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Від укладача
Анотований каталог «Книга Рівненщини... » залишається єдиним
виданням в Рівненській області, за допомогою якого Рівненська обласна
універсальна наукова бібліотека (РОУНБ) інформує широкі кола
громадськості про видавничу продукцію краю. Каталог надає
можливість читачам ознайомитися з новими творами вже відомих
рівненських авторів, відкрити для себе невідомі раніше та нові імена і
зорієнтуватися у виборі потрібної книги.
РОУНБ ретельно спостерігає за книговиданням в Україні, аби
найкращі книги були своєчасно придбані та стали доступні читачам.
«Вісник Книжкової палати» надає статистику видання книг і
брошур в Україні та в регіонах протягом року.
Таблиця надходжень у порівнянні з 2013 роком:
Рік
2013
2014
різниця
у%
2013
2014
різниця
у%

По Україні
назви
тираж
26 323
69 575,7
22 044
55 312,0
4 479
14 263,7
–17%
–20,5%
По Рівненщині
201
72,2
206
113,6
5
41,4
+2,49%
+57,34%

Як бачимо, тираж видань по Україні зменшився на 20,5%,
репертуар назв – на 17,02%. Проте на Рівненщині спостерігається
збільшення тиражу на 57,34% та кількості найменувань – на 2,49%. Це
свідчить про великий ентузіазм наших авторів і видавців, які попри
скрутні матеріальні обставини і важку загальну ситуацію в країні все ж
намагаються забезпечити духовні, культурні та освітні потреби
мешканців краю.
Загальні надходження до РОУНБ у 2014 році склали 3995 назв (у 2013
році – 4030).
До «Книги Рівненщини 2014» включено 242 назви видань (у 2013 р. –
277). Деякі однойменні випуски описано під одним номером, тому
фактично отримано 250 назв (2013 – 340 назв), що складає по
відношенню до загального числа надходжень 6,26% (2013 – 7,52%).
Найбільше назв надійшло від видавця О. Зеня – 36 (2013 – 25). На
другому місці видавництво «Волинські обереги» – 34 (25), за ними –
Національний університет «Острозька академія» – 29 (38), Національний
університет водного господарства та природокористування – 26 (51),
видавець М. Дятлик – 25 (30), «Живое слово» («Живе слово») – 12 (34),
В. А. Лапсюк – 13 (13), Рівненський державний гуманітарний університет –
10 (7). Решта видавництв і видавців представлена 1–5 назвами.
Включено також 12 неопублікованих видань, підготовлених Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою.
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У галузевому аспекті кількість надходжень виглядає таким чином:
художня та дитяча література – 70 (у 2013 р. – 55), книги історичної
тематики, в т. ч. історія краю – 20 (29), видання релігійної, духовної
тематики – 20 (26), техніка та сільське господарство – 20 (26),
бібліографічні видання – 6 (18), культура, наука, освіта – 5 (17), економіка – 9 (15), філологія – 14 (7), мистецтво – 22 (13), політика, політичні
науки – 6 (8), природничі та фізико-математичні науки – 10 (7). Інші
галузі представлено 2–5 назвами. Продовжувані видання різної тематики – 31 (51).
Різні аспекти життя Рівненщини – історія, географія, екологія,
сільське господарство, політика, наука, освіта, культура, релігія
представлені у 49 назвах (54 у 2013 році).
Серед отриманих документів – монографії, науково-популярні,
довідкові видання, великий відсоток навчальної літератури з математики, фізики, техніки, економіки, т. ін., художня література, в т. ч.
дитяча, наукові збірники. Є бібліографічні, нотні та образотворчі
видання тощо.
Якщо оцінювати друковані видання, то є претензії до якості деяких
з них. Інколи книга розсипається, ледве її розкриєш. Досить часто
видавництва нехтують державними стандартами при оформленні
поліграфічного видання, зокрема це стосується титульної сторінки й
мінімуму вихідних даних. В деяких виданнях не вказуються місце або рік
видання, невірно оформлюється бібліографічний опис.
Викликає занепокоєння також зміст видань. Є книги, які безумовно
потребують редагування та звичайного корегування. Є видання
сумнівної змістовної якості. Є такі автори, які явно переоцінюють свої
письменницькі, поетичні або професійні здібності. Існує ризик того, що
наш книжковий ринок будуть формувати не ті, кому є що сказати
людям, в кого є талант, а ті, в кого є гроші оплатити своє марнославство чи графоманію.
Можливо з часом ця проблема буде вирішена за допомогою залучення
авторитетних літераторів, редакторів, професіоналів, які б оцінювали
якість підготовлених до видання книг. Хоча у цьому випадку немає ніяких
гарантій об’єктивності такого оцінювання, проте існує ймовірність
перетворення його у цензуру. Єдине, що ми можемо зробити, – не
рекомендувати такі книги читачам.
Попри вищезазначене хочеться відмітити, що видання Рівненщини,
викликають зацікавленість у представників громади міста та області
та користуються великим попитом.
2014 рік був ознаменований 200-річчям Т. Г. Шевченка.
Серед видань, пов’язаних з цією датою варто назвати чудове двотомне факсимільне видання празького «Кобзаря» Тараса Шевченка 1876
року – першого повного зібрання творів Тараса Григоровича зі спогадами
про нього Тургенєва, Полянського, Костомарова і Мікешина (без купюр).
Книга «Волинський Кобзар» (укладач – П. Кралюк) розповідає про
Тарасові шляхи на Волині 1846 року та про волинську тематику у його
творах.
За редакцією Є. Шморгуна вийшов збірник «Шевченкові верстви»,
куди увійшли архівні документи, твори письменників, поетів, крає5

знавців, художників та композиторів Рівненщини, присвячені Великому
Кобзареві.
Про долі пам’ятників Тарасові Шевченкові розповідає І. Нагорна у
23 числі «Бібліотечки Уласа Самчука у Рівному»: «Пам’ятник, який ще
постане».
Електронні версії цих видань надіслані до Національної парламентської бібліотеки України і розміщені в електронній бібліотеці
«Культура України» на окремому сайті (http://elib.nplu.org).
Статті та дослідження про Великого Кобзаря також містяться у
наукових збірниках та матеріалах конференцій.
Варто відмітити ряд солідних історичних видань, у яких досліджуються різні аспекти життя та діяльності роду князів Острозьких.
Так про визначну постать Василя-Костянтина Острозького,
генеалогію князів Острозьких розповідається у фундаментальному
виданні Василя Ульяновського «Князь Василь-Костянтин Острозький:
історичний портрет у галереї предків та нащадків».
Долі князівських і шляхетських родів Волині у пізньому середньовіччі
та в ранній новий час досліджує В. Д. Собчук у книзі «Від коріння до
крони. Дослідження з історії князівських і шляхетських родів Волині XV –
першої половини ХVII ст.».
Науковців, викладачів, вчителів, краєзнавців, музейних працівників
зацікавить збірник «Острозька давнина», у якому піднімаються питання, пов’язані з життям і діяльністю князя Василя-Костянтина Острозького та історією Острога кінця XVI – початку XVII століття.
У виданні К. Липи «Твердині князів Острозьких...» розповідається
про фортифікаційні споруди ХIV–ХVII століть, зведені князями Острозькими.
Є книги, присвячені історії Пересопниці та Берестецькій битві,
окремим містам та районам Рівненщини, які безумовно також зацікавлять читачів.
Для тисяч поляків Волинь – це край дитинства та молодості.
Багато хто з них приїжджає на Україну, аби відшукати свої сліди і місця
поховання їхніх предків. Тому дуже цінним є двотомне видання польською
мовою Чеслава Хитрого «Польський цвинтар в Рівному» (Chitry Cz.
«Polski cmentarz w Równem») з описом та фотографіями надгробків. Це
кропітке дослідження має не лише гуманітарне, а й важливе історичне
значення.
Серед отриманих образотворчих видань – альбом відомого графіка і
майстра акварелей Андрія Андрійовича Ждахи з репродукціями поштових
листівок 1911–1912 рр., на яких зображені національні композиції. На
кожній листівці напис: «Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченкові у
Києві».
Отримані також альбоми живопису та графіки добре знаного
рівненського художника, педагога, заслуженого працівника культури
України Анатолія Мартиненка та відомого художника-живописця
Василя Андрійовича Красьохи, творчість якого належить Волинському
Поліссю, де він народився, Прикарпаттю, де прожив основну частину
свого творчого життя, Острогу та Києву, де він з недавнього часу
знайшов своє нове натхнення.
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Серед авторів художніх творів читач знайде знайомі імена С. Бабія,
Ю. Берези, П. Велесика, Н. Дворницької, Н. Диб’як, М. Кащука, М. Кривого,
Р. Солоневського, Б. Столярчука та багатьох інших.
Дуже трагічна і водночас оптимістична книга З. Дідич «Фіалки
тюремних мурів» – листи політв’язня до коханої. Це зворушлива історія
про кохання, яке розквітло за гратами.
Книга М. Оттова «Провідник» про неоднозначну особистість, біля
якої точиться багато дискусій, – С. Бандеру, вже викликала неабиякий
інтерес у рівнян.
Своє відображення у творчості рівненських митців знайшли події на
Майдані: це книги С. Бабія «Слова, що необхідні, як патрони», О. Ірванця
«Пісні війни. Вірші останніх років», збірка «Майдан. Війна» та інші.
Як і в попередні роки, в нових надходженнях широко представлена
поезія.
Окремо я б відмітила авторів, які вирізняються новизною погляду
на цей світ, променем таланту та «лица необщим выраженьем»
(Є. Баратинський). Це Анна Шпилевська з книгою прози та поезії
«Симфонія хаосу» та Андрій Пермяков із поетичною збіркою – «Мой
джаз».
Дві збірки поезії «Волошкове небо» та «Зеленіє шпориш біля хати»
Володі Криловця, який народився у 2006 році, не лише приємно здивують,
але й нагадають читачу про дивовижність життя та пробудять у душі
кожного світлі та добрі почуття.
Цікаву інформацію містять бібліографічні покажчики краєзнавчого
змісту: «Музейні фахівці Рівненщини», «Письменники – лауреати літературної премії імені Валер’яна Поліщука», «Почесні громадяни міста
Рівне», «Книга Рівненщини 2013», «Здолбунівський край: історія, події,
постаті», «Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на
2015 рік», «Новини краєзнавчої літератури».
З багатьма виданнями відвідувачі РОУНБ мають можливість
ознайомитися у стінах книгозбірні на числених заходах: літературних
та літературно-музичних вечорах, презентаціях книг, конкурсах,
поетичних читаннях, зустрічах з письменниками, книжкових виставках,
т. ін.
Так був проведений цикл заходів з популяризації творчості
письменників-лауреатів щорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини»
та премії імені Валер’яна Поліщука.
Впродовж року з літераторами краю було проведено 12 зустрічей, в
яких взяли участь 650 мешканців області. Інформація та фотозвіт про
проведені зустрічі публікувалися на сайтах бібліотек, їхніх сторінках в
соціальних мережах.
За ініціативою письменниці Лідії Рибенко в бібліотеці відбувся
ювілейний творчий вечір Миколи Берези – журналіста, члена Національної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені
Валер’яна Поліщука.
Організований також вечір-зустріч з письменницею А. Лимич та
книжкова виставка про її творчість.
У Дні міста підготовлено та представлено коментовану книжкову
виставку «Письменники Рівненщини».
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Був проведений круглий стіл «Знаменні дати Рівненщини: шляхи
виявлення та акумуляції» (до 40-річчя виходу у світ рекомендаційного
покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини»).
Дуже популярними серед відвідувачів були презентації факсимільного двохтомного видання «Кобзаря» Т. Шевченка, збірника «Шевченкові
верстви», книги Олександра Ірванця «Пісні війни», фонографічної збірки
Надії Супрун-Яремко «Народні пісні Рівненщини», покажчиків: «Письменники – Лауреати премії імені Валеріана Поліщука», «Музейні фахівці
Рівненщини» та ін.
Особливо резонансною була презентація книги дубенського письменника Миколи Оттова «Провідник» про життя і діяльність Степана
Бандери.
Створювались також електронні презентації:«Василь Лящук –
лауреат обласного конкурсу «Краща книга Рівненщини 2013 року»,
«Євген Шморгун «Шевченкові верстви», «Музейні фахівці Рівненщини»
та ін.
До масових заходів готувалися буктрейлери (наприклад про збірку
«Майдан. Війна»).
На сайті РОУНБ (http://libr.rv.ua) щомісячно розміщується інформація про заходи та книжкові виставки. У розділі «Видання бібліотеки»
розміщено 29-ий випуск інформаційного бюлетеня «Інва.net», покажчики
«Новини краєзнавчої літератури», список «Знаменні і пам'ятні дати
Рівненщини на 2015 рік». У підрозділі «Книга Рівненщини» опубліковано
анотований каталог видань «Книга Рівненщини: 2013». У підрозділі
«Бібліографічні покажчики» розміщено покажчики «Музейні фахівці
Рівненщини» та «Здолбунівський край: історія, події, постаті».
Книги місцевих авторів (видані на Рівненщині та за її межами)
представлені на сайті «Електронна бібліотека творів авторів Рівненщини» (http://www.on-libr.info).
РОУНБ продовжує поповнювати електронну бібліотеку «Культура
України», ресурси якої розміщуються на окремому сайті Національної
парламентської бібліотеки України (http://elib.nplu.org), на якому також
можна знайти електронні версії видань і авторів Рівненщини.
Отримати книги, включені в каталог, можна у Рівненській обласній
універсальній науковій бібліотеці за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 6.
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Рік надій
Розпочинаючи рік новий, завжди сподіваєшся і віриш, що він буде
кращим за попередній. Всі негаразди забудуться, проблеми вирішаться,
все заплановане зреалізується. Саме надія, віра та власні дії допомагали,
щоб він таки був кращим. Рік 2014 був не такий. Загалом цей період був
важким та страшним для країни. З’явились нові об’єктивні і суб’єктивні
фактори (людський, економічний, військовий і політичний), які втрутились в усі бізнес-процеси. Не оминули вони й сферу поліграфії та
книговидання (згідно даних Книжкової палати України ім. І. Федорова на
кінець 2014 року порівняно з 2013-м виробництво книжкової продукції в
Україні скоротилося за назвами на 17 % і за накладами — на 22,1 %). Якщо
така тенденція продовжуватиметься, то за кількістю накладів ми
повернемось на рівень 1996 року.
На жаль у 2014 році у видавництві «Волинські обереги» так і не
побачили світ книги рівненських авторів, що мали б з’явитися в рамках
виконання «Програми підтримки національного книговидання, популяризації української книги та сприяння книгорозповсюдженню в Рівненській
області на 2009-2013 роки». Кошти, виділені згідно цієї програми, так і
не надійшли на рахунок видавництва, хоча були зроблені і підготовлені до
друку всі оригінал-макети книг, які мають важливе соціальне та
історичне значення, зокрема – свідчення очевидців про Голодомор в
Україні (автор – Марія Немиро) «Імена Ти їх, Господи, знаєш...», дитячі
книги Миколи Кащука «Людські професії» та Анни Лимич «Мура
Гламура», Сергія Гулі «На світанку» та літературний альманах «Наше
коло». Загальний наклад цих видань мав складати 1800 примірників. Все
звелося до невизнання заборгованості перед видавництвом Управлінням
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської
ОДА, обов’язки начальника якого виконував на той час п. О. Корольчук.
Про яку ж підтримку ми говоримо? Питання риторичне.
І все ж приємно відмітити, що у нашому видавництві з’являлись
видання цікаві та варті уваги, багато з яких було відзначено у конкурсах
різних рівнів. Зокрема книга знаного у літературних колах поета Василя
Лящука «Запахла нехворощ і м’ята» визнана переможцем конкурсу
«Краща книга Рівненщини» 2014 року у номінації «Краща поетична
збірка». Книга Василя Кіндратовича у перекладі українською з паралельним англійським текстом «Вільям Шекспір. Сонети» брала участь у
конкурсі, який проводило Держкомтелерадіо України «Щорічна премія
Президента України «Українська книжка року». Видання було відзначене
почесною грамотою у номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури – книжковому виданню творів класичної або сучасної
української прози, поезії, українських перекладів художньої літератури».
Трудівники книжкової індустрії, майстри художнього слова не
могли лишитися осторонь Євромайдану, події якого глибоко увійшли в
пам'ять кожного свідомого українця. Так і рівненські письменники, члени
обласної організації Національної спілки письменників України відгукнулися на українську Революцію Гідності. Їх поетичні, прозові, публіцистичні твори увійшли до збірника «Майдан. Війна». Віримо, що представлений художній доробок ляже ще однією цеглиною у величний постамент
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всенародної пам’яті про відважних борців Майдану, про мужніх українських воїнів, які захищають нашу незалежність на східних рубежах. Окрема
подяка упоряднику цього збірника Лідії Рибенко та Роману Ковалю –
керівнику Рівненської обласної громадської організації «Правий сектор»,
без фінансової підтримки якого книга не побачила б світ.
Цікавою була співпраця з уродженкою Рівненщини, членом Національної спілки журналістів та спілки письменників України Ніною
Василівною Смик, яка проживає нині на Кіровоградщині. За минулий рік у
видавництві побачили світ одразу три її книги – «Роздуми», «По
гострому лезу життя», «Насіння висіяла доля». У своїх книгах Ніна Смик
за допомогою художнього слова через долі та життєві історії пересічних
людей подає неординарний підхід до осмислення вічних загадок і проблем
людства, намагаючись поєднати філософські пошуки істини з притаманним кожній жінці сприйняттям дійсності.
Минулого року у «Волинських оберегах» друкувалися і поетичні
збірки. Зокрема таких авторів, як Юрій Береза, Олександр Берестяний,
Раїса Бричкова, Анна Волошина, Неоніла Диб’як, Оксана Загаєвська,
Микола Захарчук, Микола Кащук, Олена Савчук, Вікторія Самчук,
Ростислав Слободенюк, Василь Тимощук, Богдан Фединчук, Григорій
Царик. Збірки цих авторів отримали позитивні відгуки у літературномистецьких колах Рівненщини та, вірю, у майбутньому стануть
лауреатами літературних премій.
Значна кількість небайдужих людей долучилась до видання книги
«Покликані Чорнобилем: Книга пам’яті ліквідаторів Чорнобильської
катастрофи м. Кузнецовськ». Пройшло два роки від появи самої ідеї
видання такої книги до реалізації цього проекту наприкінці минулого
року. Згідно розпорядження міського голови м. Кузнецовська «Про
створення робочої групи по підготовці матеріалів для видання «Книги
пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС» до неї увійшли представники
Всеукраїнської спілки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, члени
Кузнецовської міської громадської організації «Ветерани ліквідації
Чорнобильської аварії», посадові особи виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Робоча група надзвичайно відповідально й плідно попрацювала і книга побачила світ. До книги увійшли матеріали, документи,
статті, публіцистичні та художні твори про події, пов’язані з
Чорнобильською катастрофою, спогади учасників її ліквідації та перелік
громадян міста, які брали участь у ліквідації цього великого лиха ХХ
століття.
Окремо хотілося б відзначити ті книги, видання яких здійснене за
кошти міського бюджету відповідно до «Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги в місті
Рівному на 2011-2015 роки». Таким чином з’явилася книга відомого
українського письменника, лауреата літературної премії імені Остапа
Вишні, просвітянської імені Грицька Чубая, володаря диплома Всеукраїнського фестивалю «Лауреат Нобельської премії» Юрія Берези
«Нагадки про мовні порядки». Вона є своєрідним навчальним посібником
для тих, хто шанує рідну мову та хоче нею вправно володіти, написана у
художній формі та з гумором.
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«Почесні громадяни міста Рівне» – це бібліографічний покажчик,
присвячений почесним громадянам нашого міста, він містить короткі
довідки про кожного з них, а також бібліографічні списки матеріалів. При
підготовці видання було використано документи за останні 50 років. Це
видання стане в нагоді всім небайдужим до історії краю.
Приверне увагу поціновувачів народної творчості, фольклористики
та етнографії видання «Церковні піснеспіви-псалми: Із народних
джерел». Пропоновані читачу псалми зібрані у православних парафіях
Волині і впорядковані Олексою Новаком.
В рамках цієї Програми було також видано поетичну збірку
Вікторії Самчук «Тобі емоції справжні», в якій пропонуються вибрані
поезії поетеси за період з 2007 по 2014 роки.
Головним розпорядником коштів виступило Управління культури i
туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради. Загальний
наклад цих видань склав 1485 примірників.
Насамкінець не можу не згадати тих, хто причетний до книговидання на теренах області: Микола Дятлик, Володимир Лапсюк,
Валерій Войтович, Олександр Харват, Євген Шморгун, Лариса Бабак,
Сергій Нестеров та інші.
Незважаючи на те, що наступний рік навряд чи буде легшим,
бажаю всім плідної роботи, реалізації задуманих проектів, виконання
обіцяних Програм і всього найкращого. І пам’ятаймо, що саме надія, віра
та власні дії допоможуть, щоб 2015 рік все-таки став кращим.
Директор видавництва «Волинські обереги»
Віталій Власюк
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
Історія краю
1. Археологічні зошити з Пересопниці : зб. ст. учасників
ІІ наук.-археол. симпозіуму «Літопис. міста давньорус. держави»,
3–5 жовт. 2014 р. / уклад. М. Федоришин ; ред. В. Баланович. –
Рівне : О. Зень, 2014. – 100 с.
У книзі представлено наукові статті, що розповідають про сакральне
на терені села Пересопниця, про склодувне ремесло, дзвонарство, давні
поселення Переяслав-Руський та Суботів.
Для краєзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться історією рідного
краю та України.
2. «Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову» :
зб. тез наук.-практ. конф., присвяч. 1025-ій річниці Хрещення Русі,
365-ій річниці Берестец. битви / Нац. іст.-мемор. заповід. «Поле
Берестец. битви», Рівнен. духовна семінарія, Свято-Георгіїв.
чоловічий монастир на Козац. могилах ; упоряд.: Л. Галабуз,
О. Борисюк ; фото на обкл. А. Мізерного. – Рівне : С. Б. Нестеров,
2013. – 306 с.
Збірник
містить
матеріали науково-практичної
конференції
«Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову», яка присвячена
1025-річчю Хрещення Русі, 365-ій річниці початку Визвольної війни 1648–
1657 років, 362-й річниці Берестецької битви.
У представлених матеріалах сучасні дослідники та науковці висвітлюють ці події у зв’язку з історичними реаліями тих часів, намагаючись
трактувати і оцінювати їх об’єктивно, з наукової точки зору.
3. Давидюк Р. П. З поляками за Україну: Наддніпрянська
еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині :
монограф. вид. / Р. П. Давидюк. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 174 с.
У книзі висвітлено участь у суспільному житті та стосунки з владою
Другої Речі Посполитої уенерівської еміграції на території Волинського
воєводства. Автор простежив політичну еволюцію та національно-культурну працю української еміграції в міжвоєнній Польщі через висвітлення
діяльності її чільних представників на Волині. Дослідження охоплює 1920–
1930-ті роки, включаючи проекцію на період УНР (1917–1920 роки). Після
приходу на Західну Волинь радянської влади, українська еміграція перестала існувати як суспільна група і політичний чинник: частина емігрантів
були репресовані радянськими каральними органами. Інша частина
врятувалася втечею на територію, контрольовану Німеччиною.
Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, усіх зацікавлених
історією України.
4. Покликані Чорнобилем. Книга пам’яті ліквідаторів
Чорнобильської катастрофи м. Кузнецовськ / ред. кол.:
В. М. Босик (голов. ред.), Л. П. Сніжко, М. М. Мазурик,
Г. І. Петрович [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 280 с.
Книга видана з метою увіковічення пам’яті про ліквідаторів
Чорнобильської катастрофи з м. Кузнецовськ Рівненської області.
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До книги увійшли матеріали, документи, статті, публіцистичні та
художні твори про події, пов’язані з Чорнобилем, спогади учасників
ліквідації та перелік громадян міста, які брали участь у ліквідації цього
великого лиха ХХ століття.
Книга розрахована на широке коло читачів.
5. Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 4 / обл.
редкол.: С. І. Павлюк (співголова), О. І. Савчук (співголова),
А. А. Жив’юк, М. І. Григорук [та ін.] ; упоряд.: О. А. Білоконь,
Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк (кер.), С. Г. Кравчук [та ін.] ; наук.
ред.: А. А. Жив’юк. – Рівне : М. Дятлик, 2013. – 570 с.
Книга четверта тому «Реабілітовані історією. Рівненська область»
включає біографічні довідки осіб, які зазнали політичних репресій з боку
радянського тоталітарного режиму, а згодом були реабілітовані, чиї
прізвища починаються на букви Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Й. Видання також містить
документи, в яких йдеться про суцільну колективізацію і зселення хуторів
на Рівненщині наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років.
6. Рукописна книга з Пересопниці. ІІ : зб. учасн. ІІ наук.
симпозіуму «Рукопис. книга в Україні», 7–8 листоп. 2014 р. / уклад.
М. Федоришин ; ред. В. Баланович. – Рівне : О. Зень, 2014. – 64 с.
У збірнику представлені наукові статті, що розповідають про
книгозбірні Пересопницького та Крехівського монастирів ранньомодерного
часу, рукописне Євангеліє з Чигирина, Христинопільський Апостол та
Травник, а також про особливості оформлення та написання манускриптів,
декодування рунічних рукописів. Саме в 200-ту річницю від дня
народження Т. Шевченка представлена стаття про Тараса Шевченка як
дослідника Пересопницького Євангелія.
Призначено для істориків, крєзнавців та всіх, зацікавлених історією
краю та історією книги.
6а. Шабаровський В. П. Нехай вклоняються жита. Спогади
заслуженного агронома України / В. П. Шабаровський ; упоряд. і
ред.: В. В. Шабаровський. – Костопіль ; Острог : [Р. В. Свинарчук],
2014. – 240 с. : іл.
Шабаровський Володимир Петрович (1930–2013) – відомий у
Рівненській області та за її межами агроном-практик, заслужений агроном
України. Усе своє життя він присвятив хліборобській праці, зокрема лише в
колективному господарстві «Світанок» Костопільського району Рівненської
області пропрацював понад 40 років. Пропоноване видання є Книгою
пам’яті В. Шабаровського і водночас невеликою історико-краєзнавчою
хрестоматією. Твір складається з двох частин. Перша – це спогади самого В.
Шабаровського, друга – літопис його життя в документах. До другої частини
ввійшли авторські публікації агронома-новатора, тези публічних виступів,
статті про нього тощо.
Книга буде цікава широкому загалу людей, небайдужих до історії
рідного краю.
Див. також №№ 121, 204, 205, 208, 215, 231, 234, 236, 238, 240, 241.
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м. Рівне
7. Chitry Cz. Polski cmentarz w Równem / Cz. Chitry ; red.,
oprac. graficz. J. Łukasiewicz ; zdjęcia Edward Chitry. – Wyd. 2-e. –
Równe : [s. n.]. 2014. –
Częźć pierwsza : opis grobów. – 108 s.
Częźć druga : ilustracje. – S. 110–195, 201, 202.
У другому виданні книги «Польський цвинтар в Рівному» Чеслав
Хитрий у вступному слові коротко розповідає про велику й кропітку роботу
з опису усіх надгробків, у тому числі із стертими написами, подає короткий
нарис з історії Рівного, начерк про свою мати – «Дорога життя не вистлана
трояндами», історію костелу та Колони Матері Божої в Рівному, а також
описи та фотографії надгробків польського цвинтаря по вулиці Дубенській.
Див. також №№ 110, 183.
Райони
8. Варковичі : документи та матеріали з історії / упоряд.:
А. А. Лозін ; літ. ред. : В. Вітюк. – Рівне : М. Дятлик, 2013. – 276 с. :
іл.
Видання знайомить читача з історією села Варковичі Дубенського
району Рівненської області. Зібрані у книзі текстові та ілюстративні матеріали відображають основні аспекти історичного, економічного та культурного розвитку населеного пункту від найдавніших часів до сьогодення. У
виданні також представлено відомих виходців та мешканців села.
Книга буде цікавою не лише для варківчан, але й для краєзнавців,
істориків, викладачів, студентів, учнів та всіх зацікавлених історією краю.
9. Рівненський район = Rivne District / Рівнен.
райдержадмін. та район. рада ; фото А. Мізерного, М. Демченка,
С. Делідона, В. Гарматюка. – Рівне : [б. в.], [б. р.]. – 44 с. : іл.
У виданні розповідається про Рівненський район, його адміністративний устрій, географію, природні багатства, історію, промислове виробництво та сільське господарство, медицину та інші аспекти життя краю. Текст
супроводжується яскравими художніми фотографіями, які підкреслюють
красу та неповторність цього мальовничого куточку України.
Див. також №№ 121, 227, 231, 233, 240-242.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Людина та навколишнє середовище. Охорона довкілля
10. Бобровський А. Екологічна оцінка та екологічна
експертиза : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Бобровський ;
редагув. А. Прокоп’єва. – Рівне : О. Зень, 2015. – 527 с.
У підручнику розглянуті екологічні проблеми довкілля і законодавчі
засади його охорони, теорія, методика і практичні прийоми геоекологічного
обґрунтування господарської діяльності, а також принципи проектування
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природоохоронних і захисних об’єктів. Детально викладені процедури
оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи, які є
основними інструментами екологічного супроводу планової господарської
діяльності в Україні.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а
також для системи підвищення кваліфікації тих, хто бере участь у вирішенні
природоохоронних проблем.
11. Довкілля Рівненщини : доповідь про стан навколиш.
природ. середовища в Рівнен. обл. за 2012 р. / за ред. І. П. Худоби. –
Рівне : [б. в.], 2013. – 192 с. : іл., табл.
Доповідь 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, місцевого самоврядування, науковими та освітніми закладами, підприємствами, установами, організаціями,
громадянами.
12. Природа Полісся: дослідження та охорона : матеріали
наук.-практ.
конф.,
присвяч.
15-річчю
Рівнен.
природ.
заповідника та 10-річчю Рамсар. угіддя «Торфово-болот. масив
Переброди» (м. Сарни, 3–5 лип. 2014 р.) / відп. ред.:
Р. О. Журавчак ; ред. кол. : М. Д. Будз, І. В. Гончак, О. О. Орлов,
Д. М. Якушенко. – Рівне : Овід, 2014. – 680 с.
Збірник наукових матеріалів містить статті, які відображають теоретичні, методологічні та практичні питання дослідження та охорони природи Полісся: організації та функціонування природно-заповідних територій та об’єктів, моніторингу стану природного середовища та біотичного
різноманіття, ведення еколого-просвітницького діяльності.
Становить інтерес для працівників галузі заповідної справи та охорони навколишнього природного середовища, науковців, викладачів, студентів та широких кіл громадськості.
Див. також №№ 186, 187, 216.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Математика. Механіка
13. Бомба А. Я. Математичне моделювання просторових
сингулярно-збурених
процесів
типу
фільтрація-конвекціядифузія : монографія / А. Я. Бомба, Ю. Є. Климюк. – Рівне :
Ассоль, 2014. – 273 с.
У монографії розроблено ефективну методику розв’язання
сингулярно-збурених крайових задач типу «фільтрація-конвекція-дифузія»
у випадку переважання конвективних складових процесу над дифузійними
для модельних складової геометрії одно- і двозв’язних областей, обмежених
еквіпотенціальними або квазіеквіпотенціальними поверхнями та поверхнями течії. Розроблену методику узагальнено на випадок дослідження просторових процесів розповсюдження забруднюючих речовин у водонаси15

чених недеформівних пористих середовищах із врахуванням багатокомпонентності забруднюючих речовин та багатошаровості середовища.
Монографія орієнтована на спеціалістів з математичного моделювання та обчислювальних методів, аспірантів, дипломників, студентів
старших курсів, а також наукових співробітників, що спеціалізуються в
галузі прикладної математики.
14. Сідлецький В. О. Теоретична механіка. Практичний курс.
Ч. І : навч. посіб. / В. О. Сідлецький, В. В. Крівцов, В. В. Левчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2014. – 276 с.
В навчальному посібнику розглянуті типові задачі курсу теоретичної
механіки. Тематика практичних завдань охоплює кінематику та ньютонівську динаміку матеріальної точки і механічної системи. На початку кожної
теми наведені теоретичні положення, а для контролю за рівнем їх засвоєння
пропонуються завдання для самопідготовки. Розв’язки задач, розташованих
у порядку ускладнення в межах кожного параграфу, подані з детальним
поясненням. Посібник також містить задачі для самостійного розв’язування.
Для студентів фізичних спеціальностей ВНЗ.
Див. також №№ 188, 212.
Фізика
15. Бордюк М. А. Фізика полімерів. Лекції : навч. посіб. для
ВНЗ / М. А. Бордюк, Б. С. Колупаєв, Т. М. Шевчук. – Рівне :
О. Зень, 2014. – 484 с.
16. Бордюк М. А. Фізика полімерів. Практикум. Програми :
навч. посіб. для ВНЗ / М. А. Бордюк, Б. С. Колупаєв, Т. М. Шевчук. –
Рівне : О. Зень, 2014. – 264 с.
У навчальних посібниках запропоновано програму спеціального курсу
«Фізика полімерів» та викладено теоретичний, експериментальний, технологічний матеріал із фізики полімерів. Висвітлюються проблеми та перспективи науки про полімери, розкрита роль українських вчених у становленні та
розвитку цієї науки.
Для студентів та викладачів ВНЗ. Матеріали посібника можуть
використовувати учні та вчителі загальноосвітніх шкіл.
17. Колупаєв Б. Б. Обмінні процеси в аморфних полімерних
системах : монографія / Б. Б. Колупаєв. – Рівне : О. Зень, 2014. –
288 с.
У монографії розглядається динаміка структури, кінетичні явища та
процеси в кібернетичних системах на основі гнучколанцюгових полімерів.
Основна увага приділяється дослідженню поведінки полімерних металонанокомпозитів в температурних, електричних та механічних полях в
широкій області вмісту інгредієнтів.
Для викладачів, студентів фізичних і хімічних факультетів університетів, а також наукових та інженернотехнічних працівників, які спеціалізуються в галузі фізикохімії і технології полімерних композитних матеріалів.
18. Мосієвич О. С. Теоретична фізика. Статистична фізика і
термодинаміка : навч. посіб / О. С. Мосієвич, І. М. Панченко,
Н. В. Поліщук. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 488 с.
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Посібник містить систематичний виклад основ термодинаміки і
статистичної фізики, включаючи обґрунтування сучасних методів навчання
та їх застосування до розв’язання важливих фізичних і технічних задач. Для
класичних систем в основу покладено статистичний метод Гіббса, з якого
виводяться основні термодинамічні співвідношення.
Також детально розглядаються квантові статистики і обговорюються
найбільш цікаві квантові ефекти.
Посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів і наукових
працівників фізичних, математичних, технічних і технологічних спеціальностей педагогічних і гуманітарних навчальних закладів.
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
Геодезія
19. Черняга П. Г. Супутникова геодезія : навч. посіб. /
П. Г. Черняга, І. М. Бялик, Р. М. Янчук. – Рівне : НУВГП, 2013. –
222 с.
У посібнику комплексно висвітлюється використання глобальних
навігаційних супутникових систем в геодезичних вимірюваннях. Він
поєднує теоретичний матеріал та практичні рекомендації, що дозволять
закріпити знання, навички та вміння майбутніх фахівців галузі.
Посібник може бути корисним при вивченні дисципліни студентами і
викладачами напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
20. Kucherova A. V. Biology and ecology of living organismus :
practical manual / A. V. Kucherova, V. O. Volodymyrets. – Rivne :
NUWMNRU, 2013.– 121 p.
Практикум містить матеріали навчального та навчально-методичного
характеру англійською мовою для проведення лабораторних і практичних
занять із біологічних дисциплін. У ньому наведений короткий теоретичний
матеріал, методичні рекомендації для виконання лабораторних і практичних робіт, контрольні завдання, словник для перекладу та термінологічний словник.
Призначено для студентів природничих і природничо-прикладних
спеціальностей із поглибленим вивченням англійської мови, що вивчають
біологічні дисципліни.
Див. також №№ 186, 187.
ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
21. Гіроль М. М. Проектування систем водовідведення,
очищення та утилізації стічних вод в малих населених пунктах та
сільській місцевості / заг. ред.: М. М. Гіроль та С. Б. Проценко. –
Рівне : НУВГП, 2013. – 65 с.
Матеріали книги розроблені у розвиток та в доповнення СНиП
2.04.03-85, «Методичних та науково-практичних рекомендацій з
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реконструкції та будівництва очисних споруд для господарських стічних вод
об’єктів соціальної сфери села та виробничого призначення», розроблених
УКРНДІАГРОПРОЕКТ, і інших діючих нормативних та довідкових
матеріалів і є результатом наукового пошуку авторів.
Книга призначена для проектантів і інженерно-технічних
працівників, задіяних в розробці проектів та експлуатації систем
водовідведення, очищення та утилізації стічних вод в малих населених
пунктах та сільській місцевості і може бути корисною для студентів ВНЗ
спеціальностей «Водопостачання та водовідведення» та «Гідромеліорація».
22. Гомон С. С. Робота та розрахунок сталевих нагельних
з’єднань дерев’яних конструкцій за повторних навантажень :
монографія / С. С. Гомон, В. І. Алексієвич. – Рівне : НУВГП, 2013. –
111 с.
Висвітлено результати експериментальних досліджень та встановлені
особливості роботи нагельних з’єднань дерев’яних конструкцій за дії одноразових та повторних навантажень. Наведено нову методику визначення
несучої здатності таких з’єднань в залежності від граничних деформацій.
Для працівників будівельних проектних організацій, наукових
працівників, аспірантів та студентів.
23. Денисов А. К. Теплотехнічні вимірювання та прилади :
навч. посіб. / А. К. Денисов, С. А. Денисов. – Рівне : НУВГП, 2013. –
184 с.
Навчальний посібник містить вказівки щодо вивчення окремих тем,
питання для перевірки знань, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Призначений для вивчення дисципліни в умовах
кредитно-трансферної організації навчального процесу бакалаврами спеціальностей 6.050601 «Теплоенергетика» та 6.050602 «Гідроенергетика».
24. Маланчук З. Р. Геотехнології гірництва : навч. посіб. /
З. Р. Маланчук, С. Р. Бобляк. – Рівне : НУВГП, 2013. – 201 с.
У навчальному посібнику викладено наукові основи геотехнологічних
методів видобутку корисних копалин, подано вказівки щодо вивчення
окремих тем, плани лекційних і практичних занять, типові вправи та задачі,
тренінгову тестову програму та список використаної літератури.
Посібник розрахований на студентів, які навчаються за напрямом
підготовки «Гірництво» для вивчення дисципліни «Геотехнології гірництва»,
аспірантам гірничих ВНЗ і буде цікавим працівникам гірничовидобувної
промисловості та геологам.
25. Маланчук З. Р. Технології відкритої розробки корисних
копалин : навч. посіб. / З. Р. Маланчук, В. С. Гавриш, В. А. Стріха,
І. М. Киричик. – Рівне : НУВГП, 2013. – 285 с.
Наведено основні поняття про відкриту розробку корисних копалин.
Розглянуто такі виробничі процеси: підготовка гірських порід до виймання,
виймально-навантажувальні роботи, переміщення та складування кар’єрних вантажів, розкриття кар’єрного поля, відвалоутворення розривних
порід. Викладено відомості про системи розробки родовищ корисних
копалин та режими гірничих робіт. Описано технологічні схеми розробки
будівельних гірських порід та торфових родовищ.
Посібник може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах
європейської кредитно-трансферної системи. Для студентів, які навчаються
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за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр 6.050301 «Гірництво» та
6.050503 «Машинобудування», аспірантів гірничих ВНЗ, буде корисним
працівникам гірничо-видобувної промисловості.
26. Малащенко В. О. Методи графічних розрахунків пружних
шпонкових
з’єднань
:
монографія
/
В. О. Малащенко,
В. М. Стрілець, О. Р. Стрілець. – Рівне : НУВГП, 2013. – 78 с.
У монографії наведені методи та приклади визначення основних
розмірів і виконання перевірочних розрахунків пружних шпонкових
з’єднань за допомогою графіків, діаграм та номограм під час їх проектування та конструювання.
Монографія може бути використана для підготовки бакалаврів
напряму 6.090501 «Машинобудування», спеціалістів, магістрів та інших
технічних і наукових працівників, які займаються проектуванням і
конструюванням нової техніки. Може бути використана для швидкої
перевірки міцності пружних шпонкових з’єднань під час їх експлуатації.
27. Науменко Ю. В. Основи теорії робочих процесів
барабанних млинів : монографія / Ю. В. Науменко. – Рівне :
НУВГП, 2014. – 336 с.
Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень
параметрів руху внутрішньокамерного завантаження барабанних млинів.
Проаналізовано вплив режимів руху завантаження на ефективність помолу.
Розроблено рекомендації по створенню процесів та обладнання для
подрібнення в барабанних млинах та переробки дисперсних матеріалів в
інших машинах барабанного типу.
28. Науменко Ю. В. Теоретичні основи робочих процесів
машин барабанного типу : монографія / Ю. В. Науменко,
К. Ю. Дейнека. – Рівне : НУВГП, 2014. – 531 с.
Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень
робочих процесів барабанних машин. Розглянуто динаміку режимів роботи
та технологічні характеристики, механічні ефекти і явища, пов’язані із
робочими процесами такого обладнання. Викладено методику параметричного розрахунку технологічних та основних конструктивних параметрів
окремих машин барабанного типу. Основну увагу приділено розгляду барабанних млинів як найбільш поширеного енергоємного різновиду такого
класу машин.
Для наукових працівників, інженерів, аспірантів, викладачів та
студентів ВНЗ.
29. Потійчук О. Б. Транспортні розв’язки : навч. посіб. /
О. Б. Потійчук, Л. М. Піліпака. – Рівне : НУВГП, 2013. – 274 с.
У посібнику викладено загальні відомості про перетинання і
примикання автомобільних доріг в одному та різних рівнях. Наведено
методику визначення пропускної здатності вузлів, методику проектування
перетинань та прилягань залежно від розрахункового транспортного
засобу. Наведено конкретні приклади проектування транспортних розв’язок
різних видів, розглянуто особливості вулично-дорожніх вузлів у населених
пунктах і перетинання автомобільних доріг з пішохідними та залізничними
шляхами.
Призначено для студентів спеціальності «Автомобільні дороги та
аеродроми».
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30. Романюк В. В. Металеві конструкції. Розрахунок
елементів і з’єднань : навч. посіб. / В. В. Романюк. – Рівне :
НУВГП, 2014. – 449 с.
У посібнику наведено основні відомості про матеріали для металевих
конструкцій, сортамент стальних і алюмінієвих профілів, навантаження,
впливи та методи розрахунку будівельних конструкцій. Детально розглянуто розрахунок елементів на основні види деформацій: центральний і
позацентровий розтяг і стиск, згин, кручення. Наведено розрахунок та
конструювання зварних і болтових з’єднань.
Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво».
31. Романюк В. В. Міцність та деформативність перфорованих елементів сталевої арки : монографія / В. В. Романюк,
В. В. Супрунюк. – Рівне : НУВГП, 2013. – 106 с.
Наведено нові результати теоретично-експериментальних досліджень
та встановлено особливості роботи перфорованих елементів сталевої арки з
затяжкою і розпіркою. На основі використання деформаційної розрахункової схеми перфорованого верхнього поясу арки розроблено методику
розрахунку її несучої здатності за граничними станами першої та другої
груп.
Для працівників будівельних і проектних організацій, наукових
працівників, студентів та аспірантів.
32. Саблій Л. А. Фізико-хімічне та біологічне очищення
висококонцентрованих стічних вод : монографія / Л. А. Саблій. –
Рівне : НУВГП, 2013. – 292 с.
На підставі теоретичного аналізу процесів фізико-хімічного та біологічного очищення та з врахуванням особливостей складу висококонцентрованих стічних вод різних галузей промисловості створено комплексні, ще
маловідомі технології, які є економічними та забезпечують високоякісне
очищення стічних вод.
Запропоновано нові конструкції очисних споруд для попереднього
очищення стічних вод методами флотації, електрокоагуляції-флотації та
біокоагуляції-флотації і наступного біологічного очищення анаеробним
методом в системі біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами.
Для фахівців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.
33. Скрипчук П. М. Основи товарознавства. Практикум :
навч. посіб. / П. М. Скрипчук, О. Ю. Судук, Т. А. Велесик. – Рівне :
НУВГП, 2013. – 266 с.
Посібник призначений для проведення практичних занять та вміщує
ситуаційні задачі, кейси, тести, розрахункові завдання. Методичні розробки
дозволяють оволодіти основними теоретичними положеннями й практичними навичками у галузі товарознавства. Для вивчення дисципліни
«Товарознавство» при підготовці бакалаврів за напрямом «Менеджмент».
34. 40 років надій і звершень. Рівненська АЕС: перлина
Поліського краю : фотоальбом / редкол. : П. Ф. Кратік (голов.
ред.) [та ін.] ; фото : С. В. Федорченко, Н. В. Тимофєєнко,
І. Г. Ковб [та ін.]. – Рівне : Каліграф, 2013. – 172 с. : фот.
У виданні представлена 40-річна історія Рівненської АЕС у фотографіях, починаючи з 1973 року.
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35. 40 років надій і звершень. Рівненська атомна електростанція / редкол. : П. Ф. Кратік (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
Каліграф, 2013. – 172 с. : іл.
Книга присвячена Рівненській АЕС, яка відраховує свою історію з 25
травня 1973 року. За цей час були введені в експлуатацію чотири блоки і
виросло прекрасне місто Кузнецовськ. Сотні тисяч людей трудилися і
трудяться на будівництві, пуску та експлуатації блоків.
У виданні подано історію та сьогодення АЕС, розповіді про колектив
станції та провідних спеціалістів, про звитяги і перемоги багатотисячного
колективу, про очільників, кожен з яких – особистість. В окремому розділі
містяться короткі біографічні довідки про директорів РАЕС, головних
інженерів та їх заступників.
36. Чорнолоз В. С. Несуча здатність дерев’яних балок з
пошкодженнями у вигляді наскрізних тріщин : монографія /
В. С. Чорнолоз, А. М. Іванюк. – Рівне : НУВГП, 2013. – 149 с.
Висвітлені нові результати вивчення експериментальних дерев’яних
балок з наскрізними тріщинами. Наведена удосконалена методика розрахунку балок з такими пошкодженнями.
Для працівників будівельних проектних організацій, наукових працівників, студентів та аспірантів.
Див. також №№ 210, 211.
СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
37. Веремеєнко С. І. Зміна складу та властивостей дерновопідзолистих ґрунтів Полісся України під впливом тривалого
сільськогосподарського використання : монографія / С. І. Веремеєнко, В. М. Польовий, С. С. Трушева. – Рівне : НУВГП, 2013. –
180 с.
У монографії висвітлено результати багаторічних досліджень щодо
впливу тривалого сільськогосподарського використання дерново-підзолистих ґрунтів зони українського Полісся на трансформацію їх складу,
властивостей та рівня родючості. Запропоновані сучасні принципи управління продуктивністю ґрунтів Полісся України та заходи щодо поліпшення
агроекологічного стану земель в регіоні.
Для наукових працівників, викладачів, студентів і спеціалістів сільського господарства.
38. Гурін В. А. Технологія зрошування : навч. посіб. / В. А. Гурін, М. Г. Степаненко, М. П. Степаненко. – Рівне : НУВГП, 2013. –
382 с.
У навчальному посібнику наведені будова та принцип дії дощувальних
(поливних) машин, технологія проведення поливів вітчизняними та зарубіжними поливними машинами, питання підготовки зрошуваних земель та
поливної мережі до проведення поверхневих поливів, технології та механізації поверхневих поливів. Розкрито основні експлуатаційні підходи до сумісного використання широкозахватних та мобільних поливних машин тощо.
Посібник призначений для студентів напряму підготовки 6.060103
«Гідротехніка (водні ресурси)».
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39. Раціональне використання земельних ресурсів, збереження і підвищення родючості ґрунтів : матеріали І Всеукр. наук.практ. конф. молодих учених, 27 черв. 2014 р. / редкол. :
Г. А. Мазур, В. М. Польовий, С. І. Веремеєнко [та ін.]. – Рівне :
О. Зень, 2014. – 80 с.
У збірнику матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, яка відбулась 27 червня 2014 р., висвітлено питання
ефективності агротехнічних заходів, спрямованих на збереження та відтворення родючості ґрунтів, а також шляхи підвищення раціонального
використання земельних ресурсів.
Див. також №№ 186, 187, 221.
СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
40. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми
та шляхи їх вирішення», [24–25 квіт. 2014 р., м. Рівне] : зб. тез /
ред. кол.: В. С. Мошинський, В. А. Сташук, Ю. С. Ковалевська [та
ін.]. – Рівне : [НУВГП], 2014. – 278 с.
У збірнику опубліковано тези ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні
проблеми та шляхи їх вирішення», яка проходила 24–25 квітня 2014 р. у
Рівному. На конференції піднімалися питання теоретико-методологічних
засад формування системи державного управління та місцевого самоврядування, державної політики у сферах державного, регіонального і галузевого
управління, менеджменту та адміністрування в державних органах влади та
місцевого самоврядування тощо.
41. Між Європою та війною : весна–літо 2014 / упоряд.
С. Я. Синюк ; голов. ред. М. Нищук. – Л. ; Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – 192 с.
Зареєстрований як українсько-польський інформаційний інтернетресурс з питань економіки та підприємництва інформаційний портал «А4»
не обмежується лише вказаними напрямками, але й репрезентує себе, як
ресурс для тих, хто хоче, вміє та знає, як робити щось потрібне.
Редакція порталу «А4» зібрала кращі матеріали, аби представити їх на
паперових сторінках. Збірник містить статті, інтерв’ю та есе в сфері економіки, політики, військової справи, історії та культури, опубліковані українськопольським порталом співпраці навесні–влітку 2014 року.
Серед авторів: О. Ірванець, П. Кралюк, М. Нищук, Л. Якимчук,
Я. Кремінські, Ю. Бондючна та інші.
42. Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле,
сучасність, перспективи : колект. монографія / І. Д. Пасічник
(голов. ред.) ; заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – 326 с. – (Серія
«Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем
розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд теоретикометодологічних і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності
громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.
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Видання призначене для науковців, викладачів вищої школи,
студентів та усіх, хто цікавиться становленням і розвитком громадянського
суспільства в Україні.
43. Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та
альтернативи: зб. наук. пр. [Ін-ту глобал. стратегій упр.] /
І. Д. Пасічник [голов. ред.] ; заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. –
242 с. – (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 8).
Видання містить наукові доповіді та повідомлення вітчизняних та
зарубіжних дослідників, які вивчають різні аспекти управління соціальноекономічними системами з урахуванням глобалізації впливів та чинників
суспільного розвитку.
Видання призначене для науковців, викладачів вищої школи,
студентів та усіх, хто цікавиться актуальною проблематикою управління
суспільним розвитком.
Див. також № 189.
Статистика
44. Статистичний щорічник Рівненської області за 2013 рік /
Держ. служба статистики в Україні ; Голов. упр. статистики в
Рівнен. обл., ; за ред. Ю. В. Мороза. – Рівне : [б. в.], 2014. – 469 с.
Видання містить статистичний матеріал щодо економічного і соціального становища області у 2013 році у порівнянні з попередніми роками, що
дає можливість простежити динаміку і структурні зміни в економіці та
соціальній сфері. Окремі показники подаються у ретроспективі.
Збірник буде корисним для практичної діяльності працівників державних установ, викладачів, студентів, бізнесменів, фінансистів, усіх, хто
вивчає соціально-економічний розвиток Рівненщини.
Історія. Історичні науки
45. Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. /
авт.: В. Атаманенко, М. Близняк, Д. Вєдєнєєв [та ін.] ; голов. ред.:
І. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. –
396 с.
У нарисах висвітлено етапи воєнно-політичної історії України з часів
Київської Русі до середини ХХ століття, простежено розвиток ідеї державотворення. Окремо представлено внесок у становлення і поступ вітчизняної
військової справи видатних військових діячів.
Для викладачів вузів, аспірантів та студентів, всіх, хто цікавиться
воєнно-політичною історією України.
46. Романчук С. В. Розсохи / С. В. Романчук ; літ. ред.:
А. Українець. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 326 с.
Книга присвячена селу Розсохи, що знаходиться в мальовничому
куточку Хмельниччини. У ній подаються відомості про місцеве населення,
природне середовище, історію Розсох. Життя подільського села змальовується на тлі глибоких потрясінь та історичних подій перед початком ХХ
століття. Детально описуються дії німецької розвідки під час наступу фа23

шистів, життя села в окупаційний період, відбудова народного господарства
в післявоєнний час.
В основі книги лежать історичні факти, спогади автора та його земляків.
Див. також №№ 41, 102, 204, 205, 214, 226, 233, 234, 236, 238, 239.
Економіка. Економічні науки
47. Корбутяк В. І. Документне забезпечення діяльності
організації : навч. посіб. / В. І. Корбутяк, З. О. Толчанова,
О. О. Бутник. – Рівне : НУГП, 2013. – 149 с.
У посібнику наведено вимоги до створення й оформлення організаційно-розпорядчих, інформаційних, фінансово-розпорядчих і кадрових
документів. Розкрито основи інформаційного забезпечення в системі
державного управління. Запропоновано різноманітні зразки документів.
48. Корбутяк В. І. Кадрове діловодство : навч. посіб. /
В. І. Корбутяк, З. О. Толчанова, О. О. Бутник. – Рівне : НУВГП,
2013. – 177 с.
У посібнику наведено вимоги до створення й оформлення організаційно- та фінансово-розпорядчих, інформаційних, кадрових документів.
Наводяться зразки документів, які відображають особливості написання та
оформлення реквізитів. За допомогою представлених матеріалів студенти
зможуть підготуватися до складання екзамену чи заліку.
Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей,
працівників органів державного управління та місцевого самоврядування,
широкого кола спеціалістів у галузі економіки та підприємництва.
49. Левицька С. О. Облік і звітність в оподаткуванні :
підручник / С. О. Левицька, С. В. Свірко, О. О. Осадча. – Рівне :
НУВГП, 2013. – 298 с.
У підручнику розкриваються методичні та організаційні підходи
обліку нарахування основних податків та зборів із узагальненням операцій
на рахунках бухгалтерського обліку. На прикладах типових господарських
операцій суб’єктів підприємницької діяльності наведено підготовку форм
податкової звітності.
Розраховано на студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами
підготовки «Облік і аудит», «Фінанси» «Економіка підприємства», а також
на керівників підприємств, підприємців, бухгалтерів-практиків.
50. Модернизация украинской и белорусской экономик :
методология, теория, практика : монография / под ред.
С. Ю. Солодовникова. – Острог : Изд-во Нац. ун-та «Острож.
акад.», 2014. – 298 с.
Функціонування сучасного ринкового механізму в умовах відносної
рівноваги і стабільності виключно за рахунок економічних засобів державного регулювання пов’язано з особливостями функціонування економіки на
макрорівні (циклічні коливання, економічний зріст тощо), так само й
недосконалістю ринкового механізму.
Призначення цієї книги – сприяння розробці методологічних і теоретичних засад для практичного проведення тотальної економічної модернізації української і білоруської економік.
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51. Павлов В. І. Економіка землекористування : навч. посіб.
для самост. вивч. дисципліни / В. І. Павлов, О. М. Гарнага,
Т. С. Веремеєнко, Ю. Г. Фесіна. – Рівне : НУВГП, 2012. – 188 с.
У посібнику відображено економічні основи землекористування:
наведено загальні характеристики економічної субстанції, визначено фінансові можливості для забезпечення, розглянуто систему показників ефективності, висвітлено організаційні засади економіки землекористування
тощо. Для самостійного вивчення дисципліни студентами економічних,
екологічних, землевпорядних спеціальностей ВНЗ.
52. Турченюк М. О. Планування діяльності автотранспортного підприємства : підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець,
М. Є. Кристопчук. – Рівне : НУВГП, 2013. – 299 с.
Підручник присвячений висвітленню питань теорії та практики
планування виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності
автотранспортного підприємства в ринкових умовах. Розкриті теоретичні
основи планування діяльності АТП, основні чинники визначення місця
підприємства на ринку та формування виробничої програми з експлуатації
рухомого складу. Розглянуті методи планування матеріально-технічного,
кадрового забезпечення виробничого процесу АТП, сутність та зміст
соціальної діяльності автотранспортних підприємств тощо.
Для студентів ВНЗ з напряму підготовки «Транспортні технології».
53. Филипчук В. Л. Розслідування нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві : навч. посіб. /
за ред. В. Л. Филипчука. – Рівне : НУВГП, 2013. – 280 с.
У посібнику викладено порядок розслідування нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві для різних галузей
промислово-господарського комплексу України. Наведено приклади використання, питання для самоперевірки, тестові завдання, термінологічний
словник і список рекомендованої літератури. Посібник відповідає вимогам
навчальної програми і рекомендований студентам за напрямом підготовки
6.170202 «Охорона праці». Видання може бути використано студентами
ВНЗ, а також спеціалістами з охорони праці.
Див. також №№ 41, 191–193, 216.
***
54. Dziekański P. Marketing terytorialny: wyzwaniem
współczesnego samorządu – wybrane zagadnienia / Paweł Dziekański,
Bogusław L. Ślusarczuk. – Ostróg : Ostrowiec Świętokrzyski :
Swynarchuk, 2014. – 197 s.
У виданні розглядаються такі питання територіального маркетингу:
регіон як суб’єкт маркетингу, етапи маркетингових дій і територіальний
маркетинг-мікс, маркетинг як інструмент реалізації інформаційнопромоційної функції, виклики у сфері створення образу територіальної
одиниці, марка, лого, гасло – як ідентифікатори регіону, туристичний
потенціал регіону та створення його образу, чим є промоція регіону,
формування концепції стратегії маркетингової територіальної одиниці,
тотожність регіону у процесі створення продукту і локальної марки.
Видання розраховане на фахівців в галузі маркетингу, викладачів та
студентів економічних вузів.
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Політика і політичні науки
Див. №№ 41, 189, 214.
Держава і право
55. Дума В. В. Правозастосовча діяльність та форми її здійснення : монографія / В. В. Дума. – Рівне : О. Зень, 2013. – 184 с.
Розглянуто загальнотеоретичні аспекти сучасного розуміння та
застосування права як особливої форми його реалізації. Визначено
правозастосування як правову діяльність.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
Див. №№ 184, 196–198, 204, 235, 242.
Наука
56. 99 питань та відповідей про наукову роботу студентівкультурологів : метод. матеріали з наук. роботи студ. та написання курс. випуск. робіт / упоряд.: М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук,
М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2014. – 148 с.
У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що
виникають у процесі занять студентів науково-дослідною роботою та під час
підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований на
студентів-культурологів, аспірантів та молодих науковців.
Освіта. Педагогічні науки
57. Гнедко Н. Методика використання засобів віртуальної
наочності у навчальному процесі : навч.-метод. посіб. / Н. Гнедко,
І. Войнович. – Рівне : О. Зень, 2014. – 308 с.
У посібнику висвітлено теоретичні основи використання дидактичних
засобів віртуальної творчості у навчальному процесі, а саме: теоретичний
аналіз забезпечення наочністю навчального процесу та психолого-педагогічні засади використання засобів віртуальної наочності в навчальному
процесі. Описані характеристики засобів віртуальної наочності та представлена розроблена автором методика використання засобів віртуальної
наочності у навчальному процесі.
Книга призначена для учнів, студентів, учителів та викладачів ВУЗів.
58. Навчальна програма підготовки вчителів з курсів
духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського
віровчення) / розроб. В. М. Жуковського [та ін.] ; упоряд.
С. Власова. – К. ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2014. – 112 с.
Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників обласних закладів післядипломної педагогічної освіти.
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59. Омельчук В. В. Історія освіти Волині в особах : навч.
посіб. / В. В. Омельчук. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 264 с.
У посібнику розглядаються питання, які стосуються історії розвитку
освіти на Волині. Узагальнюється просвітницька, педагогічна діяльність
представників духовної та світської інтелігенції у напрямку становлення
освіти на Волині. Визначено роль відомих і маловідомих діячів, які сприяли
формуванню не тільки регіональної, але й національної освіти.
Посібник призначений для студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей.
60. Поліщук Н. В. Інформаційно-високотехнологічний
прогрес у контексті формування духовності молоді : монографія /
Н. В. Поліщук. – Рівне : О. Зень, 2014. – 480 с.
На основі положень філософії освіти показано, що глобалізація,
інформатизація суспільства, надзвичайно інтенсивний розвиток науки і
техніки, технологій та інформаційного високотехнологічного науковотехнічного прогресу (ІВТ НТП), розширення й поглиблення міжнародних і
міжкультурних зв’язків, інтенсивна комп’ютеризація, інформатизація та
технологізація освіти, життя, виробництва та породження сумнівів стосовно
існування цивілізації, природи і самої планети Земля у результаті
неконтрольованого впливу ІВТ НТП й бездуховності потребують нової
філософської парадигми духовно-морального виховання молоді. Ця парадигма має лягти в основу нової педагогіки та психології підготовки молодої
людини до життя в умовах ІВТ НТП.
У монографії розглянуті якісно нові умови і методи духовно-морального виховання нинішньої молоді та шляхи їх реалізації на основі положень
філософської освіти.
Див. також №№ 199, 206, 207, 209, 212.
Фізкультура і спорт
61. Василюк В. М. Основи футболу : навч.-метод. посіб. /
В. М. Василюк. – Рівне : О. Зень, 2014. – 264 с.
У посібнику подано історичні та наукові відомості про витоки та етапи
розвитку футболу з використанням новітніх науково-практичних досягнень,
викладено основи техніки і тактики гри у футбол та методику навчання.
Адресовано студентам ВНЗ, викладачам фізичної культури та тренерам. Зміст підручника дозволяє рекомендувати його для використання у
навчальному процесі майбутніх фахівців з фізичного виховання, спорту і
здоров’я людини.
Засоби масової інформації
62. Велесик П. Я. Творча лабораторія журналіста /
П. Я. Велесик ; ред. А. Велесик. – Рівне : В. Лапсюк, 2014. – 376 с.
Автор, який впродовж сорока років пропрацював у журналістиці та
пройшов шлях від кореспондента районної до головного редактора обласної
газети, сподівається, що це видання певною мірою допоможе пізнати
основи творчої праці тим, хто хоче оволодіти професією журналіста.
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Посібник розрахований на студентів, викладачів факультету журналістики при вивченні курсу «Журналістська майстерність» та профілюючої
дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості».
63. Каневська В. Між елітою й масою / В. Каневська. – Рівне :
М. Дятлик, 2013. – 128 с.
У книзі Вікторії Каневської висвітлено розвиток і протиборство
дискурсів еліт і мас у пресі, в їхній співдії та діалектичному розвитку,
боротьбі та взаємопроникненні. Здійснено синтез сучасних методологічних
підходів до журналістського тексту та супровідних явищ і процесів. Книга
призначена науковцям, студентам і читачам, які досліджують питання
соціальної комунікації в пресі.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Мовознавство
64. Деменчук О. В. Лінгвістика чуттєвого сприйняття :
динамічні моделі в семантиці перцептивної лексики української,
польської та англійської мов : монографія / О. В. Деменчук ; наук.
ред.: О. О. Тараненко. – Рівне : О. Зень, 2014. – 384 с.
У монографії описано динамічні моделі перцептивної лексики –
семантичного класу слів, що позначають різні аспекти перцептивно-інформаційного стану людини, та встановлено подібності та відмінності в кодуванні й способах розподілу інформації про перцептивно-інформаційний
стан людини в семантиці перцептивів трьох індоєвропейських мов –
близько- і віддаленоспоріднених (української, польської та англійської).
Монографія призначена для філологів, які цікавляться проблемами
лексичної семантики, теорії валентностей та функціонального синтаксису.
65. Шульжук Н. Практикум з української мови : навч.-метод.
посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / Н. Шульжук. – Рівне ; Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – 396 с.
У навчальному посібнику подано матеріал для практичних занять з
української мови, який структурований з урахуванням основних принципів
модульного навчання і складається з шести змістовних модулів.
Посібник підпорядкований меті поглибити, закріпити і розширити
знання з основних розділів української мови, виробити практичні вміння і навички вдосконалення усного і писемного мовлення, сформувати орфографічну та пунктуаційну грамотність, розвинути науково-дослідницькі здібності.
Для студентів ВНЗ, учнів гімназій та ліцеїв, учителів та всіх, хто
прагне оволодіти правописними нормами української літературної мови.
Див. також №№ 199–201, 227.
Літературознавство
65а. Волинський Кобзар / уклад. П. М. Кралюк. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 212 с. : іл.
У книзі розповідається про перебування Тараса Шевченка на Волині в
1846 році та про відображення в його творчості волинської тематики.
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Окремо вміщено уривки творів та окремі твори (поема і повість «Варнак»), у
яких згадуються волинські реалії.
Книга розрахована на широке коло читачів, які хочуть більше знати
про життя та творчість Великого Кобзаря.
66. Григорій Сокіл : нерозгадана таїна життя / ред.-упоряд.
Т. Сокіл. – Рівне : О. Зень, 2014. – 288 с. : іл.
У віршах поета та мемуарах товаришів висвітлюється життєвий і
творчий шлях педагога, науковця і громадського діяча Григорія Сокола,
який працював у Рівненському державному педагогічному інституті (нині
Рівненський державний гуманітарний університет).
Григорій Сокіл не встиг повністю розкрити свій талант – адже доля
розпорядилася так, що його не стало в розквіті літ. Його поетичні твори,
пісні, статті та повідомлення по крупицях було віднайдено в обласній
періодиці, у довіднику «Поети Рівненщини» (2005 р.), в архівах, у тому
числі в приватних архівах друзів. Все віднайдене склало основу творчості
Григорія Сокола в пропонованій книзі.
Ця книга про справжню чоловічу дружбу, оспівану в поетичних
рядках. Дружбу, що пов’язала життєві долі освітян, які творили історію
одного з провідних вищих навчальних закладів краю. Дружбу, яка коротке
земне життя окрилює у вічності.
Книга ілюстрована світлинами з особистого архіву Григорія Сокола.
67. Лінгвокультурологічний та лінгвоекологічний підхід до
вивчення одиниць мови і мовлення : монографія /
А. Архангельська, Т. Архангельська, О. Левченко [та ін.] ; голов.
ред.: А. Архангельська. – Оломоуць ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – 284 с.
Колективну монографію присвячено актуальним питанням слов’янського мовознавства. Автори реалізують поліпарадигмальний лінгвокультурологічний та лінгвоекологічний підхід до вивчення одиниць мови і
мовлення. У центрі уваги перебувають взаємні зв’язки мови і культури,
культури і соціуму, проблеми неології, пареміології, лінгвістики тексту,
інтертекстуальності, етномаркованого дискурсу, вербальної і невербальної
комунікації, мови як довкілля та її охорони.
Для мовознавців, студентів філологічних факультетів та всіх зацікавлених.
68. Назарець В. М. Жанрові модифікації української адресованої лірики : монографія / В. М. Назарець. – Рівне : О. Зень,
2014. – 384 с.
Монографія присвячена питанням сучасної жанрології, спроектованим у площину дослідження теоретичного та літературно-історичного
дискурсу української адресованої лірики. Цей художній феномен розглянуто як специфічне метажанрове утворення, яке вбирає до себе послання,
присвяту та віршований лист. Метою дослідження є різносторонній аналіз
жанрових форм адресованої лірики, художніх закономірностей, основних
принципів, типології та поетики тощо.
Адресовано літературознавцям, викладачам та студентам філологічних спеціальностей, вчителям.
69. Пономарева Т. А. Волынский демиург В. Г. Короленко :
ровенские страницы биографии писателя / Т. А. Пономарева. –
Ровно : С. Б. Нестеров, 2013. – 232 с. : фотоил.
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Пропонована книга складається з короткого екскурсу біографії
Володимира Галактіоновича Короленка, його творчого шляху в літературі,
характеристики джерелознавчої бази досліджень ровенського періоду
життя письменника та окремих тематичних краєзнавчих нарисів:
«Ровенські адреси В. Г. Короленка», «Родина письменника», «Ровенська
гімназія», «Від прототипів до літературних образів» та інших, а також
додатків, у яких відтворені документи, виявлені в архівах Ровно, Житомира,
Києва, Санкт-Петербурга і Москви, які свідчать про перебування В. Г. Короленка та його родини на Ровенщині.
Книга призначена широкому колу читачів, усім, хто зацікавлений історією краю, розвитком та удосконаленням знань про літературу та мистецтво.
70. Традиційно-інноваційні стратегії сучасного художнього
тексту : матеріали регіон. наук.-практ. семінару / упоряд. :
І. М. Самборська, Є. М. Васильєв ; ред. кол. : О. А. Галич,
В. М. Назарець, С. М. Нестерук [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2013. –
300 с.
До збірника увійшли статті викладачів і студентів Рівненського
державного гуманітарного університету та інших вузів України з актуальних
проблем вивчення сучасного художнього тексту. У публікаціях висвітлено
питання поетики художнього твору, розглянуто жанрові та міфологічнофольклорні трансформації у сучасній літературі, проаналізовано актуальні
лінгвостилістичні аспекти інтерпретації тексту тощо.
Див. також №№ 182, 200, 201, 209.
Художня література
71. Бабій С. О. Слова, що необхідні, як патрони / С. О. Бабій. –
[Б. м. : б. в.], 2014. – 56 с.
Невеличка книга С. Бабія просякнута любов’ю до України та
занепокоєнням її долею. Один з розділів присвячений тривалій битві за
незалежність, де автор, зокрема викладає свої думки з приводу подій в
Україні 2014 року, інформаційного простору та творчості, розмірковує про
історію тощо. Містяться також вірші, у яких розкривається схвильована,
залюблена у рідну землю душа поета.
72. Бабій С. О. Терпкий смак дичок : статті, оповіді /
С. О. Бабій. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 152 с.
Книга відомого поета-шістдесятника включає публіцистику, оповіді,
короткі думки-афоризми. В них висвічується досвід, небайдужість, спостережливість людини, яка прожила нелегке життя, але завжди відстоювала
свою позицію. У збірці автор показує власне бачення нашої нелегкої історії
й важкого сьогодення.
73. Бараболя Г. М. Крок до Істини / Г. М. Бараболя. – Вид. 2-е,
перероб. і доп. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 204 с.
У книзі зібрані статті, написані сімейним лікарем, вчителем християнської етики, членом Національної спілки журналістів України Галиною
Бараболею, як були опубліковані в ЗМІ у 2000 – 2013 роках.
У статтях – роздуми автора, в яких поєднуються медичні знання із
християнською мораллю та духовністю, щире вболівання за фізичне та
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духовне здоров’я українського народу. Порушені нею питання є чи не
найгострішими серед безлічі проблем людства та нашої держави зокрема.
Викладені роздуми спонукають до аналізу та дискусії та змушують людину
іншими очима подивитися на світ і на себе.
74. Береза Ю. Нагадки про мовні порядки / Ю. Береза. –
Рівне : Волин. обереги, 2014. – 66 с.
Ця книга відомого українського письменника, лауреата літературної
премії імені Остапа Вишні, просвітянської імені Грицька Чубая, володаря
диплому Всеукраїнського фестивалю «Лауреат Нобельської премії» Юрія
Берези адресована всім, хто шанує рідну мову та хоче нею вправно володіти.
Вона є своєрідним навчальним посібником, написаним у художній формі та
з гумором.
75. Берёза И. Жаль, теперь не читают стихов / И. Берёза. –
Ровно : Друк Волыни, 2013. – 64 с.
У вступному слові поетеса пише про те, що у світі, де найцінніше –
інформація, поезія – ніби вимираючий вид. Якщо ж вірш змусив людину
замислитися, замріяно посміхнутися або здійснити щось незвичайне, це як
дотик до відлуння душі автора, незримий зв’язок у світі почуттів та образів.
І людина з глибин своєї душі дістає на світ Божий те, що заховане під
шаром невідкладних справ, рутини, щоденної суєти, і стає такою, якою має
бути у світі, сповненому любові та гармонії.
Саме такий світ дарує Ірина Береза своїм читачам.
76. Берестяний О. Ще не вечір : поет. зб. / О. Берестяний. –
Рівне : Волин. обереги, 2014. – 102 с.
Вірші Олександра Берестяного різні по формі та змісту: чуттєві
ліричні, філософські, патріотичні, гумористичні та саркастичні. Автор
залишається вірним своєму світосприйманню, поетичній манері, вигадливості, почуттю гумору. У його поезії, як пише у передмові Ірина Первушевська, «яскраво помітний широкий спектр душевних переживань,
пов’язаних з різними ситуаціями сьогодення». Його вірші захоплюють та
знаходять відгук у душі читача.
77. Бжеський Р. Вояк : твори / Р. Бжеський ; упоряд.
І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2014. – 87 с. –
(Серія «Бібліотечка літературного музею Уласа Самчука в
Рівному» ; число 24).
У книзі представлено часточку творчого доробку активного учасника
українського літературного процесу минулого сторіччя Романа Бжеського
та спогади про нього його сучасників.
78. Боровець Б. 65 на 65 : поезії / Б. Боровець ; ред.
П. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. – 100 с.
У збірці вміщено 65 віршів, які репрезентують творчість автора до
його 65-річчя.
79. Бричкова Р. На денечку серця : лірич. замальовки /
Р. Бричкова. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 56 с.
У прозорих, ніби ажурових мініатюрах авторка відкриває свої почуття
до рідної Поліської землі, до своїх близьких. Як написав про враження від
збірки автор передмови Леонід Куліш: «…усе навколо стає ріднішим, багатшим, небо – вищим і неосяжним, а душа – глибинною і натхненною…».
Для поціновувачів художнього слова.
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80. Велесик П. Політ стрижа : поезії / П. Велесик ; ред.
Є. Шморгун. – Рівне : В. Лапсюк, 2014. – 216 с.
У поетичних рядках нової збірки Петра Велесика постає життя –
напрочуд різнобарвне, мелодійне, духмяне, сповнене то радістю, а то
смутком, але завжди з любов’ю та вірою.
81. Велесик П. Твори : в 2 т. Т. 2 / П. Велесик ; ред. А. Велесик. –
Рівне : В. А. Лапсюк, 2014. – 560 с.
До другого тому творів українського письменника Петра Велесика
увійшли прозові твори – роман «Сіті Пандори» та збірка новел «Лови
кажанів».
82. Волошина А. М. Павутиння буденності / А. М. Волошина. –
Рівне : Волин. обереги, 2014. – 108 с.
У віршах Анни Волошиної звучать суто жіночі ліричні мотиви, де є
кохання і надія, осінній вальс і мелодія весни, і щем від швидкоплинності
життя, і віра у прийдешній веселковий ранок на волошковій рідній землі.
83. Волощук С. О. Звідки п’є веселка воду. Життєпис друзів –
росіянина, генерала Головного розвідуправління РСЧА та українського вчителя : роман-сповідь / С. О. Волощук. – Рівне : О. Зень,
2014. – 240 с.
У книзі розповідається про непростий життєвий шлях двох чоловіків –
українця Ігора Кущолова та росіянина Анатолія Гриви. Що спільного між
українцем – науковцем, педагогом, директором загальноосвітньої школи
невеликого волинського села та росіянином – генералом ГРУ, Героєм
Радянського Союзу, який десятиліттями проводив розвідувальну роботу на
теренах Польщі, Швейцарії, Німеччини, Франції, Югославії, Єгипту, Індії та
інших країн? Спільним є те, що кожен з них пройшов достойно через
багаточисельні випробування життя, кохання, відданості справі та своїй
Батьківщині, залишившись Людиною.
Автор – учасник двох локальних війн, учасник бойових дій, капітан у
відставці, людина з двома вищими освітами зацікавить читача розповіддю
про своє життя – насичене, важке та водночас прекрасне.
84. Гонгало В. Квартирник для думок : зб. віршів /
В. Гонгало ; худож. В. Татарчук, В. Гонгало. – Острог :
Р. В. Свинарчук, 2014. – 72 с.
Квартирник для думок – перша поетична збірка студентки Острозької
академії Влади Гонгало, у якій вона відкриває читачеві частинку своєї душі.
Не можна сказати, що її вірші досконалі, але вони щирі та емоційні.
Поетична ж майстерність прийде через навчання та тяжку працю над
собою. Тому у Влади все ще попереду.
85. Гуменюк П. Житній дух череня : [новели, оповідання,
спогади] / П. Гуменюк. – Рівне : О. Зень, 2013. – 272 с.
Петро Миколайович Гуменюк, уродженець Гощанського району,
прожив цікаве життя. Вийшовши на пенсію з посади заступника голови
Гощанської районної ради, вирішив поділитися з людьми набутим життєвим досвідом, знаннями, враженнями, думками. Він багато друкувався в
обласних і районній газетах, літературних альманахах. Видав 7 книжок, був
співавтором збірників. У новому виданні автор представляє новели,
оповідання, публіцистику, які коротко можна охарактеризувати назвою
основного розділу: «Списане з життя».
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86. Гуменюк П. Любисткове омовіння. Новели. Оповідання.
Начерки з натури. Бувальщина / П. Гуменюк ; ред. Л. Наконечна. –
Рівне : О. Зень, 2014. – 122 с.
У новій книжці автор представляє малу прозу, що вирізняється
барвистою мовою, колоритністю, філософічною заглибленістю, тематичним
розмаїттям, яке черпається з досвіду багатогранного життя. Зі сторінок його
творів наче джерелиться благодать любисткового омовіння душі.
87. Гущин Є. М. «Перелунисті літа» : поезії / Є. М. Гущин. –
К. ; Рівне : М. Дятлик, 2013. – 170 с. : фот.
Поетична збірка Євгена Гущина – це щира сповідь сина, залюбленого
в рідний край, материнську мову і чарівні роздолля України, який вболіває
за долю родини, нації і держави. В розділах «Єралаш» та «Розхристані
думки» містяться сатиричні вірші на злобу дня.
88. Дворницька Н. Вибране / Н. Дворницька ; ред.: П. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. – 120 с.
Читачі пам’ятають вірші Ніни Дворницької по раніш виданим збіркам
«Полин понад шляхом» (2006), «Усвідомлення суті» (2007), «Промінь
осяяння» (2012).
У книзі зібрано її кращі поетичні твори, що виходили у різні роки, та
ті, що раніше не друкувалися. Поетеса залишається вірною своєму таланту –
«словом змалювати стан душі».
89. Диб’як Н. Мій нев’янучий цвіт / Н. Диб’як. – Рівне :
Волин. обереги, 2014. – 88 с.
Лірика Неоніли Диб’як – ніжна, барвиста, ніби просякнута ароматами
квітучої землі, щедро зігрітої сонцем та орошеної животворними дощами, з
батьківською хатою, що навіки поселила в душі любов, світло, тепло, надію і
віру.
90. Дідич З. Фіалки тюремних мурів. Повість про кохання /
З. Дідич ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : В. Лапсюк, 2014. – 140 с.
Ця книжка – листи політв’язня з табору до коханої, від якої його
відділяли відстань та колючий дріт. Дві зони: чоловіча та жіноча. Але у
сталінських катівнях – як ота фіалка, що пробилась до сонця крізь тюремні
мури і розцвіла серед бруду – так розквітло кохання безвинно покараних
молодих людей.
Ці листи не залишать нікого байдужими, адже це приклад героїзму і
жертовності, витривалості і терпіння, душевної краси і людяності, безмірної
любові до рідної України і світлого чистого кохання.
91. Жакун М. Г. Мед на асфальті : літ. пародії / М. Г. Жакун ;
ред. М. Береза. – Рівне : Спрінт, 2014. – 28 с.
Автор представляє літературні пародії, написані протягом останніх
років.
92. Жакун М. Г. Опівнічна церемонія / М. Г. Жакун ; ред.
М. Г. Жакун. – Рівне : Спрінт, 2014. – 56 с.
У збірку увійшли оповідання, написані на основі життєвих історій. Стиль
автора вирізняється лаконічністю, ненав’язливою повчальністю та гумором.
93. Загаєвська О. Небесна мрія : поезії / О. Загаєвська. –
Рівне : Волин. обереги, 2014. – 36 с.
Свої вірші поетеса присвячує вірі та любові до Господа Всевишнього і закликає кожного замислитися про вічні цінності та знайти свій шлях до Бога.
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94. Загаєвська О. Яблуневий цвіт : поезії / О. Загаєвська. –
Рівне : Волин. обереги, 2014. – 48 с.
Молода авторка з Хмельниччини оспівує красу і неповторність
природи, яка хвилює та збагачує душу людини, надихає її на творчість та
любов.
95. Захарчук М. В. Хай кожного торкнеться / М. В. Захарчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2014. – 40 с.
Літературна творчість Миколи Захарчука щира й прониклива, вона
світиться любов’ю до рідної землі, веде у трепетний світ любові. У ній
чистота душі, яка глибоко відчуває красу і проблеми нашого буття.
96. Кащук М. К. Грек із Парнасу. Гуморески та сатиричні
мініатюри / М. К. Кащук. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 116 с.
У новій збірці Миколи Кащука вміщено віршовані гумористичні та
сатиричні мініатюри, прозові твори: діалоги, афоризми, фрази, словничокжартівничок, промовні фрази, тлумачник. У своїх творах автор викриває
сьогоденні негативні явища в нашому суспільстві.
97. Климець Ю. Д. «Привіт, Васильку!..» / Ю. Д. Климець ;
упоряд.: В. Лящук ; літ. ред.: М. Пшеничний. – Рівне : Волин.
обереги, 2014. – 148 с.
Юрій Климець – поет, етнограф, музейний працівник. Кандидат
історичних наук. Автор книжок «Купальська обрядовість на Україні», «Вино
життя», публікацій у журналах «Жовтень» («Дзвін»), «Українська мова та
література в школі», «Українське літературознавство», «Дніпро», в альманахах «Вітрила», «Пісня і праця», у багатьох газетах, в наукових збірниках.
У книзі представлено епістолярну спадщину Ю. Климця, яка складається з листів до Василя Лящука – нині автора прекрасних поетичних
книжок. Містяться також спогади про Юрія Климця його друзів та колег.
98. Комісарук Є. С. Запитую серця твого : повість-есе /
Є. С. Комісарук ; ред.: Л. Пшенична. – Рівне : М. Дятлик, 2013. –
88 с.
У повісті Євгенії Комісарук розповідається про маленьке волинське
село, де люди жили звичайним життям: любили, працювали, святкували –
аж до того страшного дня, коли їхнє село Малин повторило долю
білоруської Хатині.
99. Кривий М. В. Табу на жінок : роман / М. В. Кривий. –
Рівне : Овід, 2014. – 276 с.
Головний герой роману – програміст, затятий холостяк, який весь свій
час віддає роботі. Спроби матері познайомити сина з дівчиною мало не
закінчуються для нього трагічно. Але врешті він зустрічає свою долю. Проте
в романі йдеться не лише про кохання, а взагалі – про життя. І читач, до рук
якого потрапить ця книга, обов’язково дочитає її до кінця.
100. Кривош Н. Надія : поезії / Н. Кривош ; упоряд.
М. Кривош. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 84 с.
Надія Денисівна Кривош все життя пропрацювала вчителем, виростила двох синів. Життя цієї світлої людини трагічно обірвала жахлива
аварія 11 липня 2013 року. У книжці зібрані вірші, у яких вона, як вміє,
розкриває свою душу.
101. Кузьмін Ю. Сила доброти. Повість про Людину, яка
зробила себе сама / Ю. Кузьмін. – Рівне : О. Зень, 2014. – 320 с.
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У книзі розповідається про тернистий, але цікавий і славний шлях
Юшука Анатолія Силовича, уродженця села Вовкодави Гощанського
району. Все його життя – це приклад того, як проста людина може своїм
трудом та наполегливістю досягти успіху.
Закінчив Камчатське мореплавне училище, факультет економіки і
організації водного транспорту Ленінградського інституту водного
транспорту, відділення економіки розвинутих держав Інституту ринкових
відносин у Відні (Австрія). Промисловець, заслужений працівник
промисловості України, академік Академії будівництва й архітектури
України. Не перерахувати всі етапи та події життя цієї талановитої та гідної
людини. Від простого матроса дійшов до начальника риболовецької
флотилії «Камчатрибпром». Був проректором з наукової роботи Інституту
управління народним господарством (Київ), директором, генеральним
директором великих судноремонтних та кранобудівних заводів (Бровари).
Фінансував зведення православних храмів. Автор книг, праць з питань
економіки тощо. Нагороджений орденами та медалями.
Автору вдалося повідати історію життя А. Ющука настільки ж цікаво,
наскільки яскравим було життя героя.
102. Майдан. Війна : збірник / упоряд. Л. Рибенко ; худож.
Ю. Журавель. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 118 с.
До збірника увійшли поетичні, прозові, публіцистичні твори письменників, чиї серця відгукнулись натхненним словом на українську Революцію
Гідності з її вольтовою напругою боротьби, з жертовним самозреченням
Героїв, які, не шкодуючи життя, піднялися на захист свободи і демократичних цінностей.
Книга розрахована на широке коло читачів.
103. Милашевська О. В. Від серця проміні / О. В. Милашевська ; ред.: М. Островський ; худож.: В. Войтович. – Рівне :
В. Войтович, 2014. – 96 с.
Розділи цієї невеличкої книги недаремно мають такі назви: «Дороге
моє Полісся», «Чорнобильська Журба», «Від серця промені», «Я вклонюся
сьогодні дорогій своїй мамі», бо у віршах звучать перенесені через прожиті
роки любов до землі Поліської, до батьківської хати, щем і тривога за рідне
село Журба, спустошене чорнобильською бідою, теплі почуття до рідних,
колег і друзів і свята любов до матері.
104. Нагорна І. Пам’ятник, який ще постане : до 200-річчя від
дня народження Т. Г. Шевченка / І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. –
Рівне : Лапсюк В. А. , 2014. – 40 с. – (Серія «Бібліотечка літературного музею Уласа Самчука в Рівному» ; число 23).
Автор веде мову про пам’ятники Великому Кобзареві, зокрема й про
історію незреалізованого проекту пам’ятника Т. Г. Шевченку геніального
українського скульптора Івана Кавалерідзе.
105. Наше коло : літ. альм. / упоряд. Л. Рибенко ; ред.
В. Климентовська. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – Вип. 5. – 167 с.
У альманасі представлено твори молодих авторів, яких згуртувало
літературне об’єднання «Поетарх», вже тридцять років очолюване самобутньою поетесою, талановитою людиною Тетяною Горбуковою. Вона
створила справжню школу для майбутніх письменників і виховала багатьох
літераторів. Можливо серед авторів цієї збірки є ті, хто колись поповнить
скарбницю української літератури справжніми шедеврами.
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106. Оттов М. М. Провідник : роман / М. М. Оттов. – Рівне :
М. Дятлик, 2014. – 284 с.
У книзі «Провідник» йдеться про життя і діяльність Степана Бандери.
Його постать у творі не ідеалізується, лишень помірно висвітлюється у вирі
визвольної боротьби від окупантів упродовж його життя. Тема роману є
актуальною для сьогоденних подій.
107. Пінчук В. С. Стежками кохання та зради : проза /
В. С. Пінчук. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. – 200 с.
У невеличких оповідях автор розповідає історії, які взяті з самого
життя.
108. Руденко А. Пішаком до корони : поезії / А. Руденко. –
Рівне : О. Зень, 2013. – 60 с.
У дебютній збірці молодий рівненський поет розмірковує про
контраверсійні соціальні проблеми сучасного життя, питання самотності
особистості, пропонує читачам сприймати себе такими, якими вони є в
дійсності, не згинатися перед жорстокими випробуваннями цього мінливого світу. У поезії А. Руденка також присутня делікатно завуальована
одвічна потреба в коханні.
109. Савчук О. Апокрифи душі : поезії / О. Савчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2014. – 76 с.
Ця збірка є поетичним втіленням почуттів, думок та вражень, що
живуть у душі Олени Савчук. Про те, що саме бентежить автора, свідчать
назви розділів книги: «Любов як сиза птаха відлетить», «Оставь мне горсть
твоей улыбки», «Чисті спогади юності».
110. Саксонов А. М. Некоторые эпизоды из моей жизни.
Мемуары / А. М. Саксонов ; сост. Е. А. Филиппович ; ред.
С. Л. Каганович. – Ривне : М. Дятлик, 2014. – 150 с. : ил.
Зі сторінок книги постає історія життя Абрама Марковича Саксонова –
талановитої, цікавої, справжньої Людини з непростою долею, яка привела
його у місто Рівне, де він і прожив з 1960 до 2010 року – до кінця своїх днів,
залишившись у пам’яті і серцях своїх рідних, друзів, студентів та колег.
Книга буде цікава багатьом рівнянам, особливо тим, хто навчався в
Українському інституті інженерів водного господарства, де викладав
А. М. Саксонов.
111. Самчук В. Р. Тобі емоції справжні : поезії / В. Р. Самчук ;
ред. П. Поліщук ; худож. Р. Самчук. – Рівне : Волин. обереги, 2014. –
122 с.
У другій поетичній збірці В. Самчук містяться вибрані поезії за 2007–
2014 роки, поділені за тематикою на п’ять розділів. Лірика автора за
словами Неоніли Диб’як «належить до тих зразків красного письменства,
які змогли стати чутливим камертоном, що дзвінко відгукується на виклики
буття».
112. Селезень В. Розмалюю фарбами буденність сірих стін... :
поезії / В. Селезень ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. –
48 с.
Вікторія Селезень у 2013 році стала переможцем Рівненського обласного літературного конкурсу школярів «Перло многоцінне». Це перша
книжка юної поетеси, яка залишає по собі чисте та світле враження.
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113. Смик Н. По гострому лезу життя / Н. Смик. – Рівне :
Волин. обереги, 2014. – 148 с.
Авторка у своїй новій книзі через долі та життєві історії пересічних
людей, які інколи йдуть «по гострому лезу життя», передає своє світосприйняття та шукає розгадки одвічних проблем людства.
114. Смик Н. В. Роздуми філософсько-містичні / Н. В. Смик. –
Рівне : Волин. обереги, 2014. – 116 с.
У своїх роздумах автор намагається осмислити вічні загадки і
проблеми життя, намагаючись поєднати свої філософські пошуки з притаманним жінці містичним сприйняттям дійсності.
115. Солоневський Р. Лицедії і події : (мініатюри з натури) /
Р. Солоневський. – Рівне : Волин. оберги, 2013. – 48 с.
Автор у стислій віршованій формі подає висловлювання окремих
політичних діячів, повідомлення засобів масової інформації та реагування
на них суспільства, не уникаючи змінення акцентів та елементів гіперболізації.
116. Столярчук Б. Й. Трилисник. Трылістак. Trzylistnik :
ліричні мініатюри / Б. Й. Столярчук ; пер. на білорус. мову
А. Крупіци ; пер. на пол. мову О. Федоришиної, А. Гарголи,
В. Ковалюка. – Рівне : О. Зень, 2014. – 60 с.
У коротеньких тривіршах, можливо навіяних японськими хоку, ніби
закарбовані найніжніші і найзворушливіші миті життя поета.
Ліричні мініатюри перекладено білоруською та польською мовами.
117. Тимощук В. В. Жива вода / В. В. Тимощук ; літ. ред.:
Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 102 с.
«Жива вода» – це вже сьома збірка поета-пісняра. Автор запрошує
читача у світ поезії, в якому переплелися мотиви добра та любові до
України, до рідної матері, до батьківської криниці, кохання до жінки... –
здається, до всього світу.
В книгу включено також гуморески.
118. Титечко В. Г. При чистій совісті чисті й кишені.
Міліметрівки / В. Г. Титечко. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. – 60 с.
У книзі містяться жартівливі афоризми про соціально-політичні
реалії сьогодення.
119. Царик Г. Ти з’явилась нізвідки... Лірична сповідь /
Г. Царик ; ред.: Л. Аксьонова. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 128 с.
Автор представляє вже одинадцяту збірку поезії, до якої увійшли
поезії, написані в різні роки, у тому числі й ті, які раніше не видавались.
Поезія Григорія Царика відзначається ліризмом і щирістю, закоханістю в Україну, в рідний поліський край, в природу і Жінку, філософськими роздумами.
120. Чудак В. Б. Головниця / В. Б. Чудак. – Рівне : О. Зень,
2014. – 160 с. : фотоіл.
Це оповідь про реальних людей, конкретні події, що відбувалися у
Головниці та навколо неї. На 155-ти сторінках у віршованій формі показана
неупереджена історія села з ХІІІ століття до сьогодення. Автор використав
архівні документи та розповіді старожителів, багато з яких стали
легендами.
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121. Шевченко Т. Г. Кобзар : в 2 т. : [факс. вид. 1876 р.] /
Т. Г. Шевченко. – Рівне : М. Дятлик, 2014. –
Т. І : з додатком спогадів про Шевченка письменників
Тургенєва і Полянського. – 422 с.
Т. ІІ : з додатком спогадів про Шевченка Костомарова і
Мікешина. – 282 с.
Унікальне двотомне празьке видання «Кобзаря» 1876 року є першим
факсимільним відтворенням найповнішого на той час зібрання творів
Тараса Шевченка.
У першому томі вміщено твори, що видавалися у Росії без змін, а до
другого – твори, яких не було у підцензурних російських виданнях, або ті, в
яких були правки цензури. Перший том безперешкодно поширювався у
Росії, другий – тільки нелегально.
Текст празького «Кобзаря» ліг в основу женевських видань 1878, 1881
та 1890 років, що сприяло популяризації творчості Т. Г. Шевченка у Європі.
Оригінал книги був люб’язно наданий музеєм «Кобзаря»
Т. Г. Шевченка у Черкасах Рівненському міському об’єднанню товариства
«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, яке й здійснило перевидання.
122. Шевченкові верстви : збірник / упоряд. і ред.
Є. Шморгун ; худож. О. Литвин. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. –
432 с. : іл.
До збірника увійшли архівні документи, твори письменників, поетів,
краєзнавців, художників та композиторів Рівненщини, присвячені Великому
Кобзареві. Серед авторів – Улас Самчук, Авенір Коломієць, Петро Кралюк,
Степан Шевчук, Людмила Леонова, Любов Пшенична, Петро Велесик,
Олександр Богачук, Лідія Рибенко, Василь Лящук, Анна Лимич та багато
інших.
Книга видана до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.
123. Шпилевська А. Симфонія хаосу / А. Шпилевська ; ред.:
Л. Рибенко. – Острог ; Рівне : Свинарчук Р. В., 2013. – 152 с.
До книги, з якою дебютує молода авторка, входять три невеликі
повісті, оповідання, замальовки, міні-есе, а також кілька віршів.
Свою передмову до збірки голова Рівненської організації Національної
спілки письменників України Лідія Рибенко не випадково назвала
«Поліфонічний дебют». Перше, що вражає та підкорює читача, – це рідкісна
у наш час багатозвучна мова. Різні за формою та тематикою твори – від
старовинних переказів з містичними нотками – до історій сьогодення –
звучать як різні жанри музики (етно, класика, джаз) – і це не дивно, адже
А. Шпилевська навчається у Львівській консерваторії. Крім того це читання
захоплює тим, що в історіях є не лише магія слова, палітра відтінків, але й
психологія, фантазія, філософія.
Кожний, хто візьме до рук першу книгу безумовно талановитої
авторки, із захопленням дочитає її до кінця.
У конкурсі «Краща книга Рівненщини» 2014 року книга
А. Шпилевської «Симфонія хаосу» стала переможцем у номінації «Кращий
літературний дебют».
124. Янчук Н. Зоряна ніч. Поезія. Проза / Н. Янчук ; ред.
М. Жакун. – Рівне : Друк Волині, 2013. – 94 с.
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У своїх літературних творах авторка робить спробу осмислити
суперечливу дійсність, міркує над суттю життя, прагне подарувати людям
тепло і силу, терпіння і мудрість, надію і любов.
Див. також №№ 185, 223, 225, 228–230, 232.
Дитяча література
125. Демчук Р. С. Груші для Хрюші : віршенят веселих
зграйка для маленького читайка / Р. С. Демчук. – Рівне :
М. С. Дятлик, 2014. – 24 с.
У книжці малята знайдуть чудові вірші та гарні яскраві ілюстрації до
них.
126. Демчук Р. С. Замороки від сороки. Запитальні віршенята
школярам і дошкільнятам / Р. С. Демчук ; літ. ред. Л. Пшенична ;
худож. В. Дунаєва. – Рівне : О. Зень, 2013. – 24 с.
У цій книжці – кілька десятків цікавих, повчальних, веселих віршенят
школярам і дошкільнятам. Всі вони – про сорок та сороченят.
127. Демчук Р. С. Казкова підкова : вірші для дітей /
Р. С. Демчук ; літ. ред. Л. Пшенична ; худож. Г. Мокієнко. – Рівне :
О. Зень, 2013. – 24 с.
У книжці юний читач зустрінеться з веселими та розважливими
звірятами та птахами, які допоможуть йому збагнути світ доброти.
128. Дем’янюк Л. Лесині казки / Л. Дем’янюк ; худож.:
Н. Серветник. – Рівне : О. Зень, 2014. – 88 с.
Допитливий маленький читач знайде у книзі цікаві історії про
пригоди тварин і рослин у казковому дивовижному світі.
129. Зінькевич О. Амазонки / О. Зінькевич ; літ. ред.
Т. Ляшенко. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 100 с.
Про дивовижні пригоди, мужність та дружбу жінок-воїтельок, які
взялись захищати скіфські землі, коли чоловіки вирушили на війну в далекі
краї.
«Амазонки» – перша книга Олега Зінькевича.
130. Кащук М. Є такі професії / М. Кащук ; ред. В. Басараба ;
худож. Н. Велігурська. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 12 с. : іл.
Микола Кащук – автор багатьох дитячих книг. Пропоноване видання
знайомить дітей з різними професіями, кожну з яких ілюструють яскраві
малюнки художниці Наталії Велігурської.
131. Кириченко Н. А. День народження Ляльки : оповід. для
мол. і серед. шк. віку / Н. А. Кириченко ; ред. М. Пшеничний. –
Рівне : М. Дятлик, 2013. – 44 с.
Наталія Кириченко працює викладачем психології Рівненського
державного гуманітарного університету. Є автором прозових та поетичних
книжок «Молитва матері», «Коли зацвітуть абрикоси», «Райські яблука».
Публікувалась у журналі «Погорина» та в інших виданнях.
Нова збірка оповідань Н. Кириченко в авторському художньому
оформленні запрошує у світ дитинства, навчає доброти, милосердя,
співчуття, життєвої мудрості. У книжці містяться розмальовки.
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132. Степанюк М. Жар-птиця долі : для дітей серед. і старш.
шк. віку / М. Степанюк ; ред. П. Велесик. – Рівне : Р. Колодяжний,
2014. – 72 с.
Нова книга Михайла Степанюка – це поема про минуле і сучасне
України, адресована дітям середнього та старшого шкільного віку і не
тільки, бо тема, піднята автором, є злободенною і для дорослих поколінь.
133. Ярмолюк Л. П. Гостини у бабусі : вірш. казки для дітей /
Л. П. Ярмолюк ; худож.: І. Нагорна. – Рівне : О. Зень, 2014. – 20 с.
У новій дитячій книжечці рівненської поетеси Любові Ярмолюк читач
віднайде цілу низку дотепних віршованих казок про кумедні пригоди
сучасної дітвори.
Див. також №№ 229, 230.
МИСТЕЦТВО
134. Виткалов С. Культурно-мистецька Україна в регіональних вимірах : митці, художні колективи та організатори
культурно-мистецького життя краю : монографія / С. Виткалов. –
Рівне : М. Дятлик, 2014. – 362 с. : іл.
У книзі на широкому культурному тлі зображено творчі портрети
митців різних сфер діяльності та організаторів культурно-мистецького
життя краю, що дозволяє сформувати загальне уявлення про культурний
потенціал, простір і тенденції духовного розвитку сучасної Рівненщини.
Використання матеріалу з питань культурного розвитку інших областей
України дає змогу співставити форми культурно-мистецької діяльності та
виявити відмінності та особливості кожного з регіонів.
Для працівників культури, мистецтва і освіти, аспірантів, студентів та
усіх, хто цікавиться регіональною культурно-мистецькою практикою.
135. Шевченкові духовні імперативи в сучасному мистецькоосвітньому просторі : зб. матеріалів і тез міжвузів. наук.-практ.
конф., 24 лют. 2014 р. / ред. кол.: Я. В. Сверлюк, Н. Є. Стоколос, Т.
Ю. Прокопович [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 236 с.
У збірнику опубліковано статті, матеріали і тези доповідей учасників
міжвузівської науково-практичної конференції «Шевченкові духовні імперативи в сучасному мистецько-освітньому просторі», присвячені 200-річчю
з дня народження Т. Г. Шевченка.
Див. також №№ 204, 205.
Образотворче мистецтво та архітектура
136. Василь Красьоха – художник правди : альбом / авт.упоряд. М. Бендюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2014. – 128 с.
Творчість відомого художника-живописця Василя Андрійовича
Красьохи належить Волинському Поліссю, де він народився, Прикарпаттю,
де прожив основну частину свого творчого життя, Острогу та Києву, де він з
недавнього часу знайшов своє нове натхнення.
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Художник інтенсивно працює у різних стилях, постійно вдосконалюючи свою майстерність. Він природжений пейзажист: це сакральні,
архітектурні пейзажі, корчі пейзажні, пейзажі Волині та Полісся, Карпат та
Криму. Але ще є тематичні картини, ікони, квіти, портрети...
Мистецький доробок Василя Красьохи складають тисячі робіт. Про
його творчість та неповторний стиль можна багато говорити, адже кожна
його картина – це щось особливе, дивовижне, що не лише заворожує
складною гармонією сяючих кольорів, глибиною фактури, контрастом
гарячих та холодних барв, але й емоційною забарвленістю.
Ця книга є своєрідним підсумком усіх попередніх досягнень визнаного митця, художника правди.
137. Ждаха А. А. Благодійні листівки : репродукції пошт.
листівок 1911–1912 рр. / А. А. Ждаха. – Рівне : М. Дятлик, 2014. –
72 с.
Талановитий митець – графік, майстер акварелей і колекціонер
Андрій Андрійович Ждаха (Смолій) протягом усього життя постійно
звертався до шевченківської тематики, мабуть тому власною творчістю долучився до збору коштів для спорудження пам’ятника Великому Кобзареві в
Києві.
На сторінках цього видання представлено колекцію кольорових
високохудожніх та глибоко національних композицій до народних пісень та
повісті «При битій дорозі» Ф. Равіти-Гавронського.
138. Михайлишин О. Л. Архітектура і містобудування
Західної Волині 1921–1939 рр. : монографія / О. Л. Михайлишин. –
Рівне : М. Дятлик, 2013. – 352 с. : іл.
У монографії розглядається архітектурно-містобудівна діяльність на
Західній Волині у 1921–1929 рр. у соціокультурному контексті Другої Речі
Посполитої. Автор розглядає особливості типологічної, об’єктної, художньоестетичної структури архітектурної діяльності, виявляє механізми і
закономірності її розвитку.
Більшість архівних матеріалів, розміщених у книзі (тексти, креслення) публікується вперше. Видання призначене для науковців, архітекторів,
істориків, студентів архітектурних спеціальностей.
Див. також №№ 222, 224, 226, 231, 233, 235.
Музика
139. Богдан Кальмук. Педагог, наставник, виконавець / ред.упоряд.: Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2014. – 112 с. : фотодок.
Видання присвячене педагогу Рівненської дитячої музичної школи
№ 1 ім. М. Лисенка Богдану Петровичу Кальмуку, який понад 40 років веде
клас кларнета та саксофона. Він виховав багато музикантів, які працюють в
оркестрах багатьох країн світу, а також є провідними педагогами та
виконавцями в Україні. Серед них Андрій Старченко, Андрій Синенко,
Ірина Бабич, Тетяна Самусенко та багато інших.
140. Довганич М. М. Хорові твори на слова Лесі Українки :
навч. посіб. / М. М. Довганич ; ред. муз. тексту: Л. Кипарис. –
Рівне : М. Дятлик, 2014. – 116 с.
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Збірник пропонується студентам і викладачам середніх та вищих
навчальних закладів музичного спрямування. Розрахований на професійні
та навчальні хорові колективи в якості концертного і учбового репертуару.
141. Історія становлення та перспективи розвитку духової
музики в контексті національної культури України та зарубіжжя :
зб. матеріалів VI-ої Міжнар. наук.-практ. конф. / ред. кол.:
Р. М. Постоловський (голов. ред.), Т. І. Поніманська, В. М. Апатський [та ін.] ; упоряд.: С. Д. Цюлюпа. – Рівне : Волин. обереги,
2014. – Вип. 6. – 156 с.
У збірнику містяться результати наукових досліджень у жанрі духової
музики. Представлено різний підхід дослідників до розкриття питань з
історії виконавства на духових інструментах, створення духових оркестрів та
перспективи їх розвитку, та з методики викладання гри на музичних інструментах.
Наукові статті містять корисну інформацію для викладачів, студентів,
магістрантів, аспірантів та докторантів мистецьких вищих навчальних
закладів та широкого кола шанувальників духового інструментального та
оркестрового мистецтва.
142. Казимірська Л. А. Сім струн : твори для фортепіано /
Л. А. Казимірська ; ред.-упоряд.: Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень,
2014. – 40 с.
Лідія Артемівна Казимірська, колишній викладач Рівненського
музучилища та Рівненської ДМШ № 1 ім. М. В. Лисенка створила цикл
музичних п’єс для фортепіано за мотивами поетичного циклу Лесі Українки
«Сім струн».
Збірник розрахований на учнів старших класів музичної школи та
студентів музичного училища.
143. Козицький С. Народні пісні Волині, Поділля і Холмщини / С. Козицький ; ред.-упоряд.: Б. Столярчук, О. Юзюк. –
Рівне : О. Зень, 2014. – 128 с.
У книзі подано зразки пісенного фольклору, віднайдені на Волині,
Поділлі і Холмщині в першій третині ХХ століття та оброблені дослідником
української традиційної культури Сергієм Олександровичем Козицьким.
Композиторська, педагогічна і просвітянська діяльність науковця базувалася на правдивих народних традиціях Південної Волині. Життя Сергія
Козицького передчасно обірвалося 10 січня 1941 року під час масових
репресій радянського комуністичного режиму проти українських патріотів.
144. Корейчук М. Організація і діяльність інструментального
ансамблю : з досвіду роботи нар. інструмент. ансамблю
«Медіатор» Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / М. Корейчук,
А. Бондарчук ; ред.-уклад.: Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2014. –
152 с. : ноти, фото.
У навчальному посібнику подається історія ансамблю «Медіатор» під
керівництвом Миколи Корейчука, поради керівникам інструментальних
ансамблів, вислови учасників ансамблю, поради до виконання, репертуар
для інструментального ансамблю та фотосвідчення діяльності «Медіатора».
Книга призначена студентам музично-педагогічних спеціальностей
ВНЗ, вчителям музичного мистецтва та керівникам аматорських оркестрових колективів.
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145. Михайло Лисенко-Дністровський: композитор, педагог,
мистецтвознавець / ред.-упоряд.: Богдан Столярчук. – Рівне :
О. Зень, 2014. – 74 с.
Книга присвячена творчій діяльності композитора, диригента,
педагога, кандидата мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри
теорії, історії музики та фортепіано Рівненського державного інституту
культури (з 1998 р. Рівненський державний гуманітарний університет)
Михайла Васильовича Лисенка-Дністровського (1929–1990), реконструктора кобзи, автора багатьох статей, рецензій, досліджень.
146. Народні пісні Рівненщини : фоногр. зб. / ред.-упоряд.,
авт. перед. сл. і прим.: Н. Супрун-Яремко. – Рівне : М. Дятлик,
2013. – 460 с.
«Народні пісні Рівненщини» – фонографічний збірник, що є
результатом збирацької і транскрипційної роботи студентів кафедри музичного фольклору інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету, що здійснювалась упродовж 2004–2012 років під керівництвом доктора мистецтвознавства, профессора Н. О. Супрун-Яремко, доцента
Р. В. Цапун та старшого викладача М. М. Бабич на індивідуальних заняттях
з дисципліни «Музично-етнографічна транскрипція».
До збірника увійшли нотно-поетичні тексти 635 обрядових, станових
та ліричних пісень, зібраних у 46 поселеннях 14 районів Рівненської області.
Для музикантів, фольклористів, етнографів, краєзнавців, студентів
мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться народною піснею
України, зокрема її локальних осередків в самій країні та за її межами.
147. Пастушенко А. С. Вчителю : навч. посіб. для студ.
гуманіт. спец. вищ. та серед. навч. закл., вчителів музики /
А. С. Пастушенко, Л. А. Пастушенко. – Рівне : М. Дятлик, 2014. –
110 с. : фотоіл., ноти.
До посібника увійшли пісні композиторів Андрія та Любомира Пастушенків на власні вірші та слова відомих поетів: Т. Шевченка, Є. Гущина,
П. Велесика, М. Шакури, Н. Шугайло та інших.
Більшість творів Пастушенків вже виконуються мистецькими
колективами і солістами Рівненщини та України.
148. Перенчук Т. Й. Практикум вокальної роботи зі
школярами : навч.-метод. посіб. / Т. Й. Перенчук. – Рівне :
О. Зень, 2014. – 208 с.
Посібник складається з 13 розділів, у яких подається систематизований теоретичний і практичний матеріал – заклички, потішки, забавлянки, скоромовки, лічилки та ін. (фольклорні тексти та твори літературного походження). Кожний розділ містить авторські музичні приклади.
149. Солоспіви Д. Січинського та Я. Лопатинського з
репертуару К. Маслій / упоряд.: Н. М. Овсіюк. – Рівне : М. Дятлик,
2013. – 88 с.
Перед читачем перший випуск серійного видання «Камерно-вокальна
музика Галичини», в якому вміщено 8 солоспівів Д. Січинського і 12 –
Я. Лопатинського, представників галицької музичної культури кінця ХІХ –
першої третини ХХ століття.
Збірник презентує окрему частину творчості співачки і педагога /
К. Маслій, яка успішно поєднує педагогічну та концертно-виконавську
діяльність як представниця вокальної школи Галичини.
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Випуск призначений для педагогів та студентів-вокалістів мистецьких
вузів, а також для всіх, хто цікавиться українською вокальною культурою.
150. Устенко К. О. Теорія і практика постановки голосу :
навч.-метод. посіб. з «Постановки голосу» для студ. напряму
підгот. 6.020204 «Муз. мистецтво» / К. О. Устенко. – Рівне :
О. Зень, 2014. – 244 с.
Навчально-методичний посібник уособлює кредитно-трансферну
технологію навчання, яка відповідає програмним вимогам фахової дисципліни. У кінці кожного модуля подані контрольні запитання і творчі завдання для самоперевірки, дидактичні тестові завдання, тематика практичних
та семінарських занять, список рекомендованої літератури.
Наведено також багато вправ та розбір практичного виконання окремих вокальних творів. Вміщено рекомендований репертуар для сопрано,
мецо-сопрано, тенора, баритона і баса.
Для студентів та фахівців з постановки голосу.
Див. також № 237.
РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
151. Абдрушин (Оскар Эрнст Бернхард). Отзвуки к Посланию
Граля / Абдрушин (Оскар Эрнст Бернхард) ; ред.: А. Паринов. –
Ровно : Ассоль, 2013. – Т. 1. – 428 с.
Ця книга стане справжнім відкриттям кожного, хто шукає шлях, яким
він має пройти у Творінні, а також тут, на Землі. Автор пише про те, що вся
мудрість Святого письма призначена для того, щоби прокласти шлях
земним людям до можливості Сходження Духа до Світлих висот. Можливо,
прочитавши «Отзвуки к Посланию Граля», кожен іншими очима подивиться на цей світ і переоцінить своє життя.
Книга є перекладом німецького оригінального видання книги
«Nachklänge zur Gralsbotschaft. Band 1. Verlag «Der Ruf»» (München, 1934).
152. Беллетт Дж. Г. Роздуми над Євангелієм від Івана /
Дж. Г. Беллет ; пер. з рос.: О. Матвєєвої. – Рівне : Живе сл., 2014. –
192 с.
У книзі звертається увага на деякі відмінні риси Особистості Ісуса
Христа і Його служіння на землі, відзначені апостолом Іваном.
153. Божий план гри : Новий Завіт для спортсменів / пер. з
давньогрец. мови о. Рафаїл Турконяк. – Рівне : Асоц. християнспортсменів, 2014. – 280 с. + 68 с. кольор. вкладки.
Книга, видана Асоціацією християн-спортсменів, ставила за мету показати спортсменам, тренерам та всім, на кого вони мають вплив, перевагу
життя з Ісусом Христом, у служінні Йому через особисті стосунки та церкву.
У виданні міститься Новий Завіт та у окремому кольоровому вкладиші –
посилання на Біблію з порадами на різні випадки життя, а також свідоцтва
відомих спортсменів та тренерів.
154. Грант Л. М. Послання до Римлян. Коментар / Леслі
М. Грант ; пер. з рос.: Н. Долі. – Рівне : Живе сл., 2014. – 176 с.
Коментар Леслі М. Гранта стане для читача допомогою в розумінні
фундаментальних засад Божої істини.
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Книга призначена для тих, хто займається глибоким вивченням
Святого Письма.
155. Загурский Р. Признаки второго пришествия Мессии /
Р. Загурский. – Ровно : Ассоль, 2014. – 104 с.
Автор розповідає про те, як можна дізнатися тайну другого пришестя
Месії, про пророцтва, знаки та числа. У першій главі наводяться
передбачення та пророцтва про Месію, у другій – про майбутнє Росії. Третя
присвячується космічній філософії, четверта – нумерології. Чи є переконливими висновок автора про точну дату другого пришестя та інформація
про нову релігію – Червер – буде вирішувати той, кого зацікавить ця книга.
156. Кулик О. Терниста дорога. Життєвий шлях і пастирська
діяльність архімандрита Мефодія (Сибіковського) (1902–1978 рр.) /
протоієр. О. Кулик. – Рівне : О. Зень, 2014. – 120 с.
Книга протоієрея Олександра Кулика зацікавить людину, яка має в
душі почуття співпереживання та усвідомлює, в який трагічний період
історії жили наші прадіди. Особливо повчальною книга стане пастирям
Церкви Христової та кандидатам у священство, адже правдиво показує
вузьку й тернисту дорогу священицького служіння, що є прикладом і практичним керівництвом для пастирів.
157. Листи апостола Павла Тимофію, Титу та Філімону :
підряд. пер. / ред. кол.: І. Романюк (голов. ред.), Р. Капран,
Л. Олійник [та ін.]. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 74 с.
Ця книга є підрядним перекладом з давньогрецької мови особистих
листів апостола Павла до своїх друзів Тимофія, Тита та Філімона.
В особистих листах апостол Павло вживає певні слова, що зустрічаються лише один раз як у новозавітних книгах, так і в текстах античної
грецької літератури. Тому з метою ширшого пояснення значення цих та
інших слів до підрядника додається словничок. Разом з дослівним перекладом подається граматична довідка для самостійного вивчення. Також можна
прослідкувати частоту вживання слів у Листах за допомогою посилань.
Паралельно з підрядником розміщений біблійний текст у перекладі Івана
Огієнка.
Книга буде корисною для священнослужителів, філологів, викладачів
та студентів християнських навчальних закладів, а також всіх, хто вивчає
Новий завіт на основі оригінальної мови. Це перша частина проекту
підрядного перекладу Нового Завіту.
158. Метью Г. Таємниця спілкування з Богом. / Генрі Метью ;
пер. з рос.: О. Матвєєвої. – 2-ге вид. – Рівне : Живе сл., 2014. – 96 с.
Проповіді автора про повсякденне ходіння християнина з Богом.
Основна тема роздумів – зростання в благочесті й перебуванні віруючої
людини в Бозі.
Для широкого кола читачів.
159. Мид М. Обнаружен почти христианин, или Как
выявляются и низвергаются лжеисповедники / М. Мид. – 2-е изд. –
Ровно : Живое сл., 2014. – 158 с.
У своїй книзі Метью Мід дає багато корисних порад для істинно
віруючих, які бажають поглибити відносини з Ісусом Христом та є відкритими до прийняття осуджень і наставлянь.
Для широкого кола читачів.
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160. Пінк Артур У. Як отримувати користь від писання /
Артур У. Пінк. – 2-ге вид. – Рівне : Живе сл., 2014. – 96 с.
Артур Пінк розглядає важливе для кожного християнина питання про
те, як користуватися скарбами Святого Писання.
Для широкого кола читачів.
161. Посон Д. Объяснение сути христианства / Д. Посон. –
Ривне : М. Дятлик, 2014. – 152 с.
Чи існує Бог? Яким він є і в чому сутність християнської істини? Як
стають християнами і яке значення для нас має церква? Чи роблять людину
християнином недільні відвідування церкви? Що означає «бути
спасенним»? На ці та інші запитання читач знайде відповіді у книзі Девіда
Посона про сутність християнства.
162. Райл Дж. С. Обов’язки батьків / Джозеф С. Райл. – 2-ге
вид. – Рівне : Живе сл., 2014. – 96 с.
163. Райл Дж. С. Обязанности родителей / Джозеф С. Райл. –
2-е изд. – Ровно : Живое сл., 2014. – 96 с.
У книзі Джозеф С. Райл дає поради щодо виховання дітей. Сімнадцять
мудрих, чітких, ясних і практичних рекомендацій досвідченого служителя
Церкви Божої містять біблійний погляд на обов’язки чоловіка та дружини.
Для широкого кола читачів.
164. Уатсон Т. Усе допомагає на добре / Т. Уатсон ; пер.
О. Дробко. – Рівне : Живе сл., 2014. – 112 с.
Томас Уатсон пояснює, що і радісні й сумні переживання
«допомагають на добре» народу Божому. Книга дає біблійну відповідь на
злободенне питання: чому погане трапляється з гарними людьми?
Книга розрахована на широке коло читачів.
165. Уолтсон У. Т. П. Симон Петро : життя і послання /
У. Т. П. Уолтсон ; пер. з англ. О. Дробко. – Рівне : Живе сл., 2014. –
326 с.
Досліджуючи Новий Завіт, автор детально аналізує послання
апостола Петра, в результаті чого від початку до кінця простежує Божу
роботу в цьому Господньому служителі.
Книга призначена для тих, хто вивчає Святе Письмо.
166. Хедінг Д. Дії святих апостолів : дослідж. новозавіт.
християнства / Д. Хедінг ; пер. з рос. О. Дробко. – Рівне : Живе сл.,
2014. – 592 с.
Джон Хедінг у своїй книзі не лише простежує процес розвитку церкви,
але й виділяє особливості, які характеризували перехідний період між
юдаїзмом і християнством. У книзі зазначені незмінні принципи, якими
керувалися помісні церкви, а також служіння віруючих.
Книга призначена для тих, хто бажає поглиблено вивчати Святе
Письмо.
167. Хедінг Д. Син-Слуга. Духовноповчальний коментар до
Євангелія від Марка / Д. Хедінг ; ред. Н. Доля ; пер. з рос.
І. Дубовик. – Рівне : Живе сл., 2014. – 304 с.
У книзі міститься глибоке та детальне тлумачення Євангелія від
Марка.
Призначена для широкого кола читачів, але буде особливо корисною
для тих, хто хоче більше дізнатися про Ісуса Христа.
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168. Хоул Ф. Б. Коментарі до послань апостола Павла до
Галатів, до Ефеян, до Филип’ян, 1 & 2 до Солунян, 1 & 2 до
Тимофія, до Тита, до Филимона / Ф. Б. Хоул ; пер з англ.
О. Дробко. – Рівне : Живе сл., 2014. – 336 с.
Книга містить докладний та послідовний коментар до десяти послань
апостола Павла.
Буде корисна для тих, хто поглиблено вивчає Біблію й цікавиться
різними богословськими поглядами.
169. Яссин А. Испытание мусульманского разума: между
силой откровения и хаосом воли / А. Яссин ; глав. ред.
И. Д. Пасечник ; лит. ред. В. М. Назарук ; пер. М. Якубовича и
О. Свирипы. – Острог ; Брюссель : Изд-во Нац. ун-та «Острож.
акад.», 2014. – 198 с.
Автор піднімає актуальні питання сучасного ісламського світогляду: як
мусульманська культура, що поєднує в собі відлуння «золотих віків»
середньовіччя та «сутінки» колоніалізму, може будувати своє майбутнє? Як
знайти баланс між всеосяжністю ісламу та сучасним науковим світоглядом? Та
чи можна збудувати суспільство на ісламських цінностях, запозичивши найкращі досягнення західних цивілізацій? Розраховано на широке коло читачів.
Див. також №№ 185, 194, 195.
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
170. Карповець М. Місто як світ людського буття :
монографія / М. Карповець ; голов. ред. І. Пасічник. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – 258 с.
Монографія присвячена філософському осмисленню міста як
специфічного, складного та неоднозначного феномена культури. Місто
розглядається як світ людського буття, що проявляється у різних вимірах:
просторовому, часовому, світоглядному, ідентичністному тощо. Винятковою
рисою дослідження є спроба сприйняття міста як ідеї, реалізованої та
визначеної людським буттям, а відтак – неможливою без людини в
жодному історичному варіанті.
171. Філософія як культурна політика сучасності : тези доп. ІІ
всеукр. наук. конф., Україна, м. Острог, 17–18 жовт. 2014 р. / Нац.
ун-т «Остроз. акад.», Ін-т вищ. освіти НАПНУ ; ред. кол.:
П. М. Кралюк, М. О. Зайцев, І. М. Предборська [та ін.]. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – 86 с.
До збірника включено матеріали всеукраїнської наукової конференції
«Філософія як культурна політика сучасності». Тези учасників конференції
присвячені актуальним філософським проблемам. Зокрема увага дослідників зосереджується на сучасному стані філософії та її особливостях, проявах
дегуманізаційних тенденцій в світі, проблемах філософії освіти та освітньої
політики, феномені університету в контексті суспільства знань тощо.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів та усіх, хто
цікавиться сучасною філософією.
Див. також № 202, 203, 213.
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Етика
172. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки,
комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали ІІІ Всеукр.
наук.-практ. конф. / редкол.: Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька,
С. Я. Поліщук [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2013. – 340 с.
До збірника увійшли тези доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики:
світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», присвячені
теоретико-філософським, лінгвістичним та психолого-педагогічним аспектам гуманітарного пошуку.
Матеріали збірника стануть у нагоді науковцям, аспірантам, студентам, а також тим, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної філософії,
лінгвістики, теорії та історії освіти й виховання.
173. Шевчук Д. М. Смисл і межі політичного: філософська
інтерпретація : монографія / Д. М. Шевчук ; наук. ред.:
І. М. Предборська. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2014. – 374 с.
Монографію присвячено дослідженню феномену політичного та
онтологічних відношень сучасного політичного світу. На основі досвіду
феноменології, герменевтики та політичної антропології розроблено
інтерпретативний аналіз політичних феноменів, спрямований на виявлення смислу та меж політичного. Сучасний політичний світ характеризується низкою спотворень, тому закономірним етапом дослідження є
діагностика неавтентичних проявів політичного в умовах сучасності.
Дослідження має на меті відкрити передумови для пошуку способів їх
подолання.
174. Шуляренко С. В. Не только о любви / С. В. Шуляренко. –
Ривне : О. Зень, 2014. – 140 с.
Автор пропонує читачеві пізнавальний матеріал про кохання не лише
як про почуття, але й про закономірності його виникнення, еволюції у
нерозривному зв’язку із розвитком суспільства на базі найсучасніших даних
різних галузей наукових знань, які у тій чи іншій мірі мають відношення до
спільності та психофізіологічним відмінностям між чоловіком і жінкою, а
також інших явищ, пов’язаних із ґендерними відносинами.
З позицій сучасних наукових даних висвітлено питання кохання з
першого погляду, симпатій та антипатій між чоловіком та жінкою, еволюції
супружніх відносин, ґендерних проблем тощо.
Книга розрахована на тих, хто хоче краще зрозуміти взаємовідносини
між чоловіком і жінкою, питання вибору пари, психологію та етику
супружніх відносин.
Психологія
175. Єнджейко М. Ризикована поведінка та узалежнення :
феномен, сутність, чинники = Risk-taking Behaviors and Addiction
: The Phenomen, Its Context and Determinants / М. Єнджейко,
Ю. Плиска, М. Валанцик ; пер. з пол. О. Белявська, Ю. Плиска. –
Острог ; Dąbrowa Górnicza : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2013. – 157 с.
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Книга порушує ключові проблеми, пов’язані з ризиковою поведінкою
дітей та молоді. Автори представляють основні теоретичні пояснення такої
поведінки, доповнюючи їх зауваженнями з власної педагогічної практики.
Наведено систематизації ризикованої поведінки. Особливу увагу приділено
узалежненню від психоактивних речовин. Порушені проблеми аналізуються в соціальному, медичному, правовому та моральному аспектах.
Широко представлені фактори ризику, що ведуть до наркоманії, до
патологічної поведінки, а також захисні фактори. Текст доповнений
аналітичними даними, таблицями та рисунками.
176. Павелків Р. В. Просоціальний розвиток особистості :
монографія / Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова. – Рівне : О. Зень,
2013. – 384 с.
Робота присвячена висвітленню психологічних основ унікальної
форми соціальної поведінки особистості – дії на благо інших людей.
Висвітлюється
сутність
просоціальності,
її
мотиваційні
основи,
диспозиційні та ситуаційні характеристики. Аналізуються історичні аспекти
становлення наукової проблеми, існуючі теоретичні моделі просоціальної
поведінки. Обговорюються різні форми та види сприяючої поведінки,
альтруїзм, проактивна допомога, емпатія. Особлива увага зосереджена на
виокремленні шляхів формування різних форм просоціальності.
177. Педагогическая психология : учебник / под ред.
Н. Б. Евтуха, Ю. В. Пелеха, М. С. Яницкого. – Ровно : Ассоль, 2014. –
324 с.
У підручнику викладаються актуальні уявлення про предмет,
теоретико-методичні засади, зміст та прикладні аспекти педагогічної
психології. Методичні проблеми подаються в традиції посткласичної науки
і практики освіти. В якості вірогідної методологічної основи пропонується
ціннісно-смислова парадигма. У контексті викликів постмодерністського
етапу суспільного розвитку розглядаються такі базові категорії, як освіта,
розвиток, виховання і т. п.
Призначено для викладачів, студентів і магістрантів ВНЗ.
178. Прокопенко А. В. Психогігієна : навч. посіб. /
А. В. Прокопенко. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2014. – 230 с.
У книзі викладено основи психогігієни, яка має прикладний характер
і вимагає від психолога-практика знання методів саморегуляції, психічної
регуляції, психокорекції та вміння використовувати їх у процесі професійної
діяльності.
Цей навчальний посібник дозволяє вивчити основні засоби, методи і
техніки психогігієни, розкрити основи зарубіжного і вітчизняного досвіду в
цій галузі, а також роль і можливості психолога в проведенні заходів гігієни.
Для студентів-психологів, практичних психологів, соціальних працівників, та усіх зацікавлених питаннями психології.
Див. також № 199.
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Бібліографічні посібники
179. Здолбунівський край: історія, події, постаті : наук.допом. покажч. / уклад.: Л. А. Костильова, Г. М. Люльчук ; наук.
консультант: О. П. Прищепа ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.:
Л. Г. Сахнюк, І. В. Давидчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне :
Волин. обереги, 2014. – 120 с. : фотоіл.
Покажчик присвячений місту Здолбунів та Здолбунівському краю. У
виданні представлені відомості про документи та інтернет-ресурси, що
відображають основні аспекти історичного, економічного, політичного та
культурного розвитку Здолбунівщини від найдавніших днів до сьогодення.
Подані описи матеріалів, які розповідають про пам’ятки історії та культури,
видатних діячів та письменників краю, відомих постатей, пов’язаних із
Здолбунівщиною.
У покажчику використано фотоілюстрації з альбому Олександра
Харвата «Моя маленька Батьківщина: Здолбунівський край» (Рівне, 2012).
Видання розраховане на краєзнавців, викладачів, студентів, учнів та
всіх зацікавлених історією Здолбунівщини.
180. Книга Рівненщини 2013 : анот. кат. вид. : (з фондів
Рівнен. обл. універс. наук. б-ки). Вип. 11 / Рівнен. обл. універс.
наук. б-ка ; уклад. та ред.: Л. Г. Сахнюк ; наук. ред.:
О. Л. Промська ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин.
обереги, 2014. – 84 с. : іл.
11-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2013» інформує
читачів про щорічні надходження до фонду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на Рівненщині, а також
опублікованих протягом року книг місцевих авторів та видань про край, що
вийшли за межами області.
У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них.
Окремою кольоровою вставкою подано копії частини обкладинок видань.
Включено також інформацію про книги 2012 року, які надійшли до
бібліотеки вже після виходу попереднього випуску каталогу.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної влади та управлінь, керівникам бібліотек, книгарень,
бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто цікавиться книжковою
продукцією краю.
181. Музейні фахівці Рівненщини : біобібліогр. покажч. /
Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Кожан,
Л. М. Малишева ; консультант: В. М. Мушировський ; ред.:
О. Л. Промська, З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.:
В. П. Ярощук. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2014. – 208 с. – (Серія
«Дослідники Рівненського краю»).
Біобібліографічний покажчик присвячений музейним фахівцям Рівненщини. Містить короткі біографічні довідки про 80 музейних фахівців,
бібліографічні списки їхніх наукових праць та публікацій, а також матеріалів про них.
Покажчик адресований історикам, краєзнавцям, журналістам, викладачам, студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться історією краю,
музейним, літературним та суспільним життям в історичній ретроспективі.
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182. Письменники – лауреати літературної премії імені
Валер’яна Поліщука : до 30-річчя від дня заснування премії :
біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:
В. В. Максимчук, Н. А. Юшкова ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.:
З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне :
М. Дятлик, 2013. – 164 с. : іл. – (Серія «Славетні земляки»).
Біобібліографічний покажчик підготовлений до 30-річчя від часу
першого вручення літературної премії імені Валер’яна Поліщука (1983).
Містить бібліографічні описи художніх та літературознавчих публікацій 20
лауреатів літературної премії імені Валер’яна Поліщука, документів про
їхнє життя та діяльність.
Видання доповнене фотоілюстраціями та списком переглянутих
періодичних і продовжуваних видань.
Покажчик адресований літературознавцям, краєзнавцям, журналістам, викладачам, студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться літературним та суспільним життям краю.
183. Почесні громадяни міста Рівне : бібліогр. покажч. / ЦБС
м. Рівне ; уклад.: Л. Грищук, І. Вольф, Л. Ткач. – Рівне : Волин.
обереги, 2014. – 64 с.
Бібліографічний покажчик присвячений рівнянам, які зробили
вагомий внесок у розбудову та процвітання Рівного або прославили його
своєю діяльністю чи героїчними вчинками. Кожному з них було присвоєно
звання «Почесний громадянин міста Рівного».
Видання містить короткі довідки про кожного, а також бібліографічні
списки матеріалів про них. Під час підготовки покажчика використані
документи за останні 50 років. Відбір джерел закінчено 1 грудня 2014 року.
Допоміжний апарат до видання складається з іменного покажчика та
списку використаних джерел.
Видання містить положення та рішення Рівненської міської Ради про
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рівного».
Адресований бібліотечним працівникам, вчителям, широкому колу
читачів, які цікавляться історією міста.
Див. також №№ 215, 239.
ДОДАТОК
Видання, що продовжуються
184. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва
«Афіна» каф. культурології / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; наук.
ред., голов. ред. та упоряд.: В. Г. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2013. –
Вип. 13. – 253 с.
У наукових статтях розкрито теоретико-методологічні проблеми
культури, висвітлено регіональну культурну практику як предмет наукового
дослідження, розглянуто форми вияву мистецтва та педагогічні проблеми
сучасної вищої школи.
185. Андріївський вісник : іст.-богослов. щоріч. журн. Рівнен.
духовн. семінарії Укр. Правосл. Церкви Київ. патріархату :
матеріали наук.-богослов. конф. на тему: «Православ. кн. Волині
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XVI–ХVII ст. як виразник укр. духовності: богослужб., полем.,
морал.-повчал. літ.» / редкол.: В. Лотоцький (голов. ред.),
Т. Волянюк, С. Лучанін [та ін.]. – Рівне : [Волин. обереги], 2014. –
№ 3. – 184 с.
В історико-богословському журналі містяться проповіді, молитви та
матеріали науково-богословської конференції на тему «Православна книга
Волині як виразник української духовності: богослужбова, полемічна,
морально-повчальна література», а також переклади, матеріали для
недільної школи та вірші Любові Василів-Базюк про події на Майдані.
Видання призначене духовенству, історикам, релігієзнавцям, віруючим і широкому колу зацікавлених.
186.
Вісник
Національного
університету
водного
господарства та природокористування : зб. наук. пр. : с.-г. науки /
Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
М. П. Сорока (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип.
1 (61). – 196 с.
187.
Вісник
Національного
університету
водного
господарства та природокористування : зб. наук. пр. : с.-г. науки /
Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; редкол.:
М. П. Сорока (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип.
2 (62). – 256 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 та студентів навчальних закладів.
188. Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна
математика» : зб. наук. пр. / редкол.: А. Я. Бомба (голов. ред.) [та
ін.]. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 10 (19). – 268 с.
У збірнику опубліковано результати досліджень з математичного
моделювання і обчислювальних методів та суміжної проблематики в галузі
математики, інформатики, механіки.
Розрахований на науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів
старших курсів.
189. Західньоканадський збірник = Collected papers on
Ukrainian life in Western Canada / за ред. В. Пулковського,
М. Сороки. – Едмонтон ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2014. – Т. 47, ч. 7. – 524 с. : іл.
Приурочений до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка
сьомий том Західньоканадського збірника висвічує різні сторони суспільнокультурного життя українців Канади, сприяє активному діалогу між
Україною й українським зарубіжжям та є джерельною базою україніки.
190. Інва.net : інформ. бюл. для людей з особливими
потребами / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; кер. проекту, голов.
ред. Р. М. Щербан ; ред. О. Промська. – Рівне : Волин. обереги,
2014. – Вип. 29. – 74 с. : іл.
Щорічний випуск бюлетеня для людей з обмеженими можливостями
відкривається статтею головного редактора видання Раїси Щербан «Наша
сила в єдності» та «Молитвою за Україну».
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Видання представляє поради лікаря, який розповідає про проблему
дефіциту йоду в організмі людини; психолога, який веде розмову про роль
самооцінки у розвитку особистості, юриста, що знайомить з новим у
законодавстві та надає консультації. Читач зможе отримати інформацію
служби зайнятості, дізнатися про життя та творчість людей, які завдяки
мужності та цілеспрямованості досягають успіху, т. ін. Далі у вже відомих
читачу рубриках кожний знайде для себе цікаву або корисну інформацію.
191.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.),
О. І. Дем’янчук (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 24. – 312 с.
192.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.),
О. І. Дем’янчук (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 25. – 214 с.
193.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.),
О. І. Дем’янчук (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 26. – 140 с.
У збірниках опубліковано наукові статті з актуальних питань розвитку
фінансово-кредитних
відносин
в
Україні,
фінансів
суб’єктів
господарювання, реформування бюджетної та податкової системи України,
сучасних проблем економічної теорії, менеджменту та маркетингу, теорії і
практики обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання,
актуальних питань економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.
Для наукових працівників, викладачів, студентів економічних факультетів ВНЗ, працівників фінансово-кредитних установ та підприємницьких
структур.
194.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство» : зб.
наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: [І. Д. Пасічник
(голов. ред.)] [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2014. – Вип. 9. – 208 с.
195.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство» : зб.
наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: [І. Д. Пасічник
(голов. ред.)], С. І. Жилюк, П. М. Кралюк [та ін.]. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 10. – 218 с.
Збірники наукових праць містять результати досліджень з
історичного релігієзнавства, які розкривають проблему значення
релігійного чинника в контексті суспільних і світоглядних трансформацій.
196. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Культурологія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 13. – 156 с.
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Збірник присвячено актуальним проблемам культурології. Здійснено
аналіз теоретичних та історичних аспектів культури, звернуто увагу на
проблеми культурної ідентичності, основні феномени культури в інформаційну епоху, досліджено питання, що стосуються українського народознавства та фольклористики.
197. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Культурологія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол. : І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 14 : Проблеми
культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф. (Острог, 4–5 квіт. 2014 р.).
Ч. 1. – 316 с.
198. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Культурологія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол. : І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 15 : Проблеми
культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф. (Острог, 4–5 квіт. 2014 р.).
Ч. 2. – 364 с.
Збірники містять наукові статті, в яких розглядаються різні аспекти
культурної ідентичності: сучасні стратегії, проблеми в Україні. Визначаються проблеми релігійної та політичної ідентичності, ідентичність
Чужого та чужі ідентичності в українській і європейській культурах тощо.
Матеріали збірників можуть бути використані в подальших дослідженнях, а
також при вивченні культурологічних курсів.
199. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : зб. наук. пр. /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: В. В. Максимчук, З. В. Столяр,
Х. М. Федорич ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 29. – 176 с.
До збірника ввійшли статті українських науковців, присвячені
проблемам культури української мови і мовлення, методики викладання
української мови в загальноосвітніх навчальних закладах, питанням
лінгводидактики у ВНЗ, що готують фахівців філологічних і нефілологічних
спеціальностей.
200.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: Р. А. Криловець ; редкол.:
І. Д. Пасічник (голов. ред.), А. М. Архангельська, П. В. Білоус, [та
ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 41. –
300 с.
До збірника ввійшли статті вітчизняних науковців, присвячені
проблемам сучасної української мови, літератури, літературознавства,
виразного читання, мемуаристики, неології.
Для науковців, викладачів, аспірантів, учителів-практиків, студентівфілологів.
201.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: В. В. Максимчук, З. В. Столяр,
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Х. М. Федорич
;
редкол.:
І. Д. Пасічник
(голов.
ред.),
А. М. Архангельська, П. В. Білоус, [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 50. – 144 с.
До збірника ввійшли статті українських науковців, присвячені проблемам сучасної української мови, ідіостилістики, індивідуально-авторської
неології, термінознавства, лінгвосинергетики, діалектології, культури мови
і мовлення, літературознавства.
Для студентів, викладачів, аспірантів, учителів-практиків, студентівфілологів.
202.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Філософія» : зб. наук. пр. / ред. кол.:
І. Д. Пасічник (голов. ред.), П. М. Кралюк (відп. ред.) [та ін.]. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 15. – 188 с.
203.
Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Філософія» : зб. наук. пр. / ред. кол.:
І. Д. Пасічник (голов. ред.), П. М. Кралюк (відп. ред.) [та ін.]. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 16. – 144 с.
У збірниках піднімаються актуальні філософські питання. Аналізуються історико-філософські, культурно-філософські, естетичні аспекти
сучасності та минулих культурно-історичних епох.
Матеріали збірників можуть використовуватися для подальших
досліджень окресленої тематики та під час проведення дидактичних занять.
204. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого
музею : [зб. наук. пр.] / ред. кол.: О. С. Булига, О. С. Романчук. –
Рівне : М. Дятлик, 2014. – Вип. 12, ч. 1. : Матеріали наук. конф.,
присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – 148 с. : іл.
У науковому збірнику опубліковано матеріали історичних, краєзнавчих досліджень науковців, музейників та працівників Рівненської
обласної універсальної наукової бібліотеки.
Випуск присвячено 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.
Видання розраховане на викладачів, істориків, культурологів,
етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників та студентів.
205. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого
музею : [зб. наук. пр.] / ред. кол.: О. С. Булига, О. С. Романчук. –
Рівне : М. Дятлик, 2014. – Вип. 12, ч. 2. – 146 с. : іл.
У збірнику опубліковано матеріали наукових досліджень, присвячених розвитку музейної справи та краєзнавства Волині.
Видання розраховане на викладачів, істориків, культурологів, етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників та студентів.
206. Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен.
держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.:
С. С. Пальчевський (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2014. –
Вип. 8 (51). – 182 с.
207. Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен.
держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.:
С. С. Пальчевський (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2014. –
Вип. 9 (52). – 218 с.
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Збірники наукових праць містять статті Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дидактики в
контексті вимог інформаційного суспільства», проведеної в Рівненському
державному гуманітарному університеті 17–18 жовтня 2013 р., з професійної
підготовки майбутніх вчителів, загальноосвітніх проблем навчання, розвитку творчого потенціалу особистості, використання сучасних методик
навчання та інформаційних засобів на уроках в загальноосвітніх навчальних закладах тощо.
Матеріали можуть бути корисними для науковців, практичних працівників, викладачів та студентів ВНЗ, учнів професійно-технічних і
загальноосвітніх навчальних закладів.
208. Острозька давнина : наук. зб. / ред. кол.: І. Пасічник
(голов. ред.), І. Тесленко (відп. ред.) [та ін.]. – Остріг : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 2 . – 316 с. : іл.
До другого випуску «Острозької давнини» увійшло 14 досліджень,
пріоритетними з яких є теми, пов’язані з життям і діяльністю князя ВасиляКостянтина Острозького, історією Острога і інтелектуального середовища
міста кінця XVI – початку XVII століття. Разом з тим збірник містить
матеріали, які вказують на те, що князівство не обмежувалося лише
територією Волині й інших українських земель, а його історія не
завершилася після смерті найвидатнішого представника роду Острозьких.
У кінці видання подано програми наукових (Святовасилівських)
читань, присвячених пам’яті князя В.-К. Острозького (2009–2012 рр.),
список ілюстрацій, відомості про авторів та довідковий апарат.
209. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / М-во освіти і
науки України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад.
С. Дем’янчука ; ред. кол.: А. С. Дем’янчук (голова) [та ін.]. – Рівне :
РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – Вип. 1 (11). – 191 с.
У збірнику містяться наукові статті викладачів ВНЗ та науковців
установ з питань дослідження творчості Т. Г. Шевченка в істориколітературному та навчально-виховному дискурсі, розкриття ролі та місця
системи педагогічної освіти у підготовці молодого покоління та формування громадянських цінностей як основи демократичного суспільства.
210. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди : зб. наук. пр. / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; ред.: Є. М. Бабич [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2014. –
Вип. 28. – 528 с.
У збірнику 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.
28-й випуск присвячений 90-річчю з дня народження Л. П. Макаренка,
професора кафедри інженерних конструкцій Українського інституту інженерів водного господарства (тепер Національний університет водного господарства та природокористування), відомого вченого в галузі будівельних
конструкцій. Особливо важливими і сьогодні є розроблені ним рекомендації
щодо забезпечення надійності роботи атомних реакторів.
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Для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій і виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів
навчальних закладів будівельного напряму.
211. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди : зб. наук. пр. / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; ред.: Є. М. Бабич [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2014. –
Вип. 29. – 672 с.
Наведено нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технологій їхнього виготовлення,
теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методи
розрахунку. Висвітлені окремі питання розрахунків та підсилення будівельних конструкцій, будівель і споруд.
Збірник присвячений 50-річчю заснування навчально-наукового
інституту будівництва та архітектури.
Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних
організацій і виробничих підприємств, будівельної галузі, докторантів,
аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напряму.
212. Робоча формула : наук. зап. природн.-мат. ліцею
«Елітар» / ред.: О. М. Желюк. – Рівне : Елітар, 2013. – Вип. 15. –
192 с.
У збірнику вміщено публікації наукового та науково-популярного
характеру, підготовлені ліцеїстами та педагогами природничо-математичного ліцею «Елітар», а також викладачами ВНЗ та установ міста Рівне, що
співпрацюють із навчальним закладом. Опубліковано виступи ліцеїстів на
семінарах, конференціях, дослідження дійсних членів та слухачів Малої
академії наук. У матеріалах відображено напрямки наукової та пошуководослідницької роботи ліцею. Розміщені у збірнику ілюстрації є творчими
доробками ліцеїстів.
Матеріали можуть бути корисними вчителям, студентам університетів, а також юним науковцям, які цікавляться сучасними інноваціями.
213. Світоглядні основи та наукові докази розумного задуму в
ґенезі життя та Всесвіту : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.,
м. Київ, 5–7 квіт. 2012 р. / уклад.: В. І. Малюк, С. Б. Власова. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 5 . – 366 с.
У науковому збірнику вміщено праці учасників IV Міжнародної
науково-практичної конференції, що відбулася у місті Києві 5–7 квітня
2012 р. Автори доповідей – фахівці з різних галузей знань, зокрема богослов’я, релігієзнавства, філософії, біології, інформатики, фізики, психології,
педагогіки. Спектр думок і вірувань учасників конференції – від біблійної
концепції творення до матеріалістичного вчення макроеволюції.
Збірник призначений для науковців, педагогів-практиків, учителів,
які викладають предмети духовно-морального спрямування і всіх тих, хто
цікавиться проблемами буття людини та Всесвіту.
214. Слов’янський вісник. Серія «Історичні та політичні
науки» : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. ін-т
слов’янознавства Київ. славістич. ун-ту ; редкол.: Б. М. Юськів
(наук. ред.) [та ін.]. – Рівне : Дизайн-агенція «Кольорова», 2014. –
Вип. 19. – 170 c.
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У збірнику висвітлюються питання всесвітньої історії, історії та
політики слов’янських країн, міжнародних відносин і політичного життя.
Важлива увага приділена проблемам української історії та політики у
контексті розвитку інших слов’янських народів і в загальноцивілізаційному
руслі.
Див. також №№ 105, 141.
Видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
(неопубліковані)
215. Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на
2015 рік : реком. покажч. літ. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад.: Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ; наук. ред.: О. Л. Промська ;
ред.: Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне, 2014. –
46 с.
У покажчику відображаються матеріали про ювілейні і пам’ятні дати
2015 року у громадсько-політичному та культурному житті Рівненської
області.
216. Нова література з питань економіки, програмування,
екології за... : поточ. список літ. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ;
склала Н. М. Литвиненко ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2014. –
ІV кв. 2013 р. – 21 с.
І кв. 2014 р. – 27 с.
ІІ кв. 2014 р. – 21 с.
ІІІ кв. 2014 р. – 19 с.
У списках відображені надходження у відділ інформації та документів
виробничої тематики Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки літератури з питань економіки, програмування, екології (книги та
статті з газет і журналів).
217. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. за IV кв. 2013 р. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:
Л. Каленюк. – Рівне, 2013. – 142 с.
218. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. за І кв. 2014 р. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:
П. І. Демчук. – Рівне, 2014. – 128 с.
219. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. за ІІ кв. 2014 р. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:
Л. М. Каленюк. – Рівне, 2014. – 122 с.
220. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. за ІІІ кв. 2014 / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:
Демчук П. І. – Рівне, 2014. – 117 с.
Щоквартальні покажчики містять відомості про нові надходження
краєзнавчої тематики у фонд Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки (книги, статті з журналів, газет та збірників).
221. Новини сільськогосподарської літератури : поточ.
список літ. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; склала Р. О. Гірак ;
ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2014. –
ІV кв. 2013 р. – 25 с.
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І кв. 2014 р. – 21 с.
ІІ кв. 2014 р. – 32 с.
ІІІ кв. 2014 р. – 23 с.
Щоквартальні списки літератури відображають надходження літератури сільськогосподарської тематики у фонд Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (книги та статті з газет і журналів).
Література, що вийшла за межами області
(твори місцевих авторів та книги про край)
222. Анатолій Мартиненко. Живопис. Графіка = Anatolii
Martynenko. Painting. Graphics. / фото О. Харват ; текст В. Луц ;
пер. англ. М. Цьомик ; дизайн С. Щеглеватих, О. Харват. – К. :
АДЕФ – Україна, 2014. – 134 с.
В альбомі представлені найкращі мистецькі твори Анатолія Івановича
Мартиненка – відомого художника і педагога, заслуженого працівника
культури України.
Видання розраховане на широке коло шанувальників мистецтва.
223. Баковецька І. Перехрестя роси / І. Баковецька ; за ред.
А. Криловця та Я. Довгана. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. –
48 с.
Мабуть комусь лірика Ірини Баковецької буде здаватися складною, бо
свої почуття поетеса відкриває опосередковано, застосовуючи релігійні,
історичні, музичні поняття. Але цим вона й вирізняється від інших.
Призначена для любителів поезії.
224. Діти малюють дивосвіт : [альбом] / уклад.:
В. М. Жуковський, С. Б. Власова ; ред. О. Гіршман. – Острог ;
Донецьк : Східноєвроп. місія, 2013. – 96 с.
В альбомі зібрано творчі доробки дітей I–IV класів загальноосвітніх
шкіл з різних областей України, які брали участь у п’ятій Всеукраїнській
олімпіаді «Юні знавці Біблії», що проходила в Національному університеті
«Острозька академія» 29–30 березня 2012 року.
Дитячі роботи захоплюють своєю безпосередністю, особливим талантом помічати красу навколишнього світу і передавати це розмаїття у власній манері.
Альбом буде цікавим і повчальним дорослим і дітям в Україні та за її
межами, спонукатиме берегти цей прекрасний світ, створений Богом, і
будувати людські стосунки на основі любові.
225. Ірванець О. Пісні війни. Вірші останніх років /
О. Ірванець ; фотогр. О. Ходченко, А. Заклецький, С. Мольченко. –
К. : Дух і Літера, 2014. – 40 с. : фото.
Вірші Олександра Ірванця, написані по слідах пережитих подій, того,
що відбувалося на Майдані і у нашій Україні, мабуть для читача можуть
здатися неочікувано серйозними. Але є моменти, коли й найбільший
жартівник не може не відчувати весь трагізм і значущість ситуації. Тому
читач відчує абсолютно суголосність віршів українському сьогоденню.
226. Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець / Наук.-дослід. ін-т пам’яткоохорон. дослідж. ; за ред. В. В. Вечерського ; відп. за вип. А. І. Звіряка – К. : Фенікс, 2013. – 128 с.
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Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням трьох українських міст різного адміністративного статусу, що належать
до різних історичних регіонів і відрізняються цінністю нерухомої культурної
спадщини та рівнем збереженості традиційного характеру середовища. Це
обласний центр Суми, районний центр Полтавської області Миргород та
районний центр Рівненської області Корець. Дослідження виконано
Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень протягом
2011–2012 рр.
Монографія продовжує серію, започатковану дослідженнями про
Чернівці, Одесу (2008 рік), Київ, Керч, Васильків, Вінницю, Ізмаїл, Горлівку
(2011 рік).
Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних
працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та
викладачів вищих навчальних закладів, активістів Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історикокультурною спадщиною України.
227. Костюк В. К. Висоцька говірка лунає крізь віки /
В. К. Костюк ; ред. В. З. Пономаренко. – К. : Аграр Медіа Груп,
2013. – 108 с.
У роботі висвітлено особливості говірки села Висоцьк Дубровицького
району Рівненської області, що належить до перехідної групи говірок
середньополіського та західнополіського говорів української мови. Автор
відобразив закономірності формування цієї говірки, навів близько 1900
прикладів слів, багато з яких є ендеміками, властивими лише для
висоцького діалекту.
Для тих, хто цікавиться історією та говірками Українського Полісся.
228. Криловець А. О. Птаху судились крила : поезія /
А. О. Криловець ; пер. з укр. П. З. Кричевського ;
Кричевский П. З. Бабочкин рай : поэзия / П. З. Кричевский ; пер.
с рус. А. А. Крыловца. – Луцьк : Твердиня, 2014. – 58 с. + 58 с.
У книзі представлені вірші українською та російською мовами двох
поетів, які народилися в один день, місяць, рік. Вони живуть у різних
країнах. Але попри творчу неповторність й індивідуальність кожного, їх
об’єднують схожі художні і життєві цінності – тому між ними й був
заключений Поетичний союз. У результаті цього творчого союзу вийшла
книга, цікава зокрема й тим, що поети виступили також у ролі
перекладачів, переклавши вірші один одного.
229. Криловець В. Волошкове небо : поезії / В. А. Криловець ;
літ. ред.: П. Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 124 с.
Володимир Криловець народився 2006 року. Цей маленький хлопчик
має дивовижний дар передати поетичною мовою своє світобачення, власні
переживання та спостереження. Він наче грає словами, рифмою та ритмом.
Його вірші про пори року, про природу – виразні, зримі, наче живописні
етюди. Навіть маленькі, прості дитячі його твори – це казковий опоетизований світ. До того ж маленькому автору притаманне почуття гумору, яке
не дуже часто зустрічається навіть у дорослих. Прочитана книжка залишає
таке відчуття, ніби через хлопчика говорить Космос, нагадуючи нам про
чудо нашого життя, про наше справжнє єство і призначення…
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230. Криловець В. Зеленіє шпориш біля хати : поезії /
В. А. Криловець ; літ. ред.: П. Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2014. –
84 с.
Це вже друга збірка Володі Криловця, у якій він ніби нагадує нам про
те, що ми розучились помічати: цілий світ навколо нас.
Вірші Володі Криловця розміщені на сайті «Поетичні майстерні»,
друкувалися в рівненському часописі «Погорина», в «Антології сучасної
новелістики та лірики України-2012» (м. Канів), в журналі «Пізнайко».
231. Липа К. Твердині князів Острозьких : замки, монастирі,
храми ХIV–ХVII століть / К. Липа ; ред. Т. Кришталовська. – К. :
Laurus, 2014. – 64 с. : фотоіл.
Ця книга – візуальна енциклопедія, яка у яскравій формі розповідає
про фортифікаційні споруди, зведені кількома поколіннями князів із
славетного роду Острозьких. Це замки, оборонні споруди міст, укріплені
монастирі та храми. Читач дізнається не тільки про будівлі, а й про те, як
жили, розважалися і воювали українські аристократи у ХIV–ХVII столітті.
Захопливу подорож крізь віки допоможуть здійснити авторські фотографії
пам’яток архітектури і предметів побуту з музеїв України, Польщі та
Німеччини, а також численні репродукції творів мистецтва. У книжці понад
200 ілюстрацій, за якими читач зможе уявити барвисте життя наших
предків і відчути гордість минулим України.
232. Пермяков А. Мой джаз / А. Пермяков ; ред. Е. Васильев ;
рис. Ю. Журавель ; фото А. Яременко. – Х. : НТМТ , 2014. – 110 с.
Презентація книги Андрія Пермякова «Мой джаз» і в Києві, і в
Рівному невипадково зібрала велику кількість прихильників поезії. Адже
останнім часом частіше зустрічаєш збірки заримованих банальних думок та
емоцій людей, які вважають себе поетами.
У Андрія Пермякова все інакше: свій погляд, свій настрій, свій стиль,
свій ритм. Forte переливається в piano. Мінор змінюється мажором. Вірші
звучать як справжній джаз життя – різнобарвний, ритмічний, емоційний,
захоплюючий.
Автор ілюстрацій – рівненський художник і рок-музикант Юрій
Журавель.
233. Пономарьова Т. Переправа незабутня. Історія однієї
експедиції / Т. Пономарьова, О. Булига. – Луцьк : Волин.
старожитності, 2014. – 188 с. : іл.
У запропонованій книзі на основі великої кількості офіційних
документів, образотворчих артефактів – малюнків, фотографій та
оригінальних речей XVII ст. розкривається історія археологічної експедиції,
яка у 1970–1990 роках досліджувала місце козацько-селянської переправи,
спорудженої 10 липня 1651 року під час Берестецької битви.
Книга розрахована на науковців, викладачів, учителів, студентів,
учнів та всіх, хто цікавиться історією України.
234. Рожко В. Є. Воскові свічки Божих храмів історичної
Волині IX–XX ст. / В. Є. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2014.–
146 с.
Нове дослідження Володимира Рожка присвячено малодослідженій
темі, яка має важливе значення як в церковному, так і в світському житті.
Воскова свічка супроводжує людину впродовж всього життя – від
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народження до останніх днів. У монографії розкрито походження воскової
свічки, інформація про свічки в Богослужбових книгах, сукання, виливання
й шанування воскових свічок у Божих храмах Волині.
Це дослідження є вагомим внеском у церковно-історичну волиніану.
235. Скляренко Н. Первісне мистецтво і культура Волині :
навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. Скляренко, Г. Охріменко. – Луцьк :
ЛНТУ, 2013. – 358 с. + [20 л. іл.].
У навчальному посібнику на тлі історичних процесів, що мали місце в
праісторичній Європі, висвітлено шлях розвитку мистецтва, матеріальної та
духовної культури Волині від часу появи первісних людей до доби формування перших державних утворень. Посібник складається з теоретичної
частини, системи завдань і запитань для самоконтролю, тестових завдань,
містить короткий словник термінів.
Для студентів напрямів підготовки «Мистецтво» та «Історія», а також
широкого кола шанувальників давньої історії та мистецтва краю.
236. Собчук В. Д. Від коріння до крони. Дослідження з історії
князівських і шляхетських родів Волині XV – першої половини
ХVII ст. = From the Roots to the Crown. Studies in the History of
Prinsely and Noble Families of Volhynia in the 15th – the First Half of
the 17th Century / В. Д. Собчук. – Кременець : Кремен.-Почаїв.
держ. іст.-архітектур. заповідник, 2014. – 508 с.
У книзі розглядаються долі князівських і шляхетських родів Волині у
пізньому середньовіччі та в ранній новий час. Досліджено еволюцію родів:
їхнє зародження, розростання, розпад на гілки, що переростали потім у нові
роди, нарощування і втрата їхніх володінь, міграція в інши регіони,
згасання і сходження з історичної арени деяких з них.
237. Супрун-Яремко Н. О. Поліфонія : посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / Н. Супрун-Яремко ; ред. Є. Д. Колесник. – Вінниця :
Нова Книга, 2014. – 512 с. : ноти.
У трьох частинах посібника висвітлюються найбільш доцільні норми
поліфонії європейської класичної, української народної та духовної музики,
зважаючи на те, що метою курсу поліфонії є засвоєння основних періодів
історії європейського багатоголосся та практичних основ поліфонічного
письма, які історично склалися і є універсальними щодо будь-якого
музичного стилю.
Посібник призначений викладачам та студентам композиторських,
хорового й симфонічного диригування та частково інших факультетів
музичних вузів та музичних підрозділів університетів, академій та училищ
мистецтв і культури.
238. Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький :
іст. портр. у галереї предків та нащадків / Василь Ульяновський. –
К. : Простір, 2012. – 1370 с. + 40 іл.
Книга присвячена знаковій постаті в історії України – князю ВасилюКостянтину Острозькому. Автор показує генеалогію роду князів Острозьких
з ХІІІ ст. Виписані портрети предків. Особливо детально розкрито життя
батька героя книги – Великого гетьмана литовського Костянтина Івановича
Острозького як воїна і полководця, розглядається його економіко-майновий
статус, діяльність на користь Церкви та родинні справи. Головний герой
книги Василь-Костянтин представлений в усі періоди його життя – від дня
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народження і до смерті. Показані його боротьба за батьків спадок, урядова
кар’єра, участь у великій політиці та зв’язки з наймогутнішими родами Русі,
Литви і Польщі, роль у міжнародних стосунках. Значне місце відведено
інтелектуально-культурницьким проектам Василя-Костянтина та його
участі в церковно-релігійному житті. Розглядаються також родинні справи
Острозького, уклад приватного життя, діяльність і доля дітей князя. Автор
також намагається розкрити загадку смерті та поховання В.-К. Острозького.
Текст супроводжується великою кількістю ілюстративного матеріалу.
Видання має водночас науковий і науково-популярний характер та є
навчальним посібником зі спецкурсу, який читав автор на історичному
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
239. «Ходіть, поки маєте світло…» : Євангеліє від Іоана
Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця
В. Є. Рожка. / Упр. культури Волин. ОДА, Волин. держ. обл.
універс. наук. б-ка ім. О. Пчілки, Житомир. обл. універс. наук.
б-ка ім. Олега Ольжича, Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Тернопіл.
обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: М. І. Іванків, В. Н. Козлова,
А. А. Понагайба, Л. А. Степанюк ; ред. А. А. Понагайба. – Вид. 2-е,
доп. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 236 с. + 20 с. іл.
Покажчик присвячений В. Є. Рожку, кандидату церковно-історичних
наук, історику, архівісту, мистецтвознавцю та краєзнавцю, Почесному
професору Східноєвропейського національного університету ім. Лесі
Українки, дійсному члену Інституту дослідів Волині. До видання включені
бібліографічні описи окремо виданих творів, публікацій в збірниках,
журналах, газетах, матеріалів про життя і діяльність В. Рожка. У покажчику
міститься допоміжний апарат.
Видання адресоване науковцям, викладачам, краєзнавцям та всім, хто
цікавиться історією України, рідної церкви, Волинського краю.
240. Шабаровський В. В. Караїми на Волині : штрихи до
портрету загадкового народу / В. В. Шабаровський. – Луцьк :
Твердиня, 2013. – 252 с.
Цей твір був задуманий як розповідь про караїмську громаду, яка в
XVI–XVII ст., а за окремими відомостями й пізніше, існувала в с. Деражне
Костопільського району Рівненської області. У процесі досліджень зібралося
багато маловідомих даних не тільки про Деражне, а й про весь Волинський
край. Так книга перетворилася на твір про караїмів на Волині. Автор
вводить до наукового обігу раніше невідомі джерела і факти, подає власні
переклади з гебрайської та караїмської мов.
Видання адресоване істориками, краєзнавцям, студентам і всім, хто
небайдужий до минулого рідного краю.
241. Щит і меч землі Дубенської : воєнна історія краю :
матеріали наук.-іст.-краєзн. конф., присвяч. 500-річчю Оршан.
битви, 100-річчю від початку 1-ої світ. війни та 70-ій річниці
визволення України від нім.-фашист. загарбників / ред. кол.:
Л. Кічатий (голов. ред.), Н. Любецька, Т. Дмитренко, Ю. Мацюк. –
Луцьк : Волин. обл. друк, 2014. – 232 с.
У збірнику опубліковано матеріали досліджень військових істориків,
науковців, краєзнавців, музейних та архівних працівників, присвячені 500річчю переможної битви литовського війська на чолі з князем
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К. І. Острозьким над московським військом під Оршею, 100-річчю від
початку першої світової війни та 70-річчю визволення України від
німецько-фашистських загарбників.
Видання розраховане на науковців, викладачів, вчителів, краєзнавців,
музейних працівників, студентів, учнів та на широке коло читачів, які
цікавляться історією краю.
242. Яцута Г. Залужжя моє калинове : наук.-іст. та літ.-худож.
вид. / Г. Яцута ; ред.: В. Мартинюк. – Нововолинськ : Формат,
2014. – 260 с. : іл.
Запропонована книга – справжня енциклопедія села Залужжя Дубровицького району Рівненської області. У ній – особливості господарювання
та побуту поліщуків-залужан, вірувань і мовлення, образотворчого, прикладного, музично-пісенного й літературного життя. Розповідається про
господарські та культурні установи, музичні, пісенні, танцювальні гурти,
спорт тощо. Подаються списки мешканців, біографії односельців, як досягли успіхів у житті.
З цієї книги читачі дізнаються про частинку Великої України, про
поліщуків-залужан, для яких ця частинка є найріднішою і найдорожчою
землею.
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Допоміжний апарат
Іменний покажчик
А
Абдрушин (Оскар Ернст Бернхард) 151
Аксьонова Л. 119
Алексієвич В. І. 22
Апатський В. М. 141
Атаманенко В. 45
Архангельська А. 67
Архангельська А. М. 200, 201
Архангельська Т. 67

Веремеєнко Т. С. 39, 51
Вечерський В. В. 226
Вєдєнєєв Д. 45
Виткалов В. Г.184
Виткалов С. 134
Вітюк В.8
Власова С. 58
Власова С. Б. 213, 224, 239
Войтович В. 103
Войнович І. 57
Волошина А. М. 82
Волощук С. О. 83
Вольф І. В. 183
Волянюк Т. 185

Б
Бабич Є. М. 210, 211
Бабій С. О. 71, 72
Баковецька І. 223
Баланович В 1,6
Бараболя Г. 73
Басараба В. 130
Беллетт Дж. Г. 152
Белявська О. 175
Бендюк М. 136
Береза М. 91
Береза Ю. 74
Берестяний О. 76
Берёза И. 75
Бжеський Р. 77
Білоконь О. А. 5
Білоус П. В. 200, 201
Близняк М. 45
Бобляк С. Р. 24
Бобровський А. 10
Бомба А. Я. 13, 188
Бондарчук А. Я. 144
Бордюк М. А. 15, 16
Борисюк О. 2
Боровець Б. 78
Босик В. М. 4
Бошицький Ю. Л. 172
Бричкова Р. 79
Будз М. Д. 12
Булига О. С. 204, 205, 233
Бутник О. О. 47, 48
Бялик І. М. 19

Г
Гавриш В. С. 25
Галабуз Л. 2
Галич О. А. 70
Гаргола А. 116
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