ВІД УКЛАДАЧА
Починаючи з 2003 року, на Рівненщині діє Програма підтримки
видання творів місцевих авторів за рахунок коштів обласного бюджету, що свідчить про посилення уваги обласної влади до розвитку
видавничої справи області. У 2007 році на Рівненщині видано близько
250 назв книг, з них майже 95 % українською мовою. Загальний тираж виданих книг склав 120 тис. примірників.
2007 рік було проголошено Роком української книги. 25 січня
2007 року у Рівненській державній обласній бібліотеці відбулось його
урочисте відкриття. На заході, що був присвячений цій події, відбулась творча зустріч з письменниками та журналістами міста. До
уваги присутніх була представлена книжкова виставка „Українська
книга в українській державі” та презентовані нові видання місцевих
авторів.
Широкому колу відвідувачів добре відомо, що проведення презентацій нових творів письменників та поетів Рівненщини вже стало
традиційним для обласної книгозбірні. Так у 2007 р. в рамках проведення Року української книги у бібліотеці були організовані презентації, на яких читачі мали змогу ознайомитися з книгами письменника Валерія Войтовича („Антологія українського міфу” в 3-х т. та
„Генеалогія богів давньої України”); виданнями членів обласної організації Національної Спілки письменників України: Лідії Рибенко, Миколи Берези, Петра Велесика, Бориса Боровця, Віктора Мазаного, Миколи Рудницького, Івана Кидрука та ін.; романом-хронікою Миколи
Поровського „І бурею битва гриміла”; книгою заслуженого працівника
культури Анатолія Дацкова „Творчих щедрот оберіг”, присвяченої
50-річчю від дня заснування рівненського міського Будинку культури;
поетичними перекладами американських поетів (Роберт Фрост, Едгар По та ін.) лауреата премії ім. М. Рильського Віктора Марача, доцента кафедри математики Рівненського державного гуманітарного
університету та ін.
В анотованому каталозі „Книга Рівненщини 2007” представлена література, що надійшла від видавництв Рівненщини до фонду
обласної книгозбірні протягом року, а також книги, які так чи інакше відносяться до нашого краю, та видання місцевих авторів, що вийшли поза межами області.
Це книги з різних галузей знань, серед яких - монографії, збірники
наукових праць, науково-популярні видання, підручники, довідники,
бібліографічні покажчики, атласи, путівники, нотні видання, видання, що продовжуються, художня література – проза та поезія, дитячі книги. Помітна тенденція до зростання питомої ваги навчальної, художньої та дитячої літератури, наукових видань.
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Дуже плідно у цьому відношенні працюють Національний університет водного господарства і природокористування, 85-річчю якого присвячено зокрема декілька випусків „Вісника”, та Національний
університет „Острозька академія”.
Серед отриманих документів превалюють художня література (60 назв) та видання, що продовжуються (36 назв). Історичної літератури – 15 назв, з питань культури, мистецтва та ЗМІ – 12,
технічної – 8, бібліографічних покажчиків – 7. По 5 назв книг медичної, релігійної, суспільно-політичної, економічної та філологічної тематики, природничої – 4, сільськогосподарської та психологічної – по
2 назви.
Порівняно з минулими роками (2005 р. – 120, 2006 р. - 160 назв)
кількість назв збільшилася (174). Але ця цифра не відображає реальну кількість виданих на Рівненщині книг, оскільки деякі надходять із
запізненням, деякі бібліотека, на жаль, не одержує взагалі.
Найбільше видань отримано з видавництв „Волинські обереги”
(41 назва), Національного університету водного господарства і природокористування (34), „Овід” (17) та „Азалія” (12). „Острозька академія” – 9 назв, Рівненська друкарня – 6, Видавець Зень О. – 8, ПП ДМ
– 6 назв. Решта поліграфічних підприємств представлена1-3 назвами.
Тут варто окремо відмітити „Волинські обереги”, з якими бібліотека плідно співпрацює вже багато років. Окрім оперативного та
якісного видання книг та рекламної продукції (буклети, афіші), підготовлених РДОБ, видавництво регулярно надає бібліотеці обов'язковий примірник.
дань:

Серед надходжень 2007 року варто виокремити декілька ви-

Денищук О.С. „Книга пам'яті і Слави Волині”( Т.3. Рівненська
обл. Березнівський р-н та Т. 12. Рівненська обл. Млинівський район)
Багатотомне видання з'явилося в результаті 25-ти років досліджень
автора. Серед опублікованих документів - архівні, літературні дані,
спогади очевидців та учасників подій, а також родичів політв'язнів
та репресованих, фотографії учасників національно-визвольних змагань, дереворити Ніла Хасевича із серії „Волинь у боротьбі”.
„Книга Скорботи України”: Т.5, де вказано імена громадян, які
народилися на території Рівненського, Рокитнівського, Сарненського
районів або проживали тут і загинули від рук німецькофашистських загарбників, а також померли на каторжних роботах
у Німеччині, страчені угрупуваннями ОУН-УПА, польськими націоналістичними формуваннями, радянськими партизанами та підрозділами військ НКВС-НКВД.
Боровик О., Боровик А. „Трагедія Холмщини”: До 60-річчя Холмських подій (статті, спогади, документи) – про драматичні події
1943-44 років на Холмщині, коли антиукраїнські шовіністичні сили
Польщі намагалися створити національну державу за рахунок
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тотального очищення території Холмщини, Підляшшя, Надсяння
та Лемківщини.
Фотоальбом „Дубенський замок”, який є свідченням того, як істинні патріоти дбають про культурну та історичну спадщину
України. На сторінках видання постає ще донедавна занедбаний, а
нині відроджений та прекрасний замок у місті Дубні, який відреставрований завдяки двом видатним людям - Б.Г.Возницькому та
В.І.Козявкину.
Можна також назвати декілька видань, які стануть у нагоді
кожному, хто бажає краще знати Рівненщину. Це два київських видання: атлас „Моя мала Батьківщина”, який всебічно представляє
Рівненську область, включаючи адміністративно-територіальний
устрій, фізичну, географічну карти, клімат, ґрунти, рослинний та
тваринний світ, лікарські й отруйні рослини, охорону природи, населення, історичну географію та етнографію, промисловість та агропромисловий комплекс, пам'ятки історії та культури, видатних земляків та карту Рівного.
Це також путівник „Рівненщина туристична”, прочитавши
який читач зможе ближче ознайомитися з історичними, архітектурно-мистецькими пам'ятниками, природними парками і заповідниками, давніми храмами.
Рівненською обласною бібліотекою для юнацтва підготовлено
два бібліографічних видання:
o „Підприємства Рівненщини”, з якого можна отримати вичерпну інформацію про Рівненщину як один із важливих наукових і промислових центрів;
o „Письменники Рівненщини – лауреати обласних премій”, в
якому подаються відомості про обласні премії в галузі літератури
та про лауреатів у різні роки, про представників Рівненщини, які
удостоєні Всеукраїнських премій, короткі біографічні довідки про авторів, бібліографічні списки виданих творів.
Варто відмітити також бібліографічні покажчики Рівненської
державної обласної бібліотеки:
o „Глашатай нескореного покоління”: До 100-річчя від дня народження талановитого поета і вченого Олега Ольжича (Кандиби).
o „Метабібліографія” - покажчик бібліографічних видань Рівненської державної обласної бібліотеки, які підготовлені обласною книгозбірнею за п'ятдесят три роки діяльності. Представлено більше 200
назв.
o „Освіта України: європейський вибір”. У посібнику представлені інформаційні джерела, наявні у фондах Рівненської державної
обласної бібліотеки з 2000 по квітень 2007 року, які розкривають
суть Болонського процесу, різні аспекти євроінтеграційних процесів в
освіті України, питання та проблеми переходу на організацію навчання згідно модульно-рейтингової системи тощо.
o „Причастя словом” – покажчик серії „Дослідники Рівненського краю”, підготовлений до 60-річчя з дня народження Богдана
6

Йосиповича Столярчука – відомого рівненського музиканта, педагога,
поета, мистецтвознавця, краєзнавця.
Серед художніх творів читач знайде вже відомі прізвища письменників та поетів Рівненщини, а також зовсім нові, як наприклад
ім'я Петра Катеринича (збірка поезій „Ранок”), який навчається у 8му класі, а вірші пише з 8 років. Його мелодійні та образні поетичні
рядки вражають глибиною світосприйняття, філософським баченням життя, що в поєднанні з дитячою безпосередністю викликають
відчуття зустрічі з чимось справжнім і талановитим.
Великий резонанс та зацікавленість у людей з вадами здоров’я
викликає Інформаційний бюлетень „Інва.нет”, що випускається обласною книгозбірнею з метою їх підтримки та інформування. До бібліотеки надходять листи зі всієї області. Кожний випуск надає можливість читачам підвищити свою обізнаність з правових питань,
отримати інформацію про нове у законодавстві з обов’язковими коментарями спеціалістів. Читач знайде у бюлетені поради психолога,
юриста та лікаря, отримає інформацію служби зайнятості. Познайомиться з життям та творчістю людей, які мужньо долають подібні проблеми, та знайде собі друзів.
Не зупиняючись на галузевій літературі, хочу зазначити, що
врешті серед книг, що отримала книгозбірня, мабуть, кожен читач,
зможе знайти потрібну йому книгу.
Нові надходження місцевих видань до бібліотеки широко рекламуються через різноманітні форми бібліотечної та бібліографічної
роботи: це книжково-ілюстративні виставки, бібліографічні огляди,
літературно-художні вечори та презентації книг, а також повідомлення в засобах масової інформації, розміщення повнотекстових даних у віртуальній бібліотеці, інформації про книги на сайті книгозбірні (http://libr.rv.ua) тощо.
Отримати включені в каталог видання можна, відвідавши Рівненську державну обласну бібліотеку за адресою: м. Рівне, пл. Короленка, 6.
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Область в цілому
Історія краю
1. Вулицями Костополя: До 225-ліття заснування міста / Упоряд.
і ред А.Карп'юк. – Костопіль: Костопіл. друкарня, 2007. – 108 с.
У книзі вперше публікується анотований список вулиць, провулків,
майданів Костополя. Використано багато фотоілюстрацій, що є доповненням до фактичного матеріалу.
Видання розраховане на філологів, істориків, краєзнавців, учнівську
та студентську молодь, широке коло читачів.
2. Дубенський замок: Фотоальбом. – Дубно: Б.в. – 2007. – 10 с., іл.
Фоторозповідь про Дубенський замок – це дарунок двох відомих в
Україні та поза її межами людей - Б.Г.Возницького та В.І.Козявкина, які тут
народились і зберегли любов до рідного краю не як абстрактне почуття, а
як справжню турботу, яка трансформується в реальні дії та конкретні
справи. І за це їм вдячні мешканці міста та всі, хто зацікавлений у збереженні української культури, історії та духовності.
Б.Г.Возницький – Герой України, лауреат Державної премії ім.
Т.Шевченка, президент Українського національного комітету міжнародної
Ради музеїв, Почесний громадянин м. Дубна, впродовж десятиліть очолює
колектив Львівської галереї мистецтв. Він знаний в Україні та світі фахівець реставрації фортець і замків і взагалі відновлення унікальної історикокультурної спадщини держави, бере активну участь у реставрації відомих
пам’яток культури у цілому світі.
В.І.Козявкін –герой України, професор, доктор медичних наук, засл.
діяч науки і техніки України, Почесний громадянин м. Дубна. Очолює Міжнародну клініку відновного лікування у місті-курорті Трускавець. Поєднавши найсучасніші досягнення медицини з особисто розробленою методикою
реабілітації пацієнтів, професор здобув у цій царині міжнародне визнання.
Аналогічна клініка за ініціативи та підтримки професора споруджується на
березі Азовського моря на півдні України.
3. Денищук О.С. Книга пам’яті і Слави Волині: в 16 т. – Рівне:
Овід. -Т. 3: Рівненська область. Березнівський р-н, 2007. – 416 с.
4. Денищук О.С. Книга пам’яті і Слави Волині: в 16 т. – Рівне:
Овід. -Т. 12: Рівненська область. Млинівський р-н., 2007. – 544 с.
До книг увійшли матеріали досліджень, що їх проводив автор протягом останніх 25 років. Використані архівні, літературні дані, спогади учасників подій, очевидців, а також родичів політв'язнів та репресованих. Вміщено також дереворити Ніла Хасевича із серії „Волинь у боротьбі” та фотографії учасників національно-визвольних змагань.
5. Книга Скорботи України: Рівненська область: У 6 т. – Волин.
обереги, 2007. Т.5: Рівненський, Рокитнівський, Сарненський райони. – 2007. –
396 с.: іл.
До п’ятитомного видання занесено імена загиблих від рук німецькофашистських загарбників, а також померлих на каторжних роботах у Німеччині, страчених націоналістичними угрупуваннями ОУН-УПА, радянськими партизанами та підрозділами військ НКВС-НКВД, польськими націоналістичними формуваннями.

8

До п’ятого тому включено інформацію про цивільних громадян, які
народилися на території Рівненського, Рокитнівського, Сарненського районів або проживали тут і загинули в роки Другої світової війни та післявоєнний період.
6. Княгиня Марія Рівненська (Несвицька) / Управління культури і
туризму Рівнен. міськвиконкому; Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне:
Волин. обереги, 2007. – букл.
Особливе місце в історії міста Рівне посідає княгиня Марія Несвицька,
яка після смерті чоловіка розгорнула тут велике будівництво замку, соборної церкви та інших споруд, домоглася від польського короля Магдебурзького права для Рівного, а також привілею на проведення великого ярмарку.
Свою онуку Ганну-Тетяну Гольшанську Марія Рівненська віддала заміж за
князя Костянтина Івановича Острозького. Після її смерті(1518) всі маєтки
Гольшанських та Несвицьких, у тому числі місто Рівне, переходять до роду
князів Острозьких.
7. Тищенко О., Кірєєв Ю. Здолбунів на Волині: Історичний вернісаж. – Рівне: Видавець О.Зень, 2007. – 192 с. з іл.
З цієї книги читачі дізнаються про невелике, але славне своєю історією
та сьогоденням місто Здолбунів: про виникнення перших поселень на цій
території, про власників маєтностей князів Острозьких, графів Плятерів,
князів Любомирських, прокладання залізниці та будівництво цементного
заводу, які докорінно змінили економічне та промислове обличчя міста. Ця
книга – підсумок багаторічних пошуків: зібрані відомості про Здолбунів у
архівах і музеях, бібліотеках і приватних колекціях і – чи не найголовніше –
спогади старожилів.
Видання приурочено до 510-ої річниці першої згадки про Здолбунів.
8. Ягнич Р. Село – моя любов, моя печаль. – Костопіль: Костопіл.
друкарня, 2007. – 156 с.
У книжці розповідається про поліське село, життя його мешканців в
період польського панування, про страхіття гітлерівської окупації в роки
Другої світової війни, боротьбу повстанців за волю України, про роки за радянської влади, життєві радощі і турботи в наші непрості часи.
Книжка розрахована на широке коло читачів.
Природа. Природничі науки. Фізико-математичні науки.
Математика
9. Мартиненко А.О. Універсальна функція напруг в алгебричних
поліномах: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2007. – 142 с.
Викладено розв’язування плоскої задачі теорії пружності для прямокутних однозв’язних областей методом алгебричних поліномів різних степенів.
При цьому розглянуто функцію Ері як суму двох функцій – навантаження і
обмеження. Перша залежить від типу навантаження, друга – від межових
умов. Для обох сконструйовано універсальні формули з алгебричних поліномів, що переводить обернену задачу теорії пружності в пряму. Наведено
ряд прикладів застосування універсальної функції напруг для прикладних
задач.
Видання розраховано на фахівців з теорії пружності, викладачів і студентів механічних і будівельних спеціальностей.
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Фізика
10. Бордюк М.А., Шнайдер С.В. Збірник задач з основ фізики: Навч.-метод. посіб. для згальноосвітн. та вищ. навч. закл. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 396 с.
У посібнику подано основні формули курсу фізики, наведено приклади
розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язування.
Для учнів загальноосвітніх шкіл із поглибленим вивченням фізики,
студентів коледжів, технікумів, фізико-математичних факультетів педагогічних навчальних закладів і викладачів фізики.
Науки про землю. Біологічні науки. Екологія
11. Грищенко Ю.М., Якимчук А.Ю. Природно-заповідні території
та об’єкти лісового фонду (організація, охорона, управління): Навч.
посіб. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 144 с.
В посібнику висвітлюються питання організації, функціонування, охорони природно-заповідних територій та об’єктів лісового фонду.
Посібник призначений для студентів спеціальності „Лісове господарство” стаціонарної та заочної форм навчання.
12. Довкілля Рівненщини. Доповідь про стан навколишнього
природного середовища в Рівненській області у 2006 р. / Держ. упр.
охорони навколиш. природ. середовища в Рівнен. обл. – Рівне: ПП Баришев К.В., 2007. – 216 с.
Доповідь підготовлена державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненський області відповідно до вимог Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Матеріали доповіді рекомендуються для використання місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
науковими та освітніми закладами області, підприємствами, установами,
організаціями, громадськими організаціями екологічного спрямування.
Техніка
13. Білецький А.А. Організація і технологія будівельних робіт:
Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2007. – 202 с.
Навчальний посібник спрямований на здобуття випускниками вищого
навчального закладу знань та умінь виконувати виробничі функції і вирішувати типові задачі діяльності відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавру напряму „Водні ресурсі”.
Подаються відомості про сучасні методи, засоби та технологічні рішення виконання основних видів робіт при зведенні будівель та інженерних споруд. Відображено особливості виконання будівельних робіт у складних умовах. Наведено основи ціноутворення у будівництві та загальні правила визначення будівництва.
14. Будівельне матеріалознавство: цементи, бетони і розчини:
Навч. посіб. / За ред. Л.Й. Дворкіна. – Рівне: НУВГП, 2007. – 226 с.
Посібник призначений для самостійної роботи студентів вузів, які
навчаються за напрямом „Будівництво”. Посібник містить характеристику матеріалів для бетону та рекомендації щодо їх раціонального вибору,
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методи проектування складів бетону, характеристику різновидів цементного бетону. Розглядаються особливості приготування бетонної суміші, виконання бетонних робіт, догляду за твердіючим бетоном.
Може бути корисним у практичній діяльності фахівців-будівельників.
15. Василенко О.А. та ін. Раціональне використання та охорона
водних ресурсів: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2007. – 246 с.
Розглянуті питання раціонального використання та охорони водних
ресурсів з розробкою водних та водогосподарських балансів, схем зворотнього водопостачання промислових об’єктів. Викладені основи розрахунку
необхідного ступеню очистки стічних вод з врахуванням самоочищення. На
прикладах розглянуті можливості використання очищених стічних вод на
промислових підприємствах, а також системи штучного поповнення підземних вод і їх технічні рішення.
Для студентів напряму „Водні ресурси” вищих навчальних закладів.
16. Кравченко В.С. і др. Водопостачання і водовідведення: Підручник. – Рівне: НУВГП, 2007. – 432 с.: іл.
У підручнику наведено системи та схеми водопостачання і каналізації міст, населених пунктів, житлових та промислових об’єктів. Розглянуто
питання проектування, будівництва й експлуатації зовнішніх і внутрішніх
мереж водопостачання та каналізації. Описано принципи роботи, основи
розрахунку, конструкції споруд і мереж для очищення та транспортування
природних і стічних вод.
17. Методичні рекомендації з проектування складів бетонів з
добавками: Навч.-метод. вид. / Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Гарницький Ю.В. – Рівне: НУВГП, 2007. – 42 с.
В методичних рекомендаціях розглянуті методики розрахунку міцності бетонів з добавками методом „приведеного цементно-водного відношення” і прогнозування міцності бетону з добавками з використанням мультиплікативних коефіцієнтів. Наведені методики проектування складів бетонів
різних видів з добавками і основні критерії ефективності добавок при проектуванні складів бетону.
Методичні рекомендації можуть бути використані студентами будівельних спеціальностей при виконанні практичних робіт, у курсовому та дипломному проектуванні, а також працівниками будівельних організацій.
18. Орлов В.О., Мартинов С.Ю, Зощук А.М. Проектування станцій прояснення та знебарвлення води. – Рівне: НУВГП, 2007. – 252 с.,
іл.
Розглянуто основні принципи проектування станцій прояснення і
знебарвлення води поверхневих джерел. Дано рекомендації щодо вибору
і розрахунку окремих споруд. Наведено приклади конструювання споруд, їх взаємної ув’язки і розташування, а також основні довідкові дані
про розрахункові параметри, типове обладнання, труби, арматуру тощо.
Для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю „Водопостачання та водовідведення”.
19. Павлов В.І., Павліха Н.В., Скороход І.С. Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні
механізми. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2007. – 155 с.
У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти
економічної ефективності використання вторинних ресурсів у контексті
забезпечення сталого просторового розвитку. За результатами комплексного аналізу сучасних проблем використання вторинних ресурсів
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та оцінки стану їх переробки на регіональному рівні визначені стратегічні
напрями активізації екобезпечних інновацій в цій сфері.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих
навчальних закладів, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницьких структур, всіх, хто цікавиться питаннями ресурсозбереження та охорони довкілля.
20. Романюк В.В. Робочі майданчики виробничих будівель: Навч.
посіб. – Рівне: НУВГП, 2007. – 282 с.
У навчальному посібнику наведено основні положення з проектування
стальних елементів робочих майданчиків виробничих будівель: настилів,
прокатних балок, балок складеного перерізу, забезпечення місцевої та загальної стійкості елементів і їх жорсткості, а також розрахунок і конструювання основних вузлів робочих майданчиків.
Структура і зміст посібника відповідають програмі дисципліни „Металеві конструкції” для студентів спеціальності „Промислове і цивільне будівництво”, а його окремі розділи будуть корисними і для студентів інших будівельних спеціальностей.
Сільське та лісове господарство
21. Зінчук М. Державне підприємство дослідне господарство
„Тучинське” Рівненської державної сільськогосподарської дослідної
станції УААН. 1961 – 2007. – Рівне: ПП ДМ, 2007. – 793 с.: іл.
У виданні висвітлюється робота дослідного господарства (ДГ) „Тучинське” Гощанського району Рівненської області, яке вже 36 років очолює Микола Пилипович Зінчук – Заслужений працівник сільського господарства,
лауреат Державної премії України, Герой Соціалістичної Праці.
Книга концентрує багатющий досвід по вирощуванню кукурудзи, картоплі, цукрових буряків, інших сільськогосподарських культур, а також
громадського тваринництва. Широко висвітлюється діяльність „школи Зінчука”. Ряд сторінок книги присвячено показу життя та побуту холмщаків,
яких у 40-і роки було депортовано з етнічних українських земель, у тому
числі і М.Зінчука.
У виданні використано фотоматеріали.
22. Польовий В.М. Оптимізація систем удобрення у сучасному
землеробстві: Монографія. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 320 с.
Висвітлено результати тривалих досліджень з вирішення актуальних
проблем вдосконалення методичних підходів оцінки еволюційних змін родючості ґрунтів, агрохімічного, еколого-економічного та енергетичного збалансування систем удобрення, їх адаптації до сучасних господарськоекономічних умов, ресурсного забезпечення та кон’юнктури ринку.
Для наукових працівників, викладачів, студентів і спеціалістів сільського господарства.
Охорона здоров'я. Медицина
23. Державна санітарно-епідеміологічна служба України Рівненської області / Авт.-упоряд. Г.Атаманчук. – Корнин: ПП ДМ, 2007. –
178 с.
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У книзі описано передумови виникнення та розвиток санітарноепідеміологічної служби взагалі та Рівненської області зокрема. Це короткий
начерк про діяльність міських і районних СЕС області.
Видання буде цікавим для працівників санітарно-епідеміологічної
служби та всіх тих, хто цікавиться проблемами у сфері охорони здоров'я.
24. Діагностичні центри: Медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наук. пр. наук.-практ. конф. / Під. заг. ред.
І.В.Шумлянського. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 244 с.
У збірнику представлено 84 наукові праці спеціалістів-медиків різних
напрямів медицини, які були оприлюднені на науково-практичній конференції, приуроченій 50-річчю від дня народження засновника, першого головного лікаря Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного
центру Поліщука Віктора Миколайовича.
25. Методологічні аспекти медичної діагностики: Посібник. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 130 с.
В посібнику викладено систему підходів, методів та способів діагностичного процесу. Призначений для практичного використання лікарями
різних спеціальностей.
26. Терешко Л.В. Збережемо зір – дивовижний дарунок природи:
Гігієна зору дитини: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. спеціальності „Дошк. виховання”. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 92 с.
У навчальному посібнику розглядається актуальна проблема гігієни зору дошкільників як система знань про анатомо-фізіологічні особливості зорового апарата дитини, порушення зору, захворювання і травми очей, а
також система гігієнічних та педагогічних заходів, спрямованих на їх профілактику. Вміщені комплекси гігієнічних вправ, поради вітчизняних і зарубіжних спеціалістів-офтальмологів щодо охорони зору дитини.
Книга адресується студентам педагогічного факультету університету
спеціальності „Дошкільне виховання”.
27. Терешко Л.В. Основи дошкільної гігієни: Навч. посіб. для
студ. вищ. пед. навч. закл. спеціальності „Дошкільне виховання”. –
Рівне: Волин. обереги, 2007. – 296 с.
У посібнику розглядаються основи дошкільної гігієни як система знань
про вплив факторів оточуючого середовища на ріст, розвиток і здоров’я дітей дошкільного віку та профілактику дитячих хвороб. Акцентується увага
на основних категоріях гігієнічної науки – здоров’ї, факторах його збереження та профілактики дитячих хвороб. Висвітлені гігієнічні вимоги до організації життя дітей дошкільного віку в дошкільних закладах і сім'ї, різних
видів дитячої діяльності, харчування, фізичного і гігієнічного виховання та
медичного обслуговування дошкільних закладів.
Адресується студентам вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ –IV
рівня акредитації спеціальності „Дошкільне виховання”.
Суспільні та гуманітарні науки
Соціологія
28. Тихомирова Є. Основи соціології: Підручник. – Рівне: Перспектива, 2007. – 333 с.
Підручник підготовлений на базі навчального посібника „Основи
соціології” (К.,1996) та прочитаних у Рівненському інституті
слов’янознавства лекцій. У підручнику розглядаються теоретичні та
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практично-прикладні проблеми соціології як науки, що вивчає природу і
механізми соціальних явищ і процесів.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів
освіти України, а також для науковців і практичних працівників.
Історія. Історичні науки
29. Боровик О., Боровик А. Трагедія Холмщини: До 60-річчя Холмських подій (статті, спогади, документи). – Рівне: Овід, 2007. – 236
с.
Холмщина лежала на українсько-польському пограниччі і стала
об’єктом гострого протистояння. З усіх польсько-українських конфліктів і
непорозумінь, які точились віками, події 40-х років на Холмщині були найдраматичнішими. У 1943-44 рр. антиукраїнські шовіністичні сили Польщі
намагалися будь-якою ціною створити національну державу за рахунок тотального очищення території Холмщини, Підляшшя, Надсяння та Лемківщини. Виїзд чи невиїзд був питанням життя та смерті. Загинули десятки
тисяч українців. Було зруйновано сотні святинь, спалено більше 300 сіл, ліквідовано весь етнос західної гілки українського народу. Знищено цілий
пласт духовної і матеріальної культури. Акція „Вісла” завершила насилля
над українцями Холмщини і Підляшшя...
Про всі ці події розповідає книжка.
30. Микола Костомаров у вимірах сучасності (До 190-річчя від
дня народження М.І.Костомарова): Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 220 с.
Збірник містить статті, в яких висвітлено сторінки біографії, діяльності і творчості видатного історика письменника, фольклориста, етнографа,
громадського діяча, його внесок у розвиток різних галузей знань ХІХ-ХХ ст.
31. Мірчук П. Роман Шухевич (Ґен. Тарас Чупринка) командир
армії безсмертних. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 276 с.
Книга доктора філософії, історика Петра Мірчука – велика дослідницька праця про життя і політичну діяльність Героя України Романа Шухевича,
Голови Проводу ОУН, Головнокомандуючого УПА.
Етнографія
32. Савчин Л. Мистецтво обрядової культури в гуманітарному
просторі України. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 236 с.
У монографії представлено предметне поле дослідження мистецтва обрядової культури та підходи до їх вивчення. Запропонувавши вивчати мистецтво обрядової культури в площині етнографічних досліджень, автор намагається привернути увагу до збереження давніх традицій, які вкорінилися на теренах України, або зацікавити студентів, молодих науковців у звичаях нашого народу та спонукати фахівців фіксувати їх.
Економіка. Економічні науки
33. Крикавська Є. та ін. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – Рівне: Видавець О.Зень, 2007. – 268 с.
У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні засади
функціонування товарних ринків, розкрито зміст базових положень
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формування цінової, збутової, комунікаційної політик підприємства по відношенню до товарів підприємств; висвітлено коло питань, пов’язаних з
управлінням якістю товарів, їх асортиментом, розробкою товарної марки й
упаковки; проаналізовано зміст етапів і методики обґрунтування критеріїв
дослідження ринку, описано форми реалізації маркетингової товарної політики на підприємствах, алгоритм планування нового товару й особливості
його існування на ринку протягом життєвого циклу.
34. Ольховик О.І. та ін. Кошторисна вартість будівництва: Навч.
посіб. – За ред. А.А.Білецького. – Рівне: НУВГП, 2007. – 261 с.: іл.
Посібник направлений на здобуття випускниками вищого навчального
закладу знань та умінь при виконанні виробничих функцій і вирішенні типових задач діяльності з визначення кошторисної вартості виконання робіт
та складання інвесторської кошторисної документації на будівництво водогосподарського об’єкту.
У посібнику наведені відомості про ціноутворення та фінансування у
будівництві, правила визначення обсягів виконання робіт, правила автоматизованого випуску ресурсно-кошторисної документації за допомогою програмного комплексу АВК-3 у інвесторських кошторисах, договірних цінах,
проведенні будівельних робіт підрядними організаціями.
35. Прохорова М.Е. Діяльність транснаціональних компаній в
умовах глобалізації світової економіки. Монографія. – Рівне: Видавець О. Зень, 2007. – 290 с.
Монографія присвячена вивченню діяльності транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки. Розглянуто тенденції розвитку транснаціонального сектору на зламі тисячоліть, відносини держав і
транснаціональних корпорацій та суперечливий характер впливу діяльності
ТНК на навколишнє середовище.
Робота розрахована на викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців у галузях міжнародних економічних відносин, а також тих,
хто цікавиться проблемами світового господарства.
36. Фроленкова Н.А. та ін. Еколого-економічне оцінювання в
управлінні меліоративними проектами: Монографія. –Рівне: НУВГП,
2007. – 257 с.
Монографію присвячено питанням удосконалення механізму прийняття рішень при розробці проектів меліоративних об’єктів з урахуванням екологічних та природно-кліматичних особливостей їх функціонування.
Розроблено наукові підходи до удосконалення еколого-економічного
оцінювання меліоративних проектів як складних еколого-економічних систем, удосконалено теоретичні та прикладні аспекти проектного менеджменту та інвестиційного аналізу щодо трактування терміну меліоративний
проект, процесу розробки та оцінювання меліоративних проектів, особливостей застосування динамічних методів оцінки інвестицій в такі проекти.
Для студентів, аспірантів та наукових працівників, які займаються
вивченням і дослідженням теорії і практики економіки природокористування, проектного менеджменту, інвестиційного менеджменту у сфері водного господарства та меліорації земель.
37. Якимчук А.Ю. Економіка та організація природнозаповідного фонду: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2007. – 208 с.
У монографії висвітлено соціально-економічну та екологічну сутність природно-заповідного фонду (ПЗФ) в умовах ринкової економіки,
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проаналізовано ефективність функціонування економічного механізму
ПЗФ. Розроблено методику економічної оцінки його функціонування, вдосконалено екологічну оцінку. Уперше здійснено оцінку природного капіталу
природних заповідників та національних природних парків Північного регіону України. Запропоновано основні напрями удосконалення системи
управління розвитком ПЗФ.
Для фахівців органів регіонального управління та місцевого самоврядування, наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих
закладів освіти напрямів підготовки „Економіка і підприємництво”, „Менеджмент”, „Екологія”.
Політика і політичні науки
38. Вивчаємо Європу разом! – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 76 с.
„Вивчаємо Європу разом” – це інформаційно-довідкове видання, яке
висвітлює основні аспекти діяльності Європейського Союзу, його історію,
роботу його інституцій тощо. Посібник містить також дані про взаємовідносини ЄС та України і розглядає перспективи подальшого співробітництва.
39. Мартинюк Р.С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній
Україні: політико-правовий аналіз. - Острог: Острозька академія,
2007. – 352 с.
Проведений у монографічному дослідженні аналіз поглиблює й уточнює розуміння понять „принцип поділу влади”, „принцип єдності державної
влади”, розкриває особливості їх реалізації та єдності в умовах розвиненої
державності та сучасної України.
У роботі аргументується необхідність подальшого розвитку політичної
реформи, розпочатої внесенням поправок до Основного Закону України від
8 грудня 2004 року. Запропоновано авторське бачення парламентського
способу формування Кабінету Міністрів України в умовах незавершеного
характеру українського парламентаризму. Визначається особлива роль Конституційного Суду України у здійсненні контролю за забезпеченням поділу
влади в сучасній країні. Комплексно опрацьовано проблематику створення
механізму взаємодії гілок влади та Глави держави України в контексті
принципу єдності державної влади. Сформульовано конкретні рекомендації
законодавцеві щодо утвердження в політичній системі України парламентсько-президентської форми правління, адекватної вітчизняним політикоправовим реаліям.
40. Молодіжні громадські організації Рівненщини: Довідник / Рівнен. обл. б-ка для юнацтва. – Рівне, 2007. – 46 с.
На теренах Рівненщини існує багато громадських молодіжних організацій різних напрямків діяльності, відомості про які включено у запропонований довідник (назва, адреса, напрямки діяльності).
Матеріал згрупований у 4-х розділах:
o Рівненські обласні молодіжні громадські організації;
o Рівненські міські молодіжні організації;
o Обласні осередки Рівненських молодіжних громадських організацій;
o
Рівненські громадські організації, які співпрацюють з молоддю
та сприяють її соціальній адаптації.
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Держава і право
41. Право на працю: Знай та захищай: Посібник для громадян. –
Острог: Острозька академія, 2007. – 136 с.
Із запропонованого видання читач дізнається про правовий аспект
трудових відносин, зокрема
¾
про поняття та зміст трудового договору та підстави для його
припинення,
¾
робочий час – його види, режим, облік;
¾
час відпочинку – поняття та види, види та порядок надання
відпусток;
¾
охорону праці;
¾
заробітну плату та її правове забезпечення;
¾
захист трудових прав та судовий розгляд трудових справ.
Культура
Наука. Освіта
42. „Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психологопедагогічні проблеми формування та реалізації”: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. 18-20 травня 2006 року. – Рівне: РДГУ, 2006. –
204 с.
У роботі конференції брали участь учені та студенти з різних міст
України: Вінниці, Дрогобича, Києва, Кременчука, Львова, Рівного, Тернополя, Острога, Умані, Харкова тощо. До роботи також були залучені учителі
загальноосвітніх шкіл регіону, працівники Рівненської обласної бібліотеки
для юнацтва, спеціалісти рівненських обласних соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, журналісти, представники державних та громадськомолодіжних організацій та об’єднань.
У матеріалах збірника розглядаються різноманітні аспекти формування духовності в молодіжному середовищі, здобуття навичок творчої діяльності та реалізації невичерпного духовно-творчого потенціалу учнівської та
студентської молоді.
43. Куроченко І.І., Рискова В.Г. Технології екологічної освіти та
виховання в позашкільному закладі: Метод. посіб. – Рівне: Волин.
обереги, 2007. – 60 с.
Посібник містить розробки навчальних занять для учнів 7 – 11 класів з
теми „Екологічні проблеми сучасності” з досвіду роботи Екологічного центру
Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
44. Пішохідний туризм: Методичні рекомендації для проведення
занять за програмою першого року навчання (на допомогу керівникам туристсько-краєзнавчих гуртків). – Рівне: Волин. обереги, 2007. –
76 с.
Подані рекомендації – орієнтир для професійного самоаналізу і формування творчого підходу до системного науково-методичного забезпечення
позашкільного педагогічного процесу.
45. Робимо разом (активні форми навчання): Навч. посіб. – Острог: Острозька академія, 2006. – 62 с.
У навчальному посібнику, укладеному співробітниками Польського товариства педагогів і аніматорів „Степан”, пропонуються як теоретичні статті, що стосуються педагогіки розваг, так і практичні рекомендації, як втілювати засади цієї педагогіки на практиці.
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Книга розрахована на викладачів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями педагогіки.
46. Тимощук Т.М. Роздуми про музику? Навч.-метод. посіб. для
вчителів музичного мистецтва. – Дубно: Дубен. друкарня, 2007. – 92
с.
В посібнику подано зразки бесід для слухання музики за програмою
О.О. Гумінської, розширений план-конспект уроку і позакласного заходу з
використанням інтерактивних технологій.
Посібник стане в нагоді вчителям музичного мистецтва, студентам навчальних закладів, учням загальноосвітніх шкіл.
47. Юні етнографи-краєзнавці: Методичні рекомендації для проведення занять за програмою першого року навчання (на допомогу
керівникам туристсько-краєзн. гуртків). – Рівне: Волин. обереги,
2007. – 92 с.
Подані рекомендації – орієнтир для професійного самоаналізу і формування творчого підходу до системного науково-методичного забезпечення
позашкільного педагогічного процесу.
Фізкультура і спорт
48. Петрук І.Д. Спортивний масаж: Навч. посіб. – Рівне: Волин.
обереги, 2007. – 152 с., іл.
У посібнику автора – лікаря спортивної медицини вищої категорії подано матеріали, а також результати багаторічної праці в професійному спорті і викладацькій діяльності. Посібник розрахований на викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, фахівців спортивної медицини, тренерів, спортсменів, усіх, хто цікавиться здоров’ям людини, мистецтвом масажу.
ЗМІ (Книга, печать). Радіо. Телебачення
49. Шаповал Ю.Г. „Діло” (1880-1939) – перша українська щоденна
газета: Навч. посіб. – Рівне: ПП ДМ, 2007. – 68 с.
Автор розкриває сторінку в історії преси, досі невідому широкому загалу. Йдеться про часопис „Діло”, заснований у Львові більше століття назад. Саме тут розгорнулась подвижницька діяльність редакторів – історичних
особливостей
В.Барвинського,
А.Горбачевського,
І.Белея,
О.Барковського, В.Охримовича, Є.Левицького, Л.Цегельського, І.КедринаРудницького та інших. Тут була зосереджена публіцистика співробітників,
активних авторів газети І.Франка та М.Грушевського, О.Кониського та
М.Костомарова, В.Антоновича, І.Крип’якевича та багатьох інших кращих
представників української інтелігенції.
50. Шаповал Ю.Г. Журнал „Літературно-науковий вісник” (1898 –
1932) – творець державницької ідеології українства: Навч. посіб. – Рівне: ПП ДМ, 2007. – 64 с.
Появу „Літературно-наукового вісника” автор трактує як закономірне
явище в українському суспільно-політичному та культурному житті кінця
ХІХ століття. Самоусвідомлення нації могло розвиватися лише в процесі
напружених інтелектуальних зусиль. Цьому сприяло створення умов для
популярного літературного руху, який відіграв би трансформуючу роль у
суспільстві. Невипадково заснування „ЛНВ” фактично співпало із столітніми роковинами написання „Енеїди” І.Котляревського, що пізніше
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стало віхою для відліку відродження українсько-руського письменства та
підкреслювало значення нової літератури в культурній еволюції українського народу.
Автор розглядає „ЛНВ” у періоди редакторства Івана Франка, Михайла
Грушевського, Дмитра Донцова.
51. Шаповал Ю.Г. Фотожурналістика: Навч. посіб. – Рівне: ПП ДМ,
2007. –76 с.
У навчальному посібнику розкриваються такі теми, як от: Своєрідність
відображення дійсності у фотографії, Композиційні засоби у виражальних
можливостях фотографії, Роль освітлення у фотозніманні, Види пресфотографії, Зображення і слово у фотожурналістиці тощо.
Філологічні науки
Мовознавство
52. Архангельська А.М. „Чоловік” у слов’янських мовах: Монографія. – Рівне: РІС КСУ, 2007. – 448 с.
Досліджено процес та результат номінації-вибору імені чоловіка в
українській, російській та чеській мовах з ономасіологічної точки зору на
матеріалі словотвірних (у т.ч. й композитних), семантичних, синтаксичних,
фразеологічних та від фразеологічних маскулінізмів із залученням даних
словників загального типу. Загалом приділено увагу взаємодії мовних та
позамовних чинників у процесі номінації чоловіка та тристоронньому міжмовному зіставленню окремих фрагментів образу чоловіка у слов’янських
мовах.
Фольклор
53. Немиро М. Відлуння віків: легенди, притчі, перекази, казки. –
Рівне: Видавець О. Зень, 2007. – 384 с.
У книзі вміщено народні легенди, притчі, перекази та казки, що їх зібрали й записали з вуст мешканців різних областей України студенти – ентузіасти вивчення фольклорної спадщини.
Тут йдеться серед іншого про героїку наших пращурів, походження
назв природних об’єктів, братів наших менших і про зело, що проростає
довкіл на, тобто про весь дивосвіт, котрий нас оточує, а також про морально-етичні засади українців.
54. Супрун-Яремко Н. Колядки і щедрівки Кубані: (фонографічний збірник) / Антологія укр. нар. пісень Кубані. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – Вип. 1. – 184 с.
Це перший випуск задуманої серії фонографічних збірників „Антологія
Степ. нар. пісень Кубані”, що є результатом збирацької, транскрипційної та
дослідної роботи доктора мистецтвознавства, професора кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету, автора
монографії „Українці Кубані та їх пісні” (К.,2005) Надії Супрун-Яремко. До
збірника увійшли нотно-поетичні тексти 120 пісень зимово-новорічного календаря (68 колядок і 52 щедрівки), записаних авторкою разом з професором Б.Яремком у 1990-1996 рр. у 49 поселеннях (колишніх куренях) Краснодарського краю Російської Федерації – місцях історичного заселення кубанських земель (від 1792 р.) запорізькими козаками та українськими селянами.
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Збірник призначений музикантам, фольклористам, етнографам, композиторам, краєзнавцям, студентам мистецьких навчальних закладів та
всіх, хто цікавиться українською народною піснею як в Україні, так і за її
межами.
Літературознавство
55. Столярчук Б.Й. Не наполохай ранню тишу. – Костопіль: РОСА,
2007. – 72 с.
У новій книжці вміщено рецензії Богдана Столярчука на надруковані у
щорічнику „Український літературний провулок” поетичні збірки Євгенії
Жабінської „Коли приходить тиша”, Юрія Гаврилюка „Голоси з Підляшшя”,
Івана Кирилюка „Смак ягоди ожини”, Тадея Карабовича „Довга розлука”,
яких поєднує велика любов до Підляшшя, до Холмщини, що стало невичерпним джерелом для написання кращих поетичних творів, в яких оспівується велика і мала батьківщини.
Художня література
56. Бараболя Г. Крок до істини. – Рівне: Волин. обереги, 2007. –
168 с.
У книзі лікаря-терапевта, вчителя християнської етики Г.М.Бараболі
зібрано статті, опубліковані в ЗМІ у 2000-2005 рр., що з’явились як результат поєднання медичних знань із духовними. У статтях відчувається щире
вболівання за фізичне та духовне здоров’я нашої нації, особливо молодого
покоління.
57. Береза М. Громниця. – Рівне: Овід, 2006. – 72 с.
„Громниця” – нова збірка лірики члена Національної спілки письменників України, рівненського поета Миколи Берези.
Як і в попередніх книгах, автор порушує складні морально-етичні проблеми сучасності, веде відвертий діалог з читачем про витоки національної
духовності, замислюється над збереженням святинь родоводу й народу свого.
Чимало віршів збірки – про неповторну красу рідного краю, неперебутні почуття кохання.
Письмо автора – щире й проникливе, довірливе й просте.
58. Береза М. На острівку твоєї доброти: Восьмивірші різних літ.
– Рівне: Волин. обереги, 2007. – 72 с.
У новій книзі члена Національної спілки письменників України Миколи
Берези „На острівку твоєї доброти” вміщені восьмивірші різних років.
Лейтмотивом ліричних мініатюр є прагнення осмислити сучасне життя, пекучі проблеми молодої української держави. Чимало поезій збірки – про
святе почуття кохання, природу отчого краю.
Мова поета – щира й довірлива, образна, з глибоким ліричним підтекстом.
59. Береза Ю Короткими перебіжками: Гумор і сатира. – Рівне:
Овід, 2006. – 160 с.
Ю.Береза встиг написати і видати книги гумору та сатири „Щастить
же людям!”, „Хронічне нещастя”, „Оглядини з виграшем”, „Дефіцитний
фанат”, збірку лірики „Увіходимо в осінь”, інше. Не один раз зі своїми
публікаціями виступав на шпальтах газет, журналів, колективних збірників. Ім’я Ю.Берези внесено в багатотомну Енциклопедію Сучасної
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України. Творить колюче та веселе, сумне та щемливе слово, поєднуючи
письменництво з журналістикою. Підтвердженням цього є нова збірка художніх творів.
60. Бойчук В. Вечір мого літа: Новели, оповідання. – Рівне, 2006. 186 с.
У книзі зібрано твори, які писалися роками. Вони різняться і художньою довершеністю, і мотивами, і змістовою думкою. Автор пропонує читачам порозмірковувати над життям героїв книжки, над їхніми вчинками і
долями, доторкнутися до їхніх переживань і мрій.
61. Боровець Б.Т. Поліття: Поезії. – Рівне: Овід, 2007. – 88 с.
У новій книзі Бориса Боровця вміщені вірші, написані наприкінці минулого – в першому п’ятиріччі нинішнього століття, - у час великих сподівань і не менших розчарувань, що й визначило тематику більшості поетичних рефлексій автора. Є тут вірші й лірико-пейзажного звучання.
62. Велесик П. Листя у слідах: Поезії. – Костопіль: РОСА, 2006. –
114 с.
П.Я.
Велесик
народився
на
Рівненщині.
Закінчив
фізикоматематичний факультет Рівненського педінституту, згодом здобув журналістську освіту.На ниві журналістики працює вже понад 36 років, до недавнього часу обіймав посаду головного редактора газети „Вісті Рівненщини”,
Заслужений журналіст України.Автор 13-ти книг поезії і прози, які виходили у видавництвах „Радянський письменник”, „Молодь”, „Каменяр”, „Азалія”,
багатьох колективних збірників та ін.Лауреат літературної премії ім.
В.Поліщука, член Національної спілки письменників України.
63. Вишневський А. Клаптикова порода: П’єси. – Рівне: Азалія,
2006. -190 с.
Артем Вишневський народився у м. Рівне. Закінчивши РДГУ, чотири
роки працював вчителем історії. Студент Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого (спеціальність телережисер). Член Конфедерації драматургів України (з 2003 р.). П’єса „Клаптикова порода” (Диплом учасника Бієнале актуальних мистецтв України,
2004), „Про потяг, валізи, мотлох та дещо більше”(ІІІ-е місце в номінації театральних п’єс, конкурс „Коронація слова”, 2006) та ін.
У творах органічно поєднуються раціональна естетика документальної
драми та мова символів, проблематика сучасної молоді, глибока психологічна боротьба та постмодерна колажність сприйняття людини та соціуму. До
кожної п’єси додано варіант афіші та сценографії.
64. Гольдін С.В. Рівненський полонез: Поезії. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 180 с.
Сергій Васильович Гольдін багато років жив на Волині, зокрема на Рівненщині. Закінчив морехідне училище в Ростові-на-Дону, Харківський
юридичний факультет. Працював матросом, помічником капітана судна. З
1996 року й донині живе у Росії. Працює директором з медично-соціальних
питань Новолипецького металургійного комбінату.
Поезія С.Гольдіна бере свій початок з народної творчості Волинського
краю, з його віковічними лісами, синьоокими озерами, квітучими луками та
чудовими народними піснями. Більшість його віршів написані соковитою
українською мовою, яку йому подарувала Волинь. Для багатьох поезій автора характерні філософські роздуми про сьогоденне життя із заглибленням
у античну історію, відстоювання духовності та чистоти християнської моралі.
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65. Дворницька Н. Усвідомлення по суті: Поезії. – Костопіль: Роса, 2007. – 72 с.
У новій збірці Ніни Дворницької відчувається філософське заглиблення
в найпотаємніші закутки людської душі, прагнення доторкнутися до істини, нехай навіть болючої до скрику серця.
66. Дишкант Юхим. Гітарна кров. Поезія. – Рівне: Волин. обереги,
2007. – 52 с.
Юхим Дишкант народився 1988 року в с. Бодаки Збаразького району
Тернопільської області, де закінчив школу. Нині студент Національного університету „Острозька академія”. Автор збірки „Мріяла вишнями вулиця”.
Друкувався також в газетах, альманахах. Сам про себе у третій особі написав: „...почався політ у життя, і крилами своїми він вбирав поезію, що здатна торкати струни людської душі, народжуючи нові почуття, враження...”.
67. Жакун М. Вічність. – Рівне: Овід, 2006. – 100 с.
Глибокі душевні переживання, щире захоплення навколишнім світом,
роздуми про минуле і сучасне, світла віра в людську доброту – такі основні
мотиви даної збірки.
68. Загорський Ю. На кургані: Вірші. – Рівне: Овід, 2006. – 76 с.
Юрій Загорський (Залета Юрій Іванович) – з сім’ї словацьких лемків,
які переїхали в Рівненську область. В Млинові отримав атестат зрілості, навчався в університеті ім. І.Франка, у Горлівському педінституті іноземних
мов. За спроби створити комітет національного порятунку потрапляє у табір для політв’язнів (Пермська обл.). Звільнений через шість років з тавром
„особливо небезпечний рецидивіст” залишився на Уралі, де вирішив створювати Українську соціалістичну партію. У 1988 році повернувся у Рівне.
Перша його книжка оповідань „Хто витримав спеку” вийшла в Києві
1969 р. Тільки у 1995 р. світ побачила друга його книга – збірка віршів „Липнева ніч”, а згодом інші – „Не обзиваються громи”, „Виклик зимі”, п’єси
„Вчителько моя”, „Не все те золото”, „З вирію повернулися не всі”.
69. Зарудна Г.І. Бентежне серце. – Рівне: Волин. обереги, 2007. –
168 с.
Галина Зарудна намагається розкрити свої почуття, палкі та суперечливі, шукає відповіді на вічні питання буття. Душа її знаходиться в пошуках кохання і щастя.
Недовершеність поетичної майстерності, ще не досить професійне
володіння словом компенсуються емоційністю віршів юної авторки.
70. Катеринич П. Ранок: Поезії. – Сарни: Сонях, 2007. - 106 с.
Петро Катеринич пише вірші з 8 років. Зараз навчається у 8-му
класі ЗОШ с. Любиковичі Сарненського району. Відмінник. Його вірші
входили до альманахів „Провесінь” за 2005, 2006, 2007 роки. Став
„Найкращим читачем України - 2007”. Громадський кореспондент „Сарненських новин”, „Вільного слова”.
Збірка містить добірку дитячих віршів. Але синтез дитячого і філософського бачення життя справляє враження. Так само вражає мелодійність і образність поетичних рядків. Тому читач не може залишитися байдужим до творчості юного обдарування.
71. Кащук М. Дисертація: Гумор та сатира. – Рівне: Принт
Хауз, 2006. – 120 с.
Автор гумористичних збірок „Хитрий Тарас”, „Сільський шум”,
„Комірник жартівник”, дитячих збірок „Тепла хатка”, „Прочитай та
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відгадай”, „Рідний край”, „Цей загадковий світ”, „Любим дітям”, „З любов’ю
до природи”, інш.
До нової книги автора входять байки, гуморески, сатиричні мініатюри, які викривають негативні явища у житті нашого суспільства.
72. Кидрук І. Магазин правого черевика: Гумор і сатира. – Рівне:
Овід, 2007. – 162 с.
Нову книгу гумору та сатири Івана Кидрука складають прозові твори.
Головна прикмета письменницького почерку – гострота обраних тем та художня завершеність.
73. Климентовська В. На хвилях бузкових туманів. – Рівне: Овід,
2007. – 76 с.
Ідейним епіцентром книжки є вдало знайдена розгорнута метафора
часу. У звичайний рік – від щедрого вересня до обжинкового серпня – втиснуто цілий людський вік. Відчуття плинності життя, його несталості –
лейтмотив книжки. До нього долучаються й інші, не менш важливі мотиви:
духовне – тілесне, час – вічність, недосвідчена юність – гірки уроки зрілих
літ.
74. Ковальчук В. Калиновий рай. – Рівне: Рівнен. друкарня, 2007.
– 96 с.
Ковальчук В.І. народилася в с. Гільча-1 Здолбунівського району Рівненської області. Друкується в місцевій пресі Хмельницької та Рівненської
областей. Член літературної студії „Натхнення”.
У поетичних рядках розкриваються жіночі переживання та людські
почуття. Невигадливі ліричні вірші аматорки – самовираження щирої души, залюбленої в рідний край, для якої важливі родинні зв’язки, а слово
„мати” – найважливіше у світі.
75. Кондратюк А.І. Краса зникаюча і вічна. Спостереження. – В 2
т. Т. 2. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 600 с.
Щоденникові записи, що склали двотомник Андрія Кондратюка, - не
проста фіксація побаченого й пережитого, а художньо самодостатні новелістичні оповіді, в яких автор осмислює природу людських вчинків і суспільних зрушень, мозаїкою подій і споминів відтворює драматичну картину
буття краю на зламі епох.
76. Королева Н. QUID EST VERITAS? (ЩО Є ІСТИНА?): Історична
повість. – Рівне: ПП Баришев К.В., 2007. – 336 с.
Історична повість видатної української письменниці іспанського походження Наталени Королевої (1888-1966) – унікальний твір, що є взірцем
опрацювання біблійної теми в українській літературі ХХ століття.
Надруковано за виданням: Королева Н. QUID EST VERITAS? (ЩО Є ІСТИНА?): Історична повість. – Чикаго: В-во Миколи Денисюка, 1961. Оригінал книги надано Товариством української мови ім. Тараса Шевченка у
США.
Післямова „Іспанська графиня, котра стала українською королевою”
Ярослава Поліщука.
77. Кривий М. Біля чужої криниці: Оповідання. – Рівне: Азалія,
2006. – 80 с.
Автор виходить на довірливу розмову з читачем, ознайомлюючи його з
внутрішнім світом своїх літературних героїв-сучасників. І через образи цих
героїв читач пізнає світ довколишній в усій складності його взаємодій і
протиріч.
78. Криловець А. Моя вселенська тимчасовість: Поезії. – Рівне:
Овід, 2006. – 128 с.
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До п’ятої книжки українського поета увійшли вірші, написані впродовж останніх двох з половиною десятиріч.
„Моя вселенська тимчасовість” – найповніше видання творів талановитого поета, члена Національної спілки письменників України. Відверта –
на грані дозволеного – інтимна лірика автора вражає, часом шокує, але не
залишає читача байдужим.
79. Левчук Ю.К. Творять життя земляки...- Костопіль: Рівнен.
друкарня, 2007. – 176 с.
У запропонованій книжці автор порушує питання духовності і моралі,
громадянськості і патріотизму, місця особистості в розбурханому житті суспільства, проблеми його розвитку як у площині гуманітарній, так і економічний.
80. Миколайчук Н. Поезії. – Рівне: Рівнен. друкарня, 2007. – 52 с.
У книзі сповідуються високі моральні принципи українців: повага до
батьків та родини, перевага духовних понять, співжиття у суспільстві, гармонія єднання природи і людини. Авторці болять потворні явища сучасності, які принижують гідне, творче покликання, плодять явища плодять байдужість та невігластво. Книга будить свідомість, виховує художній смак,
сприяє самопізнанню та самовдосконаленню.
81. Намозов А. Стройбат. Повесть. – Рівне, 2006. – 240 с.
Повість створена на реальних подіях, що відбувалися в підрозділах однієї з північних частин будівельних військ Радянської Армії. Прізвища та
прізвиська деяких діючих осіб змінені з етичних міркувань
82. Олійник Г. Вертикаль: Поезії. – Рівне: Азалія, 2006. – 76 с.
Галина Петрівна Олійник народилася в с. Орестів Здолбунівського району на Рівненщині.
Закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Займається юридичною практикою.
Трепетне, навіть набожне ставлення автора до слова, прагнення проникнути в глибину сутність життя і призначення людини на Землі – ось те
найхарактерніше, що властиве для збірки Галини Олійник.
83. Олійник Г.П. Дотиком вогню: Поезії. – Рівне: Азалія, 2007. –
84 с.
У другій збірці Галини Олійник „Дотиком вогню” пульсують високі
людські почуття, чарують мелодія слова та поезія думки.
84. Орлова Л. Не мудрствуя лукаво: Книга віршів. – Рівне: Волин.
обереги, 2007. – 52 с.
У новій збірці віршів поетеса залишається вірною собі та своєму поетичному стилю: тонкі проникливі душевні почуття, піднесеність над буденністю, сповнені любов’ю до життя строки.
85. Островська Г. Загублена мрія (збірник поезій). – Рівне: Видавець О.Зень, 2007. – 162 с.
Вірші про жіночу долю – кохання та зраду, муки та страждання, про
радість перемоги над відчаєм.
Книжка складається з декількох частин: українська лірика, байки,
усмішки, російськомовні поезії, вітання.
І хоча автору ще далеко до справжньої поетичної майстерності, але
своєю емоційною насиченістю книжка приверне до себе увагу читачів.
86. Пащук І. Сповідний день: Поезії. – Костопіль: РОСА, 2007. –
60 с.
У новій збірці „Сповідний день” Івана Пащука осмислюються нелегкі
будні нашого сучасного життя, стверджується щира любов до рідної землі.
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Автор переймається долею рідного краю, його минулим та сьогоденням,
оспівує його красу та значення для кожної небайдужої людини, яка замислюється над тим, звідки вона і для чого...
„...В житті завжди, як храм золотоверхий, ти найсвятіше місце для
душі”, – пише поет про малу батьківщину.
87. Плюхина І. Обіймаю світ. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 76
с.
„Обіймаю світ” – нова збірка молодої поетеси з Рівного. Книга пронизана світом, теплом, вірою, надією, любов’ю до людей, до рідного краю. Автор намагається донести до читача думку про те, що життя прекрасне. Воно варте того, щоб його прожити з усмішкою на вустах, з надією у серці, з
вірою в добро і з любов’ю до світу.
88. Пшеничний М. Душа: Поезії. – Рівне: Овід, 2006. – 140 с.
До нової книги відомого українського поета Миколи Пшеничного, який
нещодавно відсвяткував свій піввіковий ювілей, увійшли твори, написані в
різні роки. Об’єднують їх роздуми автора про те, що саме піднімає Людину
над суєтою повсякденності.
89. Рачок П. Дзвіниця: Поезії. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 60
с.
У нову збірку Павла Рачка ввійшли поезії останніх років. У ній, як і в
попередніх книжках поета, промовляє до читачів щира любов автора до
отчого краю, рідної природи. Він довірливо ділиться з ними роздумами про
значення високих духовних начал у житті сучасного суспільства. Павло Рачок належить до поетів глибоко традиційних, а його поезіям властиві пісенність, фольклорні мотиви.
90. Рудницький М. Острозька Русь-Україна: Роман-симфонія. –
Рівне: Рівнен. друкарня, 2007. – 227 с.
Непроста доля С.Рудницького була завжди пов’язана з долею України,
її історією. Роман „Острозька Русь-Україна” був результатом тяжкої роботи
та роздумів письменника. Заради написання роману переклав і вивчив 14
праць польських, німецьких, французьких, російських, білоруських і канадських вчених, а також дослідження М.Костомарова , Н.ПолонськоїВасиленко, В.Січинського, Г.Кониського, Самовидця, П.Куліша, Г.Наша,
М.Аркаса, С. Шелухіна, І.Огієнка, Н.Яковенко, В.Шевчука, В.Довгича, Юліана Опільського (Ю.Рудницького), І.Лисяка-Рудницького, академіків
С.Рудницького, О.Знойка, В. Литвина.
91. Рудницький М. Пекло, що веде у рай: Роман у п’єсах. – Рівне:
Овід, 2007. – 400 с.
Відомий публіцист і прозаїк М. Рудницький починав як поет, пише поезії і нині. У цей час він створив кілька десятків п’єс, оповитих поетичним
романтизмом і водночас жорстокою дійсністю. Він показує великих не бронзовими статуями, а живими людьми, враженими найтяжчою недугою, ім’я
якої – Кохання. Петрарка, Данте, Бокачо переконують один одного, яке воно справжнє – позахмарне, платонічне чи виповнене крові і плоті, - і задають тон подальшим розповідям. Перед читачами постають Шекспір, Бетховен, Шопен, Гюго, Наполеон. У другій частині – Ганна Ярославна, Тарас
Шевченко, Миклухо-Маклай...
Обидві частини складають роман у п’єсах, головний герой якого – Митець у розмаїті образів.
92. Сабадишин Р. Збірник поезії та пісень. – Рівне: Рівнен. друкарня, 2007. – 192 с.
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Ростислав Сабадишин – лікар-кардіолог – є одним з тих людей, які
мають багатогранний талант. Сфери його діяльності – медицина, освіта,
наука. Покликання ж – це поезія – особистісна та емоційна, що вражає
оголеністю душі, відвертістю й щирістю почуттів.
Однією з особливостей поетичної добірки є її різнотемність. Діапазон
поетичного голосу автора досить широкий – від патріотичногромадянської до зворушливо-інтимної лірики.
Поезії й пісні Ростислава Сабадишина нададуть читачам можливість
відчути приємні хвилини піднесення і співпереживання, зміцнять віру в
долю України і в людину.
93. Сидоров С.В. Шведский снег: Стихи. – Рівне: Волин. обереги,
2007. – 60 с.
У новій збірці віршів С.Сидорова звучать ліричні мотиви. Кохання до
жінки і рідної землі, життя і смерть, вірність і зрада – ось теми, у силовому
тяжінні яких шукає нові поетичні відкриття напружена думка автора.
94. Смик Н.В. Поштовх до життя: Повість, оповідання. – Рівне:
Овід, 2007. – 336 с.
У книзі рівненської письменниці йдеться про її рідний край, про непрості шляхи людей, про вибір, який робить кожного володарем своєї долі.
Для широкого кола читачів.
95. Смик Н.В. Троянда з відтінком розлуки. – Рівне: Видавець
О.Зень, 2007. – 256 с.
„Троянда з відтінком розлуки” чергова книга Ніни Смик. Автор віртуозно, наче художник, змальовує портрети наших сучасників. Мов яскраві
акварелі, перед нами постають іноді ліричні, часом комічні, а подекуди й
драматичні долі людей – творців бурхливого сьогодення.
96. Смик Н.В. Я загубив її...: Повість. Оповідання. Жарти. – Рівне: Овід, 2007. – 328 с.
Пошуки людиною самої себе у вирі повсякденності, спокута гріхів і
віра у віднайдення бездумно втраченого – основні мотиви у творчості автора.
97. Солоневський Р. Ну й ну: Гуморески. – Рівне: Азалія, 2007. –
39 с.
98. Степанюк М. Куди іти: Гумор. Сатира. – Рівне: Азалія, 2007.
– 64 с.
М.І. Степанюк народився в селі Жильна на Рівненщині. Автор багатьох поетичних збірок. Член Національної Спілки письменників України.
Нова книжка письменника відзначається актуальністю порушуваних
тем, влучністю та гостротою авторського слова.
99. Степанюк М. НЛО: Гумор. Сатира. – Рівне: Азалія, 2006. – 60
с.
Злободенність тематики, свіжість авторського погляду на речі та
явища, гострота слова – ось ті „три кити”, на яких тримається нова збірка
сатири та гумору українського письменника Михайла Степанюка.
100. Супрун И.А. Слезы д'Артаньяна. Повести и рассказы. – Ровно: Волин. обереги, 2007. – 354 с.: ил.
У запропонованому читачу томі вперше опубліковано повісті та розповіді молодого талановитого письменника, представника української
діаспори на Кубані Супруна Ігоря Онисимовича (1939-1978), коротке, але
змістовне життя якого було присвячене інтенсивній творчій роботі в галузі
літератури і музики. Читачів зацікавлять інтригуючі сюжети повістей,
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лірика та реалістичність розповідей як спроба психологічного та сатиричного висвітлення деяких сторін людського життя.
101. Тарасюк В. Зубоскал. – Рівне: Овід, 2006. – 52 с.
Перша гумористична збірка Віталія Тарасюка із назвою „Оглядини”
побачила світ у 1995 році. У новій книзі гуморесок та сатиричних мініатюр
автор висвітлює різні грані нашого бурхливого життя – засуджує бюрократів, хапуг, ледарів, казнокрадів, любителів „зеленого змія” і возвеличує людину, ідеали добра, правди та людяності.
102. Царик Г.М. Одкровення. Лірика. – Рівне: Волин. обереги,
2007. – 268 с.
Г.Царик народився і виріс в м. Дубровиця Рівненської області. Зараз
живе у м. Кузнецовську, працює на Рівненській АЕС.
Автор трьох поетичних збірок: „Мене поезія шукала” (2001), „О, світе
мій...” (2003), „Ах, как пахнет сирень...” (2006).
Поезія Григорія Царика розвиває тему філософського осмислення життєвих взаємовідносин. Автор прагне відкрити часточку незвичайного, глибинного, що притаманне людській душі.
103. Циганчук К. Дощ крізь сльози. Повість. Оповідання. – Рівне:
Азалія, 2006. – 78 с.
Перша книжка Ксенії Циганчук сповнена юного дерзання і творчого
пошуку. Вона засвідчує, що в літературу йде людина мисляча, обдарована,
якій, можливо, суджено засвітити там власний вогник.
104. Швед Б.Г. Поліщуки: Повість. – Рівне: Волин. обереги, 2007.
– 256 с.
Це унікальна повість про щоденні турботи мешканців поліської глибинки у 20-30-х рр. ХХ століття, наділених дивовижною здатністю виживати і
залишатися людьми у будь-яких умовах, про одвічний повільний і неквапний цикл хліборобської праці, про злидні й важкі заробітки, про суворі будні і такі короткі, радісні народні свята, про побут, вірування й уявлення та
обряди життєрадісних селян, залюблених у свої голубі озера, очеретяні болота, ліси й піски.
105. Шикула Р.В. На полотні моєї долі: Вірші. Листи. Малюнки.
Фото. – Рівне: Азалія, 2007. – 124 с.
Щирістю і глибиною почуттів ця книга приверне увагу багатьох читачів. Її творила людина високої душі, людина мужня, чесна, одверта і талановита. На жаль, авторові - вертольотчикові Ростиславу Шикулі зла доля
проклала маршрути над розтерзаним реактором Чорнобильської АЕС та над
розтерзаним Афганістаном.
106. Шишко І.Ф. Стежинами моєї долі. Поезії. – Рівне: Волин.
обереги, 2007. – 68 с.
У збірник поезій Івана Шишка ввійшли вірші, які друкувалися у багатьох літературно-мистецьких сторінках газети „Рідний край”, у літературному альманасі „Безсоння” та книгах „Корені життя”, „Святе джерело”,
„Уклін землі і людям”.
Дитяча література
107. Іжук Р. Співайте, дітки - Янголи, співайте!: Вірші, пісеньки,
сценки. – Рівне: Овід, 2007. – 48 с.
Зміст книжечки складається з 4 розділів: Зима, Весна, Літо, Осінь. До
кожної пори року авторка пропонує діткам вірші, сценки, ігри, пісеньки,
загадки, веселі руханки для малят: про Свято Миколая, Новий рік, про світле Воскресіння Христове, про Україну та її природу...
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Це приклад того, як у поетичній формі піднесено і водночас ненав'язливо, весело прищеплюється дітям любов до рідної землі, її природи та виховуються духовні традиції.
108. Кривий М. Хто вкрав місяць: Вірші для дошк. віку. – Рівне:
Видавець О.Зень, 2007. – 12 с., кольор. ілюстрації.
Маленька книжечка зацікавить дітлахів не лише милими віршами, які
легко запам’ятовуються, але й яскравими кольоровими ілюстраціями.
109. Солоневський Р. Знай наших!: Гуморески. – Рівне: Азалія,
2006. – 58 с.
110. Солоневський Р. Рядочки – заморочки: Загадки. – Рівне: Азалія, 2007. – 39 с.
111. Солоневський Р. Фарбували гномики гриба: Книжкарозмальовка. – Рівне: Азалія, 2007. – 28 с.
Р.Т. Солоневський – народився 25 квітня 1930 року в селі Вовковиї на
Рівненщині. Навчався в Дубенському педучилищі, Рівненському педінституті. Вчителював. Нині живе і працює в селищі Клевань Рівненського району.
Автор 22 збірок гумору й сатири. Лауреат літературної премії імені Валер'яна Поліщука. Член Національної Спілки письменників України.
У представлених нових книжках письменник-гуморист пропонує гумористичні мініатюри для дітей молодшого та середнього шкільного віку, нові
гуморески, загадки та дитячі вірші з малюнками для розфарбування.
112. Яковчук М. Лебідь і лебідка: Вірші. – Рівне: Волин. обереги,
2007. – 16 с.
Яскраво проілюстрована книжечка захопить дітлахів невигадливими,
але цікавими віршами, маленькими оповідками та гарними малюнками.
Мистецтво
113. Ворон О. Зелена архітектура Рівненського Полісся. – Рівне,
2007. – 118 с.
Автори видання ознайомлюють читача з дендропарком Клесівського
лісництва на Рівненщині – перлиною Надслучанського краю. Всім, хто любить природу, і хто хоче прикрасити чи збагатіти свої оселі, дачі, офіси, сади, парки, сквери зеленими архітектурними формами, ця книга допоможе
вибрати й створити ту чи іншу композицію з вічнозелених дерев і кущів, ту
чи іншу архітектурну форму, допоможе виростити чи придбати відповідний
садивний матеріал, визначитися з формою і дизайном водоймищ, криничок, лавок, доріжок, клумб, ваз, альпійських гірок, альтанок тощо.
Музика
114. Кобилянський М. Люблю я Полісся. – Рівне: Рівнен. друкарня, 2007. – 44 с.
Автор - вчитель географії, керівник факультативу з геології. Автор видань „Краєзнавчі замальовки” (2005, 2006 р.).
Поряд з піснями на слова М.Кобилянського, що оспівують поліській
край, у виданні йдеться про краєзнавців-геологів ЗОШ № 2 м. Кузнецовська, про стежки, якими ходили юні мандрівники, описується рідний край,
його особливості та історичні пам'ятки.
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115. Мосійчук Г. Прилечу до тебе: Збірник пісень. – Дубно, 2006.
– 47 с.
Галина Мосійчук – відома українська композиторка і виконавиця власних пісень. Її твори неодноразово звучали по українському радіо, на музичних конкурсах. Авторка збірника „Яблунева пісня”. „Прилечу до тебе” – нова доповнена збірка музичних творів талановитої дубенчанки. Книга стане
в нагоді вчителям музики і співу, керівникам ансамблів, творчо обдарованій молоді, всім, хто небайдужий до української пісні.
Релігія. Історія релігії
116. Войцешко Я., Катеринчик Н. Основи християнської етики
(посібник для 5 класу). – Костопіль: Костопіл. друкарня, 2007. – 100 с.
Курс „Основи християнської етики” є дисципліною християнського –
світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування. Він не є
вченням віри, не включає релігійні обряди, не ставить за мету залучення до
певної конфесії. Метою курсу є формування в учнів поваги до свободи совісті, християнських моральних чеснот
Програма курсу розроблена сумісними зусиллями фахівців УПЦ,
УПЦКП, УАПЦ, Греко-Католицької, Римо-Католицької Церкви в Україні, Церкви Християн Віри Євангельської України, Української Християнської
Євангельської Церкви, Української Лютеранської Церкви, Церкви Євангельство і Християн баптистів, Церкви Адвентистів Сьомого Дня.
117. Христианская педагогика: Сб. ст. / Ред.: К.О. Генгель, Х.Г
Хендрикс. – Рівне: Принт-Хауз. - 472 с.
Книга написана групою спеціалістів в області християнської освіти,
кожен з яких глибоко впевнений у тому, що читач має величезну здібність
до викладання. У виданні розповідається про основи, моделі і процес християнського навчання, про визначні ролі в християнському навчанні, т. ін.
Поєднання теорії і практики, яке представлено у цій книжці, однаково корисно як для вчителя-початківця, так і для викладача з великим стажем
роботи.
118. Церковні піснеспіви-псалми: із народних джерел/ Зібрав та
упорядкував О.Новак. – Рівне: Видавець В.Войтович, 2007. – 198 с.
Пропоновані читачу псалми зібрані і впорядковані Олексою Новаком у
православних парафіях Волині. Вони сприятимуть піднесенню духовності
віруючих України, знайдуть практичне застосування в середовищі церковних хорів. Ці шедеври викличуть захоплення в усіх, хто цікавиться народною творчістю в царині художнього слова, фольклористики та етнографії.
119. Шугаєва Л. Православне сектантство в Україні: Особливості
трансформації. – Рівне: ПП Самборський, 2007. – 320 с.
Монографія – спроба систематичного дослідження православного сектантства в Україні. У центрі дослідження - суспільно-духовні витоки виникнення та віросповідні основи православного сектантства, аналіз духовномістичних основ сектантських об'єднань, характеристика раціоналістичних
сект духовного християнства, простеження ідейно-світоглядної трансформації феномена течій хіліастично-ехатологічного та харизматичного спрямувань і сектантських утворень як форми православного протистояння радянському тоталітаризму, стан і тенденції трансформації православних
сект у незалежній Україні.
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Психологія
120. Воробйова Л.М. Основи психолінгвістики. Підручник. – Рівне: Видавець О. Зень, 2007. – 192 с.
У підручнику викладено головні проблеми психолінгвістики, етапи її
становлення та розвитку. Висвітлюються загальні питання теорії мовленнєвої діяльності, вікової та етнопсихолінгвістики, актуальні прикладні аспекти.
Підручник містить контрольні запитання і завдання до кожного розділу, широкий список літератури, біографічний довідник і додаток – програму психолінгвістичного аналізу мовленнєвих дій.
Для студентів філологічних і психологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
121. Основи психологічної реабілітації: Навч. посіб. для студ.
вищ навч. закл. - Рівне: РДГУ, Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад.
С.Дем'янчука, 2006. – 192 с.
Психологічні реабілітація людей з особистісними розладами є дуже важливим питанням в сучасному суспільстві.
Навчально-методичний посібник складений з урахуванням основних
положень „Конвенції про визнання кваліфікації з вищої освіти в Європейському регіоні” (Лісабон, 11 квітня 1997 р.). Були також враховані положення „Спільної декларацію про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти” чотирьох міністрів, які представляють Великобританію,
Німеччину, Францію й Італію (Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 р.), а також спільної заяви європейських міністрів освіти Болонья (19 червня 1999
р.) „Зона європейської вищої освіти”.
Бібліографічні посібники
122. Глашатай нескореного покоління: Персон. бібліогр. сп. л-ри:
(До 100-річчя від дня народження Олега Ольжича) / Укладач:
Л.М.Стадницька; Редактори: Л.А.Костильова, Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 20 с.
Видання підготовлене до 100-річчя від дня народження талановитого
поета і вченого Олега Ольжича (Кандиби). У рекомендаційному списку
представлені відомості про наявні в фондах Рівненської державної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналів з 1993 по 2007 рр., які висвітлюють життя, діяльність та творчу спадщину поета.
Адресоване літературознавцям, працівникам музеїв, студентам, краєзнавцям, а також всім, хто цікавиться історією української літератури та
України взагалі.
123. Книга Рівненщини 2006: Анонтов. каталог видань (З фондів
Рівненської державної обласної бібліотеки) / Укладач та редактор
Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – Вип. 4. – 92 с.
4-ий випуск анотованого каталогу „Книга Рівненщини 2006” продовжує інформувати читачів про книги, що надруковані на теренах Рівненщини та протягом року надійшли до фонду Рівненської обласної державної бібліотеки. Включено також декілька видань 2005 року, які отримані із запізненням.
Матеріал розміщено за систематичним принципом: спочатку література про область та історію краю, далі – за діленнями таблиць бібліотечнобібліографічної класифікації. Окремим розділом представлені видання про
наш край та твори місцевих авторів, які вийшли за межами області. До кожного опису додаються копії обкладинок видань.
Для зручності користування до каталогу створений допоміжний
апарат: Іменний покажчик, Алфавітний покажчик назв видань, Покажчик книжкової продукції видавництв області.
Каталог адресований фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторам
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книжкових ярмарків, бібліографам, науковцям, студентам, всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю.
124. Метабібліографія: Покажчик бібліографічних видань Рівненської державної обласної бібліотеки / Укладачі: Костильова Л.А.,
Промська О.Л.; Наук. ред. В.П.Ярощук; Ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 64 с., іл.
Метабібліографія – термін, що останнім часом пропонується для визначення бібліографічних покажчиків ІІ ступеню.
Запропонована книжка – це перша спроба підсумувати діяльність Рівненської державної бібліотеки по створенню бібліографічних видань та розкрити її внесок у галузь української бібліографії.
Представлено більше 200 назв бібліографічних покажчиків, які підготовлені обласною книгозбірнею за п'ятдесят три роки діяльності.
125. Освіта України: європейський вибір: Бібліогр. покажчик /
Уклад.: Л.А.Костильова; Ред.: Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги,
2007. – 64 с.
У травні 2005 року під час зустрічі міністрів вищої освіти країн Європи Україна офіційно приєдналась до формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору Європейського регіону, що дістав
назву Болонського процес (від назви міста, де було підписано декларацію).
Практична реалізація ідей Болонської декларації в нашій країні значно
активізувала інтерес до відповідної літератури, що і зумовило підготовку
тематичного бібліографічного посібника.
У виданні представлені інформаційні джерела, наявні у фондах Рівненської державної обласної бібліотеки з 2000 по квітень 2007 року, які
розкривають суть Болонського процесу, різні аспекти євроінтеграційних
процесів в освіті України, питання та проблеми переходу на організацію
навчання згідно модульно-рейтингової системи тощо.
Посібник розрахований на освітян, науковців, викладачів, студентів
та всіх, хто цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в освітянській галузі України.
126. Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана
Йосиповича Столярчук: Біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка;
Уклад. Н.М.Кожан, Н.О.Нікітіна; Ред. З.М.Тирак, Н.М.Кожан. – Рівне:
Волин. обереги, 2007. – 56 с.: іл. – (Сер. „Дослідники Рівненського
краю”)
Біобібліографічний покажчик приурочений до 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчука – відомого музиканта, педагога,
поета, мистецтвознавця, краєзнавця.
До покажчику включеноі окремо видані твори Б.Й. Столярчука,
публікації в збірниках, журналах, газетах, матеріали про його життя та
діяльність.
Видання
доповнене
допоміжними
покажчиками
та
фотоілюстраціями.
Покажчик
адресований
науковцям,
викладачам,
студентам,
краєзнавцям та всім, хто цікавиться літературою про рідний край.
127. Підприємства Рівненщини: Бібліогр. розвідка/ Рівнен. обл.
б-ка для юнацтва. – Рівне, 2006. – Вип. 1. – 38 с.
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У виданні представлена інформація про Рівненщину як один із важливих наукових і промислових центрів. Вміщено інформацію про такі промислові об'єкти як ВАТ „Рівнеазот” , ВАТ „Рівненський завод високовольтної
апаратури”, Рівненська атомна електростанція (РАЕС), найбільші підприємства та фірми міста з адресами та короткою довідкою про характер діяльності.
128. Письменники Рівненщини – лауреати обласних премій: Критико-бібліогр. есе. / Рівнен. обл. б-ка для юнацтва / Підготували
М.А.Третяк, Т.М.Філюк. – Рівне, 2007. – 38 с.
Видання містить інформацію про обласні премії в галузі літератури та
про лауреатів у різні роки, про представників Рівненщини, які удостоєні
Всеукраїнських премій.
Подаються короткі біографічні довідки про авторів, бібліографічні
списки виданих творів, в т.ч. - публікацій в збірниках та періодичних виданнях. В кінці розміщений іменний покажчик та покажчик використаних
періодичних видань.
Додаток
Видання, що продовжуються
129. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство:
Зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2007. – Вип. XVI / Ред. кол.
Я.О.Поліщук та ін. – 226 с.
130. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство:
Зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2007. – Вип. XVІI / Ред. кол.
Я.О.Поліщук та ін. – 226 с.
У збірниках вміщені статті з проблеми українського літературознавства, теорії літератури та компаративістики. Матеріали збірника можуть бути
використані науковцями, студентами, вчителями-словесниками.
131. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 4
(36). Ч. І. – 400 с.
132. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 1
(37). – 342 с.
133. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 2
(38). – 406 с.
134. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 3
(39). Ч. 1. – 458 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального використання
природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства.
Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
135. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 3
(39). Ч. 2. – 494 с.
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136. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 4(40).
Ч.1. – 402 с.
У збірнику опубліковано наукові статті з раціонального використання
природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства.
Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
137. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 4(40).
Ч.2. – 628 с.
138. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 4(40).
Ч.3. – 402 с.
139. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка: Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2006. – Вип. 4 (36).- 212 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з економічних наук. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
140. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка: Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2007. – Вип. 1 (37).- 240 с.
141. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка: Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2007. – Вип. 2 (38).- 310 с.
Збірник присвячений 85-річчю НУВГП.
У збірнику опубліковані наукові статті з економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
142. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка: Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2007. – Вип. 3 (39).- 352 с.
143. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка: Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2007. – Вип. 4 (40). Ч. 1. – 424 с.
Збірник присвячений 85-річчю НУВГП.
У збірнику опубліковані наукові статті з економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
144. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка: Зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2007. – Вип. 4 (40). Ч. 2. – 384 с.
Збірник присвячений 85-річчю НУВГП.
У збірнику опубліковані наукові статті з економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
145. Інва.net: Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл. б-ка; Ред.
Р.М.Щербан. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – Вип.15. – 74 с.
146. Інва.net: Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл. б-ка; Ред.
Р.М.Щербан. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – Вип.16. – 74 с.
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147. Інва.net: Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл. б-ка; Ред.
Р.М.Щербан. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – Вип.17. – 66 с.
Інформаційний бюлетень „Інва.нет” випускається з метою підтримки
та інформування людей з вадами здоров’я. Кожний випуск надає можливість читачам підвищити свою обізнаність з правових питань, отримати
інформацію про нове у законодавстві з обов’язковими коментарями спеціалістів. Читач знайде у бюлетені поради психолога, юриста та лікаря, отримає інформацію служби зайнятості. Познайомиться з життям та творчістю
людей, які мужньо долають подібні проблеми, та знайде собі друзів.
Бюлетень виходить за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненського обласного відділення УБА, Рівненського
обласного об’єднання ВОІ „СОІУ”.
148. Матеріали студентської наукової конференції / НУВГП. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 2. Берез.-трав. 2007. – 382 с.
До збірника увійшли тези студентів різних кафедр факультетів Національного університету водного господарства та природокористування, підготовлені до щорічної студентської наукової конференції університету.
Збірник присвячений 85-річчю НУВГП.
149. Наукові записки.: Наук. зб. / Управління культури і туризму
Рівненської державної адміністрації; Рівненський обласний краєзнавчий музей; Ред.: Булига О.С. (гол. ред.), Романчик О.С., Кравчук Д.В.
– Рівне: Перспектива, 2007. - Вип. V. – 140 с.
Науковий збірник присвячений 190-річчю від дня народження Миколи Івановича Костомарова.
У виданні опубліковані матеріали науковців, які відображають сучасний стан досліджень Волині, а також музейні та краєзнавчі дослідження
України. Ряд статей проілюстровані фотографіями, таблицями, які опубліковані вперше.
150. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. ун-т „Острозька
академія”. – Острог: Острозька академія, 2007. – Вип. 9. Ч. 1. – 428 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань трансформації бюджетної та податкової системи в Україні, розвитку підприємництва, функціонування фінансової системи та соціальної сфери.
151. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. ун-т „Острозька
академія”. – Острог: Острозька академія, 2007. – Вип. 9. Ч. 2. – 534 с.
У збірнику опубліковані наукові статті, які розкривають різні аспекти
питання фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі України.
152. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. у-нт „Острозька
академія”. – Острог: Острозька академія, 2007. – Вип. 9. Ч. 3. – 538 с.
У збірнику опубліковані наукові статті, в яких висвітлено фінансові
аспекти соціальної політики України.
153. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. ун-т „Острозька
академія”. – Острог: Острозька академія, 2007. – Вип. 9. Ч. 4. – 368 с.
У збірнику містяться наукові статті, що стосуються фінансових аспектів зовнішньоекономічної діяльності.
Для наукових працівників, викладачів, студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів, працівників фінансово-кредитних установ та підприємницьких структур.
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154. Наукові записки. Сер. „Право” / Нац. ун-т „Острозька академія”; Правничий ф-т. – Острог: Острозька академія, 2006. – Вип. 7.
– 274 с.
У випуску на основі теоретичних досягнень юридичної науки та практичних здобутків юристів-практиків висвітлюються питання різних галузей
права, визначаються перспективні напрямки вдосконалення застосування
конкретних норм права та практичні рекомендації законодавцю стосовно
реформування чинного законодавства в умовах розбудови незалежної української держави.
155. Наукові записки. Сер. „Психологія і педагогіка” / Нац. ун-т
„Острозька академія”. – Острог: Острозька академія, 2007. – Вип. 8. –
456 с.
У збірнику висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в різних
сферах теорії і практики психолого-педагогічної науки, питання загального
та спеціального характеру.
Рекомендовано науковцям, викладачам, методистам, студентам та
всім, хто зацікавлений в освітніх проблемах.
156. Наукові записки. Сер. „Філологічна” / Нац. ун-т „Острозька
академія”. – Острог: Острозька академія, 2007. – Вип. 7. – 344 с.
У збірнику містяться статті, присвячені проблемам українського, англійського та порівняльного мовознавства, українського літературознавства.
Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів-філологів, всіх,
хто цікавиться філологічною наукою.
157. Нова педагогічна думка: Наук.-метод. журн. Матеріали VIII
Всеукраїнської наук.-метод. конф. „Кредитно-модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи”. – Рівне: НУВГП, 2007. – Спецвип., листоп. / 2007. – 704 с.
Журнал „Нова педагогічна думка” входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук.
Матеріал у збірнику розміщено за такими розділами: „Болонський процес: досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, „Навчально-методичне забезпечення кредитномодульної системи організації навчального процесу”, „Інноваційні технології
навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу”.
158.
Проблеми
раціонального
використання
соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Зб. наук.
пр. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. ХІІ. № 1. – 190 с. - (Сер. „Інтеграція та
інноваційна трансформація”).
Висвітлюються результати досліджень проблем фінансової політики та
інвестиційного сприяння процесам просторового регіонального розвитку. В
даній серії розглядаються теоретичні, методологічні і практичні аспекти інтеграції та інноваційної трансформації.
159.
Проблеми
раціонального
використання
соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Зб. наук.
пр. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. ХІІ. № 2. – 178 с. - (Сер. „Підприємництво, менеджмент та маркетинг”).
Збірник наукових праць висвітлює результати досліджень проблем фінансової політики та інвестиційного сприяння процесам просторового регіонального розвитку. В цій серії розглядаються теоретичні, методологічні і
практичні аспекти підприємництва, менеджменту та маркетингу.
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160. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Зб. наук. пр. – Рівне:
НУВГП, 2006. – Вип. ХІІ. № 3. – 184 с. - (Сер. „Зайнятість та соціальна
інфраструктура”).
У збірнику висвітлюються результати досліджень проблем фінансової
політики та інвестиційного сприяння процесам просторового регіонального
розвитку. В даній серії розглядаються аспекти зайнятості населення та соціальної інфраструктури.
161.
Проблеми
раціонального
використання
соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Зб. наук.
пр. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. ХІІ. № 4. – 190 с. - (Сер. „Природокористування та ресурсозбереження”).
У випуску розглядаються теоретичні, методологічні і практичні аспекти природокористування та ресурсозбереження.
162.
Проблеми
раціонального
використання
соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Зб. наук.
пр. / Відп. ред. Гурин В.А. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. ХІІІ. № 1. - 244
с.
163.
Проблеми
раціонального
використання
соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Зб. наук.
пр. / Відп. ред. Гурин В.А. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. ХІІІ. № 2. - 260
с.
Збірники висвітлюють результати досліджень проблем фінансової політики та інвестиційного сприяння процесам просторового регіонального
розвитку. Розглядаються теоретичні, методологічні і практичні аспекти
трансформації економіки, соціальної сфери та природокористування.
164. Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія,
теорія, технологія”. Т.1. / Інститут Вищої освіти АПН України. – Рівне: РДГУ, 2007. – Вища шк. України № 2 (додаток 1). – 197 с.
У тематичному випуску часопису „Вища освіта України” вміщено наукові статті фахівців з питань методології, теорії та технології педагогіки
вищої школи.
Співвідношення філософії освіти та педагогіки вищої школи, напрямки уточнення предмету, обґрунтування змісту, виокремлення інноваційних
чинників її розвитку; конструювання моделей „ідеального випускника” та
„ідеального викладача” вищих навчальних закладів; результати досліджень
по реалізації технологічного підходу у вищий освіті – ось далеко не повний
спектр проблем та питань, до висвітлення та спроби розв’язання яких звертаються автори випуску.
Публікації тематичного збірника адресовані науковцям, дослідникам
психолого-педагогічних та управлінських проблем розвитку освітньої справи в Україні та за її межами.
Видання РДОБ
(неопубліковані)
165. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. бібліогр. покажч. –
2006. Вип. IV. – 111 с.
2007. Вип. І. – 102 с.
2007. Вип. ІІ. – 107 с.
2007. Вип. ІІІ. – 81 с.
2007. Вип. IV. – 93 с.
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Література, що вийшла за межами області
(твори місцевих авторів та книги про край)
166. Бабій С. Яблука чаклунки: Інтимна та еротична лірика. – Тернопіль: Джура, 2007. – 80 с.
Поет присвятив свою вірші найпотаємнішому та найпрекраснішому в
житті почуттю кохання. Поетичні рядки, інколи занадто відверті, оспівують
споконвічний зв'язок між жінкою та чоловіком, жіночість та красу.
„...Крізь елегантні поетичні форми світяться принадні форми жіночі”
(Петро Осадчук).
167. Берестецька Голгофа: Антологія укр. поезії про Берестецьку
битву 1651 року. / Упоряд., автор вступ. ст. і прим. О.Ф.Ошуркевич;
Ред. М.Богуш. – Луцьк: Надстир'я, 2007. – 196 с.
Антологія охоплює широкий хронологічний спектр української поезії
про Берестецьку битву, починаючи з окремих народнопоетичних творів.
Героїчній
битві
присвятили
поетичні
рядки
Тарас
Шевченко,
М.Старицький, О.Пчілка, Ю.Косач. Ця драматична подія знайшла своє відображення та різнопланове осмислення у творах відомих сучасних авторів: А.Малишка, Л.Костенко, М. Вінграновського, А.Листопад та інших. Серед включених в антологію рівненські письменники та поети: Г.Дем'янчук,
І.Пащук, О.Богачук, С.Бабій, Є.Шморгун, В.Басараба, Микола та Любов
Пшеничні, М.Тимчак, А.Криловець та інші.
168. Дацик М.В. Вовк на прив'язі: Художня проза, публіцистика.
– Луцьк: Твердиня, 2007. – 120 с.
Микола Дацик родом з Рівненщини. Музикант, хоровик, професор кафедри хорової практики та постановки голосу Рівненського державного гуманітарного університету, автор декількох навчально-методичних посібників. Заслужений діяч мистецтв України.
Своєю першою книжкою прози Микола Дацик засвідчує появу ще одного неординарного літератора, який життєво і творчо пов'язаний з Великою Волинню, зокрема з Рівненщиною.
Усі свої сюжети автор бере з життя, але творчо їх осмислює і обробляє.
На сторінках його оповідань, повісті та публіцистичних статей постають
колоритні типажі з неповторними характерами та народними говірками. У
його творах читач знайде глибокі роздуми, проникливі історичні екскурси,
начерки сьогоднішнього суперечливого та непростого життя.
169. Єврейському народові: Матеріали історико-краєзн. конф.,
присвяченої українсько-єврейським взаєминам на Дубенщині. –
Луцьк: Волин. обл. друкарня, 2006. – 154 с.
Цей науковий збірник знайомить читачів із тезами виступів, повідомлень і доповідей учасників Міжнародної наукової історико-краєзнавчої
конференції „Єврейському народові”, яка присвячена багатовіковим українсько-єврейським відносинам на Дубенщині.
Учасники поважного форуму – із Києва і Тель-Авіва, Праги й Луцька,
Рівного й Старокостянтинова, Бердичева і Крем'янця, Львова і Дубна: вчені, музейники, освітяни, культурологи, просвітяни, краєзнавці, письменники, журналісти, представники влади.
Це видання послужить поглибленню, розширенню, зміцненню приязних стосунків між українським та єврейським народами.
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170. Коротаєва Л. Втрачена пам'ятка села Бережниця: Іст.краєзн. нарис. – Луцьк: Терен, 2007. -28 с.
Читач дізнається про цікаві факти минулого із життя села Бережниця,
що на Рівненщині.
У нарисі на основі документальних джерел досліджується історичне
минуле Бережницького парафіяльного костелу, історія чудотворної ікони
Божої Матері, яка більше двох століть перебувала в ньому.
171. Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали
Міжнародної науково-теоретичної конференції / Управління культури
і туризму Рівненської державної обласної адміністрації; Державний
історико-культурний заповідник міста Дубна; Ред.: П.Смолін (гол.
ред.), М.Пшеничний. - Луцьк: Волин. обл. друкарня, 2007. – 260 с.
Збірник знайомить читачів із тезами доповідей, виступів і повідомлень
учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої ювілею Магдебурзького права у місті Дубні Рівненської області. На форумі виступали вчені, культурологи, музеєзнавці, письменники, геральдисти, археологи, краєзнавці, просвітяни, освітяни, журналісти, представники влади.
172. Моя мала Батьківщина / Відп. ред. Т.В.Погурельська. – К.:
Мапа, 2007. – 20 с.
Цей атлас всебічно представляє Рівненську область: її місце на карті
України, адміністративно-територіальний устрій, фізичну, географічну карти, клімат, ґрунти, рослинний та тваринний світ, лікарські й отруйні рослини, охорону природи, населення, історичну географію та етнографію, промисловість та агропромисловий комплекс, пам'ятки історії та культури, видатних земляків та карту Рівного. Видання дасть змогу сформувати уяву
про славну рівненську землю, стане поштовхом до більш глибокого вивчення та пізнання рідного краю, викличе відчуття гордості за малу Батьківщину.
173. Рівненщина туристична: Путівник. Rivne region tourist:
Guide-book / Упоряд. Н.Бурець-Струк, О.Левшенюк; Ред. кол. Я.К. Гаврилова (голова), Т.М. Микитин, І.В. Марчук, Н.О. Бурець-Струк – К.:
Світ успіху, 2007. – 384 с. – (Сер. „Україна запрошує”)
Цей туристичний путівник запрошує у захоплюючу подорож до чарівного куточку України – Рівненщини. Читач зможе ближче ознайомитися з
історичними, архітектурно-мистецькими пам'ятниками, розкішними природними парками і заповідниками, давніми храмами.
Інформація, розміщена у путівнику, допоможе організувати відпочинок, доєднатись серцем і душею до традицій і звичаїв краю.
174. Святий Іван Золотоустий – великий святитель і вчитель Церкви Христової: Матеріали Богословської науково-практичної конференції, присвяченої 1600-літтю блаженної кончини святителя Івана
Золотоустого. – Луцьк: Волин. книга, 2007. – 72 с.
Матеріали конференції, запропоновані у цьому збірнику, висвітлюють
життя, архіпастирську та богословську діяльність св. Івана Золотоустого.
Основні проблеми, присвячені здобуткам святого Івана Золотоустого в
різних сферах його діяльності, зокрема в біблійній екзегетиці, гомілетиці,
антології та соціально-політичній сфері.
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Допоміжний апарат
Іменний покажчик
А
Атаманчук Г. 23
Архангельська А.М. 52
Б
Бабій С. 166
Бараболя Г. 56
Береза М. 57, 58, 59
Білецький А.А. 13, 34
Богуш М. 167
Бойчук В. 60
Бордюк М.А. 10
Боровець Б.Т. 61
Боровик А. 29
Боровик О. 29
Булига О.С. 149
В
Василенко О.А. 15
Велесик П. 62
Вишневський А. 63
Войцешко Я. 116
Воробйова Л.М. 120
Ворон О.Ф. 113
Г
Гарницький Ю.В. 17
Генгель К.О. 117
Горковлюк О.М.
Гольдин С.В. - 64
Грищенко Ю.М. 11
Д
Дацик М. 168
Денищук О.С. 3, 4
Дворницька Н. 65
Дворкін Л.Й. 14, 17
Дворкін О.Л. 17
Дишкант Ю. 66
Ж
Жакун М. 67
З
Загорський Ю. 68
Зарудна Г. 69
Зінчук М. 21
Зощук А.М. 18
І
Івашкевич Е.З.
Іжук Р. 107
К
Карп'юк А. 1
Катеринич П. 70
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Катеринчик Н. 116
Кащук М. - 71
Квартенко О.М.
Кидрук І. 72
Кірєєв Ю. 7
Климентовська В. 73
Кобилянський М. 114
Ковальчук В. 74
Кожан Н.М. 126
Кожушко Л.Ф.
Колодич П.Д.
Кондратюк А. 75
Королева Н. 76
Коротаєва Л. 170
Костильова Л.А. 122, 124, 125
Кравець С.В.
Кравченко В.С. 16
Кривий М. 77, 108
Крикавська Є. 33
Криловець А. 78
Куроченко І.І. 43
Л
Левчук Ю.К. 79
Литвиненко Л.Л.
М
Маланчук З.Р.
Мартинов С.Ю. 18
Мартиненко А.О. 9
Мартинюк Р.С. 39
Миколайчук Н. 80
Мірчук П. 31
Мосійчук Г. 115
Н
Намозов А. 81
Немиро М. 53
Нікітіна Н.О. 126
О
Олійник Г. 82, 83
Ольховик О.І. 34
Орлов В.О. 18
Орлова Л. 84
Островська Г. 85
Ошуркеквич О.Ф. 167
П
Павлов В.І. 19
Павліха Н.В. 19
Пащук І. 86
Петрук І.Д. 48
Плюхіна І. 87
Погурельська Т.В. 172
Поліщук Я.О. 129, 130
Польовий В.М. 22
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Промська О.Л. 124
Прохорова М.Є. 35
Пшеничний М. 88, 171
Р
Рачок П. - 89
Рискова В.Г. 43
Романюк В.В. 20
Рудницький М. 90. 91
С
Сабадишин Р. 92
Савчин Л. 32
Сахнюк Л.Г. 122-125
Сидоров С. 93
Скороход І.С. 19
Смик Н.В. 94, 95, 96
Смолін П. 171
Солоневський Р. 97, 109, 110, 111
Стадницька Л.М. 122
Степанюк М. 98, 99
Столярчук Б. 55
Супрун І. 100
Супрун-Яремко Н. 54
Т
Тарасюк В. 101
Терешко Л.В. 26, 27
Тимощук Т.М. 46
Тирак З.М. 126
Тихомирова Є.Б. 28
Тищенко О. 7
Третяк М.А. 128
Ф
Філюк Т.М. 128
Фроленкова Н.А. 36
Х
Хендрикс Х.Г.
Ц
Царик Г.М. 102
Циганчук К. 103
Ш
Шаповал Ю.Г. 49, 50, 51
Швед Б.Г. 104
Шикула Р. 105
Шишко І.Ф. 106
Шнайдер С.В. 10
Шугаєва Л.М. 119
Шумлянський І.В. 24
Я
Ягнич Р. 8
Якимчук А.Ю. 11, 37
Яковець П.П.
Яковчук М. 112
Ярощук В.П. 124
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Допоміжний апарат
Алфавітний покажчик назв
Актуальні проблеми сучасної філології 129, 130
Будівельне матеріалознавство 14
Берестецька Голгофа 167
Вивчаємо Європу 38
Вісник Національного університету водного господарства 131-144
Вулицями Костополя 1
Глашатай нескореного 122
Державна санітарно-епідеміологічна служба 23
Діагностичні центри 24
Довкілля Рівненщини 12
Дубенський замок 2
Духовно-творчий потенціал 42
Єврейському народові 169
Інва.нет 145-147
Книга Пам'яті і Слави Волині 3,4
Книга Рівненщини 123
Книга скорботи України 5
Княгиня Марія Рівненська (Несвицька) 6
Магдебурзькому праву 171
Матеріали студентської наукової конференції 148
Метабібліографія 124
Методологічні аспекти медичної діагностики 25
Методичні рекомендації з проектування 17
Микола Костомаров 30
Молодіжні громадські організації Рівненщини 40
Моя мала Батьківщина 172
Наукові записки... 149
Наукові записки 150-156
Новини краєзнавчої літератури 165
Нова педагогічна думка 157
Освіта України 125
Основи психологічної реабілітації 121
Письменники Рівненщини 128
Підприємства Рівненщини 127
Пішохідний туризм 44
Право на працю... 41
Причастя словом 126
Проблеми раціонального використання – 158-163
Рівненщина туристична 173
Робимо разом (активні форми навчання) 45
Святий Іван Золотоустий – великий... 174
Тематичний випуск 164
Христианская педагогика 117
Церковні піснеспіви-псалми 118
Юні етнографи-краєзнавці 47
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Покажчик книжкової продукції видавництв області
Азалія – 63, 77, 82, 83, 97-99, 103, 105, 109-111
Рівненська друкарня – 74, 79, 80, 90, 92, 114
Острозька академія 39, 41, 46, 150-156
Видавець О. Зень - 7, 33, 35, 53, 85, 95, 108, 120
Видавець В. Войтович - 118
Волинські обереги – 5,6, 10,11, 22, 24-27, 30-32, 38, 43, 44, 47, 48, 54, 56,
58, 64, 66, 69, 75, 84, 87, 89, 93, 100, 102, 104, 106, 112, 122-126, 145-147
Дубенська друкарня - 46
Костопільська друкарня – 1, 8, 116
НУВГП – 9, 13-20, 34, 36, 37, 131-144, 148, 157-164
Овід – 3-5, 29, 57, 59, 61, 67, 68, 72, 78, 88, 91, 94. 96, 101, 107
Перспектива – 28, 149
ПП Баришев К.В. – 12, 76
ПП ДМ 21, 23, 49-51, 119
„Принт Хауз” – 71, 117
РДГУ – 42, 121, 129, 130, 164
РДОБ 165
Рівненська обл. б-ка для юнацтва – 40, 127, 128
РІС КСУ - 52
„РОСА” – 55, 62, 65, 86
Сарни „Сонях” - 70
Луцьк:
Волин. книга - 174
Волин. обл. друкарня 169, 171
Надстир'я - 167
Твердиня - 168
Терен- 170
Київ:
Мапа – 172
Світ успіху- 173
Тернопіль: Джура - 166
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