ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
1. Пащук І.Г. Літературнокраєзнавча енциклопедія Рівненщини. – Рівне: Волинські обереги,
2005. – 212 с.: іл.
Енциклопедичне видання, над
яким автор працював маже 30 років,
охоплює майже повністю літературно-краєзнавчі сторінки історії Рівненщини від давнини до наших днів.
Подаються короткі біографії українських і зарубіжних письменників, літературознавців і окремих дослідників різних національностей, які народилися, проживали, працювали, творили чи перебували у краї, присвятивши йому свої публікації, фіксуються окремі події літературного
життя і помітні книжкові видання, літературні об'єднання і гуртки, увіковічення пам'яті літераторів тощо, наводяться деякі короткі джерельні
приписи.
Видання розраховане на широке
коло читачів, усіх, хто цікавиться, вивчає, досліджує чи популяризує
знання з літературного краєзнавства.
2. Рівненщина запрошує. Welcome to Rivne region / Рівнен. обл.
держ. адміністрація; Голов. упр. економіки. – Рівне: ТзОВ “Ілко”, 2005. –
8 с. (укр., англ.)
У яскраво ілюстрованому виданні
українською та англійською мовами
подано історичну довідку про Рів11

ненську область, відомості про промисловість, сільське господарство,
екологію, культуру, туризм краю.
Розраховано на широке коло читачів, які цікавляться Рівненщиною.
ІСТОРІЯ КРАЮ
3. Вакулка А.Ф. Ніл Хасевич –
художник-борець. “...Я б’юся різцем і долотом...”. – Рівне: Волинські
обереги, 2005. – 68 с. + іл.: 8 с.
Читачам пропонується перша
книга Анатолія Вакулки, директора
Костопільського районного краєзнавчого музею. Автор розповідає про
життєвий і творчий шлях відомого
художника-графіка Ніла Хасевича,
уродженця с. Дюксин Костопільського повіту на Волині
Ніл Хасевич – великий патріот,
син України, до кінця розділив долю
її. Цьому жертовному служінню він
підкорив своє фізичне й духовне
життя і поклав його на вівтар волі та
державної незалежності. Велика праця у підпіллі, співробітництво у повстанських часописах – то безсмертна сторінка у житті художника, правдиве зображення повстанських буднів, увічнення слави УПА, їдка критика на поневолювачів, розкриття
облудної суті більшовизму. Своєю
позицією і своїм місцем у визвольній
боротьбі Ніл Хасевич підтверджує
духовний світ борців того часу за самостійну Україну.
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4. Висоцьк: із глибини віків до
сьогодення. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 180 с.
У книзі, виданій з нагоди 1000ліття Висоцька, вміщено історичні
дослідження, розвідки, хронологічні
матеріали, архівні документи, спогади громадських діячів, учасників подій та інші джерела, які, починаючи з
першої письмової згадки про Висоцьк (1005 рік), розповідають про
економічний і культурний розвиток
села, головні соціально-політичні та
суспільні події з найдавніших часів
до сучасності.
5. Виткалов В.Г., Пономарьова
Т.О. Берестецька битва 1651 року
мовою документів: за матеріалами
наук. спадщини І.К. Свєшнікова.
Хрестоматія. – Рівне: РДГУ, 2005. –
404 с.
У представленій роботі здійснено
спробу відтворити підготовку та хід
Берестецької битви 1651 року як визначної
події
національновизвольної війни (1648-1657 рр.) під
проводом Б. Хмельницького за допомогою численних архівних документів, зокрема листування польської
та української керівної верхівки, приватних і урядових осіб, зізнань полонених, а також розглянути зазначену подію на підставі наявних історичних джерел – щоденників, літописів, спогадів, записок, тощо, праць
істориків – сучасників битви і прослідкувати відгомін подій, пов’язаних
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із Берестечком в історіографії ХVIIIХХ століть, зразках народної творчості, іконографічних джерелах та
археологічних знахідках.
Значна частина матеріалу вперше
у такому контексті вводиться до наукового обігу.
Для викладачів історії, народознавства, краєзнавства, зарубіжної і
української культури, учнів і студентів та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історією.
6. Гон М. Із кривдою на самоті:
Українсько-єврейські взаємини
на західноукраїнських землях у
складі Польщі (1935-1939): Монографія. – Рівне: Волинські обереги,
2005. – 192 с.
Книга М. Гона – спроба комплексного
дослідження
українськоєврейських взаємин у Західній Україні 1935-1939 рр. Європейські політичні та економічні процеси, на думку автора, - фактори, що сприяли
усталенню конфліктного характеру
стосунків українців та євреїв. При
цьому жодна сторона на виявила готовності до взаємодії в боротьбі з
кривдою, якої вони зазнавали в передвоєнній Польщі.
Книга адресована історикам, краєзнавцям, студентам та широкому колу читачів, що цікавляться міжнаціональними відносинами.
7. Книга Пам’яті і Слави Волині. Т.1. Тернопільська обл. Шумський р-н / За ред. П. Домащука. – Рі14

вне: “ППДМ”, 2005. – 496 с.
До книги увійшли матеріали досліджень, що їх проводив автор протягом останніх двадцяти п’яти років.
Використані архівні матеріали, літературні дані, спогади учасників подій, очевидців, а також родичів політв’язнів та репресованих. Вміщено
також дереворити Ніла Хасевича із
серії “Волинь у боротьбі”.
8. Орел Я.І. Зарубцювалось у
пам'яті моїй... - Рівне: Волинські
обереги, 2005. -124 с., іл.
Перед вами — книга-сповідь,
книга-спомин, книга пам'яті односельцям, щиро-трепетну данину яким і
віддає краєзнавець Яким Орел, описуючи події на своїй малій батьківщині - у селі Садовому на Гощанщині, - датовані, головним чином, першого половиною XX ст. та кількома
наступними десятиріччями. Це і
встановлення влади більшовиків перед початком громадянської війни, і
сама війна, і двадцятиліття польського панування, і національновизвольні змагання 1940-х pp. Позаяк
автор здебільшого сам був безпосереднім учасником описаного, то це
— яскраві свідчення з перших уст. А
тому читається вона легко, на одному
подиху, з великим інтересом.
Паралельно в краєзнавчій праці
дано ряд портретів визначних особистостей села Садове, піднято проблеми морально-етичного характеру.
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9. Сарненський район. – Сарни,
2005. – букл.
У буклеті розповідається про Сарненщину - центр Рівненського Полісся. Подаються короткі відомості
про історію та сьогодення краю, його економіку, освіту, культуру.
Інформація супроводжується яскравим ілюстративним матеріалом.
10. Федоришин М. Пересопницька Першокнига: До історії реформаційного руху в Україні. Книга
друга. – Рівне: Перспектива, 2005. –
84 іл.
Автор знайомить читачів з історією Пересопницького Євангелія
(1556-1561 рр.) – унікальної пам’ятки
українського рукописного мистецтва,
у якій вперше зроблено спробу замінити церковну-слов’янську мову богослужбових книжок українською.
Ця книга також про життя та діяльність людей, які були творцями
Української Першокниги,.
Автора книги відрізняє закоханість у культурно-мистецьку традицію Волині, що певною мірою
знайшло свій вияв і на сторінках цієї
книги.
У виданні вміщено багатий ілюстративний матеріал, значною мірою
виконаний рівненчанами.
Книга буде корисною для всіх,
хто цікавиться історією та культурномистецької спадщиною Волині або є
фахівцем у цій галузі.
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11. Шишко І.Ф., Шишко Н.І.
Святе джерело. Краєзнавчі замітки,
поетичні роздуми, короткі розповіді
про людей, чия доля пов’язана із
старовинним селом Липки на Рівненщині. - Рівне: Волинські обереги,
2005. - 92 с., іл.
У збірник «Святе джерело» покійного відомого краєзнавця Івана
Шишка та його дружини, педагога,
директора Липківського краєзнавчого музею на громадських засадах Ніни Шишко увійшли неопубліковані
краєзнавчі замітки про село, замальовки про його людей, а також поетичні роздуми Івана Шишка, пов'язані з цим краєм.
За проханням Ніни Шишко, статті, замальовки, замітки, інформації,
вірші, вміщенні у збірнику, не піддавалися літературному редагуванню, а
друкуються за оригіналами авторів.
В кінці збірника подано спогади і
відгуки про авторів книги.
ПРИРОДА.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
12. Боровець В.І., Лашта B.I.
Мандрівки
«Надслучанською
Швейцарією». Туристські маршрути Березнівщини за матеріалами
краєзнавчо-пошукової експедиції. Рівне: Волинські обереги, 2005. - 36
с.: іл.
Путівник ознайомлює читачів з
одним з найцікавіших куточків Українського Полісся - «Надслучанською
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Швейцарією», котра здавна приваблює дослідників і всіх шанувальників
природи та історії своїм багатством і
оригінальністю. Це є одночасно наукове дослідження і популярний нарис для всіх шанувальників минулого
і сучасного нашого краю.
13. Заповідне лісове урочище
“Сосонки” – смарагдовий скарб
Рівного: Путівник. – Рівне: ПП “Параграф+”, 2005. – 32 с.
У путівнику коротко розповідається про природні комплекси заповідного урочища “Сосонки”, яке
знаходиться на території Рівненського зоопарку, детальніше – про його
дивовижний рослинний світ.
Путівник складено з метою ознайомлення рівнян та гостей міста, студентів, школярів з природою нашого
краю, а також для підготовки фахівців екологічному напряму.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ
НАУКИ. МАТЕМАТИКА
14. Антонюк Р.А. Вища математика: Навч. посіб. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 246 с.
Навчальний посібник охоплює
передбачені робочими програмами
розділи курсу “Вища математика”
для студентів напряму підготовки
“Екологія” та інших, споріднених за
обсягом та змістом навчального матеріалу. Теоретичний матеріал проілюстрований прикладами і задача18

ми, у тому числі прикладного характеру. Крім того посібник містить необхідні для багатьох спеціальностей
додатки – “Наближені обчислення” і
“Проценти”.
15. Хижняков О.В. Основи теоретичної механіки в прикладах і
задачах: Кінематика. Статика: Навч.
посіб. – Рівне: НУВГП, 2004. – 284 с.:
іл.
У навчальному посібнику на великій кількості прикладів розглянута
методика розв’язання задач кінематики та статики. Мета посібника – допомогти читачу навчитися самостійно розв’язувати основні типи задач
На початку кожної теми конспективно наведені основні відомості з теорії, а в кінці її пропонуються задачі
для самостійного розв’язування.
Посібник розрахований на студентів технічних вузів і буде корисним
також викладачам при проведенні
практичних занять.
ФІЗИКА
16. Пятківська Н.А. Фізичний
практикум: Навчальний посібник.
– Рівне: НУВГП, 2005.-162 с.
В навчальному посібнику дано відомості про основні методи вимірювання фізичних величин, похибки
вимірювань і обробку результатів фізичного експерименту. Подано інструкції лабораторного практикуму.
Повністю описано зразки оформлення двох виконаних робіт.
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Навчальний посібник призначений для слухачів підготовчих відділень вузів. Може бути використаний
в школах, ліцеях, гімназіях.
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
17. Романчук С.В. Практикум з
інженерної геодезії: Навчальний
посібник. – Рівне: НУВГП, 2005. –
142 с.
В посібнику приведена програма
практики, загальні правила організації практики, внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки та пожежної охорони. Викладені основні
правила ставлення до геодезичних
приладів, і догляд за ними. Приведені методичні вказівки щодо виконання перевірок геодезичних приладів, визначення місця нуля вертикального круга теодоліта та приведення
його значення до нуля, відстаней нитковим віддалеміром та магнітного
азимута заданого напрямку.
Методично висвітлені питання
побудови топографічного плану наземними способами в крупному масштабі, рішення трикутників та чотирикутників без діагоналей, побудови полюсної мережі та обчислення
прямокутних координат точок. Приведені методичні вказівки з рішення
окремих інженерних задач.
Посібник призначений для надання допомоги студентам будівельних спеціальностей при вивченні курсу “Інженерна геодезія” і буде корисним фахівцям будівельного профілю.
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ЕКОЛОГІЯ
18. Кизима Р.А. та ін. Екологія
в будівництві / За ред. Р.А. Кизими.
– Рівне НУВГП, 2005. – 220 с.
У навчальному посібнику наведено необхідні теоретичні інженерні
питання охорони навколишнього
середовища в проектах будівель і
споруд. Висвітлюються питання екології в будівництві, надається існе
співі оцінка стану навколишнього міського середовища та техніка і технологія його захисту при будівництві, реконструкції та експлуатації будівель і споруд.
Призначається для студентів будівельних спеціальностей при виконанні і розробці розділів “Охорона
навколишнього середовища” в дипломному та курсовому проектуванні.
ТЕХНІКА
19. Бобровський А.Л. Екологія
поверхневих вод: Підручник: У 2-х
кн. Кн. 2. Основи інженерного
управління гідроекологічними процесами. – Рівне: Перспектива, 2005. –
331 с.
У книзі висвітлено основні особливості формування якості поверхневих вод і зміни їх ресурсів під дією
антропогенних факторів, класифікацію промислових стічних вод та методи їх очищення й умови відведення у водойми.
Висвітлено впливи гідроенергетичних і гідротехнічних об’єктів на
довкілля та особливості інженерного
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управління гідроекологічними процесами, екологічні вимоги до режимів функціонування меліоративних
систем та норм добрив. Описано основи екологічного моніторингу поверхневих вод.
Підручник відповідає програмам з
основ екології для підготовки фахівців за напрямами “Водні ресурси”,
“Будівництво”, “Екологія” та іншим,
які викладаються студентам ВНЗ.
20. Бобровський А.Л., Стефанишин Д.В. Термінологічний
словник з надійності та безпеки
гідротехнічних об’єктів: Словник,
довідкові матеріали. – Рівне: Перспектива, 2005. – 223 с.
У книзі наводиться термінологія з
нової галузі гідротехнічних знань –
надійності та безпеки гідротехнічних
об’єктів, що почала активно розвиватися і формуватися тільки в останній
час як в Україні, так і за кордоном.
Книга може бути корисною для
спеціалістів-гідротехніків, що вирішують практичні задачі аналізу, оцінки і забезпечення надійності та безпеки гідротехнічних об’єктів різного
типу і призначення при проектуванні, будівництві, експлуатації та реконструкції, спеціалістам міністерства з
надзвичайних ситуацій, особам, що
приймають рішення у водному господарстві, гідроенергетиці, охороні
навколишнього середовища, захисті
населення, а також студентам і аспірантам, які цікавляться проблемами
22

надійності та безпеки в гідротехніці.
21. Герасимов Г.Г., Герасимов
Є.Г. Трубопровідні системи з водоповітряними резервуарами. –
Рівне. НУВГП, 2005. – 328 с.
Розглянуто особливості проектування, будівництва і експлуатації закритих зрошувальних систем. Розроблено методику чисельного моделювання перехідних процесів і оптимізації параметрів водоповітряних
резервуарів. Описані нові конструкції
і розрахунки лінії з’єднання водоповітряних резервуарів з трубопроводом. Запропоноване аналітичне моделювання і наведені результати експериментальних досліджень водоповітряних резервуарів. З’ясовані особливості роботи водоповітряних резервуарів в умовах пружного гідравлічного удару, дана оцінка надійності
та техніко-економічної ефективності
засобів боротьби з гідравлічним ударом в трубопровідних системах і рекомендації по використанню водоповітряних резервуарів різних конструкцій.
22. Дорощук Г.П., Трач В.М.
Будівельна механіка з елементами
інформаційних технологій. Підручник. – Рівне: НУВГП, 2005. – 566 с.:
іл. 246, табл. 62.
Пропонований підручник складається з чотирьох частин і відповідає
трисеместровому курсу будівельної
механіки. Викладено елементи використання сучасних інформаційних
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технологій для аналізу напруженодеформованого стану конструкцій і
споруд.
23. Золотухін В.І., Лутаєв В.В.
Водноенергетичні
розрахунки
при проектуванні гідроелектростанцій: Навч. посіб. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 204 с.: іл.
У навчальному посібнику викладено основні відомості та схеми використання водної енергії при комплексному освоєнні водних ресурсів.
Розглянуто основні схеми регулювання стоку річок, визначення установленої потужності ГЕС, технологічний процес отримання, перетворення та використання гідравлічної
енергії гідроелектричними і гідроакумулюючими станціями. Наведено
основні дані про електричні енергетичні системи і роль ГЕС та ГАЕС у
їх формуванні та управлінні режимами роботи.
Для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями “Гідротехнічне будівництво” та “Гідроенергетика”.
24. Інженерне обладнання будівель: Підручник / Кравченко В.С.
та ін. – Рівне: НУВГП, 2005. – 413 с.:
іл.
У підручнику розглянуто питання
влаштування, проектування та експлуатації інженерного обладнання
будинків і споруд, а саме: мережі і
споруди водопостачання і каналізації
населених міст, санітарно-технічні
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системи житлових будинків та промислових об’єктів; основи формування теплового режиму будинків і
вимоги до повітряного середовища
приміщень; системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря,
газо- та енергопостачання будинків
різного призначення; вертикальний
транспорт. Описані принципи роботи інженерних систем будинків,
конструкцій обладнання і мереж, основи розрахунку та розміщення цих
систем і, крім того, наведені шляхи
підвищення ефективності роботи
систем інженерного обладнання.
Для студентів вищих навчальних
закладів, які навчаються за спеціальністю “Архітектура будівель і споруд” та інших будівельного профілю.
25. Кизима В.П., Макаренко
Р.М., Яковчук В.В. Керівництво
для ведення бетонних робіт у будівництві. / За заг. ред. В.П.Кизими. –
Рівне: НУВГП, 2005. – 312 с.
Навчальний посібник містить необхідні для бетонника відомості про
матеріали, які використовуються для
виготовлення бетонної суміші, а також технологію виготовлення бетонних, залізобетонних, арматурних,
опалубних робіт. Описана технологія ведення робіт в зимових умовах.
Наведено розрахунки складів цементу, арматури, сипучих матеріалів, цеху комплектації. Приведено заходи
по охороні праці і збереженню на25

вколишнього середовища. Наведено
дані про проектування сухих сумішей. Приділена увага питанням з організації робіт на будівельному майданчику.
Книга може бути використана як
навчальний посібник для студентів
будівельних спеціальностей, а також
для інженерів-будівельників і технологів, робітників заводів ЗБВ і будівельних організацій.
26. Орлов В.В. Водоочисні фільтри із зернистою засипкою. –
Рівне: НУВГП, 2005. – 163 с.
Наводяться основні положення
очищення води фільтруванням.
Описуються основні типи й особливості зернистих фільтрів для очистки
води з важкою і плаваючою засипками. Наводяться дані для проектування й експлуатації цих фільтрів.
Книга призначена для широкого
кола фахівців проектних, будівельних, експлуатаційних організацій, а
також науковців і студентів, що навчаються за фахом “Водопостачання
і водовідведення”.
27. Орлов В.О., Зощук А.М.
Проектування систем сільськогосподарського
водопостачання.
Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. –
252 с.: іл.
Розглянуто основні принципи
проектування системи сільськогосподарського водопостачання, дано
рекомендації щодо вибору і розрахунку окремих споруд, їх взаємної
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ув’язки і розташування, а також основні довідкові дані про розрахункові параметри, типове обладнання,
труби, арматуру тощо.
Для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю “Гідромеліорація” .
28. Ресурсоекономні матеріали,
конструкції, будівлі та споруди:
Вип. 12: Зб. наук. ст. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 446 с.
У збірнику наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технології їх виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім
впливам, методів їх розрахунку. Значна увага приділена питанням реконструкції та підсилення будівель і споруд.
Призначений для наукових працівників будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку.
29. Технологія та організація
гідромеліоративного будівництва
/ За ред. проф. В.М. Кір’янова. – Рівне: НУВГП, 2004. – 296 с.: іл.
У підручнику викладено основні
положення технологій і організації
гідромеліоративного
будівництва.
Висвітлено особливості водогосподарського будівництва та загально
будівельні питання, технології виконання будівельно-меліоративних робіт (земляних, бетонних та залізобе27

тонних, з використання меліорованих земель, спеціальних видів робіт),
будівництво та реконструкція меліоративних систем та споруд (каналів
на зрошувальних та осушувальних
системах, закритих напірних зрошувальних трубопроводів, дренажу на
осушувальних і зрошувальних системах, ґрунтових гребель, бетонних
та залізобетонних гідротехнічних
споруд).
Для студентів вищих навчальних
закладів спеціальності “Гідромеліорація”.
30. Ткачук В.Ф. Механізований
інструмент: Підручник. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 278 с.
Автором подано мінімум матеріалу достатнього для вивчення класифікації і індексації ручних машин, їх
загальної будови, конструкції й
принципу дії основних типів цих
машин, основні відомості про робочі
органи (робочі інструменти), які застосовуються, і прийоми виконання
робочих операцій, розрахунки технологічних параметрів ручних машин, технічні характеристики ручних машин вітчизняного і закордонного виробництва.
Для полегшення вивчення курсу
студентами заочної форми навчання
в кінці кожного розділу наведені контрольні запитання. У кінці підручника подано “Предметний покажчик”.
Підручник для студентів вузів, які
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навчаються за спеціальностями “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” і “Обладнання хімічних
виробництв і підприємств будівельних матеріалів”.
31. Шестаков В.Л. Технологія
керамічних стінових і лицювальних матеріалів: Навч. посібник. –
Рівне, НУВГП, 2005. – 122 с.
Даний посібник призначений для
студентів, які вивчають курс “Технологія стінових матеріалів” за спеціальністю “Технологія будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів”.
Містить розділ “Введення в технологію” та розділ “Проектування технологічних ліній з виробництва керамічних будівельних матеріалів”. Посібник може бути використаний при
визначенні основ технології та при
виконанні курсових і дипломних
проектів з виготовлення керамічних
будівельних матеріалів.
32. Ярошевська В.М., Турченюк В.О. Санітарно-гігієнічні основи водного господарства: Навч.
посібник. – Рівне: НУВГП, 2005.- 238
с: 8 мал.
У посібнику розглянуті питання
санітарно-гігієнічних основ гідромеліоративного та водогосподарського
будівництва. Посібник знайомить з
законами і закономірностями гігієни
та санітарії, а також взаємодією здорової людини, здорових колективів,
населення з природними і змінени29

ми елементами навколишнього середовища та виробничої сфери. Наведено актуальні питання гігієни праці
виробничої санітарії. Посібник знайомить з природними та антропогенними чинниками навколишнього
середовища, з соціальними умовами,
шкідливостями та небезпеками виробничої сфери, а також із заходами,
спрямованими на усунення їх несприятливої дії на організм людини,
оздоровлення умов праці та підвищення її продуктивності і продовження тривалості життя людини.
Наведено основні положення та
принципи гігієнічної експертизи та
санітарного нагляду за проектуванням, будівництвом та експлуатацією
підприємств
водогосподарського
комплексу.
Посібник призначений для студентів спеціальностей “Гідромеліорація” і “Водопостачання та водовідведення”.
СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
33. Мошинський В.С. Методи
управління продуктивністю та
екологічною стійкістю осушуваних земель: Монографія. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 250 с.
У монографії викладено результати дослідження проблеми управління
продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель за даними
моніторингових спостережень. На30

ведені наукові підходи розвивають
теорію оцінки стану природнотехногенних систем, теорію програмування і прогнозування врожаїв на
осушуваних землях, а також теорію
стійкості природно-техногенних систем. Пропонуються нові методі оцінки, прогнозування і управління екологічною стійкістю осушуваних земель на основі імітаційних математичних моделей, сумісних з даними
еколого-меліоративного та інших
підсистем моніторингу.
Для наукових працівників, викладачів і студентів.
34. Терещук А. Двадцятизільник: Вирощування, використання. –
Рівне: Волинські обереги, 2005. – 76
с.
Ця праця – малий порадник з вирощування і використання лікарських рослин, застосування яких допоможе зберегти здоров’я, покращити
добробут і забезпечити активне довголіття.
35. Терещук А.І. Гінкго – целитель. Поради щодо вирощування,
використання та інші секрети травозная Волині. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 228 с.: іл.
Анатолій Терещук, відомий травознавець розповідає про деревоцілитель, символ довговічності і одне
із чудес світу – гінкго, про певні здобутки вирощування і використання
його сьогодні і в недалекій перспективі.
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36. Цеоліт-смектитові туфи Рівненщини: біологічні аспекти використання: Монографія. – Рівне:
Волинські обереги, 2005. – 184 с.
У монографії дається характеристика цеоліт-смектитових туфів і розглядаються деякі аспекти їх можливого використання у сільському господарстві. В роботі проаналізовано та
систематизовано великий фактичний матеріал, визначено основні напрями застосування цеолітовмісних
туфів у рослинництві, тваринництві,
ветеринарній медицині, охороні навколишнього середовища тощо.
Робота узагальнює результати багатьох дослідників у цій галузі науки.
Геологічні аспекти досліджені Рівненською геологічною експедицією
ДРГ “Північгеологія”, значна частина біологічних експериментів виконана на базі Інституту епізоотології
УААН.
СОЦІОЛОГІЯ
37. Вербець В.В. Соціологія:
теоретичні та методичні аспекти:
Метод. посіб. для студ. гуманіст. унтів. – Рівне: РДГУ, 2005. – 202 с.
У посібнику розглядаються теоретичні та практичні проблеми вивчення соціології як соціальногуманітарної науки, репрезентується
модульна системна навчальних тем і
подається нове бачення шляхів організації соціологічних досліджень діяльності засобів масової інформації,
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розвитку соціальних спільнот і молодіжних груп. Висловлювання теоретичного характеру супроводжуються суттєвими практичними напрацюваннями, які постають ілюстративним
фоном
теоретикометодологічних положень.
ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
38. Левицький Р. Ясень: історико-публіцистична збірка. – Острог:
Острозька друкарня, 2005. – 213 с.
Автор присвятив книгу 100-річчю
створення “Просвіти в с. Ясень.”
Описано історію села Ясень, його
жителів, їх заняття, побут, освіту; діяльність “Просвіти”, ОУН-УПА; історичні довідки про видатних земляків, духовних наставників, сільську
владу; святкування 100-річчя “Просвіти”.
ПОЛІТИКА І ПОЛІТИЧНІ
НАУКИ
39. Атаманчук Г., Гірник А.
Політичний менеджмент: Теорія
та практика політтехнологій. – Рівне:
Перспектива, 2005. – 296 с.
У книзі розглянуті теоретичні та
практичні аспекти виборчих технологій. Особливу увагу приділено
практиці проведення виборчих кампаній. Докладно висвітлені і подані
рекомендації з використання різних
методик. Розглянута стратегія і тактика виборчої кампанії.
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Видання розраховане на політ
технологів, соціологів, психологів,
фахівців системи державного управління та місцевого самоврядування,
студентів.
40. Закономерность делимитации территорий государственных
при территориальной фрагментации государств. – Рівне: Волинські
обереги, 2005. – 472 с.: іл.
Встановлене й обґрунтоване відкриття “Закономерность делимитации территорий государственных
при территориальной фрагментации
государств” розглядається на прикладі делімітації морських державних
територій, які історично належали
суверенним державам, при територіальній фрагментації вказаних держав.
У відкритті розглядаються протиріччя між законодавчими актами пострадянських держав у сфері використання надр і об’єктивною ситуацією, пов’язаною із делімітацією територій державних при територіальній
фрагментації держав. Пропонується
розробити комплекс принципово
нових методів прогнозування і демаркації.
Книга пропонується керівникам
законодавчих та виконавчих органів
державної влади, депутатам Верховної ради, професійним політикам,
розробникам законів та інших нормативних документів, викладачам
міжнародних, юридичних, гірничих
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вузів і кафедр, працівника НІІ міжнародного, юридичного та гірничого профілю, юристам-міжнародникам, студентам юридичних та гірничих вузів.
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОНОМІКА
41. Закономерность количественного распределения минералов в золото- и алмазосодержащих техногенних россыпях: Учеб.
пособ. – Рівне: Волинські обереги,
2005. – 560 с.: іл. - (Сер. “Відкриття
українських вчених”)
Встановлено та обґрунтовано відкриття “Закономерность количественного распределения минералов в
золото- и алмазосодержащих техногенних россыпях” (диплом № 214,
пріоритет 20 жовтня 2001 р.).
У відкритті представлений стан
запасів золота і дорогоцінних мінералів в Україні та світі. Проаналізовано можливість поповнення золотовалютних запасів держав через залучення у промислову розробку рідко земельних, алмазоносних техногенних розсипів, відвалів стаціонарних збагачувальних фабрик, які займаються переробкою поліметалевих, дорогоцінних і радіоактивних
руд, т. ін..
Книга рекомендується керівникам
законодавчих та виконавчих органів
державної влади, викладачам технічних, економічних, гірничих вузів і
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кафедр, працівникам НДІ технічного, економічного та гірничого профілю, керівникам гірничих підприємств, економістам, студентам відповідних вузів.
42. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Монографія. –
Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с.
Монографія присвячена недостатньо дослідженим питанням теорії та
практики економічного аналізу. Авто
розглядає тенденції та закономірності змін в теорії та практиці економічного аналізу в контексті потреб перехідної економіки та процесу
управління нею.
Для науковців, аспірантів, студентів та економістів-практиків.
43. Левицька С.О. Облік та контроль діяльності неприбуткових
організацій: Монографія. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 340 с.
Монографія присвячена питанням організації обліку та контролю
діяльності неприбуткових організацій (крім бюджетних установ). Важливе значення приділяється аналітичному обліку операцій підприємницького характеру, передбачених статутною діяльністю організацій.
Досліджується можливість впровадження методів контролю ресурсів,
капіталу та фінансових результатів з
урахуванням існуючих джерел інформації (даних реформованого бухга36

лтерського обліку, звітних форм),
міжнародної практики контролю.
Використання даних внутрішнього
контролю дозволить неприбутковій
організації раціонально підійти до
планування статей і доходів і видатків
кошторису, використання цільових
та бюджетних коштів.
Монографія може бути корисною
для керівників і бухгалтерів неприбуткових організацій, викладачів і студентів, що вивчають проблеми обліку, контролю та управління діяльності юридичних осіб, яким присвоєна
ознака неприбутковості.
44. Механізм ринкового господарювання: галузеві особливості:
Монографія / Гуменюк В.Я., Король
Б.О., Костюкевич Р.М., Мазур Н.О.,
Міщук Г.Ю., Орлов М.В., Рощик І.А.
/ За ред. д-ра екон. наук., проф. Гуменюка В.Я. – Рівне: НУВГП, 2005. –
281 с.
У монографії викладено теоретичні положення і практичні рекомендації стосовно розвитку конкурентного середовища і реформування
механізмів ринкового господарювання в специфічних галузях національної економіки – у вищій освіті,
водному і житлово-комунальному господарствах, а також щодо посилення мотивації найманих працівників в
ринкових умовах.
Книга є корисною для науковців в
галузі ринкових трансформацій, спеціалістів державних органів і підпри37

ємств, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
45. Міклуха О.Л. Облік та аналіз надзвичайних доходів і витрат:
Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005.
– 150 с.
Монографія присвячена проблемам обліку та аналізу надзвичайних
доходів і витрат підприємств. Розглянута економічна сутність надзвичайних доходів і витрат, надані визначення надзвичайної події, надзвичайної ситуації, втрат, затрат і доходів з точки зору підприємства, яке
здійснює надзвичайну діяльність.
розроблена класифікація надзвичайних доходів і витрат. Досліджений
порядок обліку, відображення у фінансовій звітності та аналізу надзвичайних доходів і витрат суб’єктів господарювання. Визначені напрямки
вдосконалення обліку надзвичайної
діяльності, запропонована методика
аналізу надзвичайних доходів і витрат підприємства.
Розраховано на студентів, аспірантів, слухачів магістратури, викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, економістів.
46. Ярошевська В.М., Турченюк В.О. Санітарно-гігієнічні основи водного господарства: Навч.
посібник. – Рівне: НУВГП, 2005.- 238
с: 8 мал.
У посібнику розглянуті питання
санітарно-гігієнічних основ гідромеліоративного та водогосподарського
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будівництва. Посібник знайомить з
законами і закономірностями гігієни
та санітарії, а також взаємодією здорової людини, здорових колективів,
населення з природними і зміненими елементами навколишнього середовища та виробничої сфери. Посібник знайомить з природними та
антропогенними чинниками навколишнього середовища, з соціальними умовами, шкідливостями та небезпеками виробничої сфери, а також із заходами, спрямованими на
усунення їх несприятливої дії, оздоровлення умов праці та підвищення її
продуктивності і продовження тривалості життя людини.
Наведено основні положення та
принципи гігієнічної експертизи та
санітарного нагляду за проектуванням, будівництвом та експлуатацією
підприємств
водогосподарського
комплексу.
Посібник призначений для студентів спеціальностей “Гідромеліорація” і “Водопостачання та водовідведення”.
47. Ярошевська В.М., Чабан
В.Й. Охорона праці в будівельній
галузі: Навч. посібник. – Рівне:
НУВГП, 2005. – 313 с.
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання з охорони праці в будівельній
галузі, в тому числі у водогосподарській. Наведено необхідні відомості з
правових та організаційний питань,
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місце і значення СУОПГ в системі
управління функціонування будівельної галузі.
Аналізуються умови праці за показниками та небезпечності чинників
виробничого середовища. Розглянуто чинники пожежної небезпеки галузевих об’єктів, їх особливості, засоби і засоби захисту працюючих від
небезпечного впливу виробничого
середовища.
Навчальний посібник відповідає
навчальній програмі нормативної
дисципліни “Охорона праці в галузі”
для будівельних спеціальностей вищих закладів освіти.
ПРАВО
48. Денисюк П.Д. Протокольна форма дізнання. — Рівне: Волинські обереги, 2005. — 140 с.
В монографії вперше після “малої
судової реформи” 2001 року комплексно розглянуто проблеми дізнання,
здійснюваного у протокольній формі. Досліджено сутність, предмет,
межі, процесуальний порядок порушення і строки протокольної форми
дізнання, а також процесуальний
статус її суб’єктів. Розглянуто поняття
і види рішень, що приймаються за
результатами провадження дізнання
у протокольній формі.
Для науковців, викладачів, студентів і курсантів юридичних факультетів і закладів освіти, а також практичних працівників правоохоронних
органів.
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НАУКА. ОСВІТА
49. Вербець В.В. Педагогічна
діагностика формування духовнотворчого потенціалу студентської
молоді: Монографія. – Острог – Рівне: РДГУ, 2005. – 383 с.
У книзі аналізується коло проблем, пов’язаних з діагностикою формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді, вивчення
його структури, педагогічних умов та
інноваційних технологій актуалізації
навчально-виховного процесу. Науковий пошук ґрунтується на теоретико-методологічних засадах міждисциплінарного аналізу моральноетичних, соціально-психологічних та
психолого-педагогічних аспектів, самовдосконалення та саморозвитку
студентської молоді.
Результати наукових досліджень
можуть бути корисними не лише для
викладачів педагогіки, психології,
соціології, але й для студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів і вчителів загальноосвітніх шкіл,
які беруть участь у науководослідницькій роботі, а також інших
замовників соціально-педагогічної та
соціологічної інформації.
50. Галузеві стандарти вищої
освіти підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня бакалавр. Напряму підготовки 0962 „Водні ресурси”. Вид. офіц. / Мін-во освіти і науки України. – Рівне: НУВГП, 2005. –
129 с.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускників вищого
навчального закладу є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти
та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до
його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій
узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та
споживачів – випускників до змісту
вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту
вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.
51. Дем’янюк Т.Д. та ін. Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами району. Навч.-метод. посіб. / Науковометодичний центр середньої освіти
Мін-ва освіти і науки України. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 250 с.
У посібнику на основі досліджень
та аналізу досвіду роботи навчальнометодичного центру відділу освіти
Березнівської райдержадміністрації
Рівненської області розкриваються
інноваційні технології методичної
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роботи з педагогічними кадрами:
зміст, форми і методи цілеспрямованого надання допомоги класним керівникам, учителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів у
здійсненні національного виховання
підростаючого покоління; питання
організаційно-педагогічного управління методичною роботою. Подається також структурно-візуальне відображення процесу інноваційної
діяльності навчально-методичного
центру.
Посібник розрахований на керівників ЗНЗ, ліцеїв, гімназій, працівників методичних служб, управлінців,
викладачів, студентів вищих педагогічних закладів освіти.
52. Матеріали ІІ міжрегіонального фестивалю занять з християнської етики (21 травня 2005 р.):
Зб. уроків і позакл. заходів/ Упорядник Жуковський В.М. – Острог: Видво Нац. ун-ту “Острозька академія”,
2005. – 67 с.
У збірнику подано уроки та позакласні заходи з Християнської етики
педагогів Рівненщини та Львівщини
– учасників ІІ міжрегіонального фестивалю занять з Християнської етики. Матеріали збірника становитимуть інтерес для вчителів Християнської етики, студентів-релігієзнавців,
усіх тих, хто цікавиться питаннями
духовно-морального виховання молодого покоління.
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53. Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної
системи організації навчального
процесу в галузевих університетах: Матеріали VII Всеукр. наук.метод. конф. 9 – 10 листоп. 2005 р. –
Рівне: НУВГП, 2005. – 450 с.
У збірнику вміщено тексти доповідей і повідомлень VII Всеукраїнської науково-методичної конференції
“Навчально-методичне забезпечення
кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах”, проведеної Національним університетом водного господарства та природокористування.
Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам вузів та працівникам сфери управління освіти для
використання у процесі організації
навчально-методичної роботи.
54. Тимощук І.О. Французька
мова: Навч. посіб. для студентів заоч. форми навчання техн. вузів. – Рівне: НУВГП, 2005. – 117 с.
Посібник допоможе студентам
опрацьовувати літературу зі спеціальності, викладати свої думки відповідно до запропонованих ситуацій,
вести бесіду та обмінюватися інформацією, розвинути вміння і навики
усного мовлення, а також навчить
самостійно працювати над спеціальними текстами.
Посібник розрахований на комплексне вивчення французької мови.
Розміщені у посібнику вправи спри44

яють успішному засвоєнню навчального матеріалу.
Призначений для студентів заочної форми навчання технічних вузів.
55. Хто має школу, той має народ...: розвиток освіти м. Рівного
/ Упорядник К.Сичик. – Рівне: ВАТ
“Рівненська друкарня”, 2005. – 41 с.
У виданні йдеться про систему
освіти в м. Рівному, регіональні
особливості, тенденції розвитку навчальних
закладів.
Вміщено
інформацію про заклади нового типу: гімназії, загальноосвітні школи з
поглибленим вивченням іноземних
мов, ліцеї, дошкільні заклади поглибленого
інтелектуального,
гуманітарного розвитку, ДЮСШ,
Рівненський міський Палац дітей та
молоді.
КНИГА. КНИГОЗНАВСТВО
56. Волинська книга: Історія,
дослідження, колекціонування: Наук.
зб. Вип. 1. – Острог: Вид-во Нац. унту “Острозька Академія”, 2005. – 158
с.
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Волинська книга: історія, дослідження,
колекціонування”, яка відбулася 9-10
грудня 2005 року у м. Острозі Рівненської області з нагоди 20-річчя
Музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога.
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Видання розраховане на науковців, музейних працівників, бібліотекарів, освітян, студентів.
ЗМІ
57. Шаповал Ю.Г. Феномен
журналістики: проблеми теорії. –
Рівне: РВП “РОСА”, 2005. – 248 с.
У книзі досліджуються головні
сфери журналістики – преса, фото,
телебачення, радіо - в їх взаємозв’язках і відмінностях, у контексті
єдності функцій і методів, специфіки
змісту та форми твору, моделювання
підходів до відображення дійсності,
використання виражальних засобів,
здатних акумулювати багатогранність публіцистичної теми, проблеми.
Для науковців, професійних журналістів, студентів вищих навчальних
закладів, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасної журналістики.
МОВОЗНАВСТВО
58. Архангельська А.М. Проблеми лексичної та фразеологічної семантики: Навч. посіб. Рекомендовано Мін-вом освіти і науки
України. – Рівне: Перспектива, 2005.
– 164 с.
У навчальному посібнику розглядаються актуальні проблеми системних відношень одиниць лексикосемантичної системи мови, взаємодії
лексичного та фразеологічного рівнів мови у процесі фразеологічної
номінації. Шляхом зіставного аналізу
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семантичної структури слова як елемента лексико-семантичної системи
мови та відповідного компонента
фразеологічної одиниці, його системних зв’язків /синонімічних, гіпонімічних, антонімічних/ визначаються
ступінь та специфіка його семантичних трансформацій, міра участі системно зв’язаних компонентів у формуванні фразеологічного значення.
Поєднанням синхронічного та діахронічного зрізів аналізу виявляються
особливості національної фразеологічної номінації.
Посібник призначено для філологів-славістів, студентів вищих навчальних закладів.
ФОЛЬКЛОР
59. Веремчук Т. Нескорений
дух повстанської пісні: За матеріалами фольклор. експедицій 19912003 рр. у південні райони Рівненської області. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 108 с.: іл.
В основі дослідження – польові
матеріали,
зібрані
літературнотворчим гуртком “Світанок”, що діє
у середній школі №13 м. Рівне (керівник Мізюк І.Л.). За останні 14 років
члени гуртка відвідали визначні
культурні та історичні центри Рівненщини: поле Берестецької битви,
Козацький редут, легендарний Дермань, літописну пересипницю, повстанський край. під час експедиції зібрано понад 300 народних пісень,
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80 – на повстанську тематику. У них
зустрічаємо імена історичних осіб,
згадки про важливі події, вони пронизані духом боротьби, любов’ю до
рідної землі, прагненням жити в
справедливому суспільстві, готовністю пожертвувати своїм життям заради кращого майбутнього.
60. Древлянські джерела: V
Міжнародний молодіжний фестиваль традиційної народної культури:
V International youth traditional folk
culture festival “Drevlyanski dzherela”.
– Рівне: Пріокс, 2005. – 20 с.
Міжнародний фестиваль, на якому рівняни та гості міста знайомляться з народною культурою багатьох
країн світу, проходить у Рівному вже
вп’яте. Фестиваль не лише демонструє багатство нашої автентичної
народної культури, але й сприяє обміну культурними традиціями між
народами світу.
Кольорове, багато ілюстроване
видання містить коротку довідку про
Рівне, фотографії з попередніх фестивалів, програму, відомості про учасників тощо.
61. Поліссєзнавство: наукові
фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 236 с.
Збірник містить дослідження
пам’яток духовної та матеріальної
культури населення регіонів, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, фіксує внесок діячів
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науки та мистецтва, які невтомним
сподвижництвом утверджують вагому тематику для увіковічення самобутнього поліського краю.
Для визначення оригінальності
спадщини вводяться матеріали із суміжних регіонів України.
У випуск ввійшли дослідження діячів науки та мистецтва Києва, Львова, Рівного, які етнологічними, фольклористичними, мистецтвознавчими студіями збагачують пізнання
Українського Полісся, його матеріальної та духовної культури, дають
можливість розгортати наукові порівняння з художньою спадщиною
інших регіонів.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
62. Базалия О. Землетрясение
души. Поэзия. – Рівне: Волинські
обереги, 2005. – 156 с.
Ольга Ткаченко-Попович (літературний псевдонім Базалія) народилася у Львові. Дитинство її пройшло у
мальовничому селі Базалія на Хмельниччині. 20 років викладала історію у Львівському університеті. У
1993 році емігрувала до США.
Перша збірка поезій Ольги Ткаченко “Меня спасает то, что снова
пишу стихи” побачила світ у 1998
році.
Потім вийшли з друку “Княже
намисто”, “Перли княжого намиста”,
“Ода невостребованной любви”,
інші.
Ольга Ткаченко-Попович (База49

лія) – кореспондент газети “Літературний Львів”, вона – член Асоціації
письменників України.
В даному збірнику розкривається
стан душі автора в перші роки еміграції в Америці.
63. Базалия О. Хрустальные
цепи любви. Поэзия. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 200 с.
В своїй новій книзі поетеса Ольга
Базалія, яка проживає з 1993 р. в Чикаго, звертається до вічних тем буття
– Добра і Зла, Життя і Смерті, Любові і Долі, які приносять і радість, і
страждання, і натхнення. Автора
хвилює не тільки сьогоднішній день,
але історико-міфологічні персонажі,
які вирішують ці вічні проблеми.
64. Береза Ю. Безпрограшна
лотерея. Гумор і сатира. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 440 с.
Гумористичні, сатиричні та ліричні твори Юрія Берези друкувалися в
багатьох періодичних виданнях, колективних збірниках, виходили
окремими книгами, використовувалися в розважальних передачах українського радіо.
Нове видання автора складають
досі не публіковані і вже відомі широкому читацькому загалу твори. Видання приурочене до 50-річчя автора
дотепного слова.
65. Берізка. Поезії / Рівнен. обл.
благод. орг. жінок-інвалідів “Спілка
жінок-інвалідів”. – Рівне: Вид-во “Берізка”, 2005. - 62 с.
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“Берізка” – перша збірка поезій
жінок-інвалідів Рівненщини. До цієї
збірки увійшли поетичні твори жінок-інвалідів – різних за фахом, за
віком, захворюваннями. Але їх усіх
єднає любов до поезії.
Серед них немає членів Спілки
письменників, їх імена невідомі широкому загалу, але кожна в душі –
поет.
66. Гармонія пера і пензля: Поетич.-худож. збірка. – Острог, 2005. –
70 с.
До збірки юних митців Острозького краю ввійшли поезії і малюнки
про Україну, природу рідної землі та
філософські роздуми молоді про
сенс життя.
Недостатня майстерність молодих
авторів перекривається щирістю, відвертістю, емоційністю, почуттям
любові, шани, поваги до Батьківщини.
67. Гуменюк П.М. Знак вітряного хрещатика. Новели, оповідання. – Рівне: Волинські обереги, 2005.
– 172 с.
У своїй новій книзі автор презентує виключно новелістику – різнотемну, гостро сюжетну, побудовану на
життєвих реаліях, демонструючи
уміння в простих персонажах знаходити неповторне.
Книга талановито проповідує добро, правду і любов. Цікаві та повчальні твори залишать пам’ятній слід в
душах читачів.
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68. Гуменюк П.М. Обжинковий вінок. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 176 с.
У своїй новій книзі автор торкається найдоступніших, найзрозуміліших його життєвому досвіду житейських колізій. Тому й вдається
йому по-філософськи вправно і глибинно осмислювати вчинки своїх
героїв, робити персонажі реальними,
щиро і лірично проповідувати доброту і любов.
Автор також проявив себе майстерним, самобутнім нарисовцем.
Ця збірка – зернистий вінок творчих здобутків – ще більше зблизить
автора з поціновувачами його творчості.
69. Демчук Р. Де раки зимують
– Рівне: Перспектива, 2005. – 92 с.
Тематика гумористичних оповідок цієї збірки відбудована автором
на основі буденних життєвих реалій,
що оточують нас щодня, на знанні
специфічних деталей із життя тваринного і рослинного світу.
“Де раки зимують” – четверта
книжка у творчому доробку відомого
гумориста з Рівненщини Романа Демчука і перша – суто для юного читача.
70. Журомський Р. Обнімімо
цей світ. Вірші різних років. – Рівне:
Волинські обереги, 2005. – 76 с.
У нову збірку автора увійшли вірші, написані в різні роки. Автор закликає читачів любити рідну землю,
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бути людяними, обняти цей світ у
доброті, зачіпає струни закоханих
сердець. А ще повертається спогадом
до батьківського порога, гордиться
своїм родом, прагне розширити кругозір нашої чудової дітвори.
71. Захарчук М. Зернятко до
зернятка. Вірші. – Рівне: Волинські
обереги, 2005. – 76 с.
“Зернятко до зернятка” – перша
збірка поезій Миколи Захарчика, в
якій є подих свіжості, є щирість, є
афористичні строфи. Нелегкий пошук істини і щастя творчості, життєві
радості і печалі, здобутки і втрати –
ось основні теми, яких торкається автор у цій книзі.
72. Катрук І. Очима, повними
любові...: Лірика. – Володимирець,
2005. – 110 с.
На сцені – сатирик,
В душі – оптиміст, В поезії – лірик,
Ось життя мого зміст.
Такими словами пише про себе
поет, до 60-річчя якого видана ця збірка віршів.
70. Ковальчук Г. Є. Райська долина: Повість. – Рівне: Ліста-М. 2005. – 230 с.
Гнат Ковальчук народився у 1950
році в селі Кутянка Острозького району Рівненської області. Ця книга –
перший друкований твір автора, хоча його творчі доробки друкувалися
у місцевій пресі. Був учасником літе53

ратурного конкурсу на честь 900річчя Острога. Написав романи
“Прірва”, “Надія і захист”, “Ноєві
потомки”, які так і не були видані.
Автор – обдарована особистість.
“Райська долина” – твір фантастичний, але насичений багатьма реаліями сьогодення. Він не залишає байдужим, наповнює душу життєстверджуючим світлом любові.
73. Кондратюк А.І. Хутір: Роман. – Рівне: Волинські обереги,
2005. – 852 с.
Кожний
наступний
роман
А.Кондратюка приходить до читача
через роки й роки після його написання. Колись на заваді стояли ідеологічні перепони, нині – здебільш
фінансові, а ще навкололітературні.
Але от прориваються загати і переконуємось: реалістично-романтичні
традиції українського класичного
письменства не загубилися поміж сучасного постмодерністського штукарства, а розвиваються, поглиблюються, являючи вражаючої правдивості і художньої сили життєписи
роду і народу. І роман “Хутір” - тому яскраве підтвердження.
74. Кучерук В. І...: Мемуарний
роман в новелах. – Острог: Вид-во
Нац. ун-ту „Острозька Академія”,
2005. -96 с.
У житті кожної людини є період,
коли хочеться підсумувати зроблене,
осмислити свої взаємовідносини з
сучасниками, висловити свої мірку54

вання щодо різних подій, ситуацій
тощо.
Цьому присвячено мемуарний
роман відомого на Рівненщині педагога, журналіста, краєзнавця, автора
низки поетичних збірок Володимира
Кучерука.
75. Лящук В. Моє помешкання:
Вірші. Переклади. Рецензії. – Костопіль: РВП “РОСА”. – 156 с.
В.К.Лящук народився в селі Старий Почаїв на Тернопільщині (нині
м. Почаїв). Закінчив середню школуінтернат для незрячих дітей у Львові,
філфак Рівненського педагогічного
педінституту. Працював на журналістській ниві. Друкувався на сторінках
газет і журналів. Видав чотири поетичні збірки у Рівненському видавництві “Азалія”.
“Моє помешкання” – це п’ята збірка, у яку увійшли окрім оригінальних поезій автора, написаних у різні
роки, також переклади та рецензії.
76. Марчук М. Мій рідний край.
Вірші. – Рівне: Волинські обереги,
2005. – 92 с.
У нову збірку Миколи Марчука
увійшли вірші, написані у різні роки.
Роздуми про наше нелегке сьогодення, віра у світле майбутнє України.
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77. На крилах слова: Альманах
літераторів і митців Висоцької сільської ради. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 152 с. – Число 1 (1), 2005.
У книзі представлені твори літераторів і митців, котрі народилися на
території Висоцької сільської ради
(села Висоцьк і Вербівка) Дубровицького району Рівненської області, а
також тих, які пов’язані життям і творчістю з північним закутком Рівненського Полісся.
Усіх їх об’єднує любов до рідного
краю, а також до материнського слова.
78. Новак М.С. Любов, влада і
революція. На крилах поезії Лесі
Українки. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 132 с.
У другій поетичній збірці Миколи
Новака – неповторна краса чарівної
та мальовничої природи рідного
Полісся, події Помаранчевої революції з її божественними філософськими основами: Добром, Любов’ю, Правдою, Чесністю і Справедливістю, щирість у висвітленні
проблем українського поетичного
творення.
Книга буде корисна тим, хто небайдужий до долі українського народу, хто вболіває за щасливе майбутнє
Української держави.
79. Орлова Л. С любовью возрастая. Венок сонетов. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 36 с.
Вінок сонетів “С любовью возра56

стая” – це нова книга поетеси Любові Орлової. Звернення до найскладнішої поетичної форми говорить
про новий виток зростаючої майстерності авторки. Потаєний смисл втілюється у глибокий зміст, який не
обмежується описом любовних емоцій, а переходить в піднесені духовні
сфери. Вміння впустити життя у вірші і піти якомога дальше від літературщини – це досягнення поетеси.
80. Пшенична Л. Калиновий
дід: Казки для мол. і сер. шк. віку. –
Дубно: Дубен. друкарня, 2005. – 84 с.
До книги відомої авторки увійшли дитячі казки та лялькова вистава
“Чорноболія”.
Збірка відкриває дітям чудовий
світ, де переплелися гра уяви та гра
реального світу. Маленькі читачі помандрують, навчаться долати перешкоди і труднощі, оцінювати силу
дружби і добра разом із казковими
героями.
81. Поліські світанки. Поетична
збірка / За ред. Н. Шевчук. – Острог:
ТзОВ “Острозька друкарня”, 2005. –
58 с.
“Поліські світанки” – це перша
ластівка серії видань поетичних творів. Автори цих доробків – учні Кузнецовської гімназії. Читаючи їх твори , ніби вдихнеш чисте світанкове
повітря. Кожний твір юних дарувань
Рівненщини, дивує красою рідної
мови, майстерно змальовує барвистий світ – це щирий паросток натхнення.
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82. Самчук У. Дермань. Роман у
двох частинах (незакінчений). – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 120 с.
Уперше друкується роман, машинопис якого (1944 р.) зберігається в
архіві письменника у відділі рукописів і текстології Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Роман не завершено. Письменник написав лише перших вісім розділів, де
в традиційній для нього реалістично
побутовій манері відтворено життя
рідного села Дермань початку ХХ ст.
83. Сидорчик І. З-під чорних
віх: Оповідання. – Рівне: ДЦНТЕІ,
2005. – 144 с.
У книзі поміщено підбірку оповідань, де засобами художнього письма автор змальовує події здебільшого
останніх років: кінця існування
СРССР – відновлення і становлення
Української Держави.
Все, що боліло і хвилювало автора, - на папері перед читачами.
84. Сосюк Н. В огромі неба. Вірші. – Рівне: Волинські обереги, 2006
– 48 с.
Вірші Наталі Сосюк – окрема
грань її творчості. Сповідь її душі –
особлива, приваблива і виразна, її
огром – це безмежне небо із зоряними скрипалями, глибінь океану із таємничими місячними сплесками, гірська височінь із неозорим видивом
природи.
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85. Столярчук Б. З. Згоряю як
свіча: Вибране. – Рівне, 2005. – 254
с.
До збірки вибраних творів музиканта, педагога і поета Богдана Столярчука увійшла його краща поезія з
попередніх книг.
Ніжна мелодійність, пастельність
тонів проступають у його віршах, які
оспівують любов – до рідної землі,
до коханої, до людей. Серпневий
серпанок огортає його слово, його
закоханість у цей насичений барвами
світ.
86. Хрестоматія: Письменники
Рівненщини – дітям. – Рівне: Азалія,
2005. – 400с.
У “Хрестоматії” представлено вибрані твори письменників Рівненщини, адресовані школярам та дошкільнятам. Поруч з творчим доробком класиків подаються добірки сучасних авторів.
Книга стане в пригоді вчителямсловесникам, вчителям початкових
класів та вихователям дошкільних
дитячих закладів для повнішого
ознайомлення дітей з літературою
рідного краю.
87. Шморгун Є. Сніги непочаті.
Істор. роман. – Рівне: Азалія, 2005. –
344 с.
У романі широко відтворено події
кінця XIV- початку XV століть, коли
на Волині жив і діяв один із засновників славного роду українських кня59

зів Острозьких – Федір Данилович,
який згодом був канонізований до
числа Святих Православної Церкви.
88. Яковчук М.П. Доля. Поезії.
– Рівне: Волинські обереги, 2005. –
72 с.
Щира любов до рідної України,
віра в її світлу долю, глибокі і ліричні
переживання, краплини житейської
мудрості – все це читач зустріне в
поетичній збірці Марії Яковчук.
МИСТЕЦТВО
ХОРЕОГРАФІЯ
89. Годовський В.М., Горбачук
Р.Л. Танцювальна імпровізація
(історія формування, основні
принципи): Метод. рек. для студ. ІІІ
курсу з дисциплін “Композиція сучасного танцю та імпровізація”
(спец. 7.02.02.02 “Хореографія”)
спеціалізація “Сучас. хореографія”. –
Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
Ця методична розробка є першою із серії методичного доробку з
дисципліни “Композиція сучасного
танцю та імпровізація”. Рекомендується студентам ІІІ курсу кафедри
хореографії, спеціалізації “сучасна
хореографія”. Оскільки імпровізація
є невід’ємною частиною композиції,
студентам для ознайомлення та
опрацювання пропонуються теми, в
яких розкрито таке явище сучасної
хореографії як танцювальна імпровізація.
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90. Годовський В.М., Горбачук
Р.Л. Модерн танець: (хронологічна
таблиця історії розвитку): Навч.метод. посіб. З дисц. “Методика викладання модерн танцю для студентів 1 курсу спеціальності 7.02.02.02
“Хореографія””. – Рівне: РДГУ,
2005. – 20 с.
У посібнику подається хронологічна таблиця, в якій розкриваються
основні періоди розвитку танцю модерн, подаються імена хореографів,
чия творчість пов’язана із танцем
модерн, назви течій, засновниками
яких вони визнані, країни та час, на
який припадає їхня діяльність.
МУЗИКА
91. Дацик М. Озвусь я в росах
рідної землі: Навч.-метод. посіб. –
Рівне: РДГУ, 2005. – 160 с.
Посібник вміщує методичні рекомендації, авторські твори, а також
обробки українських народних пісень. Пропонована книга призначається для використання в якості навчально-методичного матеріалу у
процесі навчання студентів мистецьких вузів, а також послужить цінною
репертуарною знахідкою для хорових колективів.
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92. Різдвяні піснеспіви.: Фестиваль пісенно-музичного мистецтва 8
–11 січня 2005 р. м. Рівне / Рівнен.
Єпархія УПЦ Київського патріархату; обл. упр. к-ри Рівнен. обл. держ.
адмін.; Ін-т мист. РДГУ; від. к-ри Рівнен. міськвиконкому. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 36 с.
Представлені програми виступів
академічних, парафіяльних, народних, дитячих хорів та хорів недільних шкіл і ДМШ та короткі інформації про виконавські колективи –
учасники фестивалю.
Видання популяризує духовну хорову музику різдвяної тематики,
сприяє залученню широкої громадськості до храмів, збагаченню культурної
програми
новорічноріздвяних свят, успадкуванню дітьми
та молоддю різдвяних піснеспівів.
93. Співаник УПА. – Рівне, 2005.
– 164 с. – (факс. вид. Regensburg: Mittelbayerishe Zeitung, 1950)
„Співаник УПА” – пісенний літопис героїчної боротьби українського
народу за свою незалежність. Він вийшов друком далеко від України більше півстоліття тому (1950 р., Німеччина) і давно став бібліографічною
рідкістю, не втративши своєї цінності. Твори, уміщені в книзі, учать любові до своєї Батьківщини і викликають гордість за своє минуле.
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94. Степанов О. Навчальний та
концертний репертуар ансамблю
народної музики: Навч. посіб. – Рівне: РДГУ, 2005. – 160 с.
У навчальному посібнику подано
інструментальні п’єси – авторські
твори, аранжування та обробки керівника ансамблю народної музики Інституту мистецтв рівненського державного гуманітарного університету
О.Ф.Степанова.
Твори, що входять до посібника –
з репертуару ансамблю “Мережево”.
Вони апробовані на естраді – у концертних програмах міжнародних,
всеукраїнських конкурсів та фестивалів фольклорних колективів, де ансамблю доводилося виступати.
Книга адресована студентам відділів народних інструментів, керівникам ансамблів та оркестрів, широкому колу музикантів-професіоналів.
РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
95. Айронсайд Х.Е. Песнь Песней Соломона: Размышления на
вечную тему / Пер. с англ.
О.Тарасюк. – Ровно: Живое слово,
2005. – 80 с.
Книга Пісні Пісень містить декілька уроків для нашого життя. Оскільки Біблія неодноразово порівнювала любов Божу до Свого народу з
любов’ю подружньою, ця книга допоможе нам зрозуміти глибину Христової любові до церкви.
63

96. Гудинг А. Тринадцять судей
/ Пер. с англ. О.Кошелевой. – Ровно: Живое слово, 2005. – 176 с.
У книзі представлені біографії
тринадцяти визначних вождів Божого народу, які жили у складний період історії Ізраїлю.
97. Сидорук В. ті ін. Хрестоматія з релігієзнавства: Навч. посіб. –
Рівне: Волинські обереги, 2005. – 280
с.
У хрестоматію включено документи і матеріали, а також методичні
рекомендації до вивчення курсу “Релігієзнавство”, починаючи з визначення релігії, виникнення та характеристики світових релігій, визначення
місця та значення християнства на
Україні тощо.
Посібник розрахований на викладачів, студентів вищих та середніх
навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами історії релігії і
сучасної діяльності церкви.
БІБЛІОГРАФІЧНІ
ПОСІБНИКИ
98. Їх іменами названі вулиці
міста: Реком. список л-ри / ЦБС м.
Рівне, Центр міськ. б-ка ім.
В.Г.Короленка. – Рівне, 2005. – 62 с.
Кожна вулиця м. Рівного – це частина біографії нашого міста. В їх
назвах відображені багатовікова історія міста і його сьогодення.
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У рекомендаційному списку літератури зібрана література про тих,
чиї імена закарбовані у назвах вулиць: про видатних історичних та
громадських діячів, письменників,
діячів науки, культури, мистецтва та
ін.
99. Книга Рівненщини 2004:
Анот. каталог видань (З фондів Рівненської державної обласної бібліотеки). Вип. 2 / Укладач та редактор
Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 78 с.
2-ий випуск анотованого каталогу
„Книга Рівненщини 2004” інформує
про книги місцевих видавництв та
поліграфічних підприємств, що надруковані 2004 року та надійшли до
фонду Рівненської обласної державної бібліотеки.
У каталозі подано бібліографічні
описи книг, анотації до них та копії
обкладинок.
Видання адресоване фахівцям
книговидавничої справи, представникам органів державної влади та
управління, керівникам бібліотек,
книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторам книжкових ярмарків, бібліографам, науковцям,
студентам, всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю.
100. Сучасна літературна Дубенщина: Бібліогр. покаж./ Л.Відміш.
– Дубно, 2005. – 28 с.
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Бібліографічний покажчик розкриває творчість літераторів Дубенщини. Передмова Л.Пшеничної.
До посібника вміщено видання
творів письменників, що вийшли
друком.
Включено статті з газет та журналів з 2000 по 2005 рік.
101. Улас Самчук: “Волинь” –
моє вірую й ісповідую...”: Біобібліогр. покаж. до 100-річчя від дня народження Уласа Самчука / Укладач
П.І.Демчук; редактор Л.Г.Сахнюк. –
Рівне: Волинські обереги, 2006. – 68
с. – (Сер. “Славетні земляки”)
У творчості Уласа Самчука, якого
називають українським Гомером, відтворено важливі віхи української історії ХХ сторіччя. Неабиякий інтерес до його літературного спадку ще
більше виріс в рік святкування 100річчя письменника.
Покажчик містить інформацію
про творчість та життя відомого
українського письменника, громадського діяча, борця за українську національну ідею.
Посібник розрахований на науковців, викладачів, студентів, а також
всіх, хто цікавиться життям і творчістю Уласа Самчука.
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ДОДАТОК
ВИДАННЯ, ЩО
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
102. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування: Зб. наук.
праць. Вип. 1 (29). – Рівне, 2005. –
165 с.
У збірнику опубліковані наукові
статті з раціонального використання
природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних
споруд, будівництва, машинознавства. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
103. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування: Зб. наук.
праць. Вип. 2 (30). – Рівне, 2005. –
322 с.
У збірнику опубліковані наукові
статті з раціонального використання
природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних
споруд, будівництва, машинознавства. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
104. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування: Зб. наук.
праць. Вип. 3 (31). – Рівне, 2005. –
560 с.
У збірнику опубліковані наукові
статті з раціонального використання
природних ресурсів, сільськогоспо67

дарських меліорацій, гідротехнічних
споруд, будівництва, машинознавства. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
105. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування: Зб. наук.
праць. Вип. 4 (32).Ч. 1. – Рівне, 2005.
– 276 с.
У збірнику опубліковані наукові
статті з раціонального використання
природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних
споруд, будівництва, машинознавства. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
106. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування: Зб. наук.
праць. Економіка. Вип. 2 (30). – Рівне, 2005. – 214 с.
У збірнику опубліковані наукові
статті з економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
107. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування: Зб. наук.
праць. Економіка. Вип. 3 (31). – Рівне, 2005. – 206 с.
У збірнику опубліковані наукові
статті з економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів на68

вчальних закладів.
108. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування: Зб. наук.
праць. Економіка. Вип. 4 (32). – Рівне, 2005. – 184 с.
У збірнику опубліковані наукові
статті з економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
109. Наукові записки. Фінансова система України: Зб. наук.
праць. – Острог: Вид-во “Нац. ун-т
“Острозька академія”, 2005. - Ч. 1. –
444 с.- (Сер. “Економіка”.- Вип. 7.)
У збірнику опубліковані наукові
статті з актуальних питань трансформації соціально-економічної системи в Україні, розвитку підприємництва, функціонування фінансової системи та соціальної сфери.
Для наукових працівників, викладачів, студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів,
працівників
фінансово-кредитних
установ та підприємницьких структур.
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ВИДАННЯ, ПІДГОТОВЛЕНІ
РДОБ
110. Інва.net: Інформ. бюл. Вип.
9 / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен.
від-ня Фонду соц. захисту інвалідів,
Рівнен. обл. упр. юстиції – Рівне,
2005. – 62 с.
Випуск присвячений підприємницькій діяльності громадських організацій інвалідів, У рубриці “Право” на різноманітні запитання надають відповіді та консультації спеціалісти подаються поради психолога,
розповіді про наших краян в рубриці
“Повір у себе”, панорама подій, новини спорту. Представлена інформація про народні та нетрадиційні
методи лікування тощо.
111. Інва.net: Інформ. бюл. Вип.
10 / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен.
від-ня Фонду соц. захисту інвалідів. –
Рівне, 2005. – 94 с.
У цьому числі представлено інформацію про захворювання органів
слуху, профільні лікувальні заклади,
нетрадиційні методи лікування. Відкрито рубрики “Шукаю друзів”,
“Нам пишуть”.
112. Література до знаменних і
пам’ятних дат Рівненщини на
2006 рік: Реком. бібліогр. посіб. /
Упоряд. Н.О.Нікітіна. – Рівне, 2005.
– 38 с.
2006 рік ознаменований багатьма
ювілейними і пам’ятними датами в
громадсько-політичному та культурно-мистецькому житті Рівненської
області.
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У рекомендаційному покажчику
відображаються матеріали про ці події. Покажчик вміщує інформаційні
довідки та рекомендаційні списки літератури до визначних дат.
Адресується культосвітнім працівникам, викладачам та іншим категоріям читачів на допомогу в підготовці й відзначенні цих подій.
113. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. бібліогр. покажч. за
... квартал 2005 року / Рівнен. держ.
обл. б-ка. – Рівне, 2005. І кв. – 101 с.
ІІ кв. – 80 с.
ІІІ кв. – 70 с.
IV кв. – 79 с.
Покажчик містить статті з газет і
журналів та книги з питань краєзнавства, що надійшли в Рівненську державну обласну бібліотеку у 2005 році,
за винятком плакатів, листівок, що
видаються обласною та районними
друкарнями.
Матеріал систематизований за
розділами, які в комплексі розкривають основні питання краєзнавства.
Покажчик розрахований на вчених, спеціалістів народного господарства, викладачів і бібліотечних
працівників, на всіх тих, хто
цікавиться
краєзнавчими
матеріалами, або пропагує літературу
про рідний край.
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Література до
знаменних і
пам'ятних дат
Рівненщини на 2006

ЛІТЕРАТУРА, ЩО ВИЙШЛА
ЗА МЕЖАМИ ОБЛАСТІ
(твори місцевих авторів
та книги про край)
114. Козак Д., Прищепа Б.,
Шкоропад В. Давні землероби
Волині (пам’ятки археології на
Хрінницькому водоймищі). – К.: ПП
Корвін-пресс, 2004. –300 с.
Монографія присвячена результатам 10-річної праці (1993-2003) Волинської рятівної археологічної експедиції під керівництвом доктора історичних наук Д.Н.Козака. Об’єкти,
відкриті на багатошаровому поселенні поблизу с. Хрінники, відносяться до різних епох: періоду енеоліту-бронзи ранньозалізного часу,
поморсько-кльошової, зубрицької,
вельбарської
культур,
ранньослов’янького часу та княжої доби.
Розглянуто окремо питання етнокультурного
та
соціальноекономічного розвитку давніх племен Волині. Опубліковані матеріали
суттєво доповнюють джерелознавчу
базу для вивчення давньої історії
України.
115. Мілясевич І. Періодичні
видання Волинської губернії ХІХ
- початку ХХ ст.: Іст.-бібліогр. дослідж. / Наук. ред. М.М.Романюк. –
Л., 2004. – 376 с.
Уперше систематизовано і проаналізовано пресу Волинської губернії ХІХ - поч. ХХ століття, з’ясовано
її структуру, визначено основні ти72

поутворюючі фактори, простежено
еволюцію її розвитку у зв’язку з історичними подіями.
116. Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування історичної Волині ХІХХ століття: (Іст.-краєзн. нарис). –
Луцьк: Медіа, 2005. –256 с.
Історико-краєзнавчий нарис –
перше свого роду видання про духовні скарби нашої землі – пам’ятки рідного православного книгописання і
книгодрукування.
Документальні та історичні джерела, виявлені автором в архівах історичної Волині, праці наших земляків з Інституту дослідів Волині у
Вінніпезі, дали можливість відтворити одну з сторінок православного
життя на нашій землі впродовж цілого тисячоліття її християнської історії.
Перед читачами відкриваються
малодосліджені сторінки історії українського православного книгописання і книгодрукування на історичній
Волині, розповідає про Святі книги,
переписані невідомими і відомим
митцями, рідкісні Богослужбові книги, сучасний стан українського православного видання у єпархіях рідної
церкви Великої Волині.
Ця наукова праця буде цінним
джерелом для науковців, студентів,
читач, які цікавляться минулим рідної землі, бережуть в душах прадідівську Святу нашу віру з її невичерпною духовною спадщиною.
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