. аль-

Т. ібн Ашур ; пер. О. Тимчишин. – Рівне : Волин. обереги, 2020. 

– 32 с.  
Один із найвидатніших мусульманських вчених ХХ століття подає 

важливі кроки для глибшого вивчення Ісламського закону.  

 

46. Камалі М. Х. Прочитання знамень: коранічний погляд 

на мислення / М. Х. Камалі ; пер. О. Тимчишин. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 44 с.  
Автор розглядає точку зору Корану на мислення, раціональність і 

критичне мислення. 

 

47. Камалі М. Х. Тадждід, іслях та цивілізаційне 

оновлення в ісламі / М. Х. Камалі ; пер. О. Тимчишин. – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – 51 с.  

 

48. Камали М. Х. Тадждид, ислах и цивилизационное 

обновление в исламе / М. Х. Камали ; пер. Т. Ястремкая. – 

Ровно : Волын. обереги, 2020. – 60 с.  
Автор розглядає значення, визначення й походження тадждіду та 

ісляху і їхні зв’язки з іджтіхадом, те, як вони виявлялися у працях та 

внесках лідерів ісламської думки впродовж історії ісламу. 
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49. Камали М. Х. Характеристика халала и харама в 

шариате и халал индустрии / М. Х. Камали ; пер. 

П. Коротчикова. – Ровно : Волын. обереги, 2020. – 72 с. 
Зазвичай при розмові про халяль індустрії ми маємо на увазі м'ясо і 

м'ясопродукти, хоча ця індустрія набагато складніша, ніж ми думаємо. 

Питання халялю зачіпає багато сфер життя мусульман. Звісно ж важлива 

інформація щодо розуміння багатьох помилок і проблем, з якими 

мусульманин стикається сьогодні. У роботі досліджуються питання 

процедури халяль сертифікації і питання, пов'язані з уніфікацією процедур 

халяль індустрії. 

 

50. Карр С. Марі Дюран / С. Карр ; пер. з англ. ; іл. 

М. Абраксаса. – Здолбунів : Бортійчук А. В. (Вид-во «Левит»), 

2020. – 64 с. : іл. – (Біографії християн для дітей ; кн. 1). 
П’ятнадцятирічну Марі Дюран заарештували 1730 року. Її забрали з 

дому в селі на півдні Франції за злочин, пов'язаний із братом, який був 

протестантським проповідником. Марі 38 років життя була ув'язненою в 

Башті Констанс. Автор оповідає нам про надихаюче життя жінки, яка 

могла б здобути звільнення, відмовившись від своєї віри, проте міцно 

трималася правди та заохочувала інших робити так само. Красиві 

ілюстрації, просто розказана історія й цікаві факти знайомлять юних 

читачів із проблемами, із якими стикалися протестанти у Франції у 18 ст. 

 

51. Квач Р. С. Почаїв. «Відродження» : історія церкви 

євангельських християн-баптистів : до 30-річчя місіонерської 

праці в Почаєві та 100-річчя появи євангельського руху на 

Кременеччині / Р. С. Квач. – Рівне : Формат-А, 2019. – 132 с. : іл. 
У книзі змальовано яскраву картину започаткування місіонерської 

праці та становлення євангельської церкви у Почаєві на зламі епох (період 

утворення Незалежної України), на межі різних світоглядів (православних 

традицій, атеїстичних поглядів, євангельських переконань). Очевидицею 

та безпосередньою учасницею описаних подій була сама авторка. Книжка 

призначена для широкого кола читачів. 

 

52. Клампенхауер Д. Покажи їм Ісуса : навчаємо дітей 

Євангелії / Д. Клампенхауер ; пер. з англ. – Здолбунів : 

Бортійчук А. В. (Вид-во «Левит»), 2020. – 240 с. 
У посібник для молодіжних лідерів, учителів християнських і 

недільних шкіл, співробітників дитячого служіння й батьків автор вмістив 

уроки, які розкривають зміст Євангелія. 
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53. Коран : пер. смислів укр. мовою / пер. з араб. мови, 

передм. й коментарі М. Якубовича. – Вид. 11-те, випр. й допов. – 

Рівне : Волин. обереги, 2020. – 596 с. 
Нове видання перекладу смислів Корану українською мовою. Книга 

буде корисною для читачів, які зацікавленні до глибшого пізнання Корану. 

 

54. Прокопенко А. Библейское покаяние. Псалом 50 / 

А. Прокопенко ; перераб. и доп. изд. – Здолбунов : 

Бортнийчук А. В. (Изд-во «Левит»), 2019. – 197 с. 
Питання про справжні покаяння – одне з найбільш актуальних 

сучасного християнства. Як зрозуміти, прощена людина Богом або не 

прощена, істинно вона розкаялася в своїх гріхах чи ні, чому Бог чекає 

глибокого усвідомлення гріхів, як виглядає справжнє покаяння і які його 

результати в житті людини – саме про це розповідає автор у книзі.  

 

55. Расулов Т. Ю. Ближе к Тебе : размышление о познании 

Бога / Т. Ю. Расулов. – Здолбунов : Бортнийчук А. В. (Изд-во 

«Левит»), 2020. – 254 с. 
Ця книга задумана як продовження попередньої книги Тимура 

Расулова «Навчи мене любити». Автор піднімає тему пізнання реальності, 

в якій він виділяє істину про Бога, істину про людину і розуміння 

причинно-наслідкових зв'язків (законів і закономірностей). Книга 

головним чином говорить про те, як зробити особисте пізнання Бога більш 

ефективним, розглядючи основні принципи і складові духовного життя, 

такі як довіра Богу, смиренність, вивчення писання, молитва і інші. 

 

56. Сардар З. Переосмысление реформы высшего 

образования : от исламизации к интеграции знаний / З. Сардар, 

Д. Хензель-Томас. – Ровно : Волын. обереги, 2020. – 264 с. 
Реформа вищої освіти в мусульманських суспільствах – це зміна 

парадигми в перспективі, обумовлена важливими міркуваннями, 

включаючи цілі самої освіти. У книзі йдеться про потребу в поєднанні 

нової діяльності з поточними знаннями і дискурсами, беручи до уваги 

етичні, духовні норми мусульманського суспільства.  

 

57. Сафи Л. М. Мир и границы войны : выход за рамки 

классич. концепции джихада / Л. М. Сафи ; пер. Е. Семко. – 

Ровно : Волын. обереги, 2020. – 68 с. 
Праця розкриває поняття «джихад», концепцію війни і миру в 

ісламській традиції. Автор намагається прояснити деякі суб’єктивні і 
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негативні основні принципи, які стали домінувати в значній частині 

дискурсу з цього питання на сьогоднішній момент. 

 

58. Сперджен Ч. Г. Утром вечером : чтения на каждый 

день / Ч. Г. Сперджен ; пер. с англ. – Здолбунов : 

Бортнийчук А. В. (Изд-во «Левит»), 2020. – 768 с. 
Багатство біблійного пізнання Чарльза Гаддона Сперджена 

дозволить читачам зазирнути в серце одного з видатних пасторів Англії і 

християнських авторів.  

 

59. Становлення Союзу християн віри євангельської у 

Західній Україні : зб. ст., присвяч. 90-літтю зʼїзду в Старій 

Човниці / упоряд. та ред. М. Мокієнко, Д. Коваль. – Рівне : 

Дятлик М., 2019. – 140 с.  
У збірнику представлені статті, присвячені питанням ґенези та 

розвитку раннього пʼятидесятництва у вітчизняному контексті. Особливу 

увагу звернено на передумови скликання з'їзду в с. Стара Човниця, 

формування та розвиток Союзу християн віри євангельської, його 

віронавчальних особливостей, освітніх та видавничих проєктів. 

 

60. Стрижачук Ф. В. Ренесанс доктрини про Трійцю у 

богослов’ї ХХ століття : монографія / Ф. В. Стрижачук. – Рівне : 

Формат-А, 2020. – 446 с. 
Вперше в Україні здійснено всебічний аналіз феномену 

«відродження доктрини про Трійцю» у західному богослов’ї. Ренесанс 

доктрини про Трійцю у XX ст. є помітним і резонансним явищем в історії 

християнського богослов’я. Його вплив позначився на всіх сферах 

богослов’я і церковного життя. Тринітарне розуміння місії дає можливість 

християнину бути готовим до діалогу, проповідувати і вчитися, давати і 

приймати, ставити питання і слухати відповіді. Книга адресована 

богословам, філософам, релігієзнавцям і духовенству. 

 

61. Cучасний підхід до Корану та Сунни / під ред. М. Аюба 

; пер. О. Тимчишин. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 45 с.  
Статті відображають зміст дискусій та різноманітних праць на 

важливі теми, що безпосередньо стосуються Корану та Сунни. 

 

62. Торнтон Ч. Радикальная книга для детей : изучаем 

корни и ростки веры / Ч. Торнтон ; пер. с англ. – Здолбунов : 

Бортнийчук А. В. (Изд-во «Левит»), 2020. – 272 с. 
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Книга відправить дітей і підлітків у захоплюючу мандрівку до 

витоків християнської віри. Діти дізнаються про давнє зброю (і про те, як 

її виготовити), про скарби і дорогоцінні каміння, спробують самі зробити 

гончарні вироби, відкриють для себе стародавні мови, дізнаються про 

секретні коди, навчаться розрізняти зірки, зможуть визначати час, 

використовуючи Сонце, пограють в настільну гру, якій 3000 років. 

 

63. Тріпп П. Д. Виховання. 14 євангельських принципів, 

які можуть кардинально змінити вашу сім’ю / Д. П. Тріпп ; пер. 

з рос. – Здолбунів : Бортнійчук А. В. (Вид-во «Левит»), 2020. – 

240 с. 
Автор пропонує комплексне уявлення про Божий задум. 

Виокремлюючи чотирнадцять засадничих євангелієцентричних принципів, 

підкреслює, що батькам потрібні не лише сучасні методи чи техніки з 

виховання, а й духовна складова. 

 

64. Тріпп П. Д. Прийдіть і поклоніться. Роздуми на щодень 

під час Адвенту / Д. П. Тріпп ; пер. з англ. К. Швори. – 

Здолбунів : Бортнійчук А. В. (Вид-во «Левит»), 2020. – 140 с. 
Пол Тріпп в своїй книзі розмірковує про поклоніння Ісусові Христу. 

Роздуми на щодень під час Адвенту допоможуть зупинитися, заспокоїтися, 

приготувати своє серце і зосередитися на тому, що має справді важливе 

значення, описує автор у книзі. 

 

65. Хан І. А. Автентифікація хадисів : перевизначення 

критерію / І. А. Хан ; пер. О. Тимчишин. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 32 с.  
Автор досліджує причини фальсифікації хадисів (записів традицій 

або висловлювань пророка Мухаммада) та пропонує різні підходи їхньої 

автентифікації. 

 

66. Хензелль-Томас Д. Сила освіти / Д. Хензелль-Томас ; 

пер. Ю. Косенко. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 44 с. 
Авторські роздуми про важливість освіти, духовні цінності, які 

варто підтримувати та розвивати в процесі здобуття освіти. 

 

67. Церква Святої Параскеви П’ятниці в селі Черче : 

альбом / упоряд. Т. Микитин, С. Пушкар, О. Третяк. – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – 55 с. : іл. 
Даний альбом привертає увагу до унікального дерев’яного храму у 

селі Черче Рогатинського району Івано-Франківської області.  
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68. Чантри В. Евангелие Сегодня. Истинное или 

измененное? / В. Чантри. – Здолбунов : Бортнийчук А. В. (Изд-

во «Левит»), 2019. – 85 с. 
У своїй праці автор піднімає суттєві питання, які стосуються 

елементів проповіді Євангелія. 

 

69. Читач Постнормальних Часів / за ред. З. Сардара ; пер. 

В. Щепанський. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 91 с.  
Антологія праць про суперечливий, складний та хаотичний характер 

нашої ери, про витоки, теорію та методи постнормальних часів, про зміни 

клімату, управління, Близького Сходу, про релігію та науку з погляду 

постнормальних часів. Читачу пропонується спосіб навігації в бурхливому 

майбутньому. 

 

70. Шабар С. Іджтіхад та оновлення / С. Шабар ; пер. 

Ю. Косенко. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 609 с.  
Книга пропонує аналіз явища іджтіхаду та його потенційного 

впливу на процес позитивного відродження мусульман у сучасному світі – 

відродження, в основі якого лежить загальносуспільна економічна та 

освітня реформа та розвиток.  

 

71. Шаргородська І. В очікуванні Різдва, або ж Історія 

серця Анни / І. Шаргородська. – Рівне : Естеро, 2020. – 52 с. 
Перегорнувши сторінку, ви поринете в захопливу адвент-подорож 

тривалістю 25 днів. У ваших руках не просто ще одна книга для дітей, а 

гарний помічник для втілення в життя сімейної традиції проводити довгі 

затишні вечори, чекаючи Різдва у колі сім’ї.  

 

72. Шах З. А. Антропоморфні описи Всевишнього : 

поняття Бога в юдейських, християнських та ісламських 

традиціях / З. А. Шах ; пер. О. Тимчишин. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 96 с.  
У ході секуляристських диспутів щодо існування Бога, величезного 

значення набуло питання антропоморфізму. Автор звертається до 

юдейсько-християнського світогляду та того, як кожна з цих релігій 

вирішила вибудувати своє бачення Бога і наскільки воно є результатом 

власне питання чи продуктом богословських дискусій, церковних декретів 

пізніших століть та приєднання елліністичної філософії. Автор також 

розглядає концепцію таухіду та суворо пнтиантропоморфну позицію 

ісламу.  
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73. Якуб Мирза М. Пять столпов процветания. Путь к 

увеличению богатства, основанный на вере / М. Якуб Мирза ; 

пер. Е. Семко. – Ровно : Волын. обереги, 2019. – 92 с. 
Автор пропонує читачам збалансований і розумний підхід до 

фінансового планування і безпеки, що засновані на вірі. 

 
Див. також № 221. 

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

 

Політика 

 

74. Андрощук І. М. Політична структуризація партій і 

партійної системи в Чехії на шляху Євроінтеграції : монографія 

/ І. М. Андрощук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2019. – 346 с. 
У дослідженні систематизовано стан наукової розробки, джерельну 

базу і теоретико-методологічні засади дослідження проблеми політичної 

структуризації партій та партійної системи в Чехії на шляху до 

Євроінтеграції. Розглянуто події та процеси, які відбувалися під час 

«празької весни» 1968 р. та «оксамитової революції» 1989 р. 

Проаналізовано внутрішньополітичні та економічні фактори формування 

зовнішньої політики Чехії на шляху до Євроінтеграції. Визначено етапи 

трансформації політичної системи та розвитку суспільного управління у 

Чехії. З’ясовано зовнішньополітичну стратегію Чехії на шляху 

Євроінтеграції. Проведено аналіз критеріїв і умов гармонізації політичного 

й соціально-економічного простору Чехії і Європейського Союзу. 

Простежено становлення місцевого населення до подій у краї та його 

практичну реакцію на них. 

 

75. Мартинюк Р. С. Організація державної влади у 

змішаній республіканській формі правління : теоретико-

правовий аналіз : монографія / Р. С. Мартинюк ; Нац. ун-т 

«Острозька академія». – Рівне : Вид. О. Зень. – 500 с. 
У монографії досліджено окремий тип сучасної республіканської 

форми правління, притаманну їй логіку організації державної влади, 

компетенційні взаємозв’язки вищих органів держави та особливості 

їхнього конституційного статусу. Проаналізовано форми правління, 

закріпленої первинною та чинною редакціями Конституції України, 

досліджено питання про вибір оптимальної форми правління для сучасної 

України.  
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Держава і право. Юридичні науки 

 

76. Військово-політична стабільність держави в аспекті 

інтелектуалізації економіки : монографія / Нац. ун-т водн. госп-

ва та природокористування ; за ред. А. Ю. Якимчука. – Рівне : 

НУВГП, 2019. – 208 с. 
У монографії досліджено актуальні питання підтримки військово-

політичної стабільності в державі відповідно до сучасних концепцій 

інтелектуалізації економіки й досягнення еколого-економічної безпеки 

держави. Видання може стати в нагоді фахівцям органів державного та 

регіонального управління, а також місцевого самоврядування, науковим 

працівникам, аспірантам, магістрантам, студентам вишів спеціальностей 

«Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Менеджмент». 

 

77. Конституційні основи державного ладу Республіки 

Польща: історія і сучасність : навч. посіб. / В. В. Дума, 

О. В. Ільків, А. І. Левдер [та ін.] ; за заг. ред. А. В. Матвійчука. – 

Рівне : Волин. обереги, 2019. – 168 с. 
У навчальному посібнику розглянуто конституційно-правові 

принципи державного ладу Польщі, а також практику їх реалізації, що 

сукупно має визначальний характер для організації та діяльності польської 

держави та її основних інститутів. Наведено характеристику специфіки 

правового статусу органів державної влади Республіки Польща тощо. Для 

науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією та 

сучасністю польської державності. 

 

78. Як депутату … Кращі практики в діяльності місцевих 

депутатів в умовах децентралізації : посібник / ред.-упоряд. 

С. Штурхецький. – Рівне : Вид. О. Зень. – 150 с. 
У посібнику наведено позитивні приклади рішень з різних місцевих 

громад України, які можна адаптувати та прийняти в своїх громадах 

депутатами місцевих рад та усіма зацікавленими особами. Містяться 

рекомендації, розроблені на основі методики від «Трансперенсі 

інтернешнл Україна» задля підвищення рівня прозорості місцевих громад. 

Також наводиться інформація, яка включає перебіг реформи 

децентралізації, медичної та освітньої реформ, Публічних закупівель, 

системи Прозорро тощо. На сторінках видання знайшли відображення і 

особливості життєдіяльності громад під час карантинних заходів, пов’язані 

із протидією поширенню інфекції COVID-19. Посібник розрахований на 

депутатів місцевих рад, активістів ОТГ, працівників апаратів та 
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виконкомів місцевих рад, журналістів, усіх небайдужих до практичних 

шляхів розвитку громади. 

 

Державне адміністративне управління 

 

79. Зима І. Я. Механізми забезпечення діяльності 

комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я в умовах 

децентралізації / І. Я. Зима, Л. І. Обуховська. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 172 с. 
У монографії визначено особливості державного регулювання 

інституту комунальної власності, досліджено теоретичні основи 

функціонування медичних закладів у формі комунальних підприємств, 

механізми забезпечення діяльності комунальних підприємств – закладів 

охорони здоров’я в умовах реформи децентралізації, розвиток процесу 

децентралізації та аналіз створення комунального підприємства «Центр 

первинної медико-соціальної допомоги», проведено аналіз діяльності 

комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я в Рівненській 

області та систематизовано основні проблеми їх розвитку, визначено 

напрями трансформації управління системою охорони здоров’я на основі 

опитування експертів. Для фахівців з державного управління, працівників 

сфери охорони здоров’я, студентів, науковців, аспірантів. 

 

80. Шершньова О. В. Формування нової моделі 

культурного простору: на прикладі громад Рівненщини : 

монографія / О. В. Шершньова. – Острог : Свинарчук Р. В., 

2019. – 344 с.  
Подані рекомендації щодо формування нового культурного 

простору міст Рівне, Дубно, Острог та смт Гоща. Для науковців, фахівців 

державного управління, спеціалістів ОТГ. 

 

Див. також №№ 281–282. 

 

Економіка 

 

81. Макух Т. О. Стратегічне управління фінансовими 

ресурсами (на прикладі хлібопекарської галузі) : [монографія] / 

Т. О. Макух ; ред. М. М. Єрмошенко. – Рівне : Вид. О. Зень. – 

2020. – 188 с. 
У монографії розкрито теоретичні й практичні аспекти 

стратегічного управління фінансовими ресурсами у сучасних умовах 

господарювання виробничої галузі. Запропоновано науково-виробничі 
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рекомендації щодо вдосконалення процесів формування та підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів хлібопекарської галузі 

України. Монографія розрахована на науковців, економістів, викладачів, 

аспірантів, здобувачів освіти економічних спеціальностей. 

 

82. Никончук В. М. Методологія забезпечення якості та 

розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці / 

В. М. Никончук. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 224 с. 
У монографії розглянуто методологію дослідження процесів 

інтелектуалізації в сучасній економіці, механізми забезпечення 

інтелектуального розвитку сучасної економіки, розроблено методичні 

підходи до оцінки результативності інституційного забезпечення процесів 

розвитку конкурентоспроможності освіти в національній економіці, 

проаналізовано динаміку та особливості захисту прав інтелектуальної 

власності в аспекті розвитку сучасних технологій. Монографія стане у 

нагоді економістам, менеджерам, фахівцям з питань міжнародних 

економічних відносин. 

 

83. Попко О. В. Стратегічні імперативи маркетингової 

діяльності операторів молочного ринку України : монографія / 

О. В. Попко. – Рівне : НУВГП, 2020. – 251 с. 
У монографії широкоформатно представлено стратегічні імперативи 

забезпечення активної присутності вітчизняних операторів на світовому 

ринку продовольства, окреслено основні виклики й передумови для 

подальшого розвитку сектора харчової та переробної промисловості 

України шляхом підвищення стандартів якості й безпечності харчової 

продукції, зміни технології виробництва, пропозиції актуальних 

експортних позицій для зовнішніх ринків. Результати наукових 

досліджень, представлені у монографії, можуть бути корисними 

операторам ринку молока та молочної продукції, державним службовцям, 

науковим працівникам, викладачам закладів вищої освіти, аспірантам. 

 

84. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг 

: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 20–21 лют. 2020 р. / 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. за вип.: О. В. Дейнега. – Рівне 

: Вид. О. Зень, 2020. – 206 с. 
Збірник містить тези доповідей результатів актуальних досліджень 

типології поведінки споживачів на вітчизняних та закордонних ринках 

промислових споживачів товарів, послуг, нішових ринках та у публічному 

секторі, а також пропозиції щодо врахування при плануванні діяльності 

ринковоорієнтованих підприємств та у публічній сфері. Розраховано на 

науковців, викладачів, фахівців маркетингу та психології, підприємців, 
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представників органів державної влади та організації місцевого 

самоврядування. 

 
Див. також №№ 253–256, 271–272. 

 

Управління. Менеджмент.  

Економіка підприємств  

 

85. Вашай Ю. В. Гармонізація інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління економічною безпекою держави в 

умовах військово-політичної нестабільності : монографія / 

Ю. В. Вашай, О. О. Дорошенко. – Рівне : НУВГП, 2020. – 110 с. 
Монографія присвячена аналізу можливостей вдосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною 

безпекою держави в сучасних умовах військово-політичної нестабільності. 

Розглянуто трансформацію підходів до управління економічною безпекою 

держави в умовах військово-політичної нестабільності. Книга буде 

корисною фахівцям органів державного регіонального управління та 

місцевого самоврядування, науковим працівникам, аспірантам. 

 

86. Дейнега І. Економіка підприємств : навч. посіб. / 

І. Дейнега, О. Дейнега. – 2-ге вид. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 

171 с.  
Навчальний посібник містить систематизований виклад усіх 

основних питань, пов’язаних із етапами життєвого циклу підприємства як 

економічної системи та вартісним оцінюванням процесів споживання 

виробничих ресурсів і результатів діяльності власне підприємства. 

Адресовано здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти економічних 

спеціальностей усіх форм навчання, також працівникам економічних 

служб підприємств, керівникам господарських товариств, державним 

службовцям, зайнятим у сфері підприємництва, всім, хто цікавиться 

економікою. 

 

87. Джинджоян В. В. Детермінанти функціонування 

туристичних підприємств на основі розвитку їх соціальної 

діяльності / В. В. Джинджоян. – Рівне : Волин. обереги, 2020. –

264 с. 
У монографії проаналізовано складові функціонування туристичних 

підприємств, визначено основні напрями їх соціальної діяльності. Як 

основні напрями визначено: розвиток процесів корпоративної соціальної 

відповідальності, розвиток туристичних програм, які мають соціальне 
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спрямування, важливість приєднання туристичних підприємств Концепції 

реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально 

відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року. Для фахівців з 

економіки підприємств, працівників туристичних компаній, організаторів 

туристичного бізнесу, студентів, науковців, аспірантів. 

 

88. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: 

можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-

економічної безпеки : колект. монографія / за наук. ред. 

Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с. 
У монографії висвітлено науково-прикладні засади управління 

людськими ресурсами на різних рівнях економічних відносин. Розкриті 

інноваційні засади забезпечення гідної праці та ефективної соціальної 

політики, мотивації економічної активності та продуктивної зайнятості в 

цілях зростання конкурентоспроможності підприємств, територіальних 

громад, країни. Досліджено можливості протидії новітнім викликам у 

сфері збалансованого відтвореня потенціалу людських ресурсів та 

визначені сучасні детермінанти розвитку людських ресурсів з огляду на 

пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки.  

Для науковців, економістів, управлінців, викладачів економічних та 

управлінських напрямків підготовки. 

 

89. Левицька С. О. Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва : навч. посіб. / С. О. Левицька, О. О. Осадча, 

О. Р. Антонюк. – Рівне : Формат-А, 2020. – 204 с. 
Розглядаються питання організації бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності вітчизняних підприємств на прикладі суб’єктів малого 

підприємництва. Теми розділів містять узагальнений в таблицях і схемах 

теоретичний матеріал, у тому числі: аналіз сучасних теорій організації 

інтегрованої системи бухгалтерського обліку та менеджменту 

господарювання; прикладні підходи до застосування системи 

оподаткування підприємств – платників податків та зборів; організаційне 

та методичне забезпечення внутрішнього аудиту/контролю показників 

раціонального використання виробничих ресурсів.  

Для студентів та викладачів вишів, бухгалтерів, аудиторів, 

керівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

90. Міжнародна конкурентоспроможність готельних 

підприємств на ринку України : монографія / Т. М. Скорина, 

С. І. Коротун, О. П. Коротун [та ін.]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2019. – 

170 с. 
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У монографії розглядаються теоретичні, методико-практичні засади 

прогнозування міжнародної конкурентоспроможності готельних 

підприємств, спрямовані на удосконалення процесу прогнозування і 

підвищення експортного потенціалу країни шляхом утвердження її 

позитивного міжнародного іміджу, розвитку міжнародної торгівлі у сфері 

готельних послуг та подальшої інтеграції до світового співтовариства.  

Для студентів економічних і туристичних спеціальностей усіх форм 

навчання, представників підприємницьких структур сфери готельних 

послуг, органів державної влади.  

 

91. Павелко О. В. Фінансові результати основної 

діяльності будівельних підприємств: орг.-метод. засади обліку : 

монографія / О. В. Павелко. – Рівне : НУВГП, 2020. – 604 с. 
У монографії обґрунтовано організаційно-методологічні засади 

обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних 

підприємств у системі облікового забезпечення управління в умовах 

інституційних змін. Розглянуто проблеми та тенденції розвитку 

методології й організації обліку фінансових результатів. Монографія може 

бути корисною для керівників і бухгалтерів будівельних підприємств, а 

також викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, які займаються 

дослідженням проблем обліку фінансових результатів основної діяльності 

будівельних підприємств. 

 

92. Скрипчук П. М. Моделі та механізми геоуправління 

аграрними підприємствами : монографія / П. М. Скрипчук, 

О. Ю. Судук. – Рівне : НУВГП, 2020. – 319 с. 
У монографії розглянуто моделі та механізми геоуправління 

аграрними підприємствами та територіально-господарськими системами. 

Запропоновано сучасні методологічні підходи до створення 

геоінформаційного порталу органічного виробництва, використання 

«віртуальної води», методологічні основи формування водогосподарського 

та аграрного менеджменту, методики та інструментарій екологізації 

сільськогосподарського виробництва. Рекомендована широкому загалу 

фахівців із економіки природокористування, екологічного менеджменту, 

екологічної безпеки, громадських і державних організацій, викладачам, 

аспірантам, студентам.  

 

93. Якимчук А. Ю. Стратегія інформаційного 

забезпечення управління еколого-економічною безпекою 

України в умовах військово-політичної нестабільності : 
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монографія / А. Ю. Якимчук, А. М. Валюх, О. В. Пахаренко. – 

Рівне : НУВГП, 2020. – 154 с. 
Монографія присвячена формуванню стратегії інформаційного 

забезпечення управління еколого-економічною безпекою України в умовах 

військово-політичної нестабільності. Виявлено основні закономірності 

розвитку таких складових національної безпеки, як еколого-економічна, 

інформаційна, соціальна, обґрунтовано заходи щодо підвищення рівня 

соціо-еколого-економічної безпеки на основі позитивного міжнародного 

досвіду. Розглянуто теоретичні основи військово-політичної стабільності 

держави. Монографія може стати у нагоді фахівцям органів державного, 

регіонального управління та місцевого самоврядування, науковим 

працівникам, аспірантам, магістрантам, студентам закладів вищої освіти 

України. 

 

Туризм 

 

94. Туризм: наука, освіта, практика : матеріали ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. з нагоди 50-ої річниці створення Рівнен. 

відділу Укр. географ. т-ва у Нац. ун-ті водн. гос-ва та 

природокористування, м. Рівне, 24–25 квіт. 2020 р. / редкол.: 

В. С. Мошинський, Н. Б. Савіна, М. О. Клименко [та ін.]. – 

Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 224 с. 
Матеріали конференції розкривають різноманітні теми про туризм 

Рівненщини в проєктах і цифрах, організаційно-правове  забезпечення 

туристичної галузі України, актуальні проблеми туризму та готельного 

господарства, туристичний бізнес в Україні. Піднімають питання 

маркетингу та менеджменту у сфері туристичних та готельно-ресторанних 

послуг, зеленого туризму і його ролі в екологічній освіті населення, освіти 

та кадрового забезпечення туристичної галузі та ін.  

 

Див. також №№ 87. 

 

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ 

 

95. Архітектурна освіта і наука в Україні та світі: досвід і 

перспективи розвитку : монографія / ред. кол.: 

О. Л. Михайлишин [та ін.] ; Нац. ун-т водн. госп-ва та 

природокористування. – Рівне : Формат-А, 2019. – 319 с. 
У виданні опубліковані матеріали Міжнародного студентського 

конкурсу «Rivne Revital 2019», розглянуті сучасні проблеми, потенціал і 

перспективи розвитку архітектурної освіти в Україні, застосування різних 
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моделей аудиторної та поза аудиторної освітньої діяльності. Для фахівців 

у галузі архітектури та містобудування, науковців, викладачів, аспірантів 

та студентів. 

 

96. Географічна освіта у шкільних та позашкільних 

закладах: проблеми, пошуки, перспективи : зб. наук. пр. / 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; за ред. Д. В. Лико. – Рівне : Вид. 

О. Зень, 2020. – 912 с. 
У збірнику наукових праць представлені вибрані доповіді з проблем 

географічної освіти у шкільних та позашкільних закладах, що були 

заслухані на науково-методичному семінарі 23 вересня 2020 р. в 

Рівненському державному гуманітарному університеті. Для вчителів 

географії, природознавства, закладів загальної середньої освіти, 

методистів та керівників гуртків позашкільних закладів. 

 

97. Герасименко А. Теоретичні основи української 

педагогіки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (Київська 

філософська школа) : навч. посіб. / А. Герасименко. – Рівне : 

Вид. О. Зень, 2020. – 172 с. 
У навчальному посібнику проаналізовано теоретичні основи 

української педагогіки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. На підставі 

аналізу педагогічних пошуків професійно-академічної філософії України 

цього періоду проведено думку про те, що університетська думка, будучи 

інституціонально стабільною, утвердила себе в статусі базової для 

збереження вітчизняних педагогічно-філософських надбань, а 

релігійноантропологічна концепція освіти та виховання постала 

самостійним та самобутнім явищем української культури та педагогіки. 

Для здобувачів вищої освіти, викладачів, вчителів, усіх, хто цікавиться 

проблемами професійно-академічної філософії України кінця ХІХ – поч. 

ХХ ст. 

 

98. Гуманізація освітнього простору спеціальної та 

інклюзивної освіти: теорія і практика : колект. монографія / 

Е. А. Данілавічютє, С. П. Миронова, Н. Г. Пахомова [та ін.] ; за 

наук. ред. А. А. Колупаєвої, І. М. Дичківської. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 364 с. 
У монографії представлені результати наукових розвідок колективу 

науковців кафедри педагогіки і психології (дошкільної та колекційної) 

імені проф. Т. І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного 

університету та провідних фахівців України, здійснених за широким колом 
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питань соціальної та інклюзивної освіти. Видання адресоване науковцям, 

здобувачам вищої освіти. 

 

99. Дичківська І. М. Формування толерантного ставлення 

до дітей з особливими потребами в умовах інклюзії : монографія 

/ І. М. Дичківська, Г. М. Косарєва. – Рівне : Вид. О. Зень, 2019. – 

252 с. 
У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади 

формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами в 

умовах інклюзії. Обгрунтовано, розроблено та експериментально 

перевірено методику формування толерантного ставлення до дітей з 

особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних закладів, 

розроблено модель її реалізації. Представлено діагностичні методики 

визначення кількісних і якісних параметрів сформованості толерантного 

ставлення до дітей з особливими потребами.  

Для викладачів закладів вищої педагогічної освіти, науковців, 

здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників. 

 

100. Кальченя А. Методика застосування ігрових 

технологій на уроках англійської мови у початкових класах : 

навч.-метод. посіб. / А. Кальченя ; Опор. закл. «Деражнен. ліцей». 

– Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 104 с. 
У навчально-методичному посібнику з’ясовано сутність гри як 

складного соціокультурного феномену, розкрито особливості 

використання гри в навчальних цілях, а також дана характеристика 

дидактичних ігор і навчально-ігрових технологій, які використовуються в 

освітньому процесі початкової школи. Посібник призначений для вчителів 

іноземної мови. 

 

101. Кафедрі музичного фольклору Рівненського 

державного гуманітарного університету – 40 років : нарис з 

історії (1979–2019 рр.) / упоряд. Б. Й. Столярчук, Р. І. Дзвінка. – 

3-тє вид., розшир. та допов. – Рівне : Видавець О. Зень, 2020. – 

312 с. 
У виданні висвітлюється сорокарічна історія становлення й 

розвитку кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського 

державного гуманітарного університету. У хронологічній послідовності 

викладено найважливіші події з життя колективу, його 

культурноосвітницьку, педагогічну, науково-дослідну роботу, спрямовану 

на підготовку фахівців у галузі вивчення та популяризації народної 

музики, подаються автобіографічні довідки та списки публікацій 



36 

викладачів. Уміщено також відомості про кращих випускників кафедри, 

котрі досягли вагомих здобутків у професійній діяльності.  

Видання адресоване науковцям, викладачам, вчителям, студентам, 

краєзнавцям, працівникам закладів освіти, культури та мистецтва для 

користування у науково-дослідній та навчально-методичній роботі.  

 

102. Марчук О. О. Навчання й виховання дітей і молоді в 

освітньо-культурних установах Волинської губернії та 

Волинського воєводства : монографія / О. О. Марчук. – Рівне : 

Вид. О. Зень, 2019. – 327 с. 
У монографії досліджено процес навчання і виховання дітей в 

освітньо-культурних установах Волинського воєводства, проаналізовано 

просвітницьку роботу громадських товариств Волині ХІХ – початку ХХ 

століття, навчальні видання, висвітлення питань тогочасного шкільництва 

в пресі та представлено шляхи впровадження педагогічного досвіду 

освітян минулого в практику навчальних закладів сьогодення.  

Наукове видання для викладачів, вчителів, вихователів, студентів та 

усіх, хто досліджує історію освіти України і цікавиться передовим 

педагогічним досвідом. 

 

103. Матласевич О. В. Психологія розвитку педагогічних 

здібностей в контексті культурно-історичної парадигми 

українських вищих навчальних закладів ХVІ – ХVІІІ століття : 

монографія / О. В. Матласевич. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 

2020. – 576 с. 
У монографії цілісно і комплексно розглянуто проблему розвитку 

педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми 

українських вищих навчальних закладів ХVІ – ХVІІІ століття. Визначено 

структуру, чинники, рівні та критерії розвитку педагогічних здібностей, 

проаналізовано їх співвідношення з іншими дотичними категоріями. На 

основі результатів аналізу специфіки українських вищих навчальних 

закладів ХVІ–ХVІІІ століття, зокрема Острозької та Києво-Могилянської 

академії, виокремлено духовно-моральний компонент педагогічних 

здібностей, наповнено його конкретним змістом та окреслено основні 

шляхи його розвитку. Обґрунтовано комплексну програму емпіричного 

вивчення педагогічних здібностей та представлено результати 

дослідження рівневих та структурно-компонентних особливостей 

педагогічних здібностей учителів предметів загального циклу, учителів 

предметів духовно-морального спрямування та викладачів ЗВО. Подано 

програму розвитку педагогічних здібностей та результати її верифікації. 
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104. Методичні вказівки до проведення контрольних 

нормативів із загальної фізичної підготовки Школи карате 

Ґодзю-рю під час виконання самостійних робіт із навчальної 

дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» денної і заочної 

форми навчання / упоряд. А. Гірак. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. 

– 50 с. 
У методичних вказівках представлені основні фізичні нормативи 

для контролю за фізичним станом учнів 6–9 років. Методичні вказівки 

адресовані студентам, тренерам-викладачам, керівникам федерацій, 

спортивних шкіл, клубів, секцій, а також усім, хто цікавиться проблемами 

навчання та фізичного розвитку карате Ґодзю-рю. 

 

105. Національний університет «Острозька академія» / 

відпов. за вип. Р. Каламаж. – Рівне : НУ «Остроз. акад.», 2020. – 

72 с. 
У виданні подані світлини і інформація про факультети одного з 

найкращих вишів України – Національного університету «Острозька 

академія». Для шанувальників вишу та історії вищої освіти. 

 

106. Остапчук М. В. Теоретичні і методичні засади 

особистісно-розвивального навчання в новій українській школі 

: монографія / М. В. Остапчук. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 

400 с. 
У монографії запропонована «Особистісно-розвивальна модель». У 

даній моделі – особистісна ціль освіти. Характерною ознакою моделі є те, 

що в ній враховано специфіку мовленнєвої діяльності учнів при навчанні 

фізики. Прослідковується особистісний розвиток учня: його досягнення 

порівнюються із попередніми. Модель підвищує пізнавальну активність 

учнів, опираючись на проблемне навчання. Когнітивний компонент 

наповнений прикладами методики теоретичного вивчення фізики в школах 

природничо-математичного профілю. 

 

107. Павелків К. М. Іншомовна підготовка фахівців 

соціальної сфери в умовах університету : теорія і практика : 

монографія / К. М. Павелків. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 

328 с. 
У монографії розглянуто теоретико-методичні засади, зміст, 

структуру, модель та технологію іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери. Представленим у монографії дослідженням 
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встановлено, що розроблена й апробована методична система іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери уможливлює формування 

належного рівня професійної іншомовної компетентності соціальних 

педагогів та соціальних працівників в освітньому середовищі 

університету. Монографія призначається викладачам закладів вищої 

освіти, науковцям, дослідникам у сфері соціальної роботи та у сфері 

викладання іноземних мов. 

 

108. Петренко О. Б. «Віддана мені, як і я їй»: про Ганну 

Іванівну Сухомлинську : монографія / О. Б. Петренко. – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – 100 с. 
В монографії проаналізовано життя, вчительську працю й 

просвітницьку діяльність Г. І. Сухомлинської. Схарактеризовано життєвий 

шлях, визначено головні напрями її різновекторної діяльності, як-то: 

педагогічна діяльність в Удмуртській республіці та на Кіровоградщині як 

викладача та управлінця; педагогічна діяльність в Павлиській середній 

школі як вчителя словесності та класного керівника; упорядкування і 

популяризація літературно-педагогічної спадщини Василя 

Олександровича Сухомлинського. На основі історіографічного пошуку 

відібрано й представлено невідомі і маловідомі першоджерела, які 

висвітлюють епізоди життя й діяльності Г. І. Сухомлинської. Монографія 

адресована викладачам і здобувачам вищої педагогічної освіти закладів 

різних рівнів акредитації, науковцям, вчителям, а також усім, хто 

цікавиться педагогічним феноменом В. Сухомлинського чи здійснює 

персоналістичні дослідження з історії освіти. 

 

109. Професійна підготовка майбутніх педагогів: теорія та 

практика : монографія / О. В. Боровець, С. Б. Бричок, 

А. П. Веремчук [та ін.] ; за наук. ред. Р. Л. Сойчук. – Рівне : Вид. 

О. Зень, 2020. – 236 с. 
У монографії представлено теоретичні та практичні аспекти 

дискурсу професійної підготовки педагогів у контексті реформування 

Нової української школи. Означену поліаспектність спроєктовано на коло 

наукових проблем, пов’язаних із формуванням національної ідентичності 

особистості майбутніх педагогів, гуманізацією освіти, імплементацією 

інклюзивної освіти в Україні, різновекторністю підготовки майбутніх 

вчителів у ЗВО, дидактичною компетентністю та застосуванням 

тренінгових технологій, естетичною освітою майбутніх педагогів, їхньою 

професійно-педагогічною відповідальністю, а також креативністю як 

важливим складником професійної компетентності. 
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110. Рогоза В. В. Практикум з питань формування 

екологічних цінностей у майбутніх учителів природничих наук 

у процесі професійної підготовки : навч.-метод. посіб. / 

В. В. Рогоза. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 200 с. 
Матеріал, запропонований у навчально-методичному посібнику, 

присвячений практичним аспектам формування екологічних цінностей у 

майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки. 

Наведено філософсько-методологічну характеристику та окреслено 

освітнє значення й аксіологічні аспекти відношення «Людина – Природа». 

Розкрито зміст понятійно-категоріального апарату дослідження 

екологічних цінностей в освітньому контексті. Пропонується авторська 

концептуалізація феномена екологічних цінностей. Для науковців, 

викладачів, студентів та всіх тих, хто цікавиться екологічною та 

аксіологічною проблематикою, а також актуальними проблемами сучасної 

педагогіки. 

 

111. Рубінс М. В. Коучинг для вчителя : практ. упр. з 

вирощування лідера в собі / М. В. Рубінс. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 144 с. 
Мета даної книги – занурити читача в інформаційно-практичний 

простір, який підштовхне до відкриття і прийняття тієї істини, що «Кожен 

створює себе і своє життя сам», насамперед, силою думок, які кожен 

вибирає і тим самим себе заохочує, що розум – це головний творець як 

внутрішнього фундаменту характеру, так і зовнішнього фасаду обставин. 

Також подані чіткі інструменти для здобуття фінансової свободи. 

 

112. Сівачі педагогічної ниви / ред.-упоряд. 

Р. М. Постоловський, Б. Й. Столярчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 

2020. – 532 с. 
Представлений на суд вдумливого читача енциклопедичний 

довідник «Сівачі педагогічної ниви» – видання, що розповідає про ґенезу 

становлення найбільшого на Рівненщині Рівненського державного 

гуманітарного університету, віддає шану педагогам, які впродовж 80 років 

навчали молодь сотням найрізноманітніших професій, проторили шлях у 

науку багатьом сотням відомих учених, розвивали традиційну і сучасну 

культуру рідного краю, а нині перебувають на заслуженому відпочинку.  

 

113. Сяська І. О. Теорія і практика компетентнісно 

орієнтованої екологічної освіти майбутніх учителів 

природничих дисциплін : монографія / І. О. Сяська. – Рівне : 

Вид. О. Зень, 2020. – 440 с. 



40 

Книга присвячена проблемі впровадження компетентнісного 

підходу в систему екологічної освіти у вищій школі. Піднімаються 

питання концептуальних підходів екологічної освіти задля сталого 

розвитку. Наголошується на важливості набуття екологічної 

компетентності майбутніми учителями природничих дисциплін у процесі 

професійної підготовки. У монографії розкриваються теоретичні основи та 

організаційно-методичні засади екологічної підготовки майбутніх 

педагогів до реалізації екологічної освіти і виховання учнівської молоді. 

 

114. Шадий Ю. Інтеграційні виховні табори за пластовою 

методикою / Ю. Шадий, О. Боярчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. 

– 68 с. 
У праці детально описаний досвід проведення інтеграційних 

таборів, котрі реалізовувалися, у межах проєкту спонсорованого 

Посольством Чеської Республіки в Україні, членами Пласту-НСОУ. 

Посібник містить багаторічні методичні напрацювання та досвід 

планування та проведення виховних таборів за пластовою методикою та 

стане опорою під час реалізації схожих проєктів. 

 

Див. також № 26, 266–268, 270, 277–278. 

 

МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

Математика 

 

115. Бомба А. Я. Методи комплексного аналізу в задачах 

ідентифікації : монографія / А. Я. Бомба, М. В. Бойчура. – Рівне 

: НУВГП, 2020. – 188 с. 
Монографію присвячено розвитку числових методів комплексного 

аналізу (квазіконформних відображень) для розв’язання задач 

ідентифікації параметрів квазіідеальних полів за даними томографії 

прикладених квазіпотенціалів, яка передбачає (для кожної із відповідних 

інжекцій) наявність на границі області лише еквіпотенціальних ліній (із 

заданими на них розподілами локальних швидкостей або значень функції 

течії) та ліній течії (із відомими розподілами потенціалу на них), що 

забезпечує можливість оптимального використання набору 

експериментальних даних. Для спеціалістів з математичного моделювання 

та обчислювальних методів, інженерів, аспірантів, магістрантів, а також 

широкого кола наукових співробітників, що спеціалізуються в галузі 

прикладної математики. 
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116. Осадча Л. К. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 

: навч. посіб. / Л. К. Осадча. – Рівне : НУВГП, 2020. – 205 с. 
Навчальний посібник містить типову програму, методичні 

рекомендації до вивчення тем, контрольні вправи, перелік тем практичних 

занять із зразками завдань самостійної та індивідуальної роботи, засоби 

діагностики знань, питання самоконтролю, список рекомендованої 

літератури. Видання може бути корисним при самостійному вивченні 

дисципліни студентам вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації 

для спеціальності 113 «Прикладна математика». 

 

117. Ситник Б. І. Забезпечення і дозволи конструкції 

прямокутного трикутника з погляду теорії чисел / Б. І. Ситник. 

– Рівне : Волин. обереги, 2020. – 28 с. 
Ця книга присвячена знаходженню розв’язків рівнянь та їх 

властивостей. Введено поняття конструктора розв’язку і сім’ї розв’язків. 

Показано звʼязок між конструктором і сім’єю. Як наслідок, доведено 

гіпотезу Ферма. Книга буде корисною математикам і спеціалістам з 

природничих наук, а розділ про конструктор і його властивості зацікавить 

філософів. 

 

Фізика. Хімія 

 

118. Гаращенко В. І. Фізика. Теорія і практика. Ч. І. 

Механіка (Практикум з розв’язання задач з фізики) : навч. 

посіб. / В. І. Гаращенко, Л. В. Соляк, О. В. Гаращенко [та ін.]. – 

Рівне : НУВГП, 2020. – 281 с. 
У навчальному посібнику стисло викладено теоретичний матеріал, 

наведено основні формули, необхідні для розв’язування задач. В кожному 

розділі представлені приклади розв’язування типових задач. Задачі для 

самостійного розв’язування наводяться в кінці посібника. Посібник 

призначений для студентів вищих навчальних закладів природничих та 

інженерно-технічних напрямів підготовки. 

 

119. Мартинюк Г. В. Кількісні розрахунки в аналітичній 

хімії : навч. посіб. / Г. В. Мартинюк, М. В. Яцков, 

І. В. Мартинюк. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 250 с. 
Подано задачі для самостійного, домашнього та контрольного 

розв’язування, довгострокові завдання для самостійної роботи з основних 

розділів аналітичної хімії. Кожний розділ містить подані теоретичні 

відомості, методичні рекомендації та основні алгоритми розв’язування 

типових задач. Для студентів хімічних, хіміко-технологічних, біологічних, 
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екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівня 

акредитації, викладачів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням хімії, учнів для підготовки до олімпіад, турнірів, 

творчих конкурсів. 

 

120. Яцков М. В. Основи хімії : навч. посіб. / М. В. Яцков, 

Н. М. Буденкова, О. І. Мисіна. – Рівне : НУВГП, 2019. – 182 с. 
Дана розробка представляє собою оригінальний навчальний 

посібник для студентів за спеціальністю «Гірництво» та студентів 

коледжів за спеціальностями «Хімічні технології та інженерія», «Галузеве 

машинобудування», «Будівництво та цивільна інженерія». В ньому 

коротко розглянуті основні поняття та закони хімії, будова атома, 

періодичний закон та періодична система елементів, хімічний зв'язок, 

будова, властивості та класифікація речовин, основні закономірності 

перебігу хімічних реакцій, загальна характеристика, склад та властивості 

розчинів електролітів та неелектролітів. 

 

Біологія 

 

121. Куроченко І. І. Біорізноманіття: Зозулинцеві 

[Orchidaceae Juss] Рівненської області : атлас-довідник / 

І. І. Куроченко, В. Г. Рискова, В. О. Володимирець. – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – 112 с. 
Вперше для території Рівненської області представлені узагальнені 

дані про сучасний видовий склад, закономірності географічного 

поширення, еколого-ценотичні особливості видів родини Зозулинцеві 

(Orchidaceae Juss). Пропонований атлас-довідник містить базу даних із 

хорології та біоекології видів орхідей, їхній нозологічний аналіз. Також 

наведені фітоценотичні описи популяцій окремих видів, які виконані під 

час експедиційних досліджень авторів та Екологічного центру 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Атлас ілюстрований 

численними оригінальними фотографіями. Розрахований на учнів і 

студентів освітніх закладів, вчителів, викладачів, науковців. 

 

122. Фітомеліоративна роль рослинного покриву у 

відтворенні девастованих земель в межах сірчаних розробок 

Західного Лісостепу : монографія / М. Л. Копій, В. М. Гончар, 

С. Л. Копій [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2019. – 230 с. 
У монографії представлено результати експериментальних 

досліджень і теоретичних узагальнень фітомеліоративної ролі рослинного 

покриву у відтворенні девастованих земель в межах сірчаних розробок 
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Західного Лісостепу. Досліджено особливості формування рослинних 

асоціацій та їх вплив на накопичення та перерозподіл органічної речовини, 

хімічних елементів вздовж профілю техноземів, зміну видового складу 

грибів міксоміцетів, динаміку питомого потоку СО2 з поверхні ґрунту, ріст 

і функціонування деревних насаджень, створених на девастованих ґрунтах. 

Запропоновано теоретичну модель відтворення порушених ландшафтів 

регіону досліджень. Видання розраховане на наукових працівників, 

викладачів, аспірантів, а також студентів лісогосподарського та 

екологічного напряму підготовки. 

 

Див. також №№ 92, 110. 

 

Екологія  

 

123. Доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Рівненській області у 2019 році / ред. Худоба І. П. ; 

відп. за вип.: Захарчук В. В. – Рівне : Терно-граф, 2020. – 300 с. : 

іл. 
Доповідь про стан навколишнього середовища підготовлена 

департаментом екології та природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації відповідно до вимог Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища». Матеріали доповіді 

рекомендуються для використання місцевими органами державної 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими та 

освітніми закладами, підприємствами, установами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями. 

 

124. Клименко М. О. Радіоекологія : підручник / 

М. О. Клименко, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – Рівне : 

НУВГП, 2020. – 304 с. 
Підручник присвячений набуттю здобувачами вищої освіти 

компетенцій згідно вимог СВОУ третього покоління для спеціальностей: 

101 «Екологія»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 205 

«Лісове господарство». У підручнику викладено основні поняття, 

закономірності біологічної дії на організм, особливості міграції 

радіонуклідів у екосистемах. 

 

125. Екологічний паспорт озера Крисине / 

В. О. Мартинюк, І. В. Гопчак, І. В. Зубкович [та ін.] ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування ; Рівнен. держ. гуманіт. 

ун-т. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 32 с. 



44 

Екологічний паспорт озера Крисине складено згідно із вимогами 

Рамкової Директиви ЄС у сфері водної політики та переходу 

водогосподарських установ України на басейновий принцип інтегрованого 

управління водними ресурсами. Паспорт містить відомості про 

територіальну локалізацію озера, гідролого-морфометричні, гідрохімічні 

параметри та ландшафтні особливості басейнової системи водойми, 

геохімічні характеристики донних відкладів тощо. Призначено для 

екологів, географів, лісівників, працівників водогосподарських та 

природоохоронних установ. 
 

126. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого 

розвитку : зб. наук. пр. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне 

22–24 верес. 2020 р. / голова редкол. Д. В. Лико [та ін.]. – Рівне : 

Вид. О. Зень, 2020. – 180 с. 
У збірнику висвітлені результати геоекологічних досліджень 

регіонів України та суміжних країн в умовах сталого розвитку. 

Обґрунтуються актуальні проблеми біологічних, географічних, 

сільськогосподарських, технічних наук у сфері збалансованого 

природокористування, а також питання екологічної та природничої освіти. 

Для екологів, біологів, географів, працівників аграрного сектора, 

заповідної справи та природоохоронних установ. 
 

Див. також №№ 92, 110, 257–258. 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

127. Герасимов Г. Г. Практикум з дисципліни «Системи 

виробництва і розподілу енергоносіїв» : навч. посіб. / 

Г. Г. Герасимов, В. В. Куба. – Рівне : НУВГП, 2019. – 162 с. 
Практикум вміщує опис обладнання і методику виконання 

практичних завдань з питань водоспоживання промислового підприємства, 

термодинамічних процесів холодильної установки, систем оборотного 

водопостачання, проектування насосної станції, розрахунку вентиляторної 

градирні, міцності корпусу аміачного конденсатора. Наведені приклади 

розрахунків із зазначеної тематики. В додатках до практикуму містяться 

описи принципів роботи і технічні параметри обладнання розгляду вальних 

установок. Для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних 

закладів напряму підготовки «Теплоенергетика». 
 

128. Герасімов Є. Г. Динамічні процеси в трубопровідних 

системах : монографія / Є. Г. Герасімов, Г. Г. Герасимов, 

С. Ю. Іванов. – Рівне : НУВГП, 2020. – 597 с. 
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На базі математичної моделі жорсткого гідравлічного удару 

розроблена методика і виконані розрахунки ряду перехідних процесів у 

наступних трубопровідних системах і пристроях: трубопроводах крупних 

насосних станцій; водовипускних спорудах; клапанах зриву вакууму 

сифонних водовипусків; в трубопроводах з водоповітряними резервуарами; 

в каскадних водоподачах; в трубопроводах водозабірних споруд з 

імпульсною промивкою. Виконані експериментальні дослідження 

динамічних процесів трубопровідних систем без та при наявності 

протиударних пристроїв. Проведені натурні дослідження проходження 

пружного гідравлічного удару в умовах діючих насосних станцій. 

Запропоновано ряд нових конструкцій протиударних пристроїв, 

водовипускних споруд, клапанів зриву вакууму і стабілізаторів тиску. Для 

фахівців у сферах водного господарства, гідроенергетики, наукових 

працівників, аспірантів, студентів водних спеціальностей. 

 
129. Кусковець С. Л. Протипожежне водопостачання 

підвищеного тиску в сільських населених пунктах : монографія / 

С. Л. Кусковець. – Рівне : НУВГП, 2020. – 162 с. 
Проведено оцінку сучасного стану водопостачання та забезпечення 

пожежної безпеки в населених пунктах сільської місцевості. Проаналізовано 

стан нормування протипожежного водопостачання. Представлено 

результати експериментальних досліджень та оцінки витрат води на 

пожежогасіння в умовах зміни технологічних пристроїв пожежних 

установок, арматури пожежних рукавів. Встановлено фактори, які 

впливають на витрати води та визначено довірчі інтервали й уточнено 

витрати води на пожежогасіння. Здійснено моделювання пожеж та 

прогнозування витрат води та їх гасіння. Запропоновано залежності для 

визначення відстаней між пожежними гідрантами, а також вільних напорів 

перед ними. Розроблено схеми для проєктування та рекомендації щодо 

застосування системи водопостачання підвищеного тиску для цілей 

пожежогасіння в сільських населених пунктах з невеликою чисельністю 

мешканців. 

 

130. Гомон С. С. Напружено-деформований стан і 

розрахунок за деформаційною методикою елементів з деревини 

при одноразових та повторних навантаженнях : монографія / 

С. С. Гомон ; Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – 

Рівне : Волин. обереги, 2019. – 288 с. 
У монографії наведені експериментальні дані та встановлено 

особливості роботи конструкцій з цільної та клеєної деревини за дії 

одноразових та повторних навантажень. Встановлено також стадії 



46 

напружено-деформованого стану та розроблено деформаційну методику 

розрахунку дерев’яних конструкцій. Для інженерно-технічних 

працівників, докторантів, аспірантів та студентів будівельних 

спеціальностей. 

 

131. Інженерна графіка. Тестові завдання : укр., англ. та 

фр. мовами : навч. посіб. / М. М. Козяр, В. В. Крівцов, 

І. О. Тимощук [та ін.] ; Нац. ун-т водн. госп-ва та 

природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 164 с. 
Навчальний посібник призначено для самостійного контролю знань 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за 

спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Галузеве 

машинобудування», «Гідроенергетика», «Гірництво». 

 

132. Малащенко В. О. Практичне проєктування і 

конструювання деталей машин : навч. посіб. / В. О. Малащенко, 

В. М. Стрілець, М. М. Козяр [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2020. – 

146 с. 
Навчальний посібник містить передмову, вказівки щодо вивчення 

окремих тем, контрольні питання перевірки знань, поради до виконання 

індивідуального завдання, термінологічний словник та список літератури. 

Може бути корисним при вивченні інженерних дисциплін, на базі яких 

виконується курсове проєктування деталей машин та дипломних проєктів 

здобувачами вищої освіти та іншими технічними працівниками. 

Рекомендовано для студентів спеціальностей 133 «Галузеве 

машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт». 

 

133. Математичне і комп’ютерне моделювання впливу 

тепломасоперенесення при фільтрації сольових розчинів на 

деформаційні процеси ґрунтових масивів : монографія / 

А. П. Власюк, Н. А. Жуковська, В. В. Жуковський ; Нац. ун-т 

водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 

267 с. 
У монографії досліджено деформаційні процеси земляних масивів в 

умовах тепломасоперенесення при фільтрації сольових розчинів. 

Збудовано відповідні математичні моделі даних процесів, котрі 

досліджено з використанням чисельних методів. Також проведено 

комп’ютерне моделювання отриманих результатів та їх аналіз. Для наукових 

працівників, інженерів-будівельників, магістрів та студентів. 
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134. Реакційно-порошкові бетони і матеріали на їх основі : 

монографія / за ред. Л. Й. Дворкіна. – Рівне : НУВГП, 2020. – 305 с. 
У монографії розглянуті результати досліджень технологічних 

параметрів та основних властивостей реакційно-порошкових та фібробетонів 

із застосуванням різноманітних сировинних матеріалів, включаючи 

техногенну сировину: золи, шлаки, метакаолін, аспіраційний пил та ін. 

Запропонований комплекс експериментально-статистичних моделей, що 

дозволяє прогнозувати властивості розглянутих бетонів залежно від їх складу 

та режимних параметрів отримання. Показані можливості застосування 

реакційно-порошкових бетонів як напівфабрикату для отримання 

різноманітних будівельних сумішей різного призначення. 

 
135. Романчук С. В. Інженерна геодезія : підручник / 

С. В. Романчук. – Рівне : Дятлик М. С., 2019. – 677 с. : іл. 
У підручнику наведено послідовність викладання матеріалу та його 

значення в народному господарстві. Особливу увагу приділено способам 

визначення положення точок на поверхні Землі, зображення її частин на 

топографічних планах і картах, побудові профілів місцевості за заданим 

напрямом, методиці вертикального планування кварталів та проїздів, рішенню 

інженерних задач на місцевості, виносу проекту в натуру. Наведено питання 

для самоконтролю та показник відповідей на них. Вміщено правила техніки 

безпеки на геодезичних роботах і бережливого ставлення до геодезичних 

приладів. Видання буде корисним для студентів будівельних галузей, 

інженерів-будівельників. 

 
136. Яцков М. В. Основні технологічні схеми базових 

неорганічних виробництв : навч. посіб. / М. В. Яцков, 

Н. М. Корчик, О. А. Пророк. – Рівне : НУВГП, 2020. – 212 с. 
Посібник містить фактичний матеріал відповідно до типових робочих 

програм та методичних вказівок щодо вивчення окремих тем, запитання та 

завдання для самоконтролю, список рекомендованої літератури, що може 

бути корисним при самостійному вивченні дисципліни в умовах Європейської 

кредитно-трансферної системи. Видання призначено для студентів закладів 

вищої освіти та коледжів за спеціалізацією «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології», «Хімічні технології та інженерія», «Галузеве 

машинобудування», «Екологія», «Будівництво та цивільна інженерія». 

 
Див. також № 91, 259–264, 279–280, 283–284. 
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МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 

ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ІГРИ. СПОРТ 

 

Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

 

137. Вернюк Я. «Три зіроньки ясні…» (Основні віхи життя 

і творчості заслужених майстрів народної творчості України: 

Ганни Леончук, Уляни Кот та Марії Шевчук) : монографія / 

Я. Вернюк. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 148 с. : іл. 
У книзі вперше подано низку фактів з життя заслужених майстринь 

народної творчості України – Ганни Леончук, Уляни Кот та Марії Шевчук. 

Оповідається про їхню участь в удосконаленні традицій рідного краю. 

Книга буде корисною студентам та викладачам гуманітарних вишів, які 

досліджують історію традиційного українського мистецтва, 

фольклористам, краєзнавцям, вихователям та педагогам. 

 

138. Володимир Богатирьов: «Мої зустрічі зі 

Станіславським і чому вони не відбулись …» / ред.-упоряд. 

Т. Сокіл. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 200 с. 
Книга про театрального педагога, режисера, сценографа, завідуючого 

кафедрою театральної режисури художньо-педагогічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету професора 

Володимира Олександровича Богатирьова: шлях становлення творчої 

особистості, поетичні роздуми про театр та буття, уривки з репетицій зі 

студентами. Для усіх, кого цікавить історія формування однієї з найстаріших 

театральних шкіл Західної України та її професорсько-викладацького 

складу, який 35 років очолює В. О. Богатирьов. 

 

139. Євген Чорний : життєпис, творчість, громадська 

діяльність / ред.-упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 

2020. – 100 с. 
Видання описує життєвий шлях, творчі досягнення та громадську 

діяльність рівненського художника Євгена Чорного. 

 

140. Резнік Б. Мої друзі художники / Б. Резнік. – Рівне : 

Вид. О. Зень. – 195 с. 
У альбомі «Мої друзі художники» представлені раніше не 

опубліковані живописні роботи художників Рівненщини, зібрані у колекції 

Бориса Резніка за останні дванадцять років. Видання розраховане на 

широке коло шанувальників мистецтва. 
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141. Сербін Г. П. Рушій мистецьких джерел з Погориння : 

творч. портр. Богдана Йосиповича Столярчука / Г. П. Сербін. – 

Рівне : Волин. обереги, 2020. – 156 с. : іл. 
Книга присвячена 73-річчю від дня народження Богдана 

Йосиповича Столярчука, відомого рівненського музиканта, педагога, 

поета, мистецтвознавця, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України 

та 50-річчю його творчої діяльності. 

 

142. Токар І. В. Гобелен, батик : [альбом] / І. В. Токар. – 

Рівне : [б. в.], 2020. – 25 с. : іл. 
Альбом вміщує світлини персональних виставок 1992–2009 рр. 

мисткині Іванни Токар, старшого викладача кафедри образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва РДГУ, члена Національної спілки 

художників України. Творчі роботи мисткині – це художній почерк, 

схильність до аналітичних узагальнень, вміння оперувати лаконічною 

стилістикою фігуративного мистецтва, винахідливість у роботі з новими 

техніками та матеріалами без відмови від традицій ручного ткацтва. 

 

143. Шеретюк Р. М. Історія зарубіжного мистецтва: 

кросворди, таблиці, тексти: практикум : навч. посіб. для студ. 

перш., другого і третього курсів денної та заоч. форми навч. 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спец. 023 «Образотвор. 

мистецтво», декор. мистецтво, реставрація» / Р. М. Шеретюк. – 

Рівне : РДГУ, 2019. – 124 с. 
Посібник дає знання про мистецькі процеси від найдавніших часів 

до сьогодення в їх історичному розвитку та взаємозв’язку з еволюцією 

зарубіжної художньої традиції, про специфіку конкретних історико-

культурних епох, особливості стилів і напрямів, засоби художньої та 

образної виразності мистецьких творів. Дане видання буде корисним 

мистецтвознавцям і студентам вишів. 

 

144. Пісенник «Повстанські ночі» : зб. повстанських 

пісень / під. ред. Ю. Ткачука. – Рівне : Нестерова Л. О., 2020. – 

100 с. 
Автор представляє збірку повстанських пісень різних періодів 

визвольної боротьби українського народу за свою незалежність. Пісні, що 
написані різними авторами, передавались з уст в уста та почасти стали 
народними, збереглися до нашого часу. До збірки увійшли твори, які 
складали та співали повстанці, а також пісні сучасних авторів про 
повстанців. 

 

Див. також №№ 269, 285–287. 
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Фотографія 

 

145. Я люблю своє місто, я люблю свій край! : 9-й кубок 

Рівного з фотомистецтва : до Дня незалежності України ; до Дня 

міста Рівне : кат. світлин / Рівнен. міськ. будинок культури ; 

авт. проекту О. Харват. – Рівне : Харват О. М., 2020. – 63 с. : 

фот. 
Каталог містить кращі світлини секцій 9-го Кубку Рівного з 

фотомистецтва, яким присуджені нагороди.  

 

146. LifePressPhoto, 2020 : 6-й Міжнар. конкурс репортер. 

фот. : кат. світлин. – Рівне : Вид. О. Харват, 2020. – 88 с. : фот. 
У каталозі представлені світлини як з України, так і з різних 

куточків світу – кращі репортажні фото за рішенням журі конкурсу. 

 

Музика 

 

147. Анатолій Грицай: «Пригорнув до серця як знак 

заповіту «Кобзар», який не дав стерти правди з ран землі…» / 

ред.-упоряд. Б. Столярчук, Т. Міненко. – Рівне : Вид. О. Зень, 

2020. – 128 с. 
У книзі описано життєвий і творчий шлях Анатолія Юхимовича 

Грицая – засновника класу бандури та квартету бандуристок у 

Рівненському музичному училищі, керівника і організатора капели 

бандуристок Рівненського обласного будинку художньої самодіяльності 

профспілок, композитора і самобутнього поета, просвітянина, який своє 

життя віддав служінню України. 

 

148. Дзвени, моя бандуро : репертуар. зб. пісень для 

ансамблю бандуристів / аранжування І. Горбатюк. – Рівне : 

НУВГП, 2020. – 100 с. 
Репертуарна збірка пісень в аранжуванні Ірини Горбатюк 

розширить та збагатить концертний репертуар ансамблю бандуристів, 

допоможе поглибити практичні навички у роботі над вокально-

інструментальним звучанням ансамблю. До збірки увійшли пісні для 

ансамблів молодших та старших класів. Пропоновані твори цікаві своєю 

мелодичністю, різноманітністю музичного ритму. Рекомендовано для 

використання вчителям, керівникам ансамблів бандуристів 

спеціалізованих мистецьких та позашкільних навчальних закладів, 

керівникам аматорських колективів.  
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149. Закопець Л. М. Гобойні награвання: вправи на 

засвоєння ритмічних та інтонаційних формул : навч.-метод. 

посіб. / Л. М. Закопець. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 36 с. 
До навчально-методичного посібника увійшли авторські етюди для 

засвоєння ритмічних та інтонаційних формул. Автор – заслужений діяч 

мистецтв України, професор кафедри духових та ударних інструментів 

Інституту мистецтв РДГУ, викладач-методист класу гобоя та директор 

ЛССМШІ імені С. Крушельницької Лев Миронович Закопець. Посібник 

адресований викладачам і студентам вищих навчальних закладів музичних 

спеціальностей. 

 

150. Закопець Л. М. Етюди в характерах і настроях : 

навч.-метод. посіб. / Л. М. Закопець. – Рівне : Волин. обереги, 

2019. – 40 с. 
До навчально-методичного посібника увійшли твори для вивчення 

гри на різних видах духових інструментів. Посібник адресований 

викладачам і студентам вищих навчальних закладів музичних 

спеціальностей. 

 

151. Любім Україну! : хрестоматія з хор. класу для дит. 

мист. шк. / упоряд. Ф. Васечко. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 

192 с. 
«Любім Україну!» – збірка творів для дитячих хорів мистецьких 

шкіл, яка включає в себе твори духовні, патріотичні, ліричні, обробки 

народних пісень, колядки та твори зарубіжних композиторів. Метою 

хрестоматії є забезпечення колективів репертуаром сучасних творів та 

класиків, яка буде сприяти творчому розвитку, становленню майбутнього 

музиканта та його національно-патріотичному вихованню. 

 

152. Мостовий С. Конкретні твори для цимбалів у 

супроводі фортепіано : клавір : перекладення, аранжування та 

оригінал. твори : навч.-метод. посіб. / С. Мостовий. – Рівне : 

Вид. О. Зень, 2020. – 152 с. 
Навчально-методичний посібник вмістив у собі найкращі зразки 

класичної, народної та естрадної музики. Представлені як оригінальні 

твори для цимбалів, так і авторські аранжування та перекладення з 

фортепіанної та віолончельної музики. Посібник рекомендовано не лише 

для закладів мистецької освіти, але і для студентів музичних училищ, ВНЗ 

та високопрофесійних музикантів, які прагнуть збагатити свій концертний 

репертуар та підняти виконавський рівень. 
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153. Музична спілка Рівненщини : довід. членів Рівнен. 

обл. від-ня Нац. всеукр. музич. спілки / А. С. Пастушенко, 

Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2020. – 236 с. 
До довідника увійшли біографічні статті про творчих людей міста і 

області. Це керівники мистецьких колективів: народний артист України 

Крет Зіновій Миколайович, народна артистка України Фарина Наталія 

Петрівна, заслужений діяч мистецтв України Столярчук Богдан 

Йосипович, заслужений діяч мистецтв України Свєнтах Тетяна Василівна, 

заслужені артисти України: Бортнік Анатолій Сергійович, Топоровська 

Галина Миколаївна, заслужені працівники культури України: Корейчук 

Микола Павлович, Забута Борис Ілліч, Пастушенко Андрій Семенович, 

Вакулін Володимир Павлович, Кібіта Андрій Миколайович, Давидюк 

Петро Петрович, Ткачук Андрій Петорович, Швидків Галина Романівна, 

Гончарова Марія Прохорівна, Косих Алла Никифорівна, Сітовський 

Леонід Петрович, Ковальчук Віктор Павлович, Васєчко Тетяна 

Володимирівна; а також кандидати та доктори наук. Видання буде 

корисним для студентів гуманітарних спеціальностей вищих та середніх 

навчальних закладів, вчителів. 

 

154. Ой на кота воркота : колиск. пісні Рівнен. Полісся у 

записах В. Ковальчука. – Рівне : Формат-А, 2019. – 52 с. : іл., 

нот., CD. 
Збірка вміщує 39 народних колискових пісень північних районів 

Рівненщини. Матеріали зібрані упродовж 1993–2010 рр. рівненським 

фольклористом Віктором Ковальчуком. Більшість творів публікується 

вперше. Збірник адресується батькам, вчителям, вихователям, учням, 

студентам, етнографам, етномузикологам, діалектологам, краєзнавцям і 

всім шанувальникам традиційної народної культури. 

 

155. Петро Степанюк: музикант, фольклорист, керівник 

художнього колективу / упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : Вид. 

О. Зень, 2020. – 68 с. 
Видання присвячене активному учаснику художньої самодіяльності 

Дубровицького району, що на Рівненщині, організатору багатьох 

фольклорних колективів, шанувальнику, записувачу, знавцю і 

популяризатору народної пісні, композитору, фольклористу, натхненному 

керівнику, великому працелюбу Петру Наумовичу Степанюку. Завдяки 

його творчому доробку збереглися на Поліссі «Водіння Куста» у с. 

Сварицевичі і кураські «Веснянки». Він завжди сприяв фольклорним 

експедиціям, які проводились для того, щоб зафіксувати й зберегти 

якнайбільше перлин народної душі. 
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156. Свентах Т. В. Українська пісня у звуках бандури : 

аранжування для капели бандуристів / Т. В. Свентах. – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – 132 с. 
До навчально-методичного посібника увійшли вокальні твори 

українських композиторів та українські народні пісні. Автором розроблені 

методичні рекомендації щодо виконання творів. Видання адресоване 

керівникам навчальних, професійних та аматорських кобзарських 

колективів, викладачам і студентам музичних закладів і шанувальникам 

української пісні та кобзарського мистецтва. 

 

157. Сташук О. А. Мелодія душі : зб. пісень / О. А. Сташук. 

– Рівне: Формат-А, 2020. – 56 с. : нот. 
Пропонована збірка авторських пісень має духовне спрямування. 

Метою цього видання є ознайомлення з пісенною творчістю самобутнього 

рівненського автора, а також поширення та збагачення авторських 

духовно-музичних здобутків. Твори, які ввійшли в збірку, 

характеризуються простотою та ліричністю, близькістю до народної пісні. 

Збірка призначена для використання у церковному служінні та для 

виконавців-аматорів. 

 

158. Тарчинська Ю. Перекладення для скрипки і 

фортепіано пісні І. Поклада «Чарівна скрипка» / 

Ю. Тарчинська, І. Тарчинська. – Рівне : Вид. О. Зень, 2019. – 

12 с. 
Перекладення пісні Ігоря Поклада «Чарівна скрипка» для скрипки і 

фортепіано виконано педагогами Рівненського державного гуманітарного 

університету Юлією та Інною Тарчинськими. Авторки максимально 

зберегли виразність глибоких і водночас стриманих драматичних емоцій 

твору. Фактура фортепіанного супроводу передає постійний «нерв» 

гострих переживань завдяки ритмо-елементам танго. Для широкого кола 

шанувальників сучасної української пісні. 

 

159. Технологія колективного музикування : метод. посіб. 

/ упоряд. О. О. Гумінська. – Рівне : РОІППО-РДГУ, 2018. – 60 с. 

: нот. 
У посібнику розкрито творчо-розвивальний потенціал колективного 

музикування, можливості його застосування мистецтва, охарактеризовано 

техніки колективного музикування та партитури. Видання рекомендовано 

для вчителів музичного мистецтва та початкових класів, корекційних 

педагогів, логопедів, студентів педагогічних спеціальностей, батьків, а 

також усіх, хто любить і захоплюється музикою. 
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160. Хорове аранжування : метод. рек. для кер. вокал. 

ансамблів та хор. колективів аматор. нар. творчості : з досвіду 

роботи / уклад.: Васечко Ф. Ф. – Рівне : Волин. обереги , 2020. – 

60 с. 
У запропонованій методичній розробці подано досвід роботи автора 

над перекладами, аранжуваннями, обробками музичних творів для 

аматорських хорових колективів. Аранжування та обробка творів, які 

запропоновані в роботі як приклади виконані автором методичної 

розробки. Наведено окремі теоретичні зауваження та практичні 

рекомендації, які сприятимуть ефективній роботі з народними хоровими 

колективами. Розробка буде корисною для керівників-початківців, які 

намагаються створити власне «художнє обличчя» аматорського колективу. 

 

Див. також № 101. 

 

Хореографія  

 

161. Традиційно-побутові танці України : хрестоматія / 

авт. ідеї Ф. Васечко. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 280 с. 
Видання присвячене висвітленню хореографічних танців майже всіх 

регіонів України. Для керівників хореографічних колективів, студентів 

вишів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку народної хореографії. 

 

Музейна справа 

 

162. І Наукові читання, присвячені 40-річчю музею 

П. Г. Тичини в м. Києві : зб. наук. пр. (26 берез. 2020 р.) / ред. 

кол.: Є. В. Слизюк, Д. В. Нестерук, С.В. Прудивус. – Рівне : Вид. 

О. Зень, 2020. – 227 с. 
У запропонованому збірнику наукових праць, присвячених 40-

річчю ЛММК П. Г. Тичини в м. Києві, висвітелно питання: створення 

музеїв, музеєфікації, наповнення фондових колекцій, проблем 

експозиційної роботи, історії життя та творчості постатей, яким 

присвячено музей, актуальності меморіального музею. Видання 

адресоване науковцям, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, 

які вивчають музеєзнавство, музейним працівникам, а також всім, хто 

цікавиться музейною справою. 

 

Див. також № 265. 
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Ігри. Спорт 

 

163. Рівненський вознесенець Анатолій Жабчик / упоряд. 

І. Соколовський. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 100 с. – 

(Антологія рівненського спідвею ; Вип. (54)). 
Автор розповідає про спортивний шлях у спідвеї вихованця 

вознесенського спідвею, майстра спорту СРСР з мотоспорту, триразового 

чемпіона країни у складі команди «Сигнал» (Ровно) (1985–1987 рр.), 

триразового чемпіона України серед юніорів (1977–1979 рр.), чемпіона 

України серед дорослих (1986 р.), ровесника рівненського спідвею – 

Анатолія Павловича Жабчика. У виданні коротко наведені результати 

виступів Анатолія Жабчика у спідвеї упродовж 1977–1989 рр. Видання 

розраховане на широке коло читачів. 

 

Див. також № 104 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

 

Художня література 

 

164. Бабій С. Визбір. Вибране – 2 / С. Бабій. – Рівне : 

Формат-А, 2020. – 308 с. 
Степан Бабій, лікар за освітою, але поет за покликанням, який 

показав світові свій поетичний характер і свій поетичний світ. Своєю 

творчістю він заглядає у минуле і робить огляд нашого несусвітнього 

життя. Поетичні образи переростають у цілі вірші, глибокі, самобутньо 

значимі. Містить кращі зразки громадянської, пейзажної та інтимної 

лірики. Збірка поезій видана напередодні 80-річного ювілею автора.  

 

165. Бабій С. 337 … 332 : сорокова книжка : вірші, 

оповідання, статті, відгуки / С. Бабій. – Рівне : Формат-А, 2020. 

– 120 с. 

Книжка з незвичною цифровою назвою заглядає у минуле і 

робить огляд нашого несусвітнього життя. Включає розділи, що 

охоплюють світ від поезії до віршів, та багатьох роздумів автора та 

рецензентів. Видання здійснене за кошти міського бюджету 

відповідно до «Програми підтримки книговидання місцевих авторів 

та популяризації української книги в м. Рівне на 2016–2021 роки». 
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166. Бабій С. У двох з вогнем : поезії / С. Бабій. – Рівне : 

Вид. О. Зень, 2020. – 60 с. 
Збірка віршів – як реакція на багаторічне жлобство і затіння. Поезія 

Степана Бабія тривожна та відверта, дихає правдою, часто гіркою, як і 

нинішнє життя України… А ще в ній присутні тривожні роздуми про долю 

Вітчизни, усвідомлена позиція патріота багатостраждальної рідної землі.  

 

167. Басараба В. Вогонь і вітер : роман / В. Басараба. – Рівне 

: Волин. обереги, 2020. – 244 с. 
Герої твору – наші сучасники, представники молодого покоління. На 

початку третього тисячоліття вони з цікавістю вивчають правдиву історію 

свого народу, захоплено сприймають смарагдову красу рідної землі. З вірою 

в добро і справедливість дивляться у дні прийдешні. Та на перешкоді цим 

сподіванням стають заворожені ворогом чорні сили зла і облуди, заброди і 

запроданці. Вогненний вітер обпалює долі людини і країни. 

 

168. Береза М. Переселенці : повістина, новели / М. Береза. 

– Рівне : Волин. обереги, 2020. – 184 с. 
У новій книзі М. Берези, члена Національної спілки письменників 

України, лауреата літературної премії імені Валер’яна Поліщука, вміщено 

повість «Переселенці» і низку новел. Молоде подружжя з поліського села 

Переброди після аварії на Чорнобильській атомній електростанції змушене 

було виїхати з рідних місць. Рівно через тридцять років така ж доля 

спіткала й переселенців з окупованої території Донбасу. За дивним збігом 

обставин, одні й другі опинилися в селі Бездушному, неподалік 

будівництва нової атомної електростанції. Вчинки багатьох персонажів 

книги почасти непередбачливі, безкомпромісні, навіть у найскладніших 

життєвих ситуаціях люди не втрачають мудрості й доброти. Художньо 

переконливо та колоритно виписані образи наших сучасників і в новелах 

нової книги письменника. 

 

169. Береза Ю. Сучасні тенденції : гумор і сатира / 

Ю. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 708 с. 
Нову книгу відомого українського поета і прозаїка Юрія Берези 

«Сучасні тенденції», лауреата літературних премій імені Остапа Вишні та 

імені Степана Руданського склали гумористично-сатиричні твори, написані 

впродовж останніх років. 

 

170. Бех В. Перегони з часом : поезії / В. Бех. – Рівне : Вид. 

О. Зень, 2020. – 208 с. 
У поетичній книзі «Перегони з часом» палітра автора, який мешкає у 

селищі Чаплинка, що на Херсонщині, – змальовує етапи історичного 
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розвитку України, становлення Держави, новітні неоднозначні суспільні 

процеси в країні і краї. Чимало також і ліричних творів, де 

переосмислюється життєвий шлях зрілої та мудрої людини, яка може своїм 

виваженим батьківським словом підказати й порадити своїм дітям, онукам 

та майбутнім правнукам. Притягальна сила віршів збірки – у їх щирій 

актуальності, образній цільності.  

 

171. Бржечко Ю. Поэт, Мудрец и Скоморох. Триада 

творческой натуры / Ю. Бржечко. – Ровно : Волын. обереги, 

2020. – 340 с. 
У трьох іпостасях  автора розкривається все те, чим він живе і на що 

реагує. У тривимірності творчості особливо впадає в очі цілісність 

особистості, де з однієї і тієї ж глибини вскривається все надиктоване і 

Музою Поезії, і Музою Любомудрія і Музою Веселощів. Читачу в даній 

книзі приготовлено багато «чудних відкритів», згаданих для полеміки. 

 

172. Валентинович А. Тінь майбутнього / А. Валентинович, 

А. Башановська ; пер. з пол. [доп. фото, текст], упоряд. 

В. Романюк. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 256 с. 
Перше українське видання книги про Анну Валентинович (уроджена 

Любчик) – Героїню польського і українського народів. Земний шлях Анни, 

яку називають «матір’ю польської «Солідарності», розпочався на хуторі біля 

села Сінне (нині – Садове) під Рівним, й обірвався 10 квітня 2010 року під 

час катастрофи польського президентського літака під російським 

Смоленськом. «Тінь майбутнього» – викладена від першої особи історія 

сильної духом жінки, котра волею долі потрапила до Польщі у воєнне 

лихоліття й упродовж всього життя боролася за Гідність і дотримування 

прав Людини у польському суспільстві. 

 

173. Велесик П. Я. Весняний бунт : поезії / П. Я. Велесик. – 

Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 218 с. 
Поезії нової книги Петра Велесика «Весняний бунт» дивують і 

дивують, викликаючи захоплення і широтою тематичного спектру, і 

умінням поета бачити в звичному незвичайне, знаходити несподіванку там, 

де вже походило з пером багато авторів, не побачивши те, що відкрилося 

йому. І усього тут в міру: і філософії, і сумнівів, і роздумів, і почуттів, і 

радощів, і оптимізму, і болю, і суму … без жодного натяку на 

категоричність. Книга – без сумніву, чергова удача поета, яка порадує 

читачів філігранністю слова, глибиною думок, умінням користуватися 

різноманітністю художніх засобів та жанрів, мелодикою. Зацікавить збірка і 

композиторів, адже у ній уміщено чимало віршів, що, як мовиться, аж 

просяться до пісні. 
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174. Голуб І. Дві душі, два кохання … : поезії / І. Голуб ; ред. 

С. Пантюк. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2020. – 78 с. 
Книга наповнена поезією про кохання, яке горить і болить, прагне 

вирватися і глибоко осідає на дні серця. Любовна лірика червоною ниткою 

пронизує сторінки даного видання, яке припаде до душі усім 

пошановувачам високого слова про палке почуття. 

 

175. Гольдін С. Руйнації та проростання : зб. віршів / 

С. Гольдін. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 32 с. 
Збірка віршів доповнює перші чотири збірки віршів автора: 

«Рівненський полонез», «Пелюстки», «Міста грішних», «Недійсність 

правочину», які зацікавлять читачів різноманітною тематикою. Більшість 

віршів автора написані соковитою українською мовою, яку йому 

подарувала Волинь. Для багатьох поезій автора характерні філософські 

роздуми про сьогоденне життя із заглибленням у античну історію, 

відстоювання духовності та чистоти християнської моралі.  

 

176. Гуля С. Про них в газетах … і незакінчений роман, 

повісті / С. Гуля. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 384 с. 
У книзі з останньою повістю (незакінченим романом) «Про них в 

газетах» Сергія Гулі йдеться про службове відрядження випускника 

українського вишу Павла Заворожка на засекречене підприємство Сибіру, 

який подолав півсвіту аби наблизитися до науково-виробничої таємниці, а 

потім – півжиття, щоб повернутися додому. Тема повернення стала для 

автора головною. У цій книзі її доповнюють повісті «За стіною прозорою» 

та «На вістрі ножа». 

 

177. Дегтярская О. Я стремлюсь к спокойствию души : 

стихотворения / О. Дегтярская. – Ривне : Волин. обереги, 2020. – 

52 с. 
У новій книзі Ольги Дегтярської – вірші, написані в 2017–2019 

роках. Багато з них після опублікування на літературних порталах 

викликали жвавий інтерес читачів і отримали позитивний відгук поетів. 

 

178. Демедюк Н. Азимут : зб. поезій / Н. Демедюк. – Рівне : 

Письмен. робітня «Оповідач», 2019. – 74 с. 
Поезії Наталії Демидюк – це досконала ілюстрація знаменитого 

вислову ірландської письменниці XIX століття Маргарет Хангерфорд про 

«красу в очах того, хто дивиться». Поетичний світ Наталії є світлим та 

імпульсивним, й водночас – абсолютно зрозумілим кожному читачеві, 

відкритим, немов на долоні, сповненим оптимізму.  
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179. Диб’як Н. Дерево між світами : новели та оповідання / 

Н. Диб’як. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 72 с. 
Уміння мовити до читача лаконічно і ємно про суще і сокровенне 

засвідчила авторка у своїй збірці. Колоритна метафоричність, філософська 

афористичність, сповнена пластики образність зацікавлять вибагливого, зі 

сформованими літературними смаками читача. 

 

180. Жакун М. Г. Невідворотність долі : роман / 

М. Г. Жакун. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 280 с. 
Батько, хороший господар, не дозволив синові одружитися на бідній 

дівчині. Життя обох молодих людей було зламано. Син та ображена дівчина 

одружилися з іншими. У них народилися діти та внуки. Що їх чекає? 

Можливо, вони зустрінуться й почуття кохання розцвіте в їхніх серцях?  

 

181. Загаєвська О. Бабуся – літосонечко : вірші / 

О. Загаєвська. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 60 с. 
Нову збірку віршів авторка присвятила родині: бабусям, дідусям – 

найріднішим, найдорожчим, найдобрішим. Вони – наші сонечка, наша 

надія, наша розрада. Живіть вічно, і хай береже Вас Господь – такими 

словами авторка показує любов до своїх рідних. 

 

182. Кольцевая В. Листопадовый чин : сб. стихов / 

В. Кольцевая. – Ровно : О. Зень, 2020. – 104 с. 

До збірки увійшли вірші поетеси, написані за останні десять років, 

які друкувалися у друкованих альманахах України, Росії, Данії, Грузії, 

Латвії, Канади. 

 

183. Левицька Г. Довіряй! : оповідання / Г. Левицька. – 

Рівне : Формат-А, 2019. – 20 с. 

Чи можна довіритися комусь, кого ти зовсім не знаєш і ніколи 

не бачив? Герої оповідань розповідають свої історії про те, як вони 

вчилися довіряти. Для читання в колі сім’ї. 

 

184. Лотоцький А. Княжа слава : іст. оповідання / Рівнен. 

міське об’єднання т-ва «Просвіта» ; підгот. до друку 

М. Борейко. – Репр. відтворення вид. 1991 р. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 56 с. : іл. 
Короткі історичні оповідання стануть своєрідним посібником при 

вивченні історії рідного краю часів Київської Русі та Галицько-

Волинського князівства. Книга видавалась в Україні і країнах, де 
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компактно проживають українці. Рекомендовано світовою виховно-

освітньою координаційною радою для шкіл та домашнього самонавчання. 

Для дітей середнього шкільного віку і всіх шанувальників української 

історії. 

 

185. Люліч В. На білому білі : зб. поезій / В. Люліч. – Рівне 

: Волин. обереги, 2020. – 56 с. 
До нової збірки поезій авторки увійшли експериментальні, 

нестандартні та філософські твори, написані за останні роки. Для 

широкого кола читачів. 

 

186. Мельникова В. Не думай, що там рай … / 

В. Мельникова. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 172 с. 
Про житейські іспити, поневіряння наполегливих співвітчизниць, 

котрих нестатки спонукали шукати по світу матеріального щастя, про 

боротьбу зі складними обставинами, про успіхи та поразки, шляхетні 

перемоги наших сучасників. Зібрані в книзі повісті, новели та оповідання 

засвідчили художню зрілість авторки, тонкий психологізм та глибоку 

обізнаність з проблематикою нашого соціального невлаштованого 

суспільства.  

 

187. Морт М. Алхімія тління : зб. поезій / М. Морт. – Рівне 

: Волин. обереги, 2020. – 72 с. 
До збірника увійшли містично-філософські поезії, сповнені 

окультних алюзій крізь призму сучасного декадансу. Месу Великої Наві 

розпочато. Мертві говорять на мові осіннього вітру, демони вальсують у 

темряві ночі, алхімія тління споконвічно перетворює світ. Уламки істини 

на палітрі Ентропії… Все це варто сприймати як метафору. Або ні? Втім, 

Відаючому – достатньо. 

 

188. Очеретович Н. Блокпост любові : поезії / 

Н. Очеретович. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 116 с. 
У новій книзі Назарія Очеретовича, поета з Рівного, вміщено вірші, 

написані за останній рік під впливом подій, які відбуваються на Сході 

України та спілкування із бійцями, які захищають суверенітет нашої 

країни. Ця книга для тих, хто воює і для тих, хто любить. 

 

189. Палій Т. Мої Залісці / Т. Палій. – Рівне : Формат-А, 

2019. – 139 с. : іл. 
Розповіді-спогади про нелегке воєнне та повоєнне життя села 

Залісці Збаразького району на Тернопільщині середини XX ст. і самого 
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автора оповіді Тимофія Павловича Палія. Влучно та образно передано дух 

тогочасної епохи нашого західноукраїнського села. Відмінність його від 

інших населених пунктів у тому, що за останні півстоліття з нього вийшло 

біля 1000 (!) священників (витоки цього явища дослідив автор). При 

аналізі оповідачем історичних подій чітко відстежується його патріотична 

проукраїнська позиція, а жвава розмовна мова та своєрідний стиль 

написання надають розповіді живого, сповненого диханням звучання. 

 

190. Панченко М. Люди не боги і навіть не ангели : 

іст.-епіч. роман / М. Панченко ; ред.-упоряд. Н. В. Поліщук. – 

Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 292 с. 
Історично-епічний роман присвячений долям людей різних 

поколінь, чиї непрості характери розкриваються в умовах довоєнного 

українського села у 1930-ті роки, під час Другої світової війни, а також у 

післявоєнний період, аж до нашого часу, коли Росія вчиняє жорстоку 

агресію супроти України. Розглянута також проблема переселення частини 

людства в космос з метою збереження людської цивілізації, існуванню якої 

загрожують глобальні катастрофічні кризи і третя світова ракетно-ядерна 

війна. 

 

191. Панченко М. Черепки нації : поезії / М. Панченко. – 

Рівне : Азалія, 2020. – 72 с. 
Поезії, що увійшли до нової збірки рівнянина Миколи Панченка, це 

крик душі по розбитих надіях і сподіваннях свідомих українців, яким 

болить сьогодення і майбутнє України.  

 

192. Поетичне і Містичне : поет. зб. / техн. ред. 

Р. В. Свинарчук. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 

2020. – 214 с.  
До збірки увійшли твори студентів факультету політико-

інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька 

академія». 

 

193. Попенко В. Кетяг калини : поезії / В. Попенко ; ред.-

упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 204 с. 
У своїй поетичній збірці автор 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 рідні й близькі йому місця. 
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194. Рачинець С. П. Віддам для осені журбу : поезії / 

С. П. Рачинець. – Рівне : Формат-А, 2020. – 132 с. 
В новій книжці відомого українського письменника йдеться про 

духовні цінності у нашому житті. Інколи людська безвихідь, що наповнює 

його, скорботи, безнадійність на вихід із ситуації, або вирішення тих чи 

інших проблем заставляють нас замислитись, що тільки з Божою 

допомогою нам вдасться жити в мирі, в любові, уникнути смерті. Автор 

намагається у своєму творчому доробку допомогти читачеві знайти 

гармонію душі і духа в здійсненні своїх надій і помислів, зрозуміти, що 

тільки любов до ближнього і сила Божа можуть укріпити кожного з нас в 

цьому земному бутті. Своїми ліричними творами, в яких оспівується 

любов до святого образу жінки чи коханої та її краси, автор радує читачів, 

відводить їх від депресії, відчаю і нудьги. Разом з тим він осуджує гріх, 

грошолюбство, пристрасті різних гріховних задоволень.  

 

195. Сад В. Погляд : поезії / В. Сад. – Рівне : Формат-А, 

2020. – 162 с. 
Бог, душа, молитви, мама, рідна домівка… Це ті слова-архетипи, які 

найчастіше зустрічаємо в поезіях Володимира Сада. Вони слугують 

своєрідним логотипом його творчості, бо містять не лише номінативну 

функцію, а осмислені автором зсередини. Простіше мовити – ці вірші 

живі. Вони дихають, викликають почуття, емоції, переживання, емпатію, 

спонукають до роздумів, до осмислення життя. Це третя збірка у творчому 

доробку автора, члена Спілки християнських письменників України. 

 

196. Савостяник Н. Коли мовчиш – говорить серце : поезії 

/ Н. Савостяник. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 88 с. 
Вірші, наведені у книзі, – це не просто текст, це – пережиті емоції, 

прожиті події, переживання і страждання. Вірші – це як діти, які були 

виплакані, вистраждані, майже кожен вірш залишив у душі рубець.  

 

197. Самчук Г. Менталітет. Сатира і гумор, лірика / 

Г. О. Самчук. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 104 с. : іл. 
«Менталітет» Григорія Самчука – поетична збірка, до якої ввійшли 

сатиричні і гумористичні твори, в яких висвітлюються різноманітні 

суспільні негаразди нашого життя, а також краще із ліричного здобутку 

автора. Частина віршів ілюстрована дотепними авторськими малюнками, 

до яких з них додаються коментарі та примітки для кращого розуміння 

суті твору. 
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198. Санько Ю. Б. История одной души / Ю. Б. Санько. – 

Ровно : Естеро, 2020. – 184 с. : ил. 
Що ти відчуваєш, коли відчуваєш біль? Кожен переживав біль, 

хтось менше, хтось більше. Як жити, як не потрапити в ланцюги депресії і 

темряви, коли обставини наполегливо заганяють туди? Як бути живим 

навіть після смерті? Як не померти за життя? Ця книга – про Життя і 

Душу, про Любов і Надію, про Покликання, про Розраду, помилки і 

Автентичності, про Торжество і Воскресіння. Ця книга про кожного з нас. 

 

199. Сербін Г. Вогненні рядки : докум. повість / Г. Сербін. 

– Рівне : Волин. обереги, 2019. – 148 с. 
Документальна повість задумана автором давно, ще у 1978 р., коли 

він працював заступником головного редактора в редакції Рівненської 

обласної газети «Червоний прапор». Тоді він приступив до виявлення і 

вивчення архівних матеріалів, свідчень учасників героїчної партизанської 

боротьби проти гітлерівських загарбників на Рівненщині, спогадів 

журналістів та поліграфістів, які безпосередньо робили і випускали 

Рівненську підпільну газету «Червоний прапор», яка виходила в 

глибокому тилу, окупованого нацистами Полісся. Через 40 років Г. Сербін 

повернувся до виконання своєї обіцянки.  

 

200 Сидорчик І. С. Бал хризантем : вірші / І. С. Сидорчик. 

– Рівне : Формат-А, 2020. – 132 с. 
«Бал хризантем» – чергова поетична збірка поета, в якій вміщено як 

написані раніше найбільш знакові вірші, так і зовсім нові. У них 

відображено погляд автора на світ: прекрасний, а бува  й незбагненний – 

через події, що у ньому відбуваються.  

 

201. Степ Л. Вічні жорна : поезії / Л. Степ (Л. Власюк). – 

Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 160 с. 
Авторка даної книги пише про своє наболіле, шліфує свій 

непростий життєвий шлях. Соковите барвисте слово, споріднене з 

філософічністю графіки – ось що подивує й зачарує щире світле серце 

читача. 

 

202. Степанюк М. Повстаю! : сатира / М. Степанюк. – Рівне 

: В. Лапсюк, 2019. – 68 с. 
Книга містить сатиричні і жартівливі поезії, що повстають проти 

лукавства духу, ницості, брехні політиків, облудства чинуш, які забули 

вкраїнськості суть, проти зла і неправди, підлості і зради. Для широкого 

кола шанувальників жартів і сатири. 
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203. Столярчук Б. Й. Первоцвіт : поезії / Б. Й. Столярчук ; 

пер. на білорус. мову А. Крупіца. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 

28 с. 
Вірші, написані у 80-х роках ХХ століття, друкувалися у місцевій 

пресі. Знайомство автора книги з перекладачкою Анною Крупіцою 

відбулось ще в студентські роки в Рівненському клубі залізничників, де, 

після закінчення Рівненського державного інституту культури, вона 

працювала режисером народного драматичного театру. Вона білоруска, 

пише вірші та перекладає багато віршів білоруською мовою.  

 

204. Столярчук Б. Й. Сміх крізь ноти / Б. Й. Столярчук ; 

ред. Ю. Береза. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 196 с. 
Книга музиканта Богдана Столярчука «Сміх крізь ноти» – це 

пригорща почутих і записаних ним у різні роки веселих сцен із життя колег 

по мистецтву. Для шанувальників мистецтва. 

 

205. Столярчук Б. Й. Трилисник = Трылістак = Trzylistnik 

: лір. мініатюри / Б. Й. Столярчук. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне : 

О. Зень, 2020. – 120 с.  
У поетичній збірці рівненського краєзнавця, дослідника та науковця, 

професора Рівненського державного гуманітарного університету вміщені 

ліричні мініатюри інтимного характеру українською, білоруською та 

польською мовами. 

 

206. Українка Л. Терновий вінець : зб. поезій : табір. кн. : 

до 150-річчя від дня народж. / Л. Українка ; Рівнен. міське об-ня 

т-ва Просвіта. – Факс. вид. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 56 с. 

– (Слова на дорогу ; ч. 8).  
Збірка поезій Лесі Українки «Терновий вінець» є факсимільним 

відтворенням раритетного видання, надрукованого невеликим накладом 

спеціальним способом у таборі для переміщених осіб, серед яких було 

багато воїнів ОУН–УПА, у Мюнхені 1946 року. Є літературною 

пам’яткою. В Україні ця збірочка маловідома. Для всіх шанувальників 

поетичного слова Лесі Українки та колекціонерів рідкісних книг. 

 

207. Царик Г. Мені не хватає Тебе … : лір. сповідь / 

Г. Царик. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 136 с. 
В цю збірку увійшли поезії, написані в різні роки і які раніше не 

видавалися. Автор не групує вірші тематично за розділами чи за роками 
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написання, а розміщує їх в алфавітному порядку. Для широкого кола 

читачів. 

 

208. Час говорити! : альм. творчості людей з онкологією: 

хто бореться та переможців війни з хворобою / ред. колегія 

І. Баковецька-Рачковська, О. Медведєва, Т. Рівне та ін. – Рівне : 

Письмен. робітня «Оповідач», 2020. – 62 с. : фот. 
«Час говорити!» – соціально-видавничий проєкт Рівненської 

обласної організації Національної спілки письменників України та 

видавництва «Письменницька робітня «Оповідач», спрямований на 

створення літературно-мистецького альманаху людей з онкологією. На 

сторінках альманаху творчість восьми людей, це фото, вірші, проза – все, 

що було створено під час боротьби з онкозахворюванням. 

 

209. Чаттопадхай Л. А без дощу уже ніяк … : зб. віршів / 

Л. Чаттопадхай. – Острог : Свинарчук Р. В., 2020. – 64 с. 
Вірші у збірці різної тематики – про дощ, людей, час і простір, про 

речі, які нас оточують з народження, з якими важко попрощатись… Для 

широкого кола читачів. 

 

210. Шморгун Є. Майва : записки на полях зошита моїх 

днів / Є. Шморгун ; ред.: О. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2020. – 

220 с. 
Горинь… річка… заплава… луки … Сонце заграло іскринками по 

всьому обширі заплави, і видно, що верхня течія річки заплави заболочена, 

покрита лучно-болотною рослинністю, рідше чагарником і безпорядним 

розмаїттям кущів і дерев. На інших ділянках вона переважно суха, лугова, 

сильно перетята старицями, балками, по берегах яких є густі зарості 

очерету й чагарнику (верба, плакуча верба). Потрапивши на прибережні 

луки Горині, неможливо не відчути і себе частинкою цього вічного 

зеленого царства. Зачудовано відмічаєш веселкові барви пригоринських 

луків; затамовуєш подих від п’янких пахощів різнотрав’я; прислухаєшся, 

як десь звідти, згори, лине мелодійний спів жайворонка, як з кущів 

верболозу заклопотано перемовляються деркачі. Оце і є «майва», яку автор 

описує у своїх записках.  

 

211. Ярмощук О. С. Наші молодші любі друзі / 

О. С. Ярмощук. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 124 с. : фот. 
В прекрасно ілюстрованій книзі, де фотографій, автор зумів влучно 

відтворити реальну дійсність спілкування з нашими молодшими друзями 

(собачками, котиками, птахами та ін. тваринним світом). Автору вдалося 
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знайти ключ до розмови з цим чудовим світом тварин і птахів, пережити 

їхню трагедію і навіть смерть. Дружба з тваринами, розуміння їхньої 

любові до людей викликана не модою, а це наслідки необхідності людини 

жити в природі, спілкуватися з цим чудовим світом тварин, птахів. 

Хотілося б повірити, що люди інакше будуть ставитися до своїх молодших 

друзів, прочитавши цей твір і побачивши цих друзів на фото, стверджує 

автор. 

 

Літературознавство 

 

212. Талант, помножений на долю : пам’яті Андрія 

Кондратюка : кн.-спомин / упоряд. Б. Боровець. – Рівне : Волин. 

обереги, 2020. – 240 с. 
До книги-спомину про знаного українського письменника Андрія 

Кондратюка увійшли окремі матеріали, відомі вже шанувальникам його 

творчості за публікаціями в періодиці, а також листи, документи, статті, 

передані ним у свій час на зберігання упорядникові цієї книги з надією, що 

колись вони будуть оприлюднені. Матеріали погруповані у відповідні 

розділи, доповнені світлинами, відгуками земляків на відхід письменника в 

засвіти та біографічною довідкою. 

 

Див. також №№ 248, 276. 

 

Дитяча література 

 

213. Буш В. Дивовижне полювання на ведмедя = Die 

wunderbare Bärenjagd / В. Буш ; на укр. мову перелиц. 

Р. Задович ; пер. з нім. Ю. Кінжалової ; Рівнен. міськ. об-ня т-ва 

«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 

24 с. 
Гумористичний пригодницький дитячий твір відомого німецького 

поета-гумориста і художника-карикатуриста, передвісника сучасників 

коміксів Вільгельма Буша (1832–1908). Друкується в оригіналі німецькою 

та в перекладі українською мовами паралельно та у віршованій формі. Для 

молодшого шкільного віку. Може бути використаний як дидактичний 

матеріал при вивченні німецької мови. 

 

214. Голуб І. Таємниця лялечок-ангелів / І. Голуб ; ред. 

А. Лимич. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2020. – 16 с. 
Нова книга для дітей є світлою та овіяною таємницею, доступною 

для розуміння маленьких поціновувачів літератури. Книга буде цікавою та 
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корисною як для домашнього сімейного читання, так і під час шкільних та 

позашкільних занять з дітками різного віку. 

 

215. Гольонко Л. Веселі миші : пісні, поезії / Л. Гольонко. – 

Рівне : Формат-А, 2020. – 32 с. : іл., нот. 
Матусина колисанка стає першим відкриттям для маленької дитини 

у її музичному пізнанні світу. Пісня, написана мовою рідного народу, з 

дитинства закарбовується в душу магічним кодом, що назавжди 

ідентифікує людину як носія культурної спадщини своєї країни. Тому так 

важливо не залишати без уваги дитячу аудиторію, а з душевним теплом і 

любов’ю творити для неї чарівний, емоційний світ музики та слова. Саме 

такі почуття виникають, коли тримаєш у руках книжку-пісенний збірник 

Лідії Гольонко «Веселі миші», твори якого стануть гарним надбанням для 

репертуару на музичних заняттях, для проведення святкових заходів та 

розваг з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

216. Демчук Р. С. Жахливі пригоди кота Воєводи : 

оповідки-страховинки / Р. Демчук ; худож. В. Дунаєва. – Рівне : 

М. С. Дятлик, 2018. – 24 с. : іл.  
Автор у своїх оповідках розповідає нам про страхоти від потішної 

совинки, яка бубонить про кота воєводу, якого миша полонила, про козу 

рогату, яка ображала зайців, злючу муху, яка зіпхнула з кручі кабана, про 

підступного комарища, який урожай сусідам знищив. Даним персонажам 

притаманні знущаття, лицемірство, злість – негативні риси характеру, які 

ображають оточуючих, наводять страхи. Книга навчить малюків, як 

відрізнити позитивне від негативного, добро від зла. 

 

217. Демчук Р. Ослик гнатик хоче знати : вірші-пізнайки / 

Р. Демчук ; худож. В. Дунаєва. – Рівне : Формат-А, 2020. – 24 с. : 

іл.  
Автор пропонує для дітей молодшого шкільного віку пізнавальні 

вірші про цікавий світ, який їх оточує, допомагає зрозуміти певні події 

та явища. Діток легко може розвеселити віршик про сонечко і дощик, про 

курочку і собачку, про сову і сороку, про страуса і ослика. Віршики 

знайомлять малят про метелика, який літає. Яскраві ілюстрції книги 

допомагають привернути і утримати увагу малюків, сприяють кращому 

розумінню прочитаного. 

 

218. Демчук Р. Хитролиці небилиці : побрехеньки курки-

неньки / Р. Демчук ; худож. В. Дунаєва. – Рівне : М. С. Дятлик, 

2018. – 24 с. : іл.  
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Дана книжечка містить побрехеньки, небилиці, різні вигадки, 

поради, розваги для малят, які лис-казкарик вигадав, про книжечку казок, 

які куріпка видала і дарувала щирим звірам у кожну хатинку. Яскраві 

ілюстрації видання – це картинки з життя тварин, які розширять пізнання 

дитини про навколишній світ. Віршики небилиці допомажуть малюкам 

зрозуміти реальне і фантастичне, навчать правильно сприйняти 

навколишню дійсність.  

 

219. Диб’як Н. Порятунок : оповідання / Н. Диб’як. – Рівне 

: Волин. обереги, 2020. – 12 с. : іл. 
Книга розповідає про пригоди маленького хлопчика Данилка, його 

митарства у пошуках порятунку для своєї мами, про зустріч добрих і злих 

людей. Книга буде цікавою дітям молодшого шкільного віку. 

 

220. Зорук О. М. Пригоди Улянки-Зірочки : казка / 

О. М. Зорук. – Рівне : Формат-А, 2020. – 28 с. 
Казка «Пригоди Улянки-Зірочки» – це не проста книжечка. Вона 

особлива, добра, чарівна. З нею ви поринете в дивовижний світ, де 

зустрінете чудернацьких монстрів, хитрого гнома, альдабарську черепаху, 

велетенського дракона, павука, брехливого крокодила і навіть 

познайомитеся зі справжньою чарівницею. Історії про Зірочку 

захоплюють, веселять та зцілюють від страхів. Спілкування з чарівною 

книжкою подарує щасливі хвилини і дорослим, і дітям. 

 

221. Іжук Р. Хай завжди буде з нами «Отче наш» : зб. 

віршів та пісень / Р. Іжук, П. Шуляк, В. Оришич. – Рівне : [б. в.], 

2020. – 22 с. : іл. 
У збірці авторка намагається донести через вірші та пісні до дітей 

вивчення основ християнської культури, звістку про Православні свята та 

християнські традиції.  

 

222. Колеснік М. Диво : казки / М. Колеснік. – Рівне : 

Формат-А, 2019. – 32 с. : іл. 
Казки Марійки Колеснік написані під час лікування у відділенні 

онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні за дуже короткий 

строк. Вони просякнуті добротою, світлом та вірою у життя. Нетипові 

сюжети вражають своєю глибиною. Гарна українська мова, 

безпосередність і щирість думки свідчать про багатий внутрішній світ 

мужньої дівчинки. 

 







69 

223. Корнієнко В. О. Запорозький скарб : казка / 

В. О. Корнієнко ; Рівнен. міське об-ня т-ва «Просвіта». – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – 36 с. : іл. 
Цю чарівну казку написав відомий український художник Василь 

Корнієнко. Юний мисливець переслідує невідоме звірятко, яке завело його 

у непролазні лісові нетрі. Там він зустрічає старезного дідау білій з 

вишиваними рукавами сорочці, у сап’янових чоботях і червоних широких 

запорозьких штанях. Про подальші пригоди юного мисливця читач 

дізнається, прочитавши цю фантастичну книжку.  

 

224. Лимич (Войнарович) А. Лісові вигадки : розмальовки 

/ А. Лимич (Войнарович) ; худож. О. Мельничук. – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – 20 с. : іл. 
«Лісові вигадки» – нова віршована книжка-розмальовка для дітей 

молодшого та середнього шкільного віку, яких ваблять надзвичайні 

пригоди. У книзі розповідається про цікаве і насичене життя хижаків, які 

зібралися в Дивовижному Лісі і живуть там однією дружною родиною, 

допомагають один одному, незважаючи на свої, притаманні хижакам, 

особливості і випадки. Поетичні твори і малюнки мають не лише виховний 

і пізнавальний характер, вони закликають маленького читача мислити – 

«усе навпаки!», розвиваючи образну уяву, вчать добру і хорошим 

стосункам, повазі і взаєморозумінню в одному колективі.  

 

225. Медведєва О. Крамниця часу : казка-новела / 

О. Медведєва ; іл. Н. Серветник. – Рівне : Формат-А, 2019. – 20 с. : 

іл. 
До уваги читачів казка-новела від рівненської письменниці та 

майстрині, котра пропонує повірити у диво. Між рядками твору причаїлась 

цінність часу, про яку так оригінально до сьогодні ще ніхто не розповідав. В 

одній крамниці жителі країни купують десятками роками минуле життя, 

кільканадцятьма кілограмами майбутнє, а от теперішнє ніхто й не запитує. І 

причина такої нерентабельності товару ніхто не може пояснити. Одного разу 

до магазину завітала дівчинка, яка бажає придбати лише теперішній час. Що 

спонукало її до такого кроку? Книжка «Крамниця часу» відкриває цю 

таємницю. Твір буде цікавим для тих, хто згадає минуле, мріє про майбутнє і 

насолоджується цьогочассям. 

Видано у межах Програми підтримки книговидання місцевих авторів 

та популяризації української книги в місті Рівне на 2016–2020 роки. 

 

226. Медведєва О. Таємниця з кавуновим присмаком : 

повість / О. Медведєва. – Рівне : Формат-А, 2020. – 92 с. 
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У відомого художника зі світовим ім’ям Ухтина Любисердського є 

вірний друг – павук Сіріус. Він плете ажурні ковдрочки для особливих 

кавунових насінин, вправно користується інстраграмом і понад усе любить 

морозиво! А ще – закоханий у рожеву павучиху Кіру, котра чимало років 

працювала в одній із провідних ІТ-детективних компаній. У його домі 

мешкає ібіс Сонетар, якого Ухтин урятував під час бієнале в Сікабе. Цей ібіс 

– колишній спецагент повітряних служб Японії. Правда ж, чудова команда 

для розкриття Великої Кавунової Таємниці? А ще у книзі буде любов – і не 

одна! Спецоперація, котра змінить життя у Холодній країні, двійко чорних 

павуків, які навчалися в Гарварді і багато-багато іншого. Книга буде цікавою 

для дітей середнього та старшого шкільного віку. 

 

227. Мельникова В. Дитинство з пензликом в руці : кн. для 

дітей / В. Мельникова. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 24 с. : іл. 
Дитячі віршики, вміщені у книзі, авторка присвятила своїм онукам, а 

доповнюють їх вдало малюнки самих дітлахів, які роблять перші спроби у 

малярстві. 

 

228. Муха М. Подивись, як все чудово! : вірші і загадки / 

М. Муха. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 32 с. : іл. 
Вірші і загадки для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку 

про різноманіття явищ природи, тварин, рослин, птахів ... Запропоновані 

вірші та загадки  будуть корисні малечі для тренування памяті, розвитку 

мовлення та мислення. 

 

229. Ніцой Л. Казка про славного Орленка / Л. Ніцой. – 

Рівне : Вид. О. Зень. – 2020. – 64 с. : іл. 
В цій книжці незвичне все: і зміст, і оформлення. Вона складається з 

двох частин: для менших читачів і для старших читачів. Уперше для менших 

читачів за допомогою казки про В’ячеслава Чорновола піднімається тема 

боротьби українського народу за свою незалежність. Старших читачів чекає 

зворушливий нарис про В. Чорновола з маловідомими широкому загалу 

фактами його життя. І казка, і нарис різні за сприйняттям, але доповнюють 

одне одного. Малюнки до казки наповнені символізмом епохи 

шістдесятництва. 

 

230. Решетник Д. Шмулик, або Той, хто має вуха / 

Д. Решетник. – Рівне : Естеро, 2020. – 72 с. 
Шмулик – це рудоволосий кудлатий хлопчик із кумедним ім’ям та 

одним вухом більшим від іншого. Цей хлопчина мав усі шанси бути об’єктом 

глузувань, проте належність до шанованої родини Йосипа Ариматейського 

врятувала його від багатьох проблем. Відкритість та цікавість допомогли 
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малому знайти Вчителя і Друга, який побачив у його особливій зовнішності 

позитив, виголосивши одне зі своїх найвідоміших гасел: «Хто має вуха … – 

нехай слухає!». Для читання у колі сім’ї.  

 

231. Скаче горобейко : дит. ігри Рівнен. Полісся у записах 

В. Ковальчука. – Рівне : Формат-А, 2020. – 52 с. : іл., нот., CD. 
Збірка вміщує народні дитячі ігри північних районів Рівненщини та 

містить 46 творів. Матеріали зібрані упродовж 1987–2001 рр. рівненським 

фольклористом Віктором Ковальчуком. Більшість творів публікується 

вперше. Адресується батькам, учителям, вихователям, учням, студентам, 

етнографам, етномузикологам, діалектологам, краєзнавцям та всім 

шанувальникам традиційної народної культури. 

Видано у межах Програми підтримки книговидання місцевих авторів 

та популяризації української книги в місті Рівне на 2016–2020 роки. 

 

232. Собецька Т. Д. Ой, летіли птиці : абетка, вірші / 

Т. Д. Собецька. – Рівне : Формат-А, 2020. – 36 с. : іл. 
Гортаючи сторінки абетки, маленькі читачів разом з дорослими 

вивчать на пам’ять всі скоромовки і засвоять легко абетку.  

 

233. Солтис-Смирнова М. Кроленята і чарівний глобус / 

М. Солтис-Смирнова. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 

2019. – 30 с. 
Кроленя Локкі й подумати не могло, що його дні наповняться 

надзвичайними пригодами мандрівками у дивовижні місця, новими 

відкриттями, цікавими знайомствами... Але завдяки його чарівним вмінням 

не лише малий Локкі, а й його подруги могли поринути у світ традицій, 

архітектури чи кулінарії народів світу. Варто лише заплющити очі, 

розкрутити глобус і зупинити його пальцем... А далі починаються дива! 

Надзвичайно цікаві історії для дітей рівненської письменниці Марії Солтис-

Смирнової запрошують юних читачів опинитися віч-на-віч із дивовижним та 

чарівним. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

234. Тимчак М. Дарунок від Миколая : вірші для мол. та 

серед. шк. віку / М. Тимчак. – Рівне : Письмен. робітня 

«Оповідач», 2020. – 16 с. 
Узимку, коли дитячі сни пахнуть ялинкою і помаранчами, до чемних 

малюків обов’язково приходить Святий Миколай. Цьогоріч, юний друже, він 

покладе тобі під подушку «Дарунок від Миколая» – нову книжечку віршів 

письменника Миколи Тимчака. Прочитай її – і ти неодмінно любитимеш 



72 

калинову мову, шануватимеш сім’ю та родину і навчишся берегти свою 

українську державу. 
 

235. Ус А. Остання надія Землі, або Завдання – врятувати! : 

казк. повість / А. Ус. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 116 с. 
Ця казкова повість призначена для дітей восьми-тринадцяти років. У 

цікавій та доступній формі розповідається про світ, в якому ми живемо, 

зокрема про природу і ставлення людей до неї. Як і повинно бути у казці, 

боротьба добра зі злом, в якій, з одного боку, виступають юні представники 

нашої планети, а з іншого – жорстокі й аморальні пришельці-загарбники, 

увінчується перемогою добра. Усе ж, головна думка полягає в іншому: щоб 

наша планета і справді була прекрасною, такою, якою постає з космічних 

висот і на якій хотілося б жити, про неї має подбати все людство – 

представники всіх континентів і країн. Бо тільки таке єднання довкола 

загальнолюдських ідеалів буде життєдайним і творчим. 
 

236. Яблоцький С. Рівненський ґудзик : казка / 

С. Яблоцький ; іл. худож. А. Лєдяєвої. – Рівне : Формат-А, 2020. – 

32 с. : іл. 
Казка «Рівненський ґудзик» належить авторові-початківцю у царині 

художньої літератури. Цікаво те, що вигадка тісно переплетена із життям, 

адже події відбуваються у реальному часі і місці, але з казковим персонажем, 

який відчайдушно намагається збагнути, хто він, і знайти своє призначення. 

Сюжетну лінію підсилюють яскраві ілюстрації молодої художниці, які 

переносять читача на реальні вулиці сучасного міста Рівне, яким мандрує 

головний персонаж – ґудзик Зеля. 
 

237. Ярмолюк Л. Ведмежатко Тимі : дит. оповідання / 

Л. Ярмолюк ; худож. О. Сиротюк. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 

28 с. : іл. 
Збірка складається з трьох оповідань: «Ведмежатко Тимі», «Як півник 

лисичку перехитрив», «Молода вовчиця» та передмови, в якій авторка 

зробила присвяту своїй онуці Анастасії та всій дружній читацькій родині. 

Для старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. 
 

238. Ярмолюк Л. Лети, моя пташко! / Л. Ярмолюк ; худож. 

В. Артенюк-Федосова. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 36 с. : іл. 
Книга вчить добру, повазі до навкілля, толерантному ставленню до 

обставин, до тварин, птахів, бережливому відношенню до природи. Ця книга 

присвячена інклюзивному вихованню дітей. Для дошкільнят і дітей 

молодшого шкільного віку. 
 

Див. також № № 71, 211 
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ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ. БІОГРАФІЇ  

 

Географія 
 

239. Географія, туризм і природокористування – 2019 : 

матеріали Регіон. студ. наук. конф. каф. туризму та готельно-

ресторанної справи у Нац. ун-ті водн. гос-ва та 

природокористування, м. Рівне, 14 трав. 2019 р. / гол. ред. 

В. С. Мошинський. – Рівне : Вид. О. Зень, 2020. – 116 с. 
Матеріали конференції вміщують статті, які розкривають теоретико-

методологічні засади дослідження туристичної складової мінерально-

ресурсної, меліоративної географії, географічні та економічні аспекти 

дослідження туристично-рекреаційного комплексу Рівненської області.  

 

Історія 
 

240. Бородій Б. Село вдів або вишневі Просівці : літ.-худож. 

вид. / Б. Бородій. – Рівне : Формат-А, 2019. – 96 с. : іл. 
У книжечці спогадів автор, уродженець села Просівці Теорнопільської 

області, який проживав у ньому перші 19 років, намагається зібрати історичні 

свідчення, спогади старожилів про його виникнення. У своєрідній формі 

подорожі вулицями та садибами села автор пригадує його колишніх і 

теперішніх жителів. Спогади перегукуються з гірким минулим і сьогоденням, 

втратами односельчан за останні десятиліття. З любов’ю і повагою автор 

описує навколишню природу, своїх трудолюбивих односельчан. Він 

поставив собі за мету донести до сучасного читача, що рідна земля завжди 

дорога кожній людині, а родичів і близьких, як і кожного сущого, слід 

поважати, берегти пам’ять батьківських могил. 

 

241. Герасимчук П. Злочини Москви на території 

Гощанського району Рівненської області в 1944–1951 роках / 

П. Герасимчук. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 716 с. 
Автор виносить подяку своєму дядькові Герасимчуку Микиті 

Васильовичу, та всім борцям за волю України. Тим, хто ризикуючи власною 

волею, а не рідко і життям, підтримував, допомагав УПА, їх сім’ям, родичам і 

тисячам людей-патріотам. Ця книга – пам'ять борцям за волю України. 

 

242. Жив’юк А. Антон Олійник: Нескорена мрія : наук.-

документ. вид. / А. Жив’юк. – Рівне : Дятлик М., 2019. – 312 с. 
Книга про прагнення людини до свободи – про українського 

повстанця Антона Олійника, який, втративши її, здійснив три успішні втечі з 



74 

найвідоміших гулагівських таборів – Волголагу, Мінлагу, Дубравлагу. Ця 

книга про прагнення людини до волі – про поєдинок, який вів Антон Олійник 

з комуністичним режимом: позбавлений особистої свободи, він виплекав і 

реалізував свою мрію про волю, ставши одним з тих, хто зруйнував міф про 

тоталітарну систему. Автор завдячує усім, хто сприяв у пошуку матеріалів та 

реалізації задуму цієї книги. 

 

243. Івчик Н. Зневажена іншість: етноконфесійна політика 

Російської імперії на Правобережній Україні (друга половина 

1850-х – початок 1880-х рр.) : монографія / Н. Івчик ; за ред. 

М. М. Гона. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 228 с. 
У імперії Романових, яка в основу свого соціокультурного фундаменту 

поклала православ’я та фактор походження підданих, царина 

етноконфесійних відносин виявилася однією із визначальних в її внутрішній 

політиці. Одночасно імперські загарбання, які фактично повсякчас визначали 

її зовнішньополітичне «амплуа», зумовили імператив утримання підкорених 

територій у складі держави. Відтак фактор політичної діяльності підданих 

став передумовою уникнення тиску з боку влади, їх дискримінації. Серед 

територій, які тривалий час перебували під владою імперії Романових – 

Правобережна Україна. Авторка монографії всебічно дослідила 

етноконфесійну політику влади в цьому регіоні, розкрила механізми, які 

використав центр задля їх інтеграції в імперію, а водночас важелі тиску й 

дискримінації, котрі виявилися невід’ємною складовою його 

етноконфесійної політики. 

Монографія адресована як експертам у царині етнополітики та історії, 

так і широкому колу читачів, котрі осмислюють суспільно-політичні процеси 

в їх етноконфесійних «шатах». 

 

244. Левчук І. Промоутерки змін: діяльність жіночих 

організацій у Польщі міжвоєнного періоду : монографія / 

І. Левчук ; за ред. М. М. Гона. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 

248 с. 
Книга присвячена проблемі емансипації жінок. Авторка досліджує цю 

тему на сюжетах, почерпнутих з історії Польщі міжвоєнного періоду. Героїні 

її оповіді – ті, хто своїми ідеями та справами сприяли формуванню нового 

образу жінки, подоланню усталених гендерних стереотипів. Авторка 

монографії розкрила жіночу історію в її національних шатах. Вона дослідила 

процес становлення й діяльності польських, українських та єврейських 

жіночих організацій. Книга буде цікавою історикам, спеціалістам ґендерних 

студій, усім, хто цікавиться питаннями жіночих організацій. 
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245. Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. 

/ В. Атаманенко, М. Близняк, Л. Войтович [та ін.] Вид. 2-ге, 

перероб. і допов. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2020. – 568 с. 
У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України 

з скіфських часів до сучасності, простежено головні етапи державотворення, 

проаналізовано збройну агресію Російської Федерації проти України. Окремо 

з’ясовано внесок у становлення і поступ вітчизняної воєнної справи видатних 

військових діячів. 

 

246. Стежками УПА. Рівненщина : путівник / упоряд. 

В. Русанов, Ю. Ткачук. – Рівне : Естеро, 2019. – 120 с. 
До путівника увійшли інформаційні статті, світлини пам’ятників, 

пам’ятнних знаків, меморіальних об’єктів, кладовищ та окремих могил, що 

увіковічнюють пам'ять героїчного подвигу воїнів Української Повстанської 

Армії на Рівненщині. 

 

Див. також №№ 249, 275. 

 

ДОДАТКИ 

 

Видання, що продовжуються 

 

247. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва 

«Афіна» каф. культурології та музеєзнавства. / Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т ; за ред. В. Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 

19. – 146 с. 
У наукових статтях альманаху розкриваються питання історико-

культурної ретроспективи людської творчості, теоретико-методологічний 

аспект культурної діяльності, педагогічні проблеми сучасної вищої школи, 

культурно-мистецької парадигми України в розмаїтті виявів. 

 

248. Актуальні проблеми літературознавчої термінології :  

наук. зб. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; гол. ред. Є. М. Васильєв. – 

Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 3. – 184 с. 
Третій випуск наукового збірника складено на основі доповідей 

учасників однойменної ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Рівненський державний гуманітарний університет, 14–15 травня 2020 року). 

До видання увійшли статті вчених з України, Білорусі, Польщі, Росії та 

Узбекістану, які присвячені різним аспектам вивчення термінології сучасного 

літературознавства (теоретичні аспекти літературознавчої термінології, 
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термінологічні проблеми історико-літературного процесу, термінологічні 

питання генології, проблеми драматургічної термінології, проблеми 

термінологічних видань, методики викладання літератури).  

 

249. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : 

зб. наук. пр. Кн. 1 / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. 

Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 31. – 220 с.  
Збірник містить результати наукових пошуків з актуальних проблем 

української та всесвітньої історії, міжнародних відносин, є історико-

краєзнавчим науковим дискурсом, висвітлює проблеми джерелознавства та 

історіографії. У кінці збірника подаються рецензії, анотації та огляди. Для 

науковців, викладачів, аспірантів та студентів історичних факультетів. 

 

250. Археологічні зошити з Пересопниці : зб. наук. пр. / 

Культур.-археолог. центр «Пересопниця» ; ред. Б. А. Прищепа. –

Рівне : Формат-А, 2020. – Вип. 7 : Матеріали наук.-практ. конф. 

«Нові дослідження пам'яток археології на Волині» [Пересопниця 

], 15–16 листоп. 2019 р. – 180 с. 
У збірнику вміщено матеріали науково-практичної конференції «Нові 

дослідження пам’яток археології на Волині», яка відбулася 15–16 листопада 

2019 р. Статті присвячені проблемам археології давньоруського міста 

Пересопниці, з   окрема, та Волині в цілому. Опубліковано нові матеріали та 

результати археологічних досліджень на території краю. Для археологів, 

істориків, краєзнавців та всіх шанувальників давньої історії Волині. 

 

251. Вісник Навчально-наукового інституту автоматики, 

кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП : зб. наук. пр. / 

Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: П. М. 

Мартинюк (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 6. – 

94 с. 

 

252. Вісник Навчально-наукового інституту автоматики, 

кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП : зб. наук. пр. / 

Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; гол. ред. П. М. 

Мартинюк (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 7. – 

94 с. 
У збірниках опубліковані наукові статті, що описують 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.  
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253. 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 [та ін.] ; літ. ред. 

О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 3 (87). – 193 с. 

254. 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 [та ін.]. – Рівне : 

НУВГП, 2019. – Вип. 4 (88). – 387 с. 

255. 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 [та ін.] ; літ. ред. 

О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 1 (89). – 262 с. 

256. 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 [та ін.] ; літ. ред. 

О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2 (90). – 281 с. 
У збірниках опубліковано наукові статті з економічних наук. 

Призначено для наукових працівників, державних службовців, викладачів 

закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти всіх рівнів і представників 

бізнесу. 

 

257. Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / 

Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: 

В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна [та ін.] ; літ. ред. 

О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2 (86). – 140 с. 

258. Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / 

Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: 

В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна [та ін.] ; літ. ред. 

О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 1 (89). – 125 с. 
У збірниках опубліковані наукові статті з екології, 

сільськогосподарських меліорацій, агроґрунтознавства та агрофізики, 

раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів. 

Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів. 
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259. 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 [та ін.]. – Рівне : 

НУВГП, 2019. – Вип. 1 (85). – 282 с. 

260. 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 [та ін.]. – Рівне : 

НУВГП, 2019. – Вип. 2 (86). – 260 с. 

261. 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 [та ін.]. – Рівне : 

НУВГП, 2019. – Вип. 3 (87). – 204 с. 

262. 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 [та ін.]. – Рівне : 

НУВГП, 2019. – Вип. 4 (88). – 190 с. 

263. 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 [та ін.]. – Рівне : 

НУВГП, 2020. – Вип. 1 (89). – 206 с. 

264. 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 [та ін.]. – Рівне : 

НУВГП, 2020. – Вип. 2 (90). – 211 с. 
У збірниках опубліковано наукові статті з раціонального 

використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, 

машинознавства. Призначений для наукових працівників, інженерів, 

аспірантів та студентів навчальних закладів. 

 

265. Дубенський науковий вісник : зб. наук. пр. : / Держ. іст.-

культ. заповідник м. Дубна ; гол. ред. Л. Кічатий. – Рівне : 

Формат-А, 2019. – Вип. 2 : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 

присвяч. 85-річчю музейної справи на Дубенщині. – 261 с. : іл. 
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Науковий збірник, присвячений 85-річчю музейної справи на 

Дубенщині, містить статті з історії і сьогодення музейної справи, 

дослідження біографій і творчих доробків музейників, митців, науковців, 

результати краєзнавчих і джерелознавчих досліджень. Видання розраховане 

на істориків, краєзнавців, музейних працівників, викладачів, студентів, учнів. 

 

266. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т ; упоряд. О. Б. Петренко. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 

11, т. 1. – 225 с. 

267. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т ; упоряд. О. Б. Петренко. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 

11, т. 2. – 227 с. 

268. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т ; упоряд. О. Б. Петренко. – Рівне : РДГУ, 2020. –Вип. 

12. – 299 с. 
До збірників увійшли публікації з теорії і методики освіти та 

виховання. У наукових розвідках представлено різновекторність сучасних 

підходів до змісту, форм і технологій освітнього процесу, починаючи від 

довкілля і завершуючи вищою школою. 

 

269. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. 

наук. пр. / Uniwersytet Rzeszowski wydzial Muzyki ; Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – Вип. 

6. – 272 с. 
Збірник наукових праць присвячений актуальним питанням 

професійної підготовки фахівців мистецького напряму. Висвітлюються 

сучасні методологічні підходи розвитку творчої особистості студентів, 

охарактеризовано особливості музично-педагогічної діяльності. Для 

викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, науковців і 

працівників в галузі музичної педагогіки та мистецтвознавства. 

 

270. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали 

XII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, 

м. Рівне, 15 трав. 2019 р. : Психолого-пед. напрям / Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т. ; редкол.: Р. М. Постоловський [та ін.]. – Рівне : 

РДГУ, 2019. – 273 с. 
У збірнику опубліковані статті студентів Рівненського державного 

гуманітарного університету – майбутніх програмістів, дослідників природи, 

істориків, філологів та економістів. Призначений для наукових працівників, 

інженерів, аспірантів і студентів вишів. 
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271. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-

т «Остроз. акад.» ; редкол.: Ю. В. Шулик (голов. ред.), Л. В. Козак 

[та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2020. – № 17 (45). – 139 с.  

272. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-

т «Остроз. акад.» ; редкол.: Ю. В. Шулик (голов. ред.), Л. В. Козак 

[та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2020. – № 18 (46). – 119 с.  
Містяться наукові статті з проблем економічної теорії, 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. 

 

273. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-

т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), 

Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. 

акад.», 2020. – Вип. 10. – 150 с. 

274. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-

т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), 

Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. 

акад.», 2020. – Вип. 11. – 206 с. 
У збірниках висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в 

різних сферах теорії і практики психологічної науки. Зміст збірників 

стосується багатьох питань загального та спеціального характеру, а саме: 

проблеми особистості та загальної психології; проблеми педагогічної та 

вікової психології; проблеми когнітивної психології; проблеми соціальної 

психології та психології мас та ін. Рекомендовано науковцям, викладачам, 

учителям, методистам, студентам. 

 

275. Повстанська ватра : літ.-худ. альм. / голов. ред.: 

І. С. Мостепан; упоряд.: Н. А. Диб’як. – Рівне : Волин. обереги, 

2020. – Вип. 2. – 200 с. 
2-й випуск альманаху продовжує провідну для видання тематичну 

лінію боротьби українського народу за свою свободу та незалежність, за 

становлення та зміцнення держави України. Публіцистичні, прозові, поетичні 

та мистецькі твори відомих у краї авторів окреслюють ретроспективні 

паралелі у зображенні суспільно-політичного поступу українців від героїчних 
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протистоянь легендарної Української Повстанчої Армії до народних 

революцій нинішньої доби, самовідданої стійкості українських захисників у 

війні з російським агресором. Для широкого кола читачів. 

 

276. Погорина : літ.-краєзнав. альм. Рівненщини / голов. 

ред: Г. Гнатюк. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2020. – 

Вип. 32. – 252 с. 
Літературно-краєзнавчий альманах знайомить читачів з творчістю 

рівненських письменників, митців, краєзнавців, журналістів, науковців. У 

розділі «Проза» містяться твори Василя Басараби, Сергія Курінного, 

Олександра Євтушка, Лідії Рибенко, Зої Дідич, Олени Медведєвої, 

Володимира Савчука, Ігоря Кирʼянчука. Свої поезії представили: Микола 

Тимчак, Василь  Басараба, Микола Береза, Петро Велесик, Анна Лимич, 

Галина Гнатюк, Лідія Гольонко, Неоніла Дибʼяк, Світлана Луцкова, Ніна 

Дворецька та Валентина Люліч. Свої твори для дітей в альманасі розмістили 

письменники Микола Тимчак, Валентина Люліч, Лідія Гольонко, Тетяна 

Собецька, Іван Сидорчик, Олександр Берестяний. 

 

277. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-

виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / А. С. Дем'янчук 

(голова редкол.), В. І. Борейко, Т. Л. Груба [та ін.]. – Рівне : МЕГУ 

ім. акад. С. Дем'янчука, 2020. – Вип. 1 (23). – 187 с. 

 

278. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-

виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / А. С. Дем'янчук 

(голова редкол.), В. І. Борейко, Т. Л. Груба [та ін.]. – Рівне : МЕГУ 

ім. акад. С. Дем'янчука, 2020. – Вип. 2 (24). – 105 с. 
У збірниках містяться наукові статті викладачів Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, 

інших закладів вищої освіти та установ, які розкривають питання місця 

педагогічної освіти, інформаційних систем та технологій, фізичного 

виховання, спорту та здорового способу життя у підготовці молодого 

покоління та формуванні громадянських цінностей як основи 

демократичного суспільства. 

 

279. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та 

споруди / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; 

редкол.: Є. М. Бабич (відп. ред.), Т. Н. Азізов [та ін.]. – Рівне : 

Волин. обереги, 2019. – Вип. 37. – 448 с. 
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280. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та 

споруди / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; 

редкол.: Є. М. Бабич (відп. ред.), Т. Н. Азізов [та ін.]. – Рівне : 

Волин. обереги, 2020. – Вип. 38. – 350 с. 
У збірниках наведені нові результати фундаментальних та прикладних 

досліджень в області будівельних матеріалів та технологій їхнього 

виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім 

впливам, методи їхнього розрахунку. Висвітлені окремі питання розрахунків 

та підсилення будівельних конструкцій, будівель і споруд. Призначений для 

наукових працівників, спеціалістів проектних організацій і виробничих 

підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів 

навчальних закладів будівельного напряму. 

 

281. Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. 

пр. / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: 

В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна [та ін.]. – Рівне : 

НУВГП, 2019. – Вип. 3–4. – 192 с. 

282. Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. 

пр. / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.: 

В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна [та ін.] /. – Рівне : 

НУВГП, 2020. – Вип. 1–2. – 131 с. 
У збірниках опубліковані статті, у яких досліджені стратегія і тактика 

державного управління, економічні проблеми державного управління, подані 

теоретичні основи формування механізму державного управління охороною 

здоров’я, відображено сутність стратегічної парадигми самоменеджменту, 

висвітлено розвиток процесу децентралізації в Україні та досвід реформи 

децентралізації у Польщі та ін. Призначений для наукових працівників, 

інженерів, аспірантів і студентів вишів. 

 

283. Студентський вісник Національного університету 

водного господарства та природокористування / Нац. ун-т водн. 

госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський 

(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2 (12). – 160 с. 

284. Студентський вісник Національного університету 

водного господарства та природокористування / Нац. ун-т водн. 

госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський 

(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 1 (13). – 157 с. 
У збірниках опубліковані статті студентів з раціонального 

використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, 

машинознавства, економіки, права. Призначений для наукових працівників, 

інженерів, аспірантів і студентів вишів. 



83 

285. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку 

: наук. зб. = Ukrainian culture: the past, modern, ways of development 

: Scientific journals / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; за заг. ред. В. Г. 

Виткалова [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 30. – 200 с.285.  

286. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку 

: наук. зб. = Ukrainian culture: the past, modern, ways of development 

: Scientific journals / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; за заг. ред. В. Г. 

Виткалова [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 31. – 198 с. 

287. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку 

: наук. зб. = Ukrainian culture: the past, modern, ways of development 

: Scientific journals / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; за заг. ред. В. Г. 

Виткалова [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 32. – 243 с. 
У збірниках вміщено статті науковців вищих навчальних закладів, 

присвячені розгляду історико-мистецької проблематики преважно 

західноукраїнських теренів. Певна частина матеріалу висвітлює різнобічні 

грані теоретико-методологічних проблем українського мистецтва. Окремий 

розділ складають повідомлення, огляди та рецензії. Для науковців, студентів, 

аспірантів та усіх, хто цікавиться вітчизняною історико-мистецькою 

спадщиною. 

 

 

Видання РОУНБ, опубліковані в мережі Інтернет 

 

288. Бібліотека – центр розвитку неформальної освіти : зб. 

ст. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. 

асоц. ; ред.-упоряд.: Н. П. Волян ; ред.: О. М. Зень ; відп. за вип.: 

О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2019. – 35 с.  
Збірник містить матеріали доповідей і повідомлень круглого столу 

«Бібліотека – центр розвитку неформальної освіти», який відбувся у 

Рівненській ОУНБ 7 листопада 2019 р. за участі спеціалістів обласних, 

міських, районних, сільських бібліотек Рівненської області. У публікаціях 

охарактеризовані освітні програми, які набули поширення у публічних 

бібліотеках області: цифрова грамотність дорослих, мовно-лінгвістичні, 

культурно-мистецькі, ековиховання, особистісного розвитку тощо. До 

збірника також включено програму заходу та рекомендації круглого столу. 

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей. 

 

289. Мапа бібілотечного досвіду : огляд інновац. бібл. 

досвідів та впровадж. бібл. послуг / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка 

; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; ред.-упоряд.: Н. П. Волян ; 



84 

ред.: О. М. Зень ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 

2019. – 59 с. : фот. 

 

290. Мапа бібілотечного досвіду : огляд інновац. бібл. 

досвідів та впровадж. бібл. послуг / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка 

; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд. Н. П. Волян ; ред. 

О. Л. Промська ; відп. за вип. О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 

2020. – 45 с. : фот. 
Збірники «Мапа бібліотечного досвіду» містять огляди бібліотечних 

практик щодо втілення інновацій обласними, районними, міськими та 

сільськими бібліотеками Рівненської області. Розглядається досвід публічних 

бібліотек Рівненщини, реалізований упродовж 2019–2020 років у напрямі 

промоції книг та читання, бібліотечного обслуговування дітей, молоді та 

дорослих, популяризації історичної та культурної спадщини краю, розвитку 

компетенцій користувачів та бібліотекарів. Матеріал розташовано за 

алфавітом назв районів області. Першими представлено досвіди бібліотек м. 

Рівне. У межах міста, району послідовно подаються практики обласних, 

центральних, міських та сільських філій.  

 

291. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. 

покажч. за IV кв. 2019 р. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; 

упоряд.: Н. М. Кожан ; ред.: І. В. Давидчук ; відп. за вип.: 

В. П. Ярощук. – Рівне : [б. в.], 2020. – 130 с. 
У покажчику включено відомості про статті з газет і журналів та книги 

з питань краєзнавства, що надійшли до Рівненської обласної універсальної 

наукової бібліотеки у IV кварталі 2019 р. Покажчик розрахований на 

краєзнавців, викладачів, студентів, та всіх, хто цікавиться краєзнавством або 

популяризує літературу про рідний край. 

 

292. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. 

покажч. за ... / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. 

Л. А. Степанюк ; ред. З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – 

Рівне, 2020. – 

I кв. 2020 р. – 178 с. 

ІІ кв. 2020 р. – 174 с. 

ІІІ кв. 2020 р. – 192 с. 
У бібліографічні посібники включено відомості про статті з газет і 

журналів та книги з питань краєзнавства, що надійшли до Рівненської 

обласної універсальної наукової бібліотеки у I–IІІ кварталах 2020 р. 

Покажчики розраховані на краєзнавців, викладачів, студентів, та всіх, хто 

цікавиться краєзнавством або популяризує літературу про рідний край. 
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293. Посилення спроможності публічних бібліотек в 

контексті цифровізації суспільства : матеріали круглого столу, м. 

Рівне, [23 верес. 2020 р.] / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Рівнен. 

обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; уклад. Н. П. Волян ; наук. ред., 

редагування О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2020. – 44 с. 
До збірника увійшли тези повідомлень та публікації учасників 

круглого столу «Посилення спроможності публічних бібліотек в контексті 

цифровізації суспільства», які відбувся онлайн 23 вересня 2020 року за 

ініціативи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки та 

громадської організації «Рівненське обласне відділення Української 

бібліотечної асоціації». У матеріалах збірника розкриті такі питання: 

формування та розвитку цифрових знань та компетентностей сучасної 

людини через послуги публічних бібліотек міст та сільської місцевості; роль 

інформації та інформаційної грамотності у створенні цифрових компетенцій 

громади; проблеми формування цифрових компетенцій сучасного 

бібліотекаря тощо. 

До збірника включені програма онлайн-події та рекомендації, які були 

підготовлені за результатами круглого столу. 

 

294. Промоція читання та реалізація кроссекторальних 

літературних проєктів у бібліотеках області : зб. ст. / Рівнен. обл. 

універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; ред.-

упоряд.: Н. П. Волян ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: 

О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2020. – 47 с.  
Збірник містить матеріали доповідей і повідомлень круглого столу 

«Промоція читання та реалізація кроссекторальних літературних проєктів у 

бібліотеках області», який відбувся в онлайн-форматі 9 липня 2020 р. за 

участі спеціалістів обласних, міських, районних, сільських бібліотек 

Рівненської області. У публікаціях висвітлені питання практичної діяльності 

публічних бібліотек у напрямі популяризації читання, зокрема просування 

читання серед різних груп користувачів, реалізація інтерактивних проєктів 

про літературу, розвиток партнерств, подолання викликів, спричинених 

пандемією і розвиток нових культурних практик в умовах, що склалися.  
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Література авторів Рівненщини, 

видана за межами області 

 

295. Ґінчанка З. Жар птах : вибр. поезії / З. Гінчанка ; пер. 

Я. Поліщука. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 96 с. : іл. 
Самобутня постать Зузанни Ґінчанки (1917–1944) лише в останні роки 

привернула увагу українського читача. Народжена в Києві у єврейській сім’ї, 

вона стала відомою польською поетесою міжвоєнного періоду. Однак життя 

Зузанни було коротким яскравим спалахом, адже у віці 27 років стала 

жертвою Голокосту. Пристрасна лірика поетеси – це не тільки явище її 

небуденного таланту, а й живе свідчення трагедії єврейського народу, 

уособлення великої творчої енергії, якій не судилося бути реалізованою. 

Збірка містить переклад п’ятдесяти найкращих поезій Зузанни Ґінчанки. 

Видання проілюстроване архівними фотографіями Ґінчанки. 

 

296. Ірванець О. Три плюс два : вибр. пєси / О. Ірванець ; 

післямова Г. Улюри. – Київ : Люта справа, 2020. – 166 с. 
Збірка п’єс Олександра Ірванця містить п’ять різних текстів. Деякі з 

цих п’єс ставилися на сценах Німеччини, США, Польщі, Хорватії, 

виконувалися в Україні на професійному й аматорському рівнях. Головний 

герой п’єс – наш сучасник, прогресивний і свідомий відповідальності своєї 

суспільної місії, яку йому випало виконувати у нелегкий і суворий час.  

 

297. Намозов О. Сашко Білий : життя, мов спалах / 

О. Намозов. – Тернопіль : Крила, 2020. – 144 с. ; фот. 
Олександр Музичко («Сашко Білий») був непересічною особистістю у 

плеяді українського національно-визвольного руху. Член УНА–УНСО, Герой 

Чеченської війни, керівник бойового підрозділу УНА–УНСО «Вікінг», 

керівник особистої охорони президента Ічкерії Джохара Дудаєва, 

майданівець, координатор силового блоку «Правого сектору» в Західній 

Україні. Його іменем була названа вулиця в Грозному, а про його подвиги 

складали легенди. Вбитий двома пострілами в серце в ніч із 24 на 25 березня 

2014 року працівниками МВС. Книга матеріалів, спогадів і фотодокументів 

про Сашка Білого буде цікавою усім, кому не байдужа історія сучасної 

України та її визначні імена. 

 

298. Поліщук Я. Пошуки Східної Європи: тіні минулого, 

міражі майбутнього / Я. Поліщук. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2020. 

– 192 с. 
У центрі уваги автора – Східна Європа як ідеологічний конструкт, що 

склався у ХХ ст. і нині продовжує шукати властиву для нього сутність. 
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Предметом аналізу є складні та неоднозначні процеси, що формують поняття 

Східної Європи. У минулому цей регіон був об’єктом непростої історії, що й 

досі відлунює у його постколоніальних і посткомуністичних тенденціях. 

Водночас автор спостерігає поступове формування нових якостей, які 

змінюють цей регіон. Символічні кордони Європи сьогодні стрімко 

зміщуються, а її пограниччя означує Україну як континентальний форпост, 

який у перспективі впливатиме на європейську ідентичність. 

 

299. Пшеничний М. І. Віче під калиною : вірші та пер. з 

різних мов / М. І. Пшеничний. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л. 

С., 2020. – 92 с. 
Автор у своїй збірці розглядає віче з дружньою родиною, яка зібралася 

під калиною, щоб поговоримо про вічне і непроминуще, що болить, і що 

втішає кожного, що додає сили жити і творити, простягати дружню долоню 

допомоги і спиратися на чиєсь надійне плече, що викликає жаль і дарує 

сльози радості. Мова поезії доступна кожному. Письменник звертається до 

побратимів і посестер по перу, з ким Доля звела на земному шляху, чиї слова 

вразили і змусили замислитись по-українськи, бо так відчув кожного і 

переклав рідною мовою, щоб і земляки змогли спрагло припасти до джерел 

інших народів.  

 

300. Пшеничний М. І. 65 доль у моїй долі : спомини-есе 

Бувальщини / М. І. Пшеничний. – Хмельницький : Вид. Стасюк 

Л. С., 2020. – 96 с. 

Автор описує зустрічі та знайомства із майстрами слова, митцями, 

творчими і звичайними людьми. У кожного він вчився справжності, 

людяності, мудрості та оптимізму. Про це і йдеться у його новій книжці, яка 

вийшла з присвятою до  його 65-річчя. А це – 65 доль, 65 кроків, 65 життєвих 

уроків. 

 

301. Рибенко Л. Коло : роман / Л. Рибенко. – Київ : 

Ярославів Вал, 2020. – 256 с. 
Новітній світ – оцифрований, мріяний-переміряний, вивчений-

перевивчений, постійно фіксований у різних ракурсах і якостях, – здавалося 

б, увесь на виду. Чим іще можна здивувати сучасну людину? Хіба тим, що 

ще не потрапило до стрічки новин. Але не тому, що воно неявне! Насправді 

воно не менш зриме, як і все видиме, просто не всім дано його побачити, а 

головне – відчути … Про це описує у своєму романі рівненська письменниця 

– Лідія Рибенко. 
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302. Циганчук К. А. Кубик Рубіка / К. А. Циганчук ; іл. 

М. І. Дубровського ; худож.-оформлювач М. С. Мендор. – Харків : 

Фоліо, 2020. – 253 с. : іл. – (Поліцейський детектив). 
Авторка розповідає про детективну історію, яку розслідує слідчий 

Єгор Скляр і патрульна Власта Коваль, які опинилися у вирі смертельно 

небезпечних подій, що матимуть непередбачувані наслідки. Але ризик не 

зупиняє слідчого, який прагне викрити злочинців і розв’язати драматичну 

загадку зникнення і загибелі молодої пари. Про детективні історії 

розповідається у даній книзі. 

 

303. Циганчук К. А. Убивця з підземелля / К. А. Циганчук ; 

іл. М. І. Дубровського ; худож.-оформлювач М. С. Мендор. – 

Харків : Фоліо, 2020. – 252 с. : іл. – (Поліцейський детектив). 
Про таємницю розкриття вбивства молодої жінки, про детективні 

історії розслідування слідчого Єгора Скляра і патрульної Власти Коваль 

розповідає авторка поліцейського детективу. Розповідь заснована на 

реальних подіях, але усі імена, дати й локації змінені. 
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