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Від укладача

Видавнича справа на Рівненщині за останній час зазнала значних змін. Завдяки сучасному обладнанню та новим
поліграфічним матеріалам змінився зовнішній вигляд книги: значно покращилося художнє оформлення видань, зокрема якість обкладинок та ілюстрацій.
З'явилася можливість вибору підприємства-виготовлювача, оскільки зросла кількість виробників видавничополіграфічної продукції. Рівненські письменники, поети,
вчені, історики, краєзнавці etc сьогодні мають змогу через
видавництва вільно поширювати свої знання, творчі доробки, своє мистецтво заради піднесення культури, духовності
та освіченості українського народу. Українською мовою
друкуються книги майже з усіх галузей знань. Випускаються
монографії, наукові збірники, публіцистика, довідники, навчальні посібники, художня література, образотворчі та нотні видання. Розширились репертуар назв та тематика друкованих видань.
Однак інколи виходять книги, художня чи інформаційна цінність яких викликає сумнів за змістом чи викладом
матеріалу. В деяких виданнях відчувається відсутність коректури.
У багатьох випадках є очевидним непрофесіоналізм
видавців. Так художньо-технічне оформлення книги (невдалі шрифт, поля, формат, недоречно розміщені ілюстрації)
не допомагає, а навпаки – ускладнює читання.
Також є претензії до оформлення апарата книги. Зокрема це стосується змісту і оформлення мінімуму вихідних
відомостей, обов'язковий склад яких вказано у ГОСТі 7.4-95
«Издания. Выходные сведения». Це титульний аркуш, його
зворот, авантитул і його зворот, кінцева сторінка книги,
додаткові випускні відомості (макет бібліографічної картки),
таке інше. В багатьох виданнях такі елементи просто відсутні.
4

Інколи не вказуються укладач, редактор, видавництво,
місце чи рік видання тощо.
Оскільки основне призначення апарата книги – допомога читачеві якамога швидше і повніше знайти необхідну
інформацію, що міститься в книзі, і про саму книгу, то
зрозуміло, що недотримання стандартів заважає цьому.
Але ми очікуємо з впровадженням нових прогресивних
технологій поступового зростання рівня видавничого професіоналізму і віримо, що найближчим часом книга стане
не лише носієм писемності, графіки, інформації, але й художньо оформленим виробом з апаратом, завдяки якому
бібліографи та бібліотекарі зможуть скоротити шлях книги
до читача.
Буде справедливим зазначити, що позитивних моментів у видавничій галузі все ж набагато більше.
Порівняно з минулими роками кількість назв, які отримала
РДОБ, значно збільшилася: 2005 р. – 120, 2006 – 160, 2007 – 174,
2008 - 294 назви, що склало майже 7% від назв, одержаних бібліотекою у 2008 році.
Серед отриманих документів - монографії, науковопопулярні, довідкові, навчальні, літературно-художні, нотні
та образотворчі видання.
Як і раніше переважає художня та дитяча література 81 назва (у 2007 - 60).
Зросла кількість документів історичної тематики, книг
з етнографії, в тому числі видань з історії краю та літератури про наш край – з 15-ти до 43-х назв.
Надійшло 18 назв документів релігійної, духовної тематики (у 2007 році - 3 назви).
Кількість назв видань з мистецтва збільшилась з 5-ти до
20.
Література з інших галузей знань представлена таким
чином:
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2007
4
3
10
9
7

2008
20
8
14
11
10

Природничі науки
Економіка
Техніка і сільське господарство
Наука, освіта, ЗМІ
Бібліотечна справа, бібліографічні покажчики
Мовознавство, фольклор, літе4
12
ратурознавство
Література іншої тематики представлена приблизно
так само, як у 2007 році.
Надійшло 35 назв видань, що продовжуються.
До каталогу також включено неопубліковані видання
РДОБ – 9 назв.
Кількість отриманих бібліотекою книг, зрозуміло, не відповідає реальній кількості книг, виданих на Рівненщині, але відрадно
відмітити, що з кожним роком надходження до РДОБ зростають.
Найбільшу кількість отримано з видавництв „Волинські
обереги” - 56 назв (41) ∗, Національного університету водного господарства і природокористування 48 (34). Рівненська друкарня –
35 (6), видавець Зень О. – 34 (8), видавець Дятлик М.– 17 (6),
РДГУ – 12, „Живое слово”- 11, видавець Нестеров С. – 10, „Овід”8 (17) та „Азалія” 6 (12), „Острозька академія” – 7 ( 9) назв. Решта поліграфічних підприємств представлена 1-4 назвами.
Багато видань присвячено Рівненщині та місту Рівне.
Навіть з декількох назв тих джерел, що представлені у цьому
випуску, зрозуміло, що в них відображено різні аспекти
життя краю – „Місто Рівне: сторінки історії”, „Рівненщина:
подорож у глибинку”, „Довкілля Рівненщини”, „Рівненський
∗

В дужках вказано кількість назв, отриманих у 2007 році
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зоопарк”, „Туристські шляхи Рівненщини”, „Рівне: природа,
господарство та екологічні проблеми”, „Наукова та інноваційна діяльність в області”, „Зареєстрований ринок праці
Рівненської області”, „Календарні звичаї та обряди Рівненщини”, „„Просвіта” Рівненщини на шляху до української
України (1917 - 2007)”, „Народна музика Рівненського Полісся”, „Художники Рівненщини” тощо. З цих видань читач дізнається про історію і сьогодення краю, його політику і економіку, техніку, екологію, етнографію, фольклор, мистецтво, таке інше.
Дозволю собі зупинитися на деяких виданнях.
Це „Книга пам’яті і Слави Волині” О.С. Денищука з 13 по
16 том, де містяться списки загиблих та репресованих у Володимирецькому, Дубровицькому, Зарічненському, Рокитнівському районах Рівненської області, що укладені на основі архівних, літературних даних, спогадів учасників подій, очевидців, а також родичів політв'язнів та репресованих.
Багатьох зацікавить книга, яку підготував А. Жив'юк:
„Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 років”.
До видання включено передовиці, репортажі, фейлетони
Уласа Самчука, опубліковані у газеті «Волинь» та інших легальних українських часописах періоду німецької окупації
1941-1943 pp.. Представлені документи дозволять читачеві
на основі фактичної інформації зробити неупереджений
висновок.
До 90-річчя створення „Просвіти” на Рівненщині видано книжку „Державотворці. „Просвіта” Рівненщини на шляху
до української України (1917 – 2007”). Читачам буде цікаво дізнатися про етапи діяльності Товариства „Просвіта” ім. Тараса Шевченка, його історію й сьогодення, зокрема й на Рівненщині. Про подвижників національної справи, про здобутки і втрати на шляху до здобуття Україною незалежності.
Цікавий, яскраво ілюстрований путівник „Рівненський зоопарк” представляє читачам один з найкращих на Ук7

раїні живий куточок природи, де мешкають майже 200 видів
тварин зі всіх куточків земної кулі. Завдяки ентузіазму працівників там створене чудове місце для сімейного відпочинку з дитячими атракціонами і розвагами. Кожен, кому потрапить до рук це видання, захоче побувати в цьому мальовничому куточку природи.
Не можна не відмітити окремо два чудових фотоальбома Олександра Харвата: „Рівне. На межі тисячоліть...” та „Я
люблю своє місто”. Роботи фотомайстра, виконані з високою
професійністю, вирізняються тонким художнім смаком і
особливим мистецьким баченням світу. Оригінальність подачі матеріалу у першому альбомі дозволяє порівняти старе
і нове Рівне. У другому - риси сучасного міста у різнобарвній мозаїці світлин поєднуються з натхненими поетичними
рядками Василя Басараби. Ці два високохудожніх альбоми –
є зразком втілення у витвори справжнього мистецтва кохання до малої батьківщини.
Цінним виданням є бібліографічний покажчик „Пам'ять
століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років”, що представляє документи, які розкривають історію та сучасний стан
древнього міста Дубна.
Корисним і цікавим для читачів є рекомендаційний список літератури «Вулиці міста Рівне», де зібрана література
про вулиці міста, видатних історичних та громадських діячів України, письменників, діячів науки, культури та ін. Наведено сучасні та колишні назви вулиць.
У каталозі представлено також три випуски інформаційного бюлетеню „Інва.net” для людей з вадами здоров'я, які
тут знайдуть корисні поради, інформацію про те, як боротися з хворобами та психологічними труднощами спілкування. Тут можна отримати консультацію лікаря, психолога,
юриста. Отримати відповіді на свої листи та знайти друзів.
Ознайомитись з інформацією про те, як живуть, навчаються, творять та працюють, досягають успіху люди, які
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мають групу інвалідності. На сторінках бюлетеню розміщуються вірші, малюнки, інші творчі доробки.
У розділі художньої літератури читач знайде для себе
різних авторів - відомих і тих, хто вперше видає книжки,
прозу і поезію, драматургію і гуморески. Яку вибирати – вирішувати читачу.
Привертає увагу перший прозовий твір члена Національної спілки письменників України Анни Войнарович
„Шляхами янголів”, про який сама вона каже: „Ця книжка про жіноче щастя”.
Для тих, хто знайомий з творчістю Андрія Кондратюка,
зокрема читав роман „Хутір” - перший том його дилогії
„Між двома берегами”, буде приємною новиною вихід з друку
другої частини, яка має назву „Вигнанець”. Цей роман про
долю творчої особистості у драматичних колізіях другої половини ХХ століття.
Читач має також нагоду отримати 2-й і 3-й томи гостросюжетної трилогії Святослава Праска „Столочене жито”, де
відтворені події від складних і трагічних часів на Рівненському Поліссі (сорокові- п'ятдесяті роки) через „хрущовську
відлигу” та «шістдесятництво», «брежнєвську зиму» і «застій», аж до „горбачовської весни”, до „померанчевої революції” та здобуття Україною омріяної віками державності.
Роман Петра Кралюка „Новий апокриф”, презентація якого відбулась у РДОБ, справив неабияке враження на читачів.
викликавши нерівнозначні оцінки, але очевидну зацікавленість і бажання прочитати цю книгу. Оригінальність думки
і художнє бачення світу, мистецтво володіння словом – і в
результаті - художній твір, який нікого не залишає байдужим.
Розділ „Дитяча література” презентує яскраво ілюстровані книжки для малюків – вірші, оповідання, розмальовки. Серед авторов – А. Войнарович, М. Кривий та інші.
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У книжечці С. Міськової „Дитині про святі сповідь та
причастя” вміщено необхідні молитви та десять Заповідей
Божих і описано, як правильно готуватися та підходити до
святих таїнств Сповіді та Причастя.
Не виокремлюючи решту видань, зазначу лише, що
науковців, безумовно, зацікавлять монографії, видання, що
продовжуються – наукові записки НУВГП, РДГУ, Острозької
академії, збірники наукових праць, таке інше.
Для тих, хто шукає відповіді на непрості питання життя, досить широко представлений розділ релігії, що є дуже
важливим в наш напружений та нелегкий час.
Отримати більш повну інформацію про нові надходження книг видавництв Рівненщини читач може, ознайомившись з каталогом, відвідавши Рівненську обласну державну бібліотеку, або зайшовши на сайт книгозбірні
(http://libr.rv.ua).
Наша адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6.
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ. ІСТОРІЯ КРАЮ
1. Волинь історична. Зб. наук. ст. / гол. ред. М.І. Григорук. – Рівне : О. Зень, 2007. – 98 с.
У збірнику «Волинь історична» подано ряд статей науковців, що висвітлюють розвиток архівної справи на Рівненщині, міжнародні контакти спеціалістів Державного архіву
Рівненської області. Подано уривок із книги українського історика та церковного діяча Миколи Теодоровича «Історикостатистичний опис церков і приходів Волинської Єпархії»,
присвячений літописному місту Пересопниця, нині - селу
Рівненського району. Актуальною в нинішніх суспільнополітичних умовах є стаття, у якій проаналізовано проблеми реституції - повернення незаконно конфіскованого майна справжнім власникам. Надзвичайно цікавою та пізнавальною є публікація французького історика Фернана Броделя, де описується історичний аспект споживання різноманітних напоїв: води, чаю, кави, вина, пива, сидру тощо. Також
у збірнику розміщені матеріали, що стосуються розвитку
Пласту на Волині у 20-30-ті роки XX ст., голодомору в Україні 1932-1933 років, забудові Рівного у 30-ті роки XX ст., проблемам охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності в архівних установах.
2. Гайбонюк В.Д. Служити Вітчизні / В.Д. Гайбонюк.
– Рівне : О. Зень, 2008. – 596 с.
У книзі зібрані найпам'ятніші події і факти з життя, бібліографія найважливіших книг і науково-історичних публікацій, деякі особисті спостереження і роздуми відомого українського історика, педагога, письменника і громадського діяча, почесного доктора історії, професора, завідувача кафедри
історії України Рівненського державного гуманітарного університету, академіка міжнародної кадрової академії
(ЮНЕСКО) та Української академії економічної кібернетики,
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заслуженого працівника культури України Володимира Дорофієвича Гайбонюка в його багатолітньому служінні Вітчизні.
3. Давидюк Р.П., Жив'юк А.А. «Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України»:
Відлуння Голодомору 1932-1933 pp. на Рівненщині / Р.П.
Давидюк, А.А. Жив'юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. - 92 с.
В науково-історичному нарисі вперше зібрано, проаналізовано і узагальнено документальний матеріал про реагування населення Рівненщини, яка входила до складу Другої
Речі Посполитої, на Голодомор 1932-1933 років у Радянській
Україні. Йдеться про форми поширення і зміст відомостей
щодо голодової трагедії селянства Великої України серед населення західноукраїнських земель, реакцію на це польської
влади і українського загалу, зокрема політичних, громадських, церковних організацій, що діяли на території Волинського воєводства, проведення ними допомогової акції голодуючим, намагання радянської влади знищити пам'ять про голод 1932-1933 років після входження Рівненщини до складу
СРСР. Використано архівні документи, зокрема Державного
архіву Рівненської області.
Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, широкого
читацького загалу.
4. Денищук О.С. Книга пам’яті і Слави Волині: в 16 т. /
О.С. Денищук. – Рівне : Рівнен. друк., 2000 Т. 13: Рівненська область. Володимирецький р-н, 2007.
– 320 с.
Т. 14: Рівненська область. Дубровицький р-н, 2007. –
320 с.
Т. 15: Рівненська область. Зарічненський р-н, 2007. –
100 с.
Т. 16: Рівненська область. Рокитнівський район, 2008. 172 с.
До книг увійшли матеріали 25-річних досліджень автора. Використані архівні, літературні дані, спогади учасників подій, очевидців, а також родичів політв'язнів та репре12

сованих. Вміщено також дереворити Ніла Хасевича із серії
„Волинь у боротьбі” та інші ілюстративні матеріали.
5. Музейні скарби: З колекції Держ. іст.-мемор. заповідника „Поле Берестецької битви” / Мін-во культури
і туризму України ; Держ. іст.-мемор. заповідник „Поле
Берестецької битви” ; упоряд. Ю. Лотоцький. – Рівне : С.
Нестеров, [2008?] – 20 с.
У виданні представлені унікальні експонати з музею
Берестецької битви, які є свідками битви козацьких військ
з польською шляхтою. Це предмети побуту, зброя, коштовності та інші речі, що є, насамперед, результатом багаторічних археологічних досліджень доктора історичних наук
Ігоря Свєшнікова та його наступників.
Представлені тут експонати є лише незначною часткою зібраного багатющого матеріалу (лише унікальних
козацьких речей знайдено понад 5000). Але й вони дають
уявлення про козацький світ: як жили, за що боролися і
про що мріяли наші предки.
Видання розраховано на всіх, кому небайдужа історія
України.
6. Лисиця А.В. Місто Рівне. Сторінки історії / А.В.
Лисиця. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 204 с.
Андрій Лисиця робить спробу показати минуле міста від першої історичної згадки до початку XX століття.
Робота складається з восьми розділів, які представляють
найвідоміші княжі родини, що у різний час володіли Рівним, ілюструють економічний, демографічний, освітній, культурний потенціал міста, революційні та воєнні
події. Автор намагається звернути увагу читача до найвідоміших історичних постатей, біографія яких пов'язана з Рівним. У дослідженні подано 16 документів різних
періодів, які доповнюють викладений матеріал,
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відповідні бібліографічні джерела та світлини старого міста.
Робота не охоплює усі сторони життя міста, однак стане у
нагоді усім тим, хто цікавиться минулим українського міста,
розташованого на річці Усті.
Книга адресована широкому колу читачів, усім тим,
хто цікавиться історією міста і краю.
7. Нагорна І.Є. У дні виняткового часу: Просвітницько-духовна та культурна діяльність Уласа Самчука в рівненський період його життя і творчості (1941 - 1943 роки) /
І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2008. - 56 с. –
(Б-чка літ. музею Уласа Самчука в Рівному. Число 1).
У творчій розвідці зроблено спробу висвітлити діяльність та творчість Уласа Самчука в рівненський період його
життя в 1941-1943 роках. Він був політиком, журналістом,
просвітянином, письменником. Дуже скоро йому стало зрозуміло, що німецькі окупанти прийшли не для того, щоб дати українцям волю. І головні проблеми української нації не
тільки не зникають, а множаться. Тому сконцентровує свою
увагу на головних устоях рідного народу та більше переймається духовними проблемами. У його діяльності домінували предківська віра і Церква, історична пам'ять, мова, звичаї, культура.
У книзі використані фото з домашнього архіву Уласа
Самчука.
8. Національний пантеон „Козацькі могили” : Збірник тез іст.-краєзн. конф., присвяченої 40-річчю музею
„Козацькі могили” / Мін-во культури і туризму України ;
управління культури Рівнен. облдержадміністрації ;
Державний іст.-мемор. заповідник „Поле Берестецької
битви” ; авт.-упоряд. Л. Галабуз, Г. Лотоцький. – Рівне :
Нестеров С.Б., 2007. – 72 с.
Збірник пропонує нові студії з проблематики націо14

нально-визвольної війни українського народу під проводом
Богдана Хмельницького, висвітлює наукові дослідження про
Берестецьку битву, подає нові відомості з історії створення
музею на острові Журавлиха.
Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться історією України.
9. Пащук І. Меморіальні дошки у Рівному : Іст.краєзн. довід. / І. Пащук. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 76 с.
Відомий
журналіст,
літературознавець,
педагог,
краєзнавець і поет Іван Пащук у виданні, присвяченому 725річчю першої згадки про Рівне, подає розповіді про
меморіальні дошки міста.
Для тих, хто захоче більш детально ознайомитись із
згаданими пам'ятними подіями, або життєвим шляхом і
діяльністю увічнених постатей, у кінці книги подається короткий варіант допоміжних джерел інформації.
Матеріал розміщений у загальному алфавітному порядку, доповнений ілюстративним матеріалом.
10. Рівненщина: подорож у глибинку : Нариси, бувальщина, легенди. Вип. 1 / ред. Д. Тарасюк, Є. Цимбалюк. –
Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 124 с.
Ця книга – збірник журналістських оповідей про унікальні людські таланти та історико-культурні, духовні, природні дивовижності з провінційних місць Рівненщини, які
мало відомі людському загалу, але заслуговують на відомість
та пошану.
11. Рівненщина : туристичний путівник / Відділ з питань туризму і курортів Рівнен. обл. держ. адм. – Рівне : [б.
в.], 2008. – 10 с. : іл.
Видання запрошує у подорож Рівненщиною - чудовим
краєм, що славиться дивовижною природою, багатою куль
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турною спадщиною, численними історико-архітектурними
пам'ятками, та духовною самобутністю.
Ілюстрований
путівник
допоможе
отримати
інформацію про рівненський край: його музеї та
заповідники, народні музеї, собори, паломницькі тури,
пам'ятки природи, театри, кіно, філармонії, культурномасові заходи, спортивні події, т. ін.
Наведена туристична схема Рівненської області.
12. Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини - далека і
близька : історико-краєзнавча повість / Ч. Хитрий. – Рівне
: А. Лапсюк, 2008. - 404 с.
Занурюючись в історію, автор знайомить читачів з минулим нашого волинського краю, з невідомими раніше матеріалами архівів, публікаціями і працями польських авторів, які донедавна нехтувалися вітчизняними авторами.
І хоч книга «Минувшина Рівненщини - далека і близька» адресується широкому загалу, її з інтересом і користю
для себе прочитає і науковий працівник, і викладач, і студент історичного факультету - кожен, кому небайдужа правда про нашу далеку і недалеку минувшину. Тим більше,
що від минувшини автор прокладає невидимий місток у
день сьогоднішній.
13. Щедре повнозерня «Миру». – Рівне : О. Зень, 2008.
– 448 с.
Видання присвячене історії, життю та долі трударів
агрофірми «Мир» Гощанського району Рівненської області,
яку очолює Микола Поліщук – Заслужений працівник
сільського господарства України, член ради Всеукраїнського
союзу сільськогосподарських підприємств, голова ради
сільгосппідприємств Рівненщини.
Нариси про села, історія та сучасність у всьому
різномаїтті висвітлюється через призму життя і праці краян.
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Значне місце у книзі відведене Миколі Поліщуку, який
за час керівнитва агрофірмою «Мир», зробив справжню
революцію в економічній, господарській та соціальній сферах сіл, де розташоване очолюване ним господарство.
У виданні багато кольорових фотоілюстрацій.

ПРИРОДА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ.
Корисні копалини
14. Боднарюк Т.С. Використання торфу та торфових
родовищ. Ч. 1 : навч. посіб. / Т.С. Боднарюк . – Рівне :
НУВГП, 2008. – 174 с.
Розглянуто агрохімічні властивості торфу, проблеми
використання
торфу
для
виробництва
компостів,
органомінеральних добрив з різним вмістом поживних
елементів NPK, підстилки для тварин та птахів, тепличнопарникових грунтів та торфодернових килимів.
Навчальний посібник для студентів, магістрів та аспірантів спеціальностей „Розробка корисних копалин” та
„Агрохімія і грунтознавство” ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, а
також буде корисний для спеціалістів торфової промисловості та підприємців, які займаються виробництвом продукції на основі торфу.

Математика
15. Бомба А.Я., Барановський С.В., Присяжнюк І.М.
Нелінійні сингулярно збурені задачі типу "конвекціядифузія": Монографія / А.Я. Бомба [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2008. - 252 с.
Монографію присвячено моделюванню і дослідженню
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нелінійних процесів розповсюдження розчинних речовин
(наприклад, забруднень) на квазіідеальних фільтраційних
фонах у випадках переважання їх конвективних складових
над дифузійними та розробці числово-асимптотичних методів побудови розв'язків відповідних нелінійних сингулярно збурених задач за умов взаємовпливу різних характеристик середовища та процесу.
Для спеціалістів з математичного моделювання та обчислювальних методів, інженерів, аспірантів, магістрантів, а
також широкого кола наукових співробітників, що спеціалізуються в галузі прикладної математики.
16. Брушковський О.Л. Вища математика. Елементи
лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Вступ в математичний аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної. Ч. 1. Інтерактивний комплекс навч.-метод.
забезп. / О.Л. Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2008. - 148 с.
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Вища математика" містить загальний інформативний блок, тематичний план та розподіл навчального часу за структурою дисципліни, робочу програму, методичні рекомендації до вивчення курсу, питання для
самоконтролю по окремих блоках робочої програми, зразки
модульних контрольних робіт, методичні поради і завдання
до виконання модульних контрольних робіт, завдання для
індивідуальної роботи по окремих розділах, тексти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, методичні поради до їх виконання , питання і тестові завдання для
підготовки до іспитів та список рекомендованої літератури.
Для студентів І курсу напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" (І семестр).
17. Власюк А.П. Математичне моделювання консолідації ґрунтів при фільтрації сольових розчинів в неізо18

термічних умовах : монографія / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк. – Рівне : НУВГП, 2008. – 416 с.
В монографії досліджено процеси консолідації ґрунтів з
урахуванням фільтрації сольових розчинів в неізотермічних
умовах. Побудовано математичні моделі даних процесів, які
досліджено з використанням чисельних методів. Наведені числові експерименти засвідчили можливість значного впливу
переносу тепла та масопереносу солей на процеси фільтраційної консолідації ґрунтових масивів.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться математичним моделюванням складних теплових та фізико-хімічних процесів підземної гідромеханіки.
18. Доктрина шансів. У 3 ч. Ч. 1. Числова лотерея - як
спосіб дослідження властивостей Часу і просто гра / під заг.
ред. М.Т. Соломко. – Рівне : Нова влада, 2008. - 140 с.
Відомості про лотерею у формі прикладів або задач досить часто трапляються в розділах математики. У першу чергу
це стосується теорії ймовірностей та комбінаторики. Відомо,
що сама лотерея в історичному вимірі передувала зазначеним
дисциплінам, тому такі приклади є класичними та природними.
Незмінна присутність у часі лотерейної інформації, нічим не обмеженої у вигляді "поглядів" та "моди", яка оволодіває мотиваціями людей, їх випадковими настроями, говорить про те, що до тематики існує активний інтерес. Насамперед це - специфічний ігровий інтерес, інтерес до вдалого
прогнозу, виграшу. Необхідною умовою виграшу є попадання виграшних номерів в інтервал обраних чисел. Шанси
такого попадання оцінюються за величинами ймовірностей,
які можна розрахувати. Взаємозв'язок між відбором чисел і
результатами прогнозу для окремого учасника, в загальному
і цілому, випадковий. В особливості успішний відбір повинен відрізнятися своїм співвідношенням між частотою успіху і нормою ймовірності при випадковому відборі. У даному
виданні вперше публікуються критерії випадкового і невипадкового відбору чисел для числової лотереї. Розгляда19

ються версії відбору, а також приклади відбору чисел з
практики учасників гри. Представлений аналіз лотерейного прогнозу Лусонського провісника. Зміст тексту вимагає
певних знань з відповідних розділів теорії ймовірностей та
математичної статистики.
Видання розраховане на учасників розіграшів числової лотереї, а також адресується тим, хто вивчає теорію
ймовірностей, математичну статистику, комбінаторику та
широкому колу читачів.
19. Катерина Є.І. Практикум з числових методів:
навч. посіб. / Є.І. Катерина. – Рівне : НУВГП, 2008. – 144 с.
Матеріали практикуму ставлять за мету набуття практичних навиків використання числових методів розв'язування задач за такими темами: нелінійні рівняння та їх системи; системи лінійних рівнянь, чисельне інтерполювання; диференціювання та інтегрування; пошук власних
значень та векторів матриць; наближений розв'язок задачі
Коші; оптимізації функцій однієї та багатьох змінних. Містить тестовані програми виконання обрахунків.
Посібник призначений студентам спеціальності
„Прикладна математика” та всім, хто вивчає „Числові методи”.
20. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології: Підручник для студ. вищ. навч. зал. /
В.М. Руденко, Н.М. Руденко. – Рівне : О. Зень, 2008. - 496
с.
Розкриваються методологічні основи використання
математичних методів у психології (етапи математизації
науки, місце математики в теоретичних і емпіричних
структурах, типологія планів психологічних досліджень і
відповідних математичних засобів їх супроводження).
Розглядаються особливості практичного застосування
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математичних методів при формуванні вибіркових сукупностей та їх описових моделей, у процесі статистичних висновків на основі параметричних і непараметричних критеріїв, використання методів дисперсійного і кореляційного,
кластерного і факторного аналізу. Обговорюються технологічні питання комп'ютерної реалізації математичної обробки даних на базі пакетів MS Excel і Statistica, організація діалогового інтерфейсу. Пропонується матеріал для самостійної підготовки (лабораторно-практичні і тестові завдання).
Приклади супроводжуються розрахунками, графічним ілюстративним матеріалом.
21. Слюсарчук В.Ю. Неявні недиференційовні функції в теорії операторів: Монографія / В.Ю. Слюсарчук. –
Рівне : НУВГП, 2008. - 221 с.
У монографії викладено результати досліджень неявних недиференційовних функцій, що визначаються співвідношенням Н(х,у) = z, та наведено їх застосування до розв'язання задач про оборотність різницевого оператора
(Нх)(п) = Н (х(п), х(п + 1)) у просторі двосторонніх обмежених числових послідовностей і диференціального оператора
(Lx)(t) = Н (x(t),dx(t)/dt) у просторі неперервних і обмежених
на функцій зі значеннями в ..
Для наукових працівників, викладачів і студентів.
22. Чашечникова О.С., Чашечнікова Л.Г., Мартиненко О.В. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції: Навч.-метод. посіб. / О.С. Чашечникова, Л.Г. Чашечнікова, О.В. Мартиненко. — Рівне :
Волин. обереги, 2008. - 70 с. – (Бібліотечка математичної
освіти.)
У навчально-методичному посібнику підібраний та
систематизований матеріал про тригонометричні функції,
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їх властивості та графіки. Особлива увага приділена побудові графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких
містить тригонометричні функції.
Посібник містить необхідний теоретичний матеріал,
розв'язання нестандартних завдань, які зорієнтовані на розширення та поглиблення знань учнів та є доступними для
розуміння учнями класів будь-якого профілю.
Може використовуватись учнями шкіл та інших закладів середньої освіти як в процесі навчальних занять, так і для
організації самоосвіти, вчителями математики в процесі самовдосконалення.

23. Чашечникова О.С., Чашечнікова Л.Г., Мартиненко О.В. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій
та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції: Навч.-метод. посіб. / О.С. Чашечникова,
Л.Г. Чашечнікова, О.В. Мартиненко. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 132 с. – (Бібліотечка математичної освіти.)
У навчально-методичному посібнику підібраний та систематизований матеріал про тригонометричні функції, їх
властивості та графіки. Особлива увага приділена побудові
графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції.
Посібник містить необхідний теоретичний матеріал;
розв'язання нестандартних завдань, спрямованість яких розширення та поглиблення знань студентів.
Навчально-методичний посібник може використовуватись студентами фізико-математичних факультетів педагогічних ВУЗів як в процесі навчальних занять, так і для організації самоосвіти, вчителями математики у процесі самовдосконалення.
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Науки про землю.
Біологічні науки. Географічні науки
24. Березнівщина запрошує / відп. за вип. О. Зайко. –
Рівне : Каліграф, [2008?]. – 17 с. ; іл.
Це коротка розповідь про один із цікавіших куточків
Рівненського Полісся – Березнівщину.
25. Рівненський зоопарк : путівник / розробка, текст
та фото Ірина Оліферук, Роман Бойко (Рівнен. зоопарк).
– Рівне : Овід. - 58 с. ; іл.
У яскравому ілюстрованому виданні представлений
куточок живої природи, розміщений в мальовничому урочищі „Сосонки”, – Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення.
Рівненський зоопарк сьогодні – це сімейний відпочинок на лоні живої природи, це колекція, що налічує майже
200 видів тварин з усіх континентів земної кулі, це колектив
спеціалістів з багаторічним досвідом, це розвинена інфраструктура дитячих розваг та атракціонів, і, звичайно, популярність серед рівнян та гостей міста, яка постійно зростає.
У вступі коротко розповідається про історію зоопарку,
його сьогодення та його мешканців – риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців. Окремим розділом виділено Червоні
сторінки, де розповідається про тварин, яких занесено до
Міжнародної Червоної книги.
26. Туристські шляхи Рівненщини: (збірник маршрутів). Вип. 2 / упоряд. В.О. Веремчук ; підгот. Л.І. Ольховік [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 54 с. : іл.
У цьому виданні зібрані маршрути пішохідних походів по Рівненщині.
Збірник розрахований на вчителів, педагогів позашкільних закладів, керівників туристських груп, юних
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туристів-краєзнавців, а також усіх, кого цікавить активний
відпочинок.

Екологія
27. Волкова Л.А. Основи водогосподарської екології
та природокористування. Інтерактивний комплекс навч.метод. забезпечення навч. дисципліни / Л.А. Волкова. –
Рівне : НУВГП, 2008. – 144 с.
Посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику
самостійної роботи, методичні розробки, тестову програму,
список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування".
28. Довкілля Рівненщини: Доповідь про стан навколиш. природ. середовища в Рівнен. обл. у 2007 р. / за ред.
П.Д. Молодича, О.М. Горковлюка. - Рівне : Баришев К.В.,
2008. - 200 с.
Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2007 році підготовлена державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській 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, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.
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29. Клименко М.О. Екологічний стан української частини єврорегіону „Буг” : монографія / М.О. Клименко,
Н.М. Вознюк. - вид. 1-е. – Рівне : НУВГП, 2007. – 203 с.
З метою визначення екологічної ситуації в українській
частині Єврорегіону „Буг” виконано оцінку рівня антропогенного навантаження на підставі оцінки басейнів малих річок – приток р. Західний Буг. Отримані результати дали
можливість відокремити підсистеми в екосистемах басейнів
малих річок, які зазнали суттєвого антропогенного впливу з
метою встановлення першочерговості проведення природоохоронних заходів, спрямованих на їх оздоровлення. За даними проведених досліджень запропоновано заходи з оптимізації екологічного моніторингу в басейні Західного Бугу.
Для викладачів навчальних закладів, науковців, студентів.
30. Клименко М.О., Гроховська Ю.Р., Бєдункова О.О.
Гідроекологія: навч. посіб. для дистанц. навч. / М.О. Клименко [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2008. – 178 с.
Навчальний посібник для дистанційного навчання "Гідроекологія" містить робочу програму, стисло викладений
навчальний матеріал дисципліни, поділений на змістові модулі і теми, запитання для самоконтролю, методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, контрольну тестову програму та вправи.
Комплекс буде корисним студентам вищих навчальних
закладів II-IV рівнів акредитації за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування" при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу .
31. Клименко М.О., Бєдункова О.О. Кругообіг важких
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металів у водних екосистемах: монографія / М.О. Клименко, О.О. Бєдункова. – Рівне : НУВГП, 2008. - 216 с.
Монографія присвячена вивченню впливу важких металів на стан поверхневих вод малих річок, їх кругообігу по
ланцюгам живлення водних екосистем та розробці заходів
по покрашенню якості води за рахунок вилучення важких
металів гідробіонтами.
32. Кожушко Л.Ф. Науково-практичні основи екологічного менеджменту осушування земель Полісся України : монографія / Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. – Рівне :
НУВГП, 2007. – 134 с.
У монографії обґрунтовано теоретичні та практичні
аспекти організації екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва для осушених земель зони Полісся
України в період реформування економічних відносин в
державі. На основі системно-екологічного підходу запропоновано концептуальні засади розвитку екологічного менеджменту, еколого-меліоративного моніторингу, аудиту
осушених земель, правил ведення фермерського господарства на осушених землях, реконструкції дренажних осушуваних систем, способів обробітку ґрунту, впливу меліорантів
та добрив на якість сільськогосподарської продукції тощо.
Монографія рекомендована широкому загалу фахівців
державних і приватних організацій, аспірантам та студентам.
33. Мольчак Я.О. Рівне: природа, господарство та
екологічні проблеми : монографія / Я.О. Мольчак [та ін.].
– Рівне : НУВГП, 2008. – 314 с.
В монографії розглядається сучасний стан природного
середовища м. Рівного та існуючі екологічні проблеми. Детально проаналізовано вплив промисловості, транспортного,
водогосподарського та комунального комплексів на довкілля
міста. Оцінено роль господарсько-екологічних передумов у
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формуванні сучасного екологічного стану житловопромислової агломерації Рівного. Проведено аналіз території міста з позиції потенціалу техногенного впливу, стійкості
ландшафтів, екологічної безпеки, екологічної та відео екологічної сприятливості (комфортності). Здійснено спробу
короткострокового прогнозування тенденцій зміни стану
довкілля. Запропоновано основні шляхи та заходи екологічної оптимізації міської території.

Геодезія
34. Романчук С.В. Побудова геодезичного обґрунтування та перенесення проекту в натуру : монографія / С.В.
Романчук. – Рівне : О. Зень, 2008. – 119 с.
В книзі розглянуто питання побудови планового і висотного геодезичного обґрунтування для створення топографічних планів в крупному масштабі. Детально розглянуто питання побудови планового обґрунтування новим прогресивним полюсним методом та методом тріангуляції. Розглянуто питання генерального плану забудови, розрахунку
розмічувальних елементів з графічною, графо-аналітичною
і аналітичною точністю тощо.
Книга розрахована на інженерів-дослідників, інженерів
виробництва, аспірантів, магістрів і бакалаврів з питань
проведення вишукувальних, будівельних і експлуатаційних
робіт.
ТЕХНІКА
35. Борейко В.І. Державне регулювання соціальноекономічного розвитку (теорія, методологія, проблеми).
Монографія / В.І. Борейко. – Рівне : НУВГП, 2008. - 379 с.
27

У монографії висвітлені теоретико-методологічні основи управління державотворчими процесами, роль держави в
регулюванні національної економіки та практичні рекомендації щодо запровадження фінансово-економічних механізмів реалізації соціально-економічної політики України.
Розкрито бюджетну, банківсько-кредитну, інвестиційноінноваційну, податкову, соціальну та регіональну складові
державної політики економічного розвитку.
Для наукових працівників, викладачів та аспірантів
вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів державних, галузевих та регіональних органів управління і місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться питаннями економічного розвитку України.
36. Герзель В.М. Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху : навч. посіб. / В.М.
Герзель [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2008. – 200 с.
Розглянуто теорію організації та виконання автомобільних перевезень. Наведено відомості про єдину транспортну мережу, автомобільні транспортні засоби, вантажі, вантажо- та пасажирооберт, транспортний процес, продуктивність вантажного та пасажирського автомобільного рухомого складу, методику його вибору, технологію перевезень вантажів, організацію руху автомобілів, дорожних умов, психіки водія та техніки водіння на безпеку руху.
37. Гнєушев В.О. Переробка торфу в паливні брикети: навч. посіб. / В.О. Гнєушев. – Рівне : НУВГП, 2008. – 212
с.
У навчальному посібнику розглянуто всі аспекти переробки фрезерного торфу на паливні брикети від підготовки
сировини до складування готової продукції та організації її
збуту. Наведено приклади розрахунків всіх етапів виробництва брикетів, показані можливі напрямки підвищення ефективності брикетного виробництва.
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Книга призначена для студентів, які навчаються розробці торфових родовищ та переробці торфу, і являє інтерес також для працівників і торфової промисловості України
38. Дорошук Г.П., Трач В.М. Будівельна механіка.
Приклади, задачі та комп'ютерні розрахунки: навч. посіб.
/ Г.П. Дорошук, В.М. Трач. – Рівне : НУВГП, 2008. - 472 с.
Пропонований посібник складається з чотирьох частин
і відповідає трисеместровому курсу будівельної механіки.
Наведено приклади і задачі для самостійного розв'язування.
Викладено елементи використання сучасних технологій для
аналізу напружено-деформованого стану конструкцій і
споруд.
Навчальний посібник призначено для студентів та аспірантів гідротехнічних і будівельних спеціальностей.
39. Клепач М.І. Теорія автоматичного керування: лабораторні роботи: навч. посіб. / М.І. Клепач. – Рівне :
НУВГП, 2007. – 206 с.
Навчальний посібник містить опис сімнадцяти лабораторних робіт, що охоплюють основні розділи теорії автоматичного керування. В них викладено основні теоретичні положення, наведено ґрунтовний теоретичний аналіз та методику експериментального дослідження широкого кола систем автоматичного керування.
Лабораторний практикум орієнтований на використання моделюючого комплексу на базі ЕОМ і Системи
управляючої лабораторної СУЛ-3. Це надає можливість поєднати переваги фізичного і математичного моделювання,
що складає основу нової технології проектування систем автоматичного керування. Посібник буде корисним і при використанні нестандартного лабораторного обладнання.
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40. Кравець С.В. Теорія руйнування робочих середовищ: навч. посіб. / С.В. Кравець. – Рівне : НУВГП, 2008. –
124 с.
У навчальному посібнику подано загальну характеристику робочих середовищ і способів руйнування, наведено
механічні характеристики моделі ґрунтів, розкрито суть
аналітичних і експериментальних теорії руйнування ґрунтів, а також теорії багатоярусного руйнування ґрунтового
середовища.
Посібник рекомендується для бакалаврів та магістрантів, які навчаються за напрямами „Інженерна механіка",
„Машинобудування", а також для аспірантів.
41. Макаренко Р.М., Гомон Л.П. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / Р.М. Макаренко, Л.П.
Гомон. – Рівне : НУВГП, 2008. – 147 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму. Стисло викладено навчальний матеріал дисципліни,
що поділений на змістові модулі і теми, питання та вправи
для самоконтролю з кожної теми, методичні рекомендації
до курсового проекту, список рекомендованої літератури.
Комплекс призначено для самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів, які
навчаються за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво".
42. Тестові завдання з фахових дисциплін: навч. посіб. / за ред. A.M. Рокочинського [та ін.]. – Рівне : НУВГП,
2008. - 358 с.
У навчальному посібнику наведено тестові завдання
80% рекомендованих навчальних дисциплін професійної
та практичної підготовки (основи водного господарства
та гідромеліорацій, організація і технологія водо30

господарського будівництва, експлуатація водогосподарських об'єктів, охорона праці при будівництві та експлуатації
водогосподарських об'єктів, сільськогосподарське водопостачання, економіка водного господарства), а також 20% базових дисциплін із загальної природничо-наукової підготовки (гідравліка, гідрологія, гідрогеологія).
Посібник рекомендований для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврської підготовки за напрямом
"Гідротехніка (водні ресурси)" спеціальності "Гідромеліорація".
43. Ткачук О.А. Удосконалення систем подачі та розподілення води населених пунктів: Монографія / О.А.
Ткачук. – Рівне : НУВГП, 2008. - 302 с.
У монографії розглянуті теоретичні основи, результати
експериментальних досліджень, методи удосконалення систем подачі й розподілення води, орієнтованих на ресурсоощадження та покращення їх економічних і технологічних
показників із врахуванням змін їх параметрів у процесі експлуатації.
Видання розраховане на широке коло фахівців науково-дослідних, проектних та експлуатаційних організацій, а
також аспірантів і студентів.

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
44. Відновна іхтіоекологія: (реабілітація аборигенної
іхтіофауни природних водойм України) : навч. посіб. / за
наук. ред. Й.В. Гриба, В.В. Сондака. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 630 с.
Навчальний посібник присвячений проблемам збереження та відтворення різноманіття аборигенної іхтіофауни у
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трансформованій господарською діяльністю річковоозерній мережі України.
Рекомендований студентам вищих навчальних закладів
із спеціальності водні біоресурси, рибництво, іхтіологія та
працівників державних природо-охоронних екологічних
служб, правових організацій, інженерів-екологів, громадських організацій, економістів у галузі економіки природокористування.
45. Жураковський Б. Ліси Погориння : їх розвиток та
використання / Б.С. Жураковський ; ред. О.М. Сауш. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 168 с.
Монографія учителя географії, краєзнавця Б.С. Жураковського присвячена історії формування природного довкілля Погориння і особливо лісів та їх використання в різні
історичні епохи, починаючи з часів пізнього палеоліту до
XIX століття.
Матеріали можуть використовувати географи, біологи,
історики, вчителі-краєзнавці, студенти, учні шкіл.
46. Ковальчук П.І. Системна оптимізація водокористування при зрошенні: Монографія / П.І. Ковальчук [та
ін.]. – Рівне : НУВГП, 2008. - 204 с.
У монографії викладено наукові дослідження авторів у
важливому напрямку зрошуваного землеробства - в проблемі оптимізації водокористування, розробці принципів та
методів, що відповідають сучасним технологічним та еколого-економічним тенденціям нормованого водокористування
при зрошенні. При розв'язанні задач використовуються системний аналіз, новітні математичні методи імітаційнооптимізаційного стохастичного моделювання, багатокритеріальної оптимізації, теорії ігор з природою, моделювання
ризиків.
Видання розраховано на наукових працівників,
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спеціалістів і студентів у галузях гідромеліорації та прикладної математики.
47. Миропольський Л.I. Історія Остківського лісгоспу
: Факти, документи, фотографії про створення, будні і
розвиток частинки господарства України, про людей, які
присвятили своє життя нелегкій, але почесній праці в лісі / Л.І. Миропольський. – Рівне : М. Дятлик, 2008. – 356 с. :
15 кольор. іл.
У книзі розповідається про історію створення, розвиток
та сьогодення Державного підприємства «Остківське лісове
господарство», що підпорядковується Рівненському обласному управлінню лісового та мисливського господарства,
яке розташоване в північній частині Рівненської області на
території Рокитнівського району. У запропонованому виданні велика увага приділяється працівникам лісового господарства: від керівників Державного комітету лісового господарства України, начальників Рівненського обласного
управління лісового господарства й до простих трудівників
лісу - лісничих, інженерів, бухгалтерів, працівників охорони.
Наводяться цікаві факти, документи, фотографії, що
свідчать про невтомну й наполегливу працю людей, які
присвятили своє життя нелегкій, але почесній праці в лісі.
Зазначені цифри трудової звитяги переконують читача, що
і в сучасних непростих умовах переходу від планової економіки до ринкової підприємство ДП «Остківський лісгосп»
працює стабільно, а почасти й нарощує потужності. На багатому ілюстративному матеріалі показано, яку увагу трудівники лісової справи приділяють збереженню та відновленню неоціненного багатства - лісових ресурсів.
48. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних
водойм Західного Полісся України / В.В. Сондак. – Рівне :
Волин. обереги, 2008. - 296 с. : іл.
Монографія присвячена проблемі збереження та
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відтворення різноманіття і біопродуктивності аборигенної
іхтіофауни річково-озерної мережі Західного Полісся України, трансформованої меліоративним та гідротехнічним будівництвом.
Матеріали монографії можуть бути використані працівниками рибницьких, наукових та проектних організацій
Державного Комітету рибного господарства, Міністерства
екології і аграрної політики України, Державного Комітету
водного господарства, студентами вищих навчальних закладів напряму підготовки 0902 "Водні біоресурси та аквакультура" під час вивчення дисциплін "Відновна іхтіоекологія",
"Рибництво природних водойм та водосховищ", написанні
дипломних робіт та магістерських дисертацій.
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЦИНА
49. Горбатюк С.О. Фізична реабілітація при травмах
опорно-рухового апарату : навч. посіб. / С.О. Горбатюк. –
Рівне : Волин. обереги, 2008. – 200 с.
Даний посібник підготовлений з метою допомоги студентам у підготовці лабораторних занять та в самостійній
роботі з вивчення питань, що стосуються фізичної реабілітації при травмах опорно-рухового апарату, а також для полегшення підготовки до екзаменаційного іспиту наприкінці
вивчення навчального курсу. Він буде корисний і спеціалістам з фізичної реабілітації в повсякденній практичній роботі.
50. Довідник фальсифікованих лікарських засобів,
виявлених на території України. Вид. 1-е / В.В. Стеців,
С.О. Лебедь, О.А. Косенко. – Рівне : Волин. обереги, 2007. –
212 с.
В першому виданні довідника зібрано інформацію про
фальсифіковані лікарські засоби, виявлені на території України в 1999-2007 рр., наведено ознаки фальсифікації препа34

ратів, відібрано окремі статті, що торкаються цієї проблеми
та шляхів її запобігання.
Довідник рекомендовано для використання фахівцями
фармацевтичного сектору системи охорони здоров'я України та для інформації населення.

СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.
Соціологія. Статистика
51. Зареєстрований ринок праці Рівненської області
(2001-2007 рр.). Аналітико-статистичний збірник / Мін-во
праці та соц. політики України; Фонд загальнообов'язкового держ. соц. страхування України на випадок безробіття, Держ. центр зайнятості, Рівнен. обл. центр зайнятості.
– Рівне : [б.в.]., 2008. -– 126 с.
Статистично-аналітичний збірник „Зареєстрований
ринок праці Рівненської області" містить матеріали, що характеризують стан ринку праці Рівненської області в динаміці за 2001-2007 роки, і є джерелом одержання надійної інформаційно-аналітичної бази для оцінки та прогнозу ситуації на ринку праці, розробки та оцінки ефективності заходів сприяння зайнятості населення, стану надання соціальних послуг безробітним, з метою прийняття виважених рішень щодо регулювання ринку праці.
В аналітично-статистичному збірнику „Зареєстрований ринок праці Рівненської області" висвітлюються тенденції та позитивні зрушення на зареєстрованому ринку праці, відображається загальна ситуація щодо безробіття в цілому на Рівненщині та в розрізі міст і районів області. Збірник містить таблиці та діаграми, що дають можливість наочно простежити динаміку процесів безробіття, професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних.
Збірник буде корисним як фахівцям соціальної сфери,
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так і працівникам органів державної виконавчої влади, наукових установ та навчальних закладів, об'єднань роботодавців і профспілок, інших користувачів, що причетні до вирішення проблем соціального захисту населення.
52. Наукова та інноваційна діяльність в області: Стат.
зб. / Голов. упр. статистики в Рівнен. обл. ; за ред. Л.С.
Мішенкової. – Рівне : Голов. упр. статистики у Рівнен.
обл., 2008. – 227 с.
Статистичний збірник містить основні показники, що
характеризують сучасний стан науки та інноваційної діяльності, підготовку наукових кадрів, патентно-ліцензійну діяльність в області.
Збірник підготовлено колективом відділу статистики
нефінансових послуг, використано аналітичні матеріали
управління статистики праці та відділу статистики соціальних послуг Головного управління статистики у Рівненській
області.
У виданні залучені матеріали Рівненської організації
товариства винахідників і раціоналізаторів (розділ 9 «Патентно-ліцензійна діяльність») та використані матеріали Рівненської обласної адміністрації «Програма економічного та
соціального розвитку області на 2008 рік», «Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на
період до 2015 року».
Розрахований на широке коло користувачів.
53. Статистичний щорічник Рівненської області за
2007 рік / Держкомстат України ; Голов. упр. статистики у
Рівнен. обл. – Рівне : Голов. упр. стат. у Рівнен. обл., 2008. –
504 с.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне
становище області за 2007 рік у порівнянні з минулими роками.
Розрахований на широке коло читачів.
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ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
54. Бабінець А.І. Аромат життя : збірка нарисів, статей, інтерв'ю, оповідань / А.І. Бабінець. – Рівне : Рівнен.
друк., 2008. – 312 с.
В першу книгу досвідченого газетяра, головного редактора громадсько-політичної газети Рівненської області „Вільне слово”, заслуженого журналіста України Андрія Бабінця включено лише частку написаного ним за 25 років. Але
тут висвітлено найбільш значущі події у країні та у нашому
краї, журналістське осмислення життєвих явищ, сутності
людей.
55. Боровик О., Боровик А. Трагедія Холмщини. (До
60-річчя Холмських подій). – 3-вид, змін., допов. / О. Боровик, А. Боровик. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. — 260 с.
В книзі «Трагедія Холмщини» приведені спогади та
списки, далеко не всіх жертв репресій, які свідчать про трагедію, що відбувалась на Холмщині 60 років тому.
56. Бухало Г.В. Круг містечка Берестечка / Г.В. Бухало.
– Рівне : Рівнен. друк., 2008. - 168 с.
Книга присвячена героїчній сторінці доби Української
козацько-гетьманської держави (1648 — кінець XVIII ст.) —
Берестецькій битві (1651 p.), увічненню подвигів козаків та
повстанців, учасників цієї битви. Читач знайде в ній сторінки про відвідання поля Берестецької битви Т. Шевченком, Л.
Українкою, О. Кольбергом, М. Костомаровим.
Автор книги розкриває намагання царя Миколи II, чорносотенних організацій, зокрема т. зв. «Союза русского народа», використати мужність і героїзм учасників битви у
своїх ганебних інтересах.
У роботі використано маловідомі широкому читачеві
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документальні матеріали XVІІI ст., які зберігаються в архівах та книгосховищах України, Канади, США, Німеччини,
Польщі, Росії, а також мемуари учасників Берестецької битви і праці українських, молдавських, французьких, польських та російських авторів.
57. Варфоломій, архієпископ (Ващук В.В.). Село Городно : історико-краєзн. нарис / Архієпископ Варфоломій
(В.В. Ващук). – Рівне : Нестеров С.Б., 2007. – 444 с.
Село Городно виникло в чудовому куточку Волинського Полісся. У 2007 році виповнилося 520 років від дня першої
датованої згадки про нього.
Автор, використовуючи архівні матеріали та спогади
односельців, розповідає про історію села. Читач знайде тут
легенди про походження села, про історичні знахідки, про
першу писемну згадку, про власників села Городно.
Дізнається про людей, які тут проживали. Перша світова
війна, життя при Польщі, війна 1939 року, радянська влада,
німецька окупація, пам'ять про війну, історія колгоспу… Легенди, повір'я та перекази. Словом, життя у всьому розмаїті:
радісне і трагічне, з болем, але з любов'ю, надією та вірою.
58. Галело С.М. Від Бугу до Сіхоте-Аліня / С.М. Галело. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 48 с.
Пошана світлої пам'яті тих, хто поклав своє життя на
вівтар священної боротьби за омріяну Україну, чесний та
незаангажований погляд на минувшину, спроба примирення ветеранів різних фронтів, різних армій, трагізм й подекуди неоднозначність подій, пов'язаних з УПА.
Автор звертається до читача з закликом до порозуміння: «…Щоразу, коли у мене є можливість говорити про Велику Вітчизняну війну, про фінську війну, японську війну,
взагалі про воєнне лихоліття - я паралельно ставлю ще одну
тему, яка є надзвичайно делікатною, але важливою для моєї
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нації. Це є тема примирення ветеранів різних фронтів, різних армій, які змагалися власне за Україну проти фашизму.
Моя нація, мій народ знайшли сили простити німців за
злочинства, вчинені в роки Другої світової війни. Моя нація
знайшла сили вибачити японцям, іспанцям, полякам. Бо ми
були сильні, ми такими й залишаємося. Я переконаний, що
ми станемо свідками того часу, коли питання примирення
стане для української нації реальністю і українські ветерани
подадуть одне одному руки в ім'я майбутньої України. Я бачу шлях до порозуміння у спільній щоденній праці, пліч-опліч, без марнослів'я, ділом, конкретними справами. У цій
праці постане ще одна надзвичайна перемога України. Я в
цьому глибоко переконаний».
59. Денищук О.С. Боротьба УПА проти німецьких
окупантів: Хронологія подій. У 2-х т. Т. 1. Волинь / О. Денищук ; гол. ред. П. Домащук. – Рівне : М. Дятлик, 2008. 448 с.
До книги увійшли матеріали досліджень, що їх проводив автор протягом останніх тридцяти років. Використані
архівні матеріали, літературні дані, спогади безпосередніх
учасників подій, очевидців. У книзі розміщені дереворити
Н. Хасевича із серії „Волинь в боротьбі”.
60. Денищук О.С. Боротьба УПА проти німецьких
окупантів: Хронологія подій. У 2 т. Т. 2. Галичина та Східна Україна / О. Денищук ; гол. ред. П. Домащук. – Рівне :
М. Дятлик, 2008. - 216 с.
До книги увійшли матеріали тридцятирічних досліджень автора. Використані архівні матеріали, літературні
дані, спогади безпосередніх учасників подій, очевидців.
61. Жилюк В.М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941 – 1955 рр. : Монографія / В.М. Жилюк. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 308 с. : іл.
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Книга Вікторії Жилюк – перше у вітчизняній історіографії комплексне дослідження діяльності Організації українських націоналістів і Української повстанської армії на
Житомирщині. У монографії на основі широкого кола джерел, зокрема документів архіву Управління Служби безпеки
України у Житомирській області, висвітлено різні аспекти
національно-визвольної боротьби в краї проти нацистського
та комуністичного режимів.
Книга адресована історикам, політологам, краєзнавцям, студентам, вчителям та учням загальноосвітніх шкіл,
усім читачам, які цікавляться українською історією.
62. Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське
духовно-культурне відродження кінця XVI - початку XVII
ст. / П.М. Кралюк - Острог: Остроз. акад., 2007. - 208 с.
У монографії розглядається діяльність та творчість видатного українського письменника-полеміста, вченогофілолога й церковного діяча Мелетія Смотрицького. Показано його місце в тих непростих соціокультурних процесах,
що іменуються українським Відродженням кінця XVI - початку XVII ст. У книзі як додатки вміщені уривки з полемічних творів М. Смотрицького в перекладах М. Грушевського.
63. Кужіль А.І. Історія Володимирця: Погляд на межі
тисячоліть / А.І. Кужіль ; ред. С. Скібчик. – Володимирець
: Володимирец. район. друк., 2008. – 72 с.
Андрій Кужіль з дитинства цікавився історією. Автор
наукових праць в галузі «Історії держави та права України»,
«Філософії права», «Кримінального процесу» та «Криміналістики».
Нова книга А. Кужіля - праця не одного року. Не так вже
й просто, як здається на перший погляд, переступити через
архаїчно-ідеологічні догми минулої епохи, відшукати нові
факти, no-новому на все поглянути. Багато з того, про що
40

дізнається читач, досі не було відоме ні пересічним володимирчанам, ні дослідникам історії цього краю.
64. Мазаний В. Танок бджоли: Публіцистика / В. Мазаний. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 152 с.
Віктор Степанович Мазаний народився у селі Городець
Володимирецького району на Рівненщині. Закінчив факультет журналістики Львівського державного університету
імені Івана Франка, Міжнародний центр журналістики ICCJ
(США). Власний кореспондент Українського Національного
інформаційного агентства УКРІНФОРМ у Рівненській області. Член Національної спілки письменників України, журналістів України. Заслужений журналіст України.
Автор книг „...І мить у вічність проростає”, „Спалах
ядра”, „З Капітолійського пагорба”, „Осіння жінка”, „Погляд сльози”, „Корінь вогню”, „Тінь павука”.
Письменницький документалізм Віктора Мазаного
приваблює насамперед образною технікою. Він відкриває
нам ті відбитки світу, що лягли саме на його серце.
Публіцистика, представлена у книзі, має витоки із глибин духовності і питомих співпереживань. Саме таку ознаку
чистоти цього виду творчості культивує Віктор Мазаний із
професійною честю.
65. Манзуренко В. Рейд УПА в Румунію 1949 р. / В.
Манзуренко, В. Гуменюк. – Л. ; Рівне : О. Зень, 2007. – 56 с.
– (Бібліотека журналу „Однострій”) (Українські військові
формування ХХ століття. Події, персоналії, документи).
Книга в науково-популярній формі розповідає про
передумови, підготовку та проведення рейду підвідділу
УПА під командуванням сотника «Хмари» до Румунії у
1949 р. Про цей захід українського підпілля не було вичерпної інформації через брак достовірної документальної
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бази. Авторам вдалося віднайти унікальні архівні документи, фото та спогади, що дають змогу реконструювати хід
подій, простежити долю учасників акції, довести велике
пропагандивне значення рейду, основною метою якого було
ознайомлення народів інших країн із метою боротьби українського національного підпілля, засвідчення перед світом
факту існування УПА, встановлення контактів у сусідніх
державах.
Видання вирізняється історичною достовірністю, новизною та повнотою залучених документів, містить значну кількість кольорових ілюстрацій та фото, багато з яких публікуються вперше.
Для широкого кола читачів.
66. Ми пам'ятаємо... Світ визнає. Спогади очевидців
Голодомору 1932-1933 років. - Рівне : Рівнен. друк., 2008. 228 с.
Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в пам'яті українців однією з найстрашніших сторінок минулого. Хоча територію Рівненщини оминуло жахіття Голодомору, в нашій області проживає понад шістсот свідків трагічних подій.
У книзі вміщено спогади людей, які самі пережили
Голодомор, а також перекази батьків, родичів молодшому поколінню, яке народилося після голоду.
Видання підготовлене з метою зберегти історію та
увічнити пам'ять про численні жертви Голодомору.
67. Мицько І. Іван Федоров: життя в еміграції / І.
Мицько ; гол. ред. І. Пасечник. – Острог : Остроз.
акад., 2008. - 132 с.
У книзі аналізуються виявлені в останні роки документи та матеріали про видатного діяча української
культури Івана Федорова Москвитина (*бл. 1510 42

5.12.1583). Зокрема наводяться нові аргументи, що підтверджують гіпотезу про навчання друкаря у Краківському університеті.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться давньою історією та культурою України.
68. Неблудний син Великої Волині : Спогади та матеріали про Уласа Самчука / упоряд. І. Нагорна ; ред. Є.
Шморгун. – Рівне : Азалія, 2008. – 108 с.
У збірнику представлено спогади сучасників, фотоматеріали і документи про письменника У. Самчука, зокрема
про рівненський період його життя та діяльності.
69. Негребецька Н.М. Дороги долі. Спогади / Н.М. Негребецька. - 2-е вид., зі змінами і допов. – Рівне : О. Зень,
2008. – 92 с.
Трагічна доля родини Негребецьких - у минулому столітті однієї з найвідоміших на Рівненщині родини українських патріотів - постає у спогадах колишньої політкаторжанки Наталії Миколаївни Негребецької. Водночас ця книга повертає із забуття імена учнів рівненських шкіл № 1 та № 2,
які в перші повоєнні роки створили в місті молодіжну націоналістичну організацію.
70. Пащук І. Свічки пам'яті не погасли (про голодомор 1932-1933 pp.) : дослідження, документи спогади, поетичні твори, фотофакти / Іван Пащук. – Рівне : Рівнен.
друк., 2008. – 88 с.
Історико-краєзнавчі документальні дослідження журналіста, краєзнавця і літературознавця Івана Пащука присвячені 75-річчю голодомору 1932-1933 років в Україні і пошануванню його жертв та Року пам'яті, оголошеному Указом Президента України Віктора Ющенка від 24 листопада
2007 року.
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Видання розраховане на всіх, хто цікавиться правдивою
історією рідної землі.
71. Поспеловский Д. Память и время: (история семьи
Ушинских-Поспеловских / Д. Поспеловский ; сост. Б. Столярчук ; ред. Н. Гавриш, А. Украинець. – Рівне : О. Зень,
2008. – 260 с.
Д.В. Поспєловський – потомок старовиного роду
Ушинських - народився 1935 року у с. Тучин Волинського
воєводства. У 1944 році родина емігрувала на Захід. З 1949
року жив у Канаді, навчався в університеті, закінчив
аспірантуру з російської історії в Англії. Працював на
радіостаціях ВВС, «Свободная Россия», «Свобода» у Західній
Німеччині. У 1972-1997 рр. викладав російську історію в
університеті Західного Онтаріо. Після цього більше 10 років
читав лекції з російської церковної історії у різних ВНЗ Росії.
Автор 9 книг. Нині живее у Канаді.
У книзі викладено історію родини славетного педагога
Костянтина Дмитровича Ушинського, життя якої нерозривно пов'язане з Україною. На сторінках видання постає жива
історія з кінця ХІХ століття. Читач знайде тут цікаві
свідчення про революцію, про місто Рівне, про Велику
Вітчизняну війну та долі біженців, про репресії та про хрущовську «оттепель». Особисті спогади та спостереження
життя у Радянському Союзі до і після «перестройки»,
розповіді про перебування у Росії під час роботи в різних
вищих навчальних закладах, роздуми на тему «Церква і
держава у ХХ столітті» - захоплюють читача і примушують
по-новому побачити нашу історію.
72. Прищепа Б.А., Прищепа О.П. Історичне краєзнавство Волині: Навч. посіб / Б.А. Прищепа, О.П. Прищепа. –
Рівне : М. Дятлик, 2008. – 352 с.
У посібнику висвітлено сучасні проблеми історич44

ного краєзнавства як наукової системи й навчальної дисципліни. Головну увагу зосереджено на вузлових питаннях
розвитку регіональних краєзнавчих досліджень та історичної географії Волині, класифікації пам'яток історії та культури, їх використанні в історико-краєзнавчих дослідженнях,
охороні та збереженні історико-культурної спадщини.
Розрахований на студентів історичних, культурологічних, філологічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний вчителям та учням середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також всім, кому не байдужа
доля культурної спадщини України.
73. Саханчук В.М., Саханчук В.В. Бугрин - від давнини до сучасності / В.М. Саханчук, В.В. Саханчук. – Рівне :
О. Зень, 2008. – 132 с.
Історико-краєзнавча монографія «Бугрин - від давнини
до сучасності» - одна із небагатьох спроб краєзнавців агротехнічного ліцею с. Бугрин заглибитись в історію рідного
краю. Науково-пошукова та збиральницька робота, яка проводилась авторами книги разом із колегами педколективу,
дала багаті матеріали про життя бугринців від минулого до
сьогодення.
Змістовними розділами монографії є «З історії чеської
колонії», «Друга світова війна», «Реабілітовані історією»,
«Соціально-економічний і культурний розвиток села», «Розвиток освіти у с. Бугрин».
Книга стане у пригоді широким верствам населення,
краєзнавцям, усім тим, хто вивчає і популяризує історію малої батьківщини.
74. Цимбалюк Є. Млинівщина у дзеркалі особистостей: Іст.-краєзн. енцикл. Т. 1. Незабутні / авт. і упоряд. Євген Цимбалюк. – Рівне : Овід, 2008. - 188 с.
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Історико-краєзнавча енциклопедія «Млинівщина у
дзеркалі особистостей» - це літописно-історична сув'язь доль
та набутків людей, котрі у різні віки та роки залишили свій
славний слід на теренах Млинівського району. Це також перша унікальна спроба у рамках районного масштабу створити енциклопедичну спадщину видатних особистостей.
Том «Незабутні» присвячений тим, хто відійшов у вічність і
водночас продовжує жити у людській пам'яті своїм талантом, відвагою та життєвим подвигом.
75. Чмир М. Галицька армія, 1918 – 1920 / М. Чмир [та
ін.] ; худож. Б. Пірнач. – Рівне : О. Зень, 2007. - 80 с. : іл.
Книга розповідає про українське військове формування першої половини ХХ століття – збройні сили ЗахідноУкраїнської Народної Республіки. Автори висвітлюють бойовий шлях Галицької Армії, її організацію, окремі роди
військ та служби тощо. Особливу увагу приділено формі
одягу та знакам розрізнення військовиків.
Видання проілюстровано великою кількістю фотографій, малюнками Богдана Пірнача, унікальними архівними
документами.
Етнографія
76. Войтович В. Генеалогія богів давньої України / В.
Войтович. – Рівне : Валерій Войнович, 2007. – 556 с. : іл.
У монографії автор, використовуючи порівняльноісторичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно
осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд
наших Предків, зокрема, пантеон давньоукраїнських богів.
У книзі зібрано унікальний ілюстративний матеріал з різноманітних історичних та сучасних джерел.
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«Генеалогія богів давньої України» започатковує унікальну в історії українського книгодрукування серію «Українська міфологія», в рамках якої найближчим часом побачать
світ нові книги: «Коляда. В трьох книгах», «Ярило. В двох
книгах», «Купало. В двох книгах», «Замовляння», «Небилиці» та ін.
Для науковців - істориків, філософів, викладачів та
студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого
кола читачів, які прагнуть свідомого розуміння коренів історії та культури рідного народу.
77. Пархоменко Т.П. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень / Т.П. Пархоменко. – Рівне : О. Зень, 2008. - 200 с. : кольор. іл., ноти.
Пропоноване видання — це перша спроба комплексного дослідження традиційних календарних звичаїв та обрядів
мешканців Рівненщини. Монографія є узагальненням
польових експедиційних матеріалів автора 1995-2006 pp. як з
території Рівненської, так і Житомирської та Київської областей. У книзі розкриваються особливості народного світогляду, національних звичаїв та обрядів, вивірений часом календарний ритм сільськогосподарської й трудової діяльності. Збірка складається з двох частин: у першій викладений
етнографічний матеріал, у другій — музично-обрядовий
фольклор (106 пісень).
Уперше публікуються світлини поч. XX cт. з етнографічної колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею,
а також авторські світлини поч. XXI cт. Як важлива складова
духовної культури краю в якості ілюстрацій використані
зразки народного іконопису XV-XIX cт.
Книга рекомендована етнографам, історикам, культурологам, фольклористам та всім небайдужим до проблеми
збереження традиційної народної культури.
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78. Савчин Л.М. Ретроспектива родинних традицій
поліщуків в Україні (за матеріалами досліджень 20-30-х
років XX століття) / Л.М. Савчин ; ред. Н. Гавриш, О. Власюк. – Рівне : Волин. обереги, 2008 - 200 с.
У монографії репрезентовано дослідження родинних
традицій поліщуків в Україні, що існували на тлі історичних соціокультурних процесів 20-30-х років XX століття.
Акцентовано увагу на узагальненні досліджень родинної обрядовості означеного періоду та визначенні тенденцій
збереження традиційної культури Волинського Полісся як
складової загальнокультурного процесу України
Автор пропонує до розгляду одну з проблем духовних
орієнтирів української спільноти у складний період відсутності української державності на західноукраїнських землях.
Сьогодні традиції існують у трансформованому вигляді і
лише подекуди, фрагментарно, проявляються ознаки давньої, прабатьківської культури. Тому родинні традиції (що
стосуються обрядів народження дитини, шлюбно-весільних
та поховально-поминальних обрядів) нині набувають важливого значення не лише в контексті пізнання, а й сприяння
генетичному зв'язку поколінь та національно-культурній
розбудові України.
79. Сафоник Ф. Що край – то звичай : народознав. дослідж. / Ф. Сафоник ; ред. С. Скібчик. – Володимирець :
Володимирец. район. друк., 2007. – 48 с. : іл. з кн. В. Скуратівського „Український рік”.
Федір Савич Сафоник - педагог за фахом, працює на
ниві освіти з 1961 року. У книжці розповідає про цікаві, корисні і повчальні традиції і звичаї, які віками побутували на
Волинському Поліссі і в селі Сварині зокрема. Сварині - село
поліської глибинки, чия історія сягає понад 5 століть. На
властивій лише цьому селу сваринівській говірці складено
багато приказок, прислів'їв, пісень, легенд, переказів. Автор
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розкриває давні традиції, обряди, показує глибинну народну мудрість, яка закладена в їх основі.
80. Українське весілля / Упоряд. М. Немиро. – Рівне :
О. Зень, 2008. – 304 с.
Споконвіку, з діда-прадіда українське весілля справляли, як того вимагав звичай. Сватання, заручини, підготовка
до весілля, випікання короваю, саме весілля – викуповування нареченої, підготовка до вінчання, батьківське благословення, святковий обід, поділ короваю, дарування чоботів,
пов'язування хустки молодій тощо – все це супроводжувалося піснями, примовками, танцями. Це дійство, таке багате,
насичене традиціями і звичаями, зі своїми особливостями у
кожній окремій місцевості, на жаль, відходить у минуле. Тому ця книжка є дуже важливою для відродження національних традицій.
Упорядник цього видання, науковець Рівненського
державного гуманітарного університету Марія Немиро сподівається, що відтворені у книзі весільні обряди зацікавлять
не лише молодих людей, але й працівників культури, учителів. краєзнавців та етнографів з усієї України й тих близьких і далеких країв, де українці живуть волею долі.
ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
81. Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста /
С.М. Гончаров, Н.В. Кушнір ; за ред. проф. С.М. Гончарова. – Рівне : НУВГП, 2008. – 268 с.
Тлумачний словник-довідник економіста підприємства
містить 2250 основних економічних термінів (загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та ін.) з їх російськими відповідниками.
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Словник буде корисним для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, учителів, економістів, менеджерів, державних службовців, а також для всіх, хто вивчає ринкову економіку.
82. Кір'янов В.М. Організація, планування та управління будівництвом водогосподарських систем: підручник / В.М. Кір'янов. – Рівне : НУВГП, 2007. – 244 с.
У підручнику викладено основні положення організації, планування та управління будівництвом водогосподарських систем. Висвітлено особливості водогосподарського
будівництва, питання організації проектно-вишукувальних
робіт, проектування організації будівництва та виконання
робіт, основи потокової організації будівництва, календарного планування та виробничої бази будівництва, управління будівельним виробництвом тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Гідромеліорація”. Може бути використаний студентами
будівельних спеціальностей, спеціальності „Економічна кібернетика”, „Менеджмент організацій”.
83. Костриченко В.М. Ціноутворення. Навч.-метод.
посіб. для самост. вивчення дисципліни: Кредитномодульна система організації навч. процесу / В.М. Костриченко. – Рівне : НУВГП, 2008. - 118 с.
Навчально-методичний посібник містить програму
навчальної дисципліни, рекомендації щодо вивчення
окремих тем, плани практичних занять, проблемні задачі
та аналіз ринкових ситуацій (кейсів), тематику, методичні
поради до виконання самостійної роботи та індивідуального навчально-дослідного завдання, тренінгові тестові
програми. Може використовуватися при самостійному
вивченні дисципліни "Ціноутворення" в умовах кредитномодульної організації навчального процесу студента50

ми економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
84. Кристопчук Т. Організація діловодства та етика
професійного
спілкування
землевпорядників
/
Т.Кристопчук ; за наук. ред. С.О. Сисоєвої. – Рівне : Овід,
2007. – 352 с.
Посібник створено для модульно-рейтингової організації навчального процесу. Структура посібника передбачає
можливість його застосування в електронному варіанті з використанням сучасних комп'ютерних програм, що забезпечує індивідуальний та диференційований процес навчання,
можливість здійснення контролю із зворотним зв'язком.
У посібнику розглянуто загальні правила документування управлінської системи Держкомзему, зміст та правила
ведення основних земельно-правових документів, що регулюють земельні відносини в державі, відповідно до діючих
вимог стандартів у землевпорядній службі.
Посібник призначено для використання при вивченні
дисциплін „Основи стандартизації, сертифікації і метрології”, „Організація діловодства”, „Українська мова за професійним (землевпорядним) впорядкуванням” у вищих навчальних закладах для спеціальності „Землевпорядкування”.
85. Левицькі С.О. Організація обліку: навч. посіб. /
С.О. Левицькі. – Рівне : НУВГП, 2008. – 220 с.
У навчальному посібнику розкриваються особливості
організації бухгалтерського обліку та фінансового аналізу
для суб'єктів підприємницької діяльності з урахуванням вимог плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, податкового законодавства.
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних
закладів (спеціалістів, магістрів), які навчаються за фахом
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„Облік і аудит”. Книга буде корисною також керівникам
підприємств, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всім,
кого цікавить організація бухгалтерського обліку в різних
галузях національної економіки.
86. Лисюк B.C. Гроші та кредит: Навч. посіб. / В.С. Лисюк. – Рівне : О. Зень. - 2008. - 248 с.
У посібнику розкрито суть і функції грошей, теорій
грошей, грошового обороту, грошової системи. Розглянуто
загальні основи формування і функціонування грошового
ринку, природу інфляції, кредитні і валютні відносини,
суть, види та інструменти грошово-кредитної політики.
Зміст посібника в логічній послідовності відображає
структуру курсу. Кожна тема, яка розглянута в навчальному
посібнику, містить перелік теоретичних питань, основних
термінів та категорій, що є обов'язковими для вивчення,
стислий виклад цих питань у вигляді структурно-логічних
схем, рекомендовану літературу до вивчення теми.
Навчальний посібник складений відповідно до типової
навчальної програми курсу „Гроші та кредит" для економічних факультетів вищих закладів освіти України.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться сучасними питаннями теорії грошей.
87. Прохорова М.Е. Діяльність транснаціональних
компаній в умовах глобалізації світової економіки: Монографія / М.Е. Прохорова. – Рівне : О. Зень, 2007. - 290 с.
Дана монографія присвячена вивченню діяльності
транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки. Розглянуто тенденції розвитку транснаціонільного сектору на зламі тисячоліть, відносини держав і
транснаціональних корпорацій та суперечливий характер
впливу діяльності ТНК на навколишнє середовище.
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Робота розрахована на викладачів і студентів вищих
навчальних закладів, фахівців у галузі міжнародних економічних відносин, а також тих, хто цікавиться проблемами
світового господарства.
88. Тимейчук Т.Б. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Інтерактивний комплекс навч.метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навч. процесу / Т.Б. Тимейчук, А.П. Сиротинська. –
Рівне : НУВГП, 2008. – 110 с.
Навчально-методичний посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лабораторних робіт, тематики самостійної та індивідуальної роботи, приклад тестової програми, список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни в умовах кредитномодульної системи організації навчального процесу студентами спеціальності 7.050106, 8.0500106 „Облік і аудит”

Політика і політичні науки
89. Державотворці. „Просвіта” Рівненщини на шляху
до української України (1917 - 2007) : Збірник ст., матеріалів та док., присвячених 90-річчю створення „Просвіти”
на Рівненщині / упоряд. М. Федоришин. – Рівне : О. Зень,
2008. – 234 с. : іл.
„Просвіта” – це найстаріша українська громадська організація на теренах Рівненщини. Саме вона формувала світогляд Українця в умовах різних окупацій, свідомо торувала
шлях до Соборної держави Україна, ім'я якої нині є на карті
світу. У ювілейному збірнику, присвяченому цій величній
даті, йдеться про етапи діяльності Товариства, його історію й сьогодення. Про подвижників національної справи,
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про здобутки і втрати на шляху до здобуття Україною незалежності. Висвітлено діяльність окремих районних, міських
та сільських осередків „Просвіти” ім. Тараса Шевченка у Рівненській області.
90. Міськова І.В., Міськова-Горобець М. „Ну і що ж,
як прийдеться нам вмерти...” / І.В. Міськова, М. МіськоваГоробець. – Рівне : С.Б. Нестеров, 2007. – 144 с.
Життя визначається не кількістю прожитих років, а
вмістом, що наповнює їх. Ця книга про Олександру (Лесю)
Міськову (в заміжжі - Шевчук), жінку, яка прожила коротке,
але яскраве життя. Україні віддала вона своє серце, душу,
свій талант.
„...так яскраво, так щедро і по-людські гарно прожити
відміряний життєвий шлях вдається лише тим, хто має особливий талант, жертовність, безмежну відданість Батьківщині” (М. Косарєва, старший референт товариства „Просвіта”)
Книга розрахована на широке коло читачів, небайдужих до долі України.
91. Піяр Т. Наша доля – Союз українок / Т. Піяр. – Костопіль : Роса, 2008. – 80 с.
У книзі розповідається про Союз українок, створений
на початку ХХ століття. На сторінках видання наведено віхи
становлення цієї жіночої громадської організації, яка об'єднала українських жінок в єдиному бажанні бачити сильною,
багатою, розвинутою духовно свою рідну батьківщину.
Українські жінки ставили за мету піднесення духовності жіноцтва України, ведення просвітницької роботи з історії,
культури, моралі, християнської етики, виховання дітей в
християнсько-національному дусі, соціальний захист, формування національної свідомості, громадської активності
жінок.
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Авторка розповідає про відомих та мало знаних жінок
Рівненщини, які самовіддано та наполегливо працювали заради утвердження вільної України.

Наука. Освіта
92. Вербець В.В. Моніторинг навчального процесу:
Навч.-метод. посіб. / В.В. Вербець. – Рівне : РДГУ : Ін-т соц.
дослідж., 2008. - 59 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний
матеріал, який спрямований на розкриття методології та
методики проведення моніторингу навчального процесу
вищого освітнього закладу. Пропонується технологія проведення моніторингу у визначенні рейтингу досягнень окремого викладача на основі доповнених та трансформованих
автором праці методик, розроблених та апробованих в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) та в Переяслав-Хмельницькому
державному педагогічному інституті ім. Г. Сковороди. Особлива увага приділяється визначенню основних вимог та
показників, дотримання яких забезпечує здобуття надійної
та об'єктивної інформації для побудови рейтингу досягнень
окремого викладача.
Видання може бути корисним магістрам, викладачам,
завідувачам кафедр та деканам факультетів у справі налагодження моніторингу досягнень як окремого викладача, так і
загалом кафедри, факультету, університету.
93. Давидюк Н.Ю. Розвиток професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів
засобами проектної діяльності. (З досвіду роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педа55

гогічної освіти) / Н.Ю. Давидюк ; за заг. ред. М.А. Віднічука, к.п.н., ректора РОШПО. – Рівне : Волин. обереги, 2008.
- 98 с.
В посібнику розкриваються актуальні питання розвитку професійної компетентності методистів позашкільних
навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної
освіти на основі застосування методу проектів. Видання узагальнює досвід роботи з даної проблеми та визначає перспективу застосування методу проектів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Видання адресоване директорам, методистам позашкільних навчальних закладів, викладачам та науковометодичним працівникам інститутів післядипломної педагогічної освіти.
94. Дем'янюк Т.Д. Інноваційні технології трудового
виховання учнів : навч.-метод. посіб. / Т.Д. Дем'янюк [ та
ін. ]. – К. ; Рівне : Волин. обереги, 2008. – 176 с.
У навчально-методичному посібнику на основі досліджень і аналізу досвіду роботи експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня – Семидубського аграрного ліцею – ЗОШ І–ІІ ст., розкриваються концептуальні
засади трудового виховання учнів, освітньо-виховні технології навчально-виховного процесу, графічно-візуальне його
відображення.
Розрахований на вчителів, керівників загально-освітніх
навчальних закладів І–ІІІ ступенів, гімназій, ліцеїв, студентів
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, методистів методичних кабінетів.
95. Малафіїк І.В. Системність - якість знань / І.В.
Малафіїк. – Рівне : РДГУ, 2008. - 383 с.
Монографія присвячена проблемі формування системності знань як їх якості. Показано, що системність
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знань - це якість, яка є результатом інтеграції властивостей
системи знань у цілісність. Розкриваються шляхи її формування в учнів старших класів. Розрахована на професорськовикладацький склад вищих навчальних закладів, докторантів і аспірантів, вчителів.
96. Овдійчук Л.М. Дитяча література. Модульний
курс для студ. філол. ф-тів : навч.-метод. посіб. / Л.М. Овдійчук. – Рівне : [б.в.], 2008. - 304 с.
У пропонованому посібнику розглядається процес становлення та розвитку української і зарубіжної дитячої літератури.
Посібник побудований за модулями, що дає можливість структурувати навчальний матеріал у систему та сприяє свідомому засвоєнню знань у повному обсязі. Два змістових модулі у свою чергу складаються із 9 тематичних модулів, що передбачають виклад теоретичного матеріалу, тести,
запитання та завдання для самоконтролю, самостійної та індивідуальної роботи.
Для студентів університетів та педагогічних інститутів
із спеціальності «Українська мова та література» та «Зарубіжна література»; може бути корисна вчителям-словесникам
та студентам педагогічних коледжів.

ЗМІ (книга, печать).
97. Шаповал Ю.Г. Особистість журналіста : текст лекції / Ю.Г. Шаповал. - Рівне : М. Дятлик, 2008. – 36 с.
Автор у своїй лекції визначає місце публіцистики в духовній культурі та суспільному житті суспільства. Розкриває
процес пізнання дійсності журналістом, творчі процеси у
журналістській діяльності, яка по суті є цілісним, специфічним способом життя.
57

98. Шаповал Ю.Г. Відображення у журналістиці :
текст лекції / Ю.Г. Шаповал. – Рівне : М. Дятлик, 2008. – 36
с.
Журналістська інформація є результатом пізнання,
творчого осмислення та відображення журналістом певних
сторін дійсності. Про виражально-зображальні можливості
журналістики, розуміння загальних і психологічних особливостей відображення, виявлення закономірностей відображення дійсності журналістом, про особливості світосприймання журналістом у процесі формування світогляду аудиторії тощо йдеться у лекції.
99. Шаповал Ю.Г. Радіожурналістика : текст лекції /
Ю.Г. Шаповал. – Рівне : М. Дятлик, 2008. – 40 с.
У своїй лекції автор розповідає про радіожурналістику,
яка в своєму історичному розвитку викристалізувалась у
функціонально оригінальний і зображально повнокровний
канал масової комунікації, що послуговується звуковими зображальними засобами, які можуть оперативно охоплювати
інформацією практично необмежену слухацьку аудиторію.
100. Шаповал Ю.Г. Телевізійна журналістика: навч. посіб. / Ю.Г. Шаповал. – Рівне : М. Дятлик, 2008. –
112 с.
У навчальному посібнику розкривається не тільки
спорідненість тележурналістики з іншими методами документування дійсності, але й її своєрідність, яка заключається, зокрема у синтезі зображальних засобів телебачення і інших знакових систем. Це здатність фіксувати
світ в єдності його головних форм існування – у фактичній єдності простору й часу засобами зображення і слова.
Тут багато специфічних аспектів, пов'язаних із „синхронізацією” простору дійсного й відображеного, зі „спресовуванням” часу дійсного й умовного, екранного; з
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поверненнями до минулого й паралельним „монтажем” різноманітних просторових форм у різних часових відрізках...
В кінці посібника вміщено зміст і структуру, теми занять, список літератури.

Бібліотечна справа.
Бібліотекознавство. Бібліографія
101. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 23 квітня 2007 р.
Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії». – Рівне : РДГУ, 2007. - 75 с.
102. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.
Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії». – Рівне : РДГУ, 2008. - 76 с.
У збірниках, складених на основі матеріалів секції наукових конференцій, проведених кафедрою бібліотекознавства і бібліографії РДГУ, вміщено тексти і тези доповідей, у
яких розглядаються актуальні питання книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії в Україні та інформаційних
технологій.
103. Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. В.П. Ярощук, С.П. Ступницька. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 16 с.
У запропонованому виданні подається рекомендаційний документ, розроблений Громадською організацією „Рівненське обласне відділення Української бібліотечної Асоціації” (РОВ УБА), який призначений на
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допомогу організації роботи бібліотек області у сучасних
умовах сільської місцевості.
104. Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань: Збірник ст. та повід. / Рівнен. держ. обл. б-ка ;
відп. ред. Р. Щербан ; уклад. та ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне :
А. Брегін, 2008. – 112 с.
Видання містить статті та повідомлення Міжнародної
науково-практичної конференції „Сільська бібліотека на
етапі розвитку суспільства знань”, яка відбулась 29-30 вересня 2008 року у м. Рівному.
У статтях розкривається роль та значення сільської бібліотеки як інформаційного та культурного центра для сільської громади. Висвітлюються напрямки діяльності та головні тенденції розвитку сільської бібліотеки на сучасному
етапі.
Збірник буде корисним для бібліотечних працівників,
викладачів та студентів бібліотечних спеціальностей.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ.
Мовознавство
105. Косолапов B.I. Англійська мова для студентів,
які вивчають геодезію та геоінформатику: Навч. посіб. /
В.І. Косолапов. - Рівне : НУВГП, 2008. - 252 с.
Мета посібника - допомогти студентам навчитись читати літературу зі спеціальностей "Землевпорядкування і
кадастр" та "Геоінформаційні системи та технології", викладати свої думки відповідно до запропонованих ситуацій, вести бесіду та обмінюватись фаховою інформацією.
Добір фактичного матеріалу для вироблення навичок
адекватного сприймання спеціальних текстів та завдання з
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ключами-відповідями уможливлюють практичне використання набутих теоретичних знань.
106. Кропивко С.М., Кропивко І.М. Іспанськоукраїнсько-російський
та
українсько-російськоіспанський словник водогосподарських термінів / С.М.
Кропивко, І.М. Кропивко. – Рівне : НУВГП, 2008. – 244 с.
Словник містить понад 2500 термінів, які широко вживаються у сучасній фаховій літературі та охоплює основні
напрямки водогосподарської діяльності. У словнику представлено терміни з гідрології, гідравліки, гідрогеології, гідротехнічного будівництва, гідротехнічних меліорацій, сільського господарства, водопостачання та водовідведення.
Словник складається з двох частин (іспанськоукраїнсько-російського словника та українсько-російськоіспанського словника), що містять приблизно однакову кількість термінів.
Цей словник буде корисним для спеціалістівгідротехніків, перекладачів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів при перекладі іспанською мовою наукових робіт водогосподарського напрямку, а також при користуванні
іспаномовною фаховою літературою.
107. Семенова Н.А. Англо-український довідник зворотів наукового дискурсу / Н.А. Семенова. – Острог : Studio 2Design, 2008 – 124 с.
Незаперечним фактом є зростання кількості курсових,
дипломних, магістерських та дисертаційних робіт англійською мовою. Базою наукового тексту є стійкі полілексемні
утворення наукової тематики, які забезпечують мовне вираження біль-менш постійних елементів загального процесу
наукового пізнання, що незалежно від теми дослідження
складається із таких етапів, як гіпотеза і перспектива, збір
даних, організація та систематизація матеріалу, верифіка61

ція, висновки.
Довідник складається з двох частин. Перша частина містить дев'ять розділів, у яких подано стійкі полілексемні
звороти загальнонаукової тематики. Кожен розділ складається з певної кількості підрозділів. Подані в них фрази та
мовні кліше допоможуть у викладі навчально-наукового тексту. Друга частина включає чотири розділи, що присвячені
типовим фразам, які зустрічаються у заголовних виразах довідника, включаючи факультативні та варіативні компоненти.
Цей довідник допоможе у вирішенні проблеми добору
мовних засобів для передачі наукової інформації англійською мовою.

Фольклор
108. Волинь у фольклорно-етнографічних писаннях
Миколи Костомарова / підгот., упоряд. С. Шевчук. – Рівне
: Волин. обереги, 2007. – 252 с. : іл.
Ця книга присвячується 190-річчю від дня народження
визначного всеслов'янського вченого - історика, фольклориста, етнографа, педагога, письменника, літературознавця,
мистецтвознавця, журналіста, організатора та активного
члена Кирило-Мефодіївського братства і приятеля Тараса
Шевченка Миколи Костомарова. У 1844-1845 рр. він працював учителем Рівненської гімназії і розгортав наукові студії з
вивчення народної пам'яті про Богдана Хмельницького
періоду національно-визвольної боротьби українського народу проти поневолення.
До книги увійшли автобіографічні спомини М. Костомарова про перебування на Волині, збірник «Народні
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пісні, зібрані в західній частині Волинської губернії в 1844
р.» (надрукований у Саратові у «Малорусском литературном сборнике» 1859 р., вперше в Україні передрукований у
1930 р. М. Грушевським). Цей збірник волинських пісень
став раритетом і був вміщений до рівненського видання.
Публікуються вперше пісні, взяті з листування М. Костомарова з К. Сементовським під час проживання у Рівному, та
записи волинського фольклору молодого вченого, що
пізніше ввійшли до монографії «Богдан Хмельницький».
Підготовка, упорядкування тексту, післямова, підбір
фотоілюстрацій кандидата філологічних наук Степана
Шевчука.
Видання розраховане на науковців, викладачів,
студентів вищих навчальних закладів, учителів середніх
шкіл та шанувальників рідного краю та його історії.
109. Ковальчук В. Народна музика Рівненського Полісся: Обрядові пісні / В. Ковальчук ; ред. Ю.П. Рибак. –
Рівне : Волин. обереги, 2008. - 188 с. : іл., ноти.
Антологія обрядових мелотипів північних районів Рівненщини містить 86 вокальних зразків сезонно-трудового,
календарного та родинного циклів. Матеріали зібрані упродовж 1986-2001 pp. Віктором Ковальчуком на чолі колективу
співробітників Етнокультурного центру "Веснянка" Рівненського Палацу дітей та молоді. Музичні твори упорядковано
за жанрово-типологічним принципом і доповнено примітками та покажчиком пісенних типів. Видання ілюстроване
експедиційними фотографіями.
Більшість творів публікується вперше.
Збірник адресується етнографам, етномузикологам, діалектологам, краєзнавцям і всім шанувальникам традиційної народної культури.
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Літературознавство
110. Александр Кондратьев: исследования, материалы, публикации / отв. ред. Е.М. Васильев. – Рівне : Волин.
обереги, 2008. - 256 с.
До збірки увійшли наукові статті і матеріали учених
України, Росії і США, присвячені життю і творчості російського поета, прозаїка, перекладача, літературного критика,
видного представника культури Срібного століття Олександра Олексійовича Кондратьєва (1876 - 1967). До книги входить також републикація дослідження А.А. Кондратьєва
«Граф А.К.Толстой. Материалы для истории жизни и творчества» (1912) і маловідома рецензія Ніни Петровської на
збірку розповідей письменника «Улыбка Ашеры» (1911).
111. Бестюк І. А. Теоретичні та історико-літературні
аспекти модерного міфологізму (неоміфологізму): Спецсемінар з історії укр. л-ри : навч.-метод. посіб. / І.А. Бестюк. – Рівне : О. Зень, 2008. - 48 с.
Міф вважається кодом національного варіанту раннього українського модернізму кінця XIX - початку XX ст.
Неоміфологізм - умовний означник нової естетики, зманіфестованої структурою міфу й обряду у творах М. Коцюбинського, Лесі Українки, Олександра Олеся, С. Черкасенка, О. Кобилянської, М. Яцкова, В. Стефаника, Марка Черемшини та ін. Іманентно придатною методологією у трактуванні поетики текстів цієї літературної епохи стає міфологічна (архетипна) критика. Концептуальна ідея навчально-методичного посібника - організація роботи на
спецсемінарських заняттях за принципами синхронії
(«вчитування», заглиблення в архаїку неоміфологічного
твору) та діахронії, що уможливлюють міждисциплінарний підхід (література й музика, література й живопис) та
компаративна методика (література українська і світо64

ва, модерна й постмодерна). З цією метою у посібнику вміщено низку додатків до занять: художні тексти, репродукції,
стаття.
Посібник розрахований на студентів-старшокурсників.
Розроблені плани спецсемінарських занять можуть прислужитися до написання курсових, бакалаврських, дипломних,
магістерських робіт.
112. Бондючна Ю. Василь Басараба: Літ. портрет / Ю.
Бондючна. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 34 с.
Ця книжка – нарис про життя і творчу діяльність члена
Національної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені Валер'яна Поліщука, відомого рівненського поета і прозаїка Василя Басарабу.
113. Крупка М.А. Українська жіноча проза: дві епохи,
дві версії : монографія / М.А. Крупка. – Рівне : О. Зень,
2008. – 216 с.
Монографія є комплексним дослідженням української
жіночої прозової творчості від кінця ХІХ до початку ХХ століття на тлі європейського феміністичного руху із залученням сучасних інтерпретаційних стратегій. Аналіз творів
українських та іноземних авторок, робить можливим нове
осмислення вітчизняної концепції жіночої творчості у міжнаціональному контексті. Українська проза розглядається в
аспекті пошуку інтелектуальної жіночої традиції, зокрема
описується становлення, художньо-естетичні засади та текстуальне втілення жіночого літературного дискурсу.
114. Сафоник Ф. Літературна Володимиреччина:
(літ.-краєзн. путівник) / Ф. Сафоник ; ред. С. Скібчик. –
Володимирець : Володимирец. друк., 2008. – 96 с.
Федір Савич Сафоник є автором багатьох краєзнавчих
публікацій в періодиці. Окремими виданнями вийшли
краєзнавчий нарис «Сварині» (2006), народознавче
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дослідження «Що край, то звичай» (2007), методичний посібник «Людина починається з добра» (2007).
У новому виданні автор представляє читачам літературну карту Володимиреччини та пропонує розповідьекскурсію про літературні місця краю, про самодіяльних і
професійних майстрів слова, яким дала натхнення для творчості поліська земля, про відомих письменників, що побували тут в різні часи.
115. Сокіл Т.Г. Історія України в драматургії Миколи
Костомарова / Т.Г. Сокіл. – Рівне : Волин. обереги, 2007. –
40 с.
Брошура висвітлює одну з вагомих граней діяльності
українського та російського історика, письменника (поета,
прозаїка, драматурга), літературознавця, етнографа, фольклориста та публіциста, організатора та члена КирилоМефодіївського братства, приятеля Т. Шевченка – Миколи
Костомарова, який зробив великий внесок у становлення та
розвиток української історичної драми.
Для філологів, театрознавців-викладачів, студентів,
учителів ЗОШ, усіх, хто цікавиться історією розвитку літератури, театру, етнографії та фольклористики.
116. Янковська Ж.О. Фольклористична діяльність
Пантелеймона Куліша. Монографія / Ж.О. Янковська. –
Острог : Остроз. академія, 2007. - 182 с.
Особистість Пантелеймона Олександровича Куліша,
безсумнівно, складна, багатогранна. Відомий як видатний
майстер художнього слова, історик, публіцист, перекладач,
видавець, майстер епістолярного жанру, мислительфілософ. У монографії зроблено спробу розкрити ще одну
грань його особистості. П. Куліш як науковець зробив ще й
неоціненний внесок у галузь фольклористики, під впливом
життєвих обставин сформувавшись сам як шанувальник народної творчості, створивши власну школу і методологію за66

пису фольклору, видавши фольклорно-етнографічний збірник «Записки о Южной Руси».

Художня література
117. Бабій С. Дорогою долі : повісті, оповідання, статті / С. Бабій. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 256 с.
Степан Бабій автор 20 поетичних збірок, трьох книжок
прози і трьох книжок публіцистики. Співавтор і ведучий чотирьох телефільмів про Т.Г. Шевченка, телефільмів „Одержима” (про Л. Українку) і „Гурбі”. Лауреат обласних літературних премій ім. Світочів та В. Поліщука.
Ця книга про життєву та творчу долю людини, про
життя у його яскравих колізіях та перипетіях.
118. Бабій С. О. Спротив. Літ.-худож. вид. : Понад 150
віршів про Україну / С. Бабій. – Рівне : М. Дятлик, 2007. –
168 с.
У поетичних рядках – неприхований біль, відчай та переживання за рідну Батьківщину. Трагізм збірки залишає
болісне відчуття у душі кожного, кому небайдужа доля
України та її майбутнє.
119. Барабаш І.Л. Денники матері / І.Л. Барабаш. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 166 с. : іл.
Денники матері – записки жінки, що виховує двох синів. Молода мати переповідає події з життя своїх хлопчиків,
коментуючи їх через роки у літньому віці й залишаючи читачеві простір для роздумів про виховання власних дітей.
120. Басараба В. Смак сонця : поезії / В. Басараба. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 164 с.
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Василь Басараба живе і працює в Рівному. Автор багатьох поетичних книг, краєзнавчого нарису „Нобель на озері
Нобель”, книги художньої прози „Оксамитовий вітер”. Лауреат літературної премії ім. Валер'яна Поліщука, член Національно спілки письменників України.
У новій книжці вміщено твори з попередніх збірок, а
також нові вірші та поеми. Автор сповідається в любові до
рідного краю, прагне осмислити суть людського життя у
просторі і часі, долю народу на історичних перехрестях, на
вічному шляху з минулого в майбутнє.
121. Береза М. Коли трава вигуляла: Новели. / М. Береза. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. - 108 с.
До нової книги члена Національної спілки письменників України Миколи Берези увійшли новели, написані в різні роки. Збірка, яка містить три розділи, укладена з новел
прозових, поетичних і документальних.
Мова автора проста й хвилююча, манера письма щира
й довірлива.
122. Береза М. Очі ожинові: лірика / М. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 68 с.
До нової поетичної збірки члена Національної спілки
письменників України Миколи Берези „Очі ожинові”
увійшли освячені світлим почуттям щирої любові ліричні
вірші, написані в різні роки.
Незайманість першого кохання, зустрічі й розлуки на
життєвих дорогах, щастя людського взаєморозуміння й зажура ліричних героїв книги за втраченими почуттями – усе
це під пильним і проникливим поглядом поета, письмо якого приваблює простим і довірливим стилем образної сповіді.
123. Билиба Т.В. Переплетение судеб / Т. Билиба. –
Рівне : О. Зень, 2008. - 60 с.
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Збірка поезій молодої рівненської авторки — лікаря за
фахом — торкається найпотаємніших струн серця, таїни
почуттів.
124. Бойчук В.А. Бентежний слід полинової любові:
Оповідання, новели, етюди, есе, образки / В.А. Бойчук. Рівне : В.А. Лапсюк, 2008. - 168 с.
У новій книзі Василя Бойчука - реальні, хвилюючі картини з життя, глибокі філософські роздуми про долі людей,
про буденність, про радість і смуток... Кожен твір залишає
глибокий слід у душі і пам'яті читача, спонукає до роздумів.
Сама ж книга закликає до доброти, любові до життя, до рідної землі й до ближніх...
125. Бондючна Ю. Спадок: Поезії / Ю.Бондючна. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 60 с.
Юлія Іванівна Бондючна - родом із Тернопільщини.
Закінчила факультет української філології Рівненського
державного гуманітарного університету, магістратуру. Займалася в народному колективі літературного об'єднання
«Поетарх» Рівненського міського палацу дітей та молоді.
Учасниця Всеукраїнської наради молодих літераторів (Коктебель, 2005). Авторка книжки «Не ходіть по душах». Член
Національної спілки письменників України.
Осмислення буття, життєві пріоритети, некрикливий
патріотизм – основа поетичного світу Юлії Бондючної.
126. Боровець Б. На своїй землі: драма на 2 дії, 5 картин з прологом і епілогом. За спогадами Тараса БульбиБоровця „Армія без держави” / Б. Боровець. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 72 с.
Йдеться про історію нашого краю, нашого народу. Суперечливу й трагічну. Неупереджений погляд у минуле можливий лише тоді, коли правда (якою б гіркою не була) про
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події, постаті не замовчується, не викривлюється, а всебічно
та правдиво розкривається через документи, спогади, свідчення учасників і очевидців...
127. Велесик П. Гніздо в кишені : Оповідання / П. Велесик. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 88 с. : іл.
У новій книзі Петра Велесика зібрані розповіді очевидців та особисті спостереження автора про звірів та птахів. За
своїм художнім написанням, осмисленням побаченого – це
справжні оповідання, героями яких є такі різні, такі цікаві
звірята та крилаті друзі.
128. Велесик П.Я. Голуба вуздечка: Поезії / П. Велесик. – Костопіль : Роса, 2008. - 88 с.
П. Велесик відомий рівненський поет, Заслужений журналіст України. Автор п'ятнадцяти книг поезії та прози, які
вийшли у видавництвах „Радянський письменник”, „Молодь України”, „Каменяр”, „Азалія”, багатьох колективних
збірників та ін.
На тексти П. Велесика написано кілька десятків пісень.
Його поезії перекладались на білоруську, тувинську та російську мови. Лауреат літературної премії ім. Валер’яна Поліщука, член Національної спілки письменників України.
У новій поетичній збірці віддзеркалився авторський
погляд з високості життєвого зеніту на животрепетні проблеми сьогодення.
129. Войнарович А. Шляхами янголів: Роман / А.
Войнарович. – Рівне : М. Дятлик, 2008. -176 с.
Анна Андріївна Войнарович – член Національної спілки письменників України. Автор декількох поетичних книг
для дітей і дорослих. „Шляхами янголів” – перший прозовий твір авторки, про який сама вона каже так:
„Ця книжка - про жіноче щастя, хоча й соціальні проб70

леми - як складові долі кожного окремого життя - незаперечне впливають на все. Сьогодні віра, на відміну від тої, втратила своє оптимістичне звучання і стала звичайним словомсимволом. А от прагнення бути щасливим лишилося!”.
130. Гаврилович Г. Вечірній автобус / Г. Гаврилович. –
Рівне : Волин. обереги, 2008. - 98 с.
Любов до батьківських порогів, до рідного поліського
краю, до коханого, легка елегійна зажура за тим, що відбуло
і вже ніколи не повернеться, - такі основні тематичні й емоційні домінанти творів, що увійшли до цієї збірки.
Вірші авторки привертають увагу народнопісенною
мелодикою, традиційною для народної творчості образною
системою. Близькі кожному з нас мотиви її лірики: кохання,
родинні стосунки, залюбленість у барвисту і щедру довколишню природу, патріотичні усвідомлення. Чітка ясність
думки, виразна окресленість поетичного малюнку роблять
рядки її поезії переконливими, повчально афористичними.
131. Горбукова Т.И. Среди миров. Стихотворения /
Т.И. Горбукова. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 160 с.
Багатогранна особистість, тонка поетеса, талановита
людина Тетяна Горбукова завжди знаходиться понад: понад
прозою життя, понад буденністю, понад бездарністю... Вона
хореограф, педагог, відмінник освіти України, керівник літературного об'єднання „Поетарх”, режисер, актриса... І
справжній поет.
У віршах автора пульсують високі людські емоції, чарують мелодія слова та поезія думки. Вражає відвертість без
тіні фальші чи пихливості, лірична достеменність, які викликають відчуття щемливого співпереживання.
Збірка «Среди миров» складається з трьох книг: «Серебряная нить», «Бисер», «Вулик думок».
Видання ілюстровано витонченими, довершеними ро71

ботами художника С.Н. Элояна «Лодочник», «Ангел, играющий для звезды», «Звон», «Ангел, играющий на трубе».
Передмова Бориса Чичибабина.
132. Грицай А.Ю. Бандура – душа моя: Збірник поезії
різних років / А.Ю. Грицай. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. –
100 с. : іл.
Ім'я Анатолія Грицая широко відоме на Волині й в
Україні не лише як поборника, шанувальника та оспівувача
бандури, викладача і вихователя плеяди бандуристів, творця кобзарської школи у Рівненському музичному училищі, а
й як оригінального поета і композитора.
Любов до України, до кобзарської діяльності будили в
ньому сили для громадської роботи. Маючи талант до поезії,
він пише вірші про улюблену бандуру - виразника його душі і дум. Разом з нею він оспівує чарівне Полісся, наш пісенний край. Його непокоять думки про долю рідної мови, про
долю України. Вірші звучать то ніжно і гнівно, то лірично і
задумливо, але завжди правдиво і мужньо, коли йде мова
про свій народ. Про це переконливо свідчать його поезії,
представлені читачеві у книзі «Бандура - душа моя».
За життя Анатолій Грицай публікувався в низці періодичних видань. Проте його поетичний доробок мало відомий українському читачеві. Посмертне видання збірника
Анатолія Грицая, який вмішує його кращі вибрані твори,
буде тією духовною даниною синові - співцеві України, який
високо підняв факел прометеївського вогню кобзарства, поетові - патріотові України, чия самобутня творчість має бути
відомою не лише на Волині, а й в Україні.
133. Грищенко О. Україна моїх блакитних днів: Спогади / О. Грищенко. – Рівне : М. Дятлик, 2008. - 278 с. : іл.
Олекса Грищенко (1883-1977) - один з чільних
майстрів пензля XX ст. Мистецтвознавець, мемуарист,
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українець за походженням, який, здобувши світову славу за
кордоном, залишився вірним своїй Батьківщині (хоча більше 70 років свого життя перебував за її межами). Він шляхетно і щиро освідчився в любові до рідній землі книгою
"Україна моїх блакитних днів" (1958 р.). У ній - вдячна пам'ять митця про дитячі й юнацькі роки, про українські звичаї, традиції, побут, про колоритних людей, які його оточували. Книга вражає багатством описів, соковитою милозвучною мовою, теплом родинного затишку, злагоди і любові.
134. Гуменюк П.М. Цвіт і сніг на споришах. Літ.худож. та докум.-іст. вид. / П.М. Гуменюк. – Рівне : О. Зень,
2008. - 208 с.
П.М. Гуменюк презентує історичний нарис про хутір
Од бережки, а також цікаві новели і оповідання, невигадані
історії, прикметні начерки, поезію. І все це виписано з життєвих реалій, з глибокою щирістю, високим емоційним підйомом і філософським осмисленням. Автор проповідує добро і правду, майстерно проникає в лабіринти душевних
почувань своїх героїв. Використовуються яскраві епізоди,
добірна мова. Ця книга здатна викликати захоплення і схвильованість, багато чого навчити. Адже в ній надзвичайно
цінне для сьогодення – висока домінанта моралі.
135. Гусовський М. Пісня про зубра = Carmen de
statura feritate ac venatione bizontis : [поема] / М. Гусовський ; Рівнен. міськ. об-ня т-ва „Просвіта” ; пер. з латин. А. Содомори. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 126 с.
: іл.
Називатися вітчизною видатного поета-латиниста
Миколи Гусовського воліли б чотири держави: білоруська, литовська, польська, українська енциклопедії включають дані про його життя і творчість, вважаючи причет73

ним до рідної культури і історії. Це одна із тих постатей, які
„хоча й тяжіють до однієї із слов'янських літератур, але вписуються своєю творчістю й в інші”. Відомий гуманіст, один з
найбільших слов'янських латиномовних поетів доби Відродження народився у Великому литовському князівстві на території сучасної Білорусії біля 1480 року. Відомості про життя та діяльність його дужі скудні.
У 1523 році при підтримці польської королеви Бони
Сфорци було видано збірку М. Гусовського “Carmen de
statura, feritate ac venatione bisontis”, до якої увійшли написана на замовлення папи Римського поема „Пісня про зубра” та одинадцять поетичних творів, написаних у Римі.
136. Денисюк М.С. З Україною в серці / М.С. Денисюк. – Рівне : О. Зень, 2008. - 84 с.
До збірки поезій ввійшли соціально-побутові, гумористичні вірші, поеми, оди, вітання тощо. Поезії, які були написані в останні роки, розраховані на читачів, яким не байдуже наше сьогодення і майбутнє України.
137. Дзюба Н. С. За чертой бытия / Н. Дзюба. – Рівне :
[б.в.], 2008. - 80 с.
Ніна Дзюба – автор поетичних збірок „На ветрах времени” (2005), „На перекрестках судьбы” (2006), „Уроки жизни” (2007).
Нова збірка - про життя, в якому – любов і радість, біль
і співчуття, і милування природою, і душевні пошуки, і
спроба зазирнути за межу буття...
Скрізь поетичні рядки проступає людина з душею небайдужою, чутливою до всього прекрасного, що є на світі.
Людина, якій притаманні доброта, любов до рідної землі,
несприйняття неправди й несправедливості...
138. Документ доби: публіцистика Уласа Самчука
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1941-1943 років / упоряд. А. Жив'юк. – Рівне : Рівнен. друк.,
2008. - 456 с. : іл.
Книга публіцистики Уласа Самчука включає передовиці, репортажі, фейлетони, опубліковані ним у газеті «Волинь» та інших легальних українських часописах періоду
німецької окупації 1941-1943 pp. Представлені документи
безсумнівно дозволять читачеві зробити неупереджений висновок. Видання містить вступну статтю, в якій пропонується начерк портрета Уласа Самчука як редактора газети «Волинь» і співробітника німецького пресового агентства в підокупаційному Рівному - столиці рейхс-комісаріату «Україна».
Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, усіх зацікавлених історією України.
139. Єфімчук О. Чари : Новели та легенди / О. Єфімчук.
– Рівне: НУВГП, 2008. – 94 с.
Олена Єфімчук народилася в Рівному. Вчилася у школі,
університеті, закінчила аспірантуру, викладала мистецтвознавство та математику в Національному університеті водного господарства та природокористування.
Стала лауреатом Міжнародного конкурсу імені Олеся Гончара за збірку новел „Юрба” (1998 р.), отримала IV премію видавництва „Смолоскип” 2004 року, була також учасницею Десятого семінару творчої молоді в Ірпені. Редагувала Інтернет-сайт
„Крейда” (www.krejda.org.ua).
За словами члена Національної спілки письменників України Лідії Рибенко - „Далеко не всі твори Олени Єфімчук надаються до розуміння з першого прочитання; частіше спершу заплутуєшся у химерних перипетіях, з'являється враження хаосу...
Але коли вчитуєшся... усвідомлюєш, що насправді це ніякий не
хаос: одне-два речення, іноді одне-два слова виявляються ключовими, і тоді поступово розкручується туго сплетена образна спіраль, – відтак, отримавши код доступу, ти вже насолоджуєшся
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поринанням у кількарівневі світи”. „...це справді елітарна
проза, до того ж позначена високою художністю”.
140. Заворотній О.Т. П'єси на історичні теми / О.Т.
Заворотній ; ред. Л.Г. Рибенко. – Рівне : Рівнен. друк., 2008.
- 640. с.
«П'єси» Олексія Заворотнього написані на історичні
теми. Це повномасштабні, багатопланові твори, що виділяються широким спектром зображення історичних подій, точністю композиційної побудови. У них пов'язані всі драматургічні та жанрові вузли, скрупульозно простежено долю
кожного з героїв із їхнім оригінальним темпераментом, вдачею, колоритним характером.
Вони мають художню реальність та власний розвиток.
П'єси Олексія Заворотнього орієнтовані на сучасних глядачів та читачів і будуть корисними не лише режисерам, акторам-професіоналам, педагогам, працівникам культосвітнгіх
установ, а й студентам мистецьких закладів та просто читачам.
141. Кащук М.К. Акт і факт. Гуморески та сатиричні
мініатюри / М.К. Кащук. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 48
с.
Гострим словом гуморист викриває ледарів, хапуг, бюрократів, протиставляє їм високу людську мораль українських трудівників.
142. Климентовська Я. Антиструктура / Я. Климентовська. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 96 с.
Анатолій Криловець написав про автора такі слова:
„Яна Климентовська – поетеса з Божої милості. Її вірші в цілком модерний спосіб розкривають душу інтелектуально й
духовно багатої, мислячої, діткливо вразливої й імпульсивнопоривчастої людини початку третього тисячоліття. Її поезія –
ірраціональна, урбаністична... Її слова падають важкими кам'яними брилами, оприявнюючи дегуманізований сенс
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нашої технократичної цивілізації та абсурдність буття у світі, з якого вихолощено любов, співчуття та інші ...вічні цінності”.
143. Ковальчук О.І. Тернистим шляхом дисидента /
О.І. Ковальчук ; наук. ред. А.А. Жив'юк ; ред. і упор. М.В.
Корнійчук. – Рівне : Овід, 2007. – 88 с. – (Реабілітовані історією).
У книзі розповідається про долю одного з релігійних
дисидентів у колишньому СРСР, уродженця села Береги
Млинівського району Рівненської області Ковальчук Олександра Івановича. Вміщено автобіографічну розповідь автора, відкритий лист до радянського керівництва та інші документи.
Читач має нагоду з перших уст почути гірку, страшну
правду про гоніння та переслідування віруючих у радянській державі.
Видання підготовлене в рамках загальноукраїнської
програми „Реабілітовані історією”, яка здійснюється відповідно до постанов Верховної Ради України від 6 квітня 1992
р. та Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 р.
144. Кондратюк А.І. Вигнанець: Роман / А.І. Кондратюк. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 536 с.
Роман Андрія Кондратюка «Вигнанець» - це друга частина дилогії «Між двома берегами». Перша частина - роман
«Хутір» - побачила світ у видавництві «Волинські обереги»
2005 року.
Доля героя - творчої особистості - простежується у драматичних ситуаціях другої половини двадцятого століття.
145. Корсунская И.А. Воздушные знаки : избранное :
стихи и проза / И.А. Корсунская. – Рівне : Волин. обереги,
2008. - 516 с.
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Ірина Корсунська - автор декількох поетичних книг.
Нова книга «Воздушные знаки» увібрала в себе найкраще з
віршованих творів автора, а також ряд новел, романмагістеріум «Восьмой», цикл літературознавчих есе про російських поетів минулого і сучасного (А.Ахматова, О. Мандельштам, М. Цвєтаєва, С. Єсенін, І. Бродський, В. Висоцький та ін.).
146. Корсунская И.А. По следу Единорога. Баллады и
другие стихотворения / И.А. Корсунская. – Рівне : Волин.
обереги, 2008. – 76 с.
Ірина Корсунська – автор поетичних збірок „Другая
драма”, „Углубляясь в чащу”, романа „Восьмой”, розповідей, літературознавчих статей, есе. Постійний член Асоціації літераторів „Баюн”. Друкується в альманахах „Яр”, „Ровно Баюнное”, інших виданнях.
До збірки „По следу Единорога” увійшли балади і вірші, написані переважно в останні чотири роки. Глибинна
ставність філософської концепції, інколи афористичність,
майстерне володіння темою разом з оригінальністю її викладення визначають те, що не завжди укладається у парадигму сучасної свідомості. Міфічний єдиноріг, як символ
очищення та сублімації, нерідко був персонажем середньовічних сюжетів. Його слід – це загублений у віках слід сакральної Традиції, на яку в багатьох віршах спирається автор.
147. Кралюк П. Новий апокріф / П. Кралюк. – Рівне :
[б.в.], 2008. – 280 с.
Петро Кралюк увійшов у культурне і літературне середовище Рівненщини стрімко й упевнено. У його творчості
поєднується творчий пошук зі старим добрим реалістичним
письмом. Створені ним прозаїчні твори яскраво вирізняються на тлі української сучасної прози.
Пропоноване видання вирізняється не карколомністю
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сюжету, не стилістикою, навіть не деталізованою скрупульозністю художнього зображення історії краю, наших предків,
а проникливим відчуттям людської душі, яка, виявляється,
не змінюється: століттями від того ж плаче і від того ж сміється. Саме її – мандрівницю у часі – із любов'ю вимальовує
Петро Кралюк, прощаючи їй, стражденній, „вольния і невольния прогрішінія”.
Поєднуючи наукову, викладацьку й адміністративну
діяльність в Острозькій академії, Петро Кралюк залишається
однією з найбільш значущих і знакових постатей в інтелектуальному житті Рівненщини.
148. Кривий М.В. Зарубки на серці. Вірші / М.В. Кривий. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 200 с.
"Зарубки на серці" - перша поетична книга журналіста
й літератора Миколи Кривого. В ній вміщено вірші, написані в різні роки, протягом яких змінилися державні устрої,
політика, зрештою, самі люди.
У творах автор оспівує Україну, рідні місця, кохання,
дружбу і вірність. У той же час засуджує бездуховність, аморальність, вади теперішнього буття.
149. Кривий М. Недопите вино: Любовні новели / М.
Кривий. – Рівне : О. Зень, 2008. – 160 с.
У новій прозоровій книжці Миколи Кривого – новели
на любовну тематику, написані в останні роки. Провідною
темою його творів є різнопланові взаємини між людьми, де
кожен по-своєму відчуває і прагне кохання. Здебільшого своє
кохання герої М. Кривого розглядають якось спрощено, лише під кутом фізичної близькості, не задумуючись, що їх чекає завтра. Але це суворі, часом драматичні реалії нинішнього часу. Саме таких героїв із безвольною психологією читач
має можливість зустріти майже в кожній новелі. Створюючи
їх, автор не шукав ідеальних, незвичайних героїв, а писав про
79

тих, кого щоденно бачить і споглядає навколо себе. Написано довірливо, образно, легко читається.
150. Криловець Н. Безодня: Бувальщина й легенди /
Н. Криловець. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 124 с.
До першої книги прози Наталі Криловець увійшли легенди й бувальщини. Духовна краса людей і поетична природа рідного погоринського краю – такий основний мотив
більшості творів.
151. Крутая-Сахненко Л.А. Любить и быть всегда любимой. Стихи / Л.А. Крутая-Сахненко. – Рівне : Волин.
обереги, 2007. – 116 с.
Книга віршів «Любить и быть всегда любимой» - третя
книга Лариси Крутої-Сахненко – про мораль, почуття людини, людські відносини, зв'язок людини з природою.
152. Кулиш И.Ф. Золотые поля / Кулиш И.Ф. – Рівне :
Волин. обереги, 2008. - 200 с.: іл.
До книги російського поета Івана Куліша (1873-1963)
увійшли твори із «Собрания сочинений» 1938 р. («Золотые
поля»), а також раніш не опубликовані вірші останнього періоду життя.
153. Кучерук А.Л. На шляху Правди немає смерті.
Твори / А.Л. Кучерук ; упоряд. І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2008. - 56 с.
У книзі вміщено поетичні та прозові твори Антона Кучерука (літературний псевдонім Антін Давен) - одного із
найактивніших співробітників газети «Волинь», редагованої
в Рівному Уласом Самчуком у роки Другої світової війни. Це
тільки невеличка частка творчого доробку талановитого молодого автора, життя якого обірвала куля німецького окупанта.
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154. Лящук В. Дзвіниця: поезії / В. Лящук. – Рівне :
Рівнен. друк., 2008. – 114 с.
Книгу «Дзвіниця» складають вірші з попередніх збірок
Василя Лящука, а також нові твори автора. Поет пише про
те, що близьке і дороге його серцю, дарує радість бутя.
Вміщено також значну частину поетичних перекладів з
різних мов.
155. Миколайчук Н. Світає слово: Поезії / Н. Миколайчук. – Рівне : Рівнен. друк., 2007. – 52 с.
У книзі сповідуються високі моральні принципи: 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 байдужість та
невігластво. Книга пробуджує свідомість, виховує художній
смак, спонукає до самопізнання, самовдосконалення.
156. Намозов О. Виконавець. Повість / О. Намозов. –
Рівне : [б.в.], 2007. - 116 с.
Художньо-документальна повість «Виконавець» відтворює події, які відбулися на теренах Рівненської та Львівської областей під час Другої світової війни. На сторінках
книги відображено діяльність агентів розвідок декількох
країн, терористичної групи Миколи Кузнецова та бойовиків
Армії Крайової.
157. Намозов О.С. Псевдо - «Небезпечний» / О.С. Намозов. – Рівне : В.А. Лапсюк, 2008. - 116 с.
Гостросюжетну художньо-документальну повість створено на основі спогадів учасника збройних формувань
ОУН-УПА, багаторічного в'язня радянських тюрем і таборів
смерті, жителя с. Ганнівка (Анелівка) Костопільського району на Рівненщині Миколи Марковича Дубенчука.
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Події та псевдоніми головних героїв твору реальні. Прізвища окремих дійових осіб змінено з етичних міркувань.
158. Намозов А. Улица роз: Рассказы : любовные истории / А. Намозов. – Костопіль : РОСА, 2006. – 200 с.
До нової збірки поряд з раніше опублікованими
увійшли нові твори письменника. Зустрічі і розставання,
кохання та розчарування, радість і біль – таких тем торкається автор.
159. Немиро М. На межі тисячоліть / М.М. Немиро. –
Рівне : Волин. обереги. 2008. -172с.
Жінки, зігнані минулим століттям у міста, не завжди
приживалися там... І хоч би інколи, подумки чи по великих
святах повертаються туди, звідки прийшли.
І над усім цим - високе ідеальне кохання, до якого ідеш
ціле життя, але воно так і залишається маревом. І ніби звучить мелодія глибокої і хвилюючої пісні із словами: "Кожен
світлицю покинув, але ніхто не забув...".
160. Немиро М.М. На чужій землі... На землі рідній /
М.М. Немиро. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 108 с. : 16 іл.
Марія Михайлівна Немиро виклала на папері тягар
спогадів про те, як одного року вирвали родину з рідної
України і завезли до Сибіру, де й пройшло дитинство. Про
те, як повернулися (не всі, звичайно) на рідну землю. Про те,
що ніякий режим не зможе позбавити людину пам'яті. І ніхто не може забрати, стерти із серця та душі любов до батьківщини, її звичаїв, рідної мови, культури.
Автор присвятила книгу своїй матері і тим, хто боровся
за Україну.
161. Нестерук П. Калиновий вінок / П. Нестерук. –
Костопіль : РОСА, 2008. - 68 с.
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Про П. Нестерука такі слова пише Богдан Столярчук:
„Петро Нестерук – ніжний лірик, закоханий в природу, в ту,
що оточує його рідне село, рідну хату, що потопає в розкоші
несамовитої краси зелені, й тихими вечорами так струменила у його щиру душу своїм гіллям-косами одинока берізка,
якій він признається в коханні і знаходить розраду своєї самотності...”.
У багатьох своїх віршах поет звертається до сільської
тематики, до мотивів рідного Полісся, що таке близьке поету
і так трепетно бентежать його душу, до повсякденних турбот рідного краю.
162. Оттов М. Опале листя. Збірка оповідань / М. Оттов. – Рівне : М. Дятлик, 2007.-96 с. : іл.
Оттов Микола Миколайович народився у 1944 році в
селі Спиридонівці Комінтернівського району Одеської області.
Хоча автор народився 1944 року на Одещині, але голод
примусив їхню родину шукати порятунку: адже дід Костянтин, навчений двома попередніми голодоморами, не став
чекати смерті, а вивіз сім'ю. Тоді багато люду втікало зі Східної України до Західної. Родина опинилась спочатку у
Млинові, потім у Дубні. Автор пише, про те, що зберіг вдячність цьому краю за порятунок свій і своєї сім'ї.
Вже при незалежній Україні почав збирати та записувати розповіді безпосередніх учасників визвольних змагань
та на основі їх видав першу книжку - повість "...І благословен
буде... ".
У новій збірці оповідань "Опале листя" повертається до
болючої і непростої теми боротьби ОУН-УПА за визволення
України.
163. Орлова Л. Пребываю. Книга стихов / Л. Орлова. –
Ровно : Волин. обереги, 2008. – 52 с.
«Между двух миров, утверждаясь в вере, с любовью
возрастая, с новою надеждой, не мудрствуя лукаво, пребываю». Саме така фраза складається з назв шести останніх
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книг віршів Любові Орлової. На запитання – що це:
успішний творчий задум чи промисел Божий – читач знайде відповідь у віршах.
164. Пермяков А. Сквозь / А. Пермяков. – Рівне :
Волин. обереги, 2008. - 212 с.
До збірки увійшли твори різних років і настроїв російськомовного поета Західної України. Як каже сам автор – „Тут римується і не попадає, йде в унісон і збивається з ритму, звукопишеться і скрипить про місце людини в середовищі проживання, в самому собі, в любові і
про місце всього оточуючого в душі окремої людини –
автора, який розкривався, вивертався навиворіт і все
пропускав крізь себе. Крізь”.
С. Гулюк, редактор розважальних програм „Нового
каналу”: „Крізь образ сучасного циніка, влучно римуючого дійсне із бажаним, просвічується далеко не останній
романтик... але обов'язково крізь”.
165. Поровський М.І. Ключ від вершини. Повість /
М.І. Поровський. – Рівне : В.А. Лапсюк, 2008. – 124 с.
Микола Поровський народився в селі Заріцьк на
Рівненщині. Народний депутат України 1-го, 2-го, та 4-го
скликань
Верховної
Ради
України.
Голова
Республіканської Християнської партії. Автор книг «Забутий заповіт борцям за Україну» (1996), «Политический
утюг, который история забыла выключить» (1997) , «І бурею битва гриміла» (2007).
У своїй новій повісті автор досліджує вічні, а водночас і злободенні проблеми. Закінчується повість словами,
які можна зрозуміти прямо, оскільки в книзі йдеться про
гірські маршрути та засніжені вершини, на які сходили
герої повісті. Але чомусь ці слова змушують замислитись:
«Поки житиме в людях потяг до незвіданого й прек84

расного, до тих пір вони будуть торувати свій шлях до вершини».
166. Праск С. Столочене жито : Роман (книга друга) /
С. Праск. - Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 484 с.
У другій книзі роману-трилогії Святослава Праска
«Столочене жито» відтворені складні і трагічні історичні
події на Рівненському Поліссі в сорокові і на початку
п'ятдесятих років минулого століття та наростання спротиву
поліщуків окупантам під знаменами ОУН-УПА за
українську волю і державність.
167. Праск С. Столочене жито : Роман (книга третя) /
С. Праск. – Рівне : Азалія, 2007. – 484 с. ; Рівне : Рівнен.
друк., 2008. – 482 с.
У третій книзі роману-трилогії «Столочене жито» автор художньо узагальнив і всебічно відтворив непрості часи
«хрущовської відлиги» та «шістдесятництва», «брежнєвської
зими» і спричиненого нею «застою», який за всією логікою
історичних процесів мусив закінчитися „горбачовською весною”, а відтак „рухівською революцією” та здобуттям Україною омріяної віками державності. Поряд з вигаданими персонажами в цьому гостро сюжетному романі зображені і реальні учасники тих подій, що торували нелегкий шлях до
волі.
168. Проріст: Літературний альманах. Вип. четвертий. – Рівне : Азалія, 2008. - 60 с. – (Бібліотечка Рівненської „Просвіти”. Число 18)
В альманасі вміщено кращі твори, прислані на традиційний літературний конкурс «Перло многоцінне»,
проведений Рівненською обласною організацією ВУТ
«Просвіта» імені Т. Г. Шевченка серед учнівської та студентської молоді у 2007 році до Дня української писемності
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та мови, а також учнівські твори, приурочені Міжнародному
дню рідної мови.
169. Пшенична Л. Коли зацвітуть лілеї… : повісті,
оповідання, новели / Л. Пшенична. – Рівне: Рівнен. друк.,
2008. – 256 с.
У новій книжці письменниці Любові Пшеничної
висвітлюються проблеми морального і духовного плану. В
основі творів - життєві історії, сповнені глибокого драматизму, утвердження добра і справедливості, розуміння
істтинних цінностей, засторога порушення кармічних
законів.
170. Рачинець С. Проповідник справедливості: Біографічний роман / С. Рачинець. – Дубно : М. Дятлик, 2008.
– 247 с.
"Проповідник справедливості" - це документальний
роман сучасного українського письменника Сергія Порфировича Рачинця про його земляка, видатного українця зі
світовим іменем, пастора Олексу Гарбузюка. Через образ
свого героя автор досліджує не тільки його життєвий шлях,
наповнений всілякими перипетіями, як в Україні, так і за її
межами, а й віковічне прагнення людини до самоусвідомлення своєї місії у житті, обстоює боротьбу за її честь і гідність у час цинічного нищення духовних основ народу, коли перед ним постало сакраментальне: бути чи не бути.
171. Рачок П.Т. Проростає гвоздиками пам'ять. Докум.
замальовки / П.Т. Рачок. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 32
с.
187 юнаків з Березнівського району звідали на власному
гіркому досвіді, що таке афганська війна. Понад 30 з них за
мужність і відвагу удостоєні бойових нагород. Семеро ж – па
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ли на полі бою. В цій книзі вміщено документальні розповіді саме про тих, хто загинув під час війни в Афганістані.
172. Рачок П.Т. Сонячне коло. Поезії / П.Т. Рачок. –
Рівне : Волин. обереги, 2008. – 64 с.
У новій книжці зріле поетичне слово Павла Рачка вражає пахощами прив'яленого полину, п'янким духом пізньоосінніх яблук, настояних на почуттях світлої печалі за молодими літами, усім тим, що не забулося, синівської любові до
рідної землі.
173. Резникова Т. Очередь в небо / Т. Резникова. – Ровно : Живое слово, 2008. – 240 с.
У повістях, оповіданнях і віршах автор розповідає про
непрості повороти в долях людей.
Тамара Резнікова переконана, що одним лише вірним
спрямуванням життя є шлях до неба, вірніше до Бога. Книга
розрахована на широке коло читачів.
174. Рибенко Л. Світ світлотіні : поезії / Л.Г. Рибенко.
– Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 80 с.
Якщо письменник — прозаїк, то цей жанр, як правило,
не надто надає можливості «перемикатися» на інші, наприклад, на поезію.
І все ж бувають миті, коли звичайні слова починають
пручатися й опиратися і зненацька постають в несподіваних
поєднаннях; рядки набувають ритму і рими, формуючи
строфи - тобто народжується вірш. Для прозаїка Лідії Рибенко такі миті — найщасливіші.
175. Самчук В. Каркаде : Вірші / В. Самчук. – Рівне :
Рівнен. друк., 2008. – 72 с.
Самчук Вікторія Ростиславівна народилася в Рівному.
За фахом бібліотекар-бібліограф. Працювала в обласній
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бібліотеці для юнацтва і Національному університеті водного господарства і природокористування. Через хронічну
хворобу втратила зір. Вихованка літературного гуртка „Поетарх” при Палаці дітей та молоді. Переможниця конкурсу
„Повір у себе” у номінації авторська поезія (2006, 2007 рр.).
На сьогодні є головою Комітету з питань культури та мистецтв Всеукраїнської організації людей з вадами зору „Генерація успішної дії”.
Це перша збірка лірики. Задушевні, щирі вірші захоплюють напругою почуттів, відвертістю емоцій, глибокими роздумами над сенсом життя. Вони надихатимуть силою духу, оптимізмом, радістю світосприйняття
– світлими імпульсами мужнього серця молодої поетеси,
яка з вдячністю Богу, з вірою в себе навчилась з гідністю
долати послані долею випробування.
176. Сасюк П.М. Біль душі: Збірка поезій / П.М.
Сасюк. – Рівне : О. Зень, 2008. – 288 с.
До збірки поезій увійшли соціально-побутові, гумористичні вірші, поеми, оди, вітання тощо. Поезії, які
були написані в останні роки, розраховані на читачів,
яким небайдуже наше сьогодення і майбутнє України.
177. Сидоренко Б.Г. Ластівка: Вірші / Б.Г. Сидоренко. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 88 с.
Борис Гаврилович Сидоренко належить до когорти
мужніх людей. Підступна хвороба відняла можливість
бачити різнобарв'я світу, але він не втратив любові до
життя, до людей. І коли ця любов торкається струн його
серця, ми чуємо музику його душі у поетичних рядках.
Книга поезій Б. Сидоренка допоможе багатьом
знайти сенс життя, мудрість і красу в найскладніших ситуаціях. Вона додасть ніжності і навчить любити це багатобарвне життя по-справжньому, без надмірних пре88

тензій і нарікань.
178. Скруха С. Під містечком Берестечком / С. Скруха;
фото А. Мізерний. – Рівне : Нестеров С., 2007. – 56 с. : іл.
Книга Світлани Скрухи розповідає про визначну подію
періоду національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького – Берестецьку битву 1651 року. Крім прози до збірки увійшли поетичні твори, сповнені глибоким ліризмом, почуттям гордості за своїх предків і переживанням
за майбутню долю України.
Видання проілюстровано майстерно виконаними фотографіями Анатолія Мізерного.
179. Смик Н Автобіографічна повість : Повість / Н.
Смик. – Рівне : Овід, 2008. – 164 с.
Авторка розповідає про свою сім'ю та численних родичів. У кожного з них своя історія, але всі вони – гілки одного
дерева – великої родини Смиків.
180. Смик Н. Спиш і бачиш : Містика / Н. Смик. – Рівне : Овід, 2007. – 276 с.
Пошуки людиною самої себе у вирі повсякденності,
спокутування гріхів і віра у віднайдення бездумно втраченого – основні мотиви у творчості автора.
Книга адресована широкому колу читачів.
181. Солоневський Р.Т. Коротко кажучи...: Гуморески
/ Р.Т. Солоневський. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 52 с.
Як і ціла бібліотечка збірок гумору та сатири, що виходили у світ раніше, нова книга знаного в Україні письменника Ростислава Солоневського „Коротко кажучи...” багата
на дотепне слово. Гуморист вміє побачити і передати засобами суть, здавалося б, найпростіших життєвих ситуацій,
запропонувавши читачу глибоко замислитися над ними.
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Тематичне коло збірки – широке, мова - барвиста, понародному влучна і соковита.
182. Солоневський Р.Т. Твори / Р.Т. Солоневський. –
Рівне : Азалія, 2008. – 520 с.
У книзі зібрано все краще із творчого доробку відомого
українського письменника-гумориста.
183. Столярчук Б.Й. Осінь на кручі / Б.Й. Столярчук. Костопіль: РОСА, 2008. - 56 с.
Нова збірка поезій відомого на Рівненщині поета, педагога, музиканта, краєзнавця торкається найпотаємніших
струн серця, таїни почуттів.
184. Тимощук В.В. Грози і мрії. Збірка поезій різних
років / В.В. Тимощук ; літ. ред. Георгій Сербін . – Рівне :
Волин. обереги, 2008. - 104 с.
"Грози і мрії" - третя збірка поезій поета-пісняра Василя
Тимощука не залишить байдужими тих, хто любить рідну
Україну, свій народ, пісню, хто шанує друзів і родину.
Образний світ автора вабить і кличе за собою у казкову
подорож, де завжди поруч Віра, Надія й Любов.
185. Тимощук В. П'ята пора року: Вірші / В. Тимощук.
– Рівне : Волин. обереги, 2008. – 90 с.
У першу збірку Василя Тимощука увійшли вірші, написані в різні роки. Автор закликає читачів любити рідний
край, родину, українську пісню. А ще – посміятися над реаліями буденного життя, любити рідну веселкову мову.
186. Тимощук В.В. Сповідь. Збірка поезій різних років. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 128 с.
Збірка поезій "Сповідь" - друга книга поета-пісняра Василя Тимощука. Його вірші, пісні, гумористичні твори - це
90

розмаїття сюжетів. Їх можна сприймати по-різному. Замислившись над тим чи іншим художнім образом, відчуваєш
тонку філософію навіть у буденних епізодах життя. Автор
возвеличує прекрасне і чисте почуття кохання, торкається
потаємних людських струн душі і серця. Оспівує рідний
край, людину, батьківщину, дружбу і вірність, картає бездуховність і вади нового суспільства, стверджує добро і правду.
Гумористичні і сатиричні твори Василя Тимощука майстерно відтворюють наше сьогодення, нашу дійсність, спонукають читача до роздумів, реальної оцінки життя та власного
місця в ньому.
187. Українець С. Відкриваються води: Поезії / С. Українець. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 64 с.
Поетичний простір Стефанії Українець пронизаний світлою вірою у причетність людини до істини, добра і краси.
Чимало віршів збірки – про неповторну красу рідного
краю, непереборні почуття кохання. Письмо автора – щире й
проникливе, довірливе й просте.
188. Шморгун Є. Твори. Твори в 3 т. Т. 2 / Є Шморгун. –
Рівне : Азалія, 2008. – 572 с.
До другого тому творів українського письменника Євгена
Шморгуна ввійшли роман, повісті, п'єса та есе на історичну тематику.
189. Щербатюк М. Голос чужої сльози: Поезії / М. Щербатюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 52 с.
Щербатюк Микола Олександрович - інвалід з дитинства. Але, не дивлячись на хворобу, на те, що виховувався в
дитячому будинку, завжди прагнув вчитися, працювати,
творити. В 1984 році закінчив Уманську Республіканську
школу ревізорів. Пізніше - факультет журналістики Львівського університету. Працював в смт Межива Дніпропетровської
91

області кореспондентом в газеті «Червона зірка». Одружений, виховує сина. У вільну хвилину пише вірші, прозу.
У збірці поезій є пронизливе відчуття душевного болю
та - попри всі випробування долі - надії, є оспівування любові до рідної землі та її природи, кохання та краси.
190. Ярощук О. Невигадані історії 2. / О. Ярощук. –
Рівне : Волин. обереги, 2008. – 204 с.
Поштовхом до написання книги стали роздуми про
швидкоплинність життя, яке в будь-яку хвилину може обірватися. Невиліковна хвороба налаштувала авторку на велике терпіння і, споглядаючи долі своїх односельців, вона
всім своїм єством закликає: „Не марнуйте свого життя, цінуйте кожну щасливу мить”.
Прототипи героїв оповідань – реальні люди, як проживають у селі Симонів, що на Рівненщині. Попри увесь трагізм, який випав на долю декого з них, у книзі просвічується
вогник доброти і надії.
Дитяча література
191. Войнарович А. Під Мухомором: Вірші для дітей
дошк. та мол. шк. віку. - / А. Войнарович ; ред. Н. Диб'як,
худож. О.Мельничук. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 14 с.
Яскраві ілюстрації, легкі та зрозумілі для малят вірші,
які легко запам’ятовуються, сподобаються кожній дитині.
192. Диб'як Н. Іванкова книжка: Вірші для дітей
дошк. та мол. шк. віку / Н. Диб'як. – Рівне : Рівнен. друк.,
2008. – 20 с.
Авторка пише дітям про те, що всі ми будемо щасливі, якщо даруватиме один одному любов і добро, якщо
будемо ставитись один до одного і до всього, що нас ото92

чує, з турботою. І бажає, щоб допомагали в цьому вірші, поміщені в цій книжці.
193. Кривий М. Кумедне дитя: гуморист. оповід. для
дітей мол. дошк. віку / М. Кривий ; худож. О. Карнова. –
Рівне : О. Зень, 2007. – 20 с.
У своїй новій книжці автор тепло і дотепно розмовляє з
малятами про серйозні речі.
194. Кривий М. Снять сонята сни : оповідання для дітей дошк. віку / М. Кривий ; худож. О. Карнова. – Рівне: О.
Зень, 2008. – 12 с.
Познайомившись з героями маленьких оповідей
М.Кривого, діти навчаться доброті, порядності, шанобливому ставленню до оточуючих. Яскраво, святково проілюстрована книжечка зацікавить всіх без виключення малят.
195. Міськова С. Дитині про святі сповідь та причастя
/ Парафія свв. Мцц. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
УПЦ КП ; Софья Міськова ; ред. Алла Терещеня. – Рівне :
С. Нестеров, 2008. – 28 с.
Окрім необхідних молитов, в ілюстрованій книжечці
вміщено десять Заповідей Божих і описано, як правильно
готуватися та підходити до святих таїнств Сповіді та Причастя.
196. Смоляр С. Ганнусина весна : оповідання / С.
Смоляр ; ред. М. Пшеничний ; худож. М. Василенко. – [б.
м. ] : Ю.А. Кукса, 2008. – 20 с.
Автор, Сергій Смоляр, опублікував у періодиці кілька
сотень краєзнавчих статей, прозу, поезію, і ось - дитяча книжка.
Це видання для юних читачів, бо є на світі рідна природа, люди гарні, є події непроминущі, є те, що не минає.
197. Титечко В. Плакав гірко крокодил: Книжка-роз93

мальовка / В. Титечко ; ред. М. Корнійчук ; худож. Р. Шикула. – Рівне : Овід, 2008. – 16 с.
Нова збірка Василя Титечка адресована дошкільнятам і
дітям молодшого шкільного віку. У поезіях відчувається легкість вирішування та професійність техніки, що робить їх
зрозумілими для маленьких читачів. Автор творить з притаманними йому гумором і добротою. У книзі можна знайти
хитруватого їжачка, насмішкуватого крука, працьовитого
бобра, розгублених кумедних бегемотиків... І всі ці герої є
зрозумілими і цікавими для дітей.

МИСТЕЦТВО
Образотворче мистецтво. Архітектура
198. Архітектурна спадщина Волині. 3б. наук. праць /
Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : М. Дятлик, 2008. – 146 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам'яток архітектури Волині. Матеріали багато проілюстровані. Більшість світлин і креслень публікується вперше. Призначений для наукових працівників, архітекторів,
реставраторів архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та
студентів вищих навчальних закладів.
199. Євген Васильович Чорний : Образотворче
видання : [альбом] / Відп. за вип. Г. Волкова. — Рівне :
Рівнен. друк., 2008. - 40 с.
Провідний живописець і графік Євген Васильович
Чорний вчився в Львівському училищі ім. Івана Труша
на спеціальності «Скульптура», а пізніше закінчив
Львівський державний поліграфічний інститут ім. Івана
Федорова за спеціальністю «Графіка».
З 1972 по 1999 рік працював у Рівненському ху94

дожньо-виробничому комбінаті. Він відновив давно забуту
техніку гравюри на картоні. З 1988 року - член Спілки художників СРСР, згодом перейменовану в Національну спілку
художників України.
Все життя Євген Васильович займався графікою: ліногравюра, монотипія, гравюра на картоні. Останні 10 років
присвячує себе живопису. На сьогодні працює в техніці пастель.
Учасник 15-ти Всеукраїнських і Міжнародних виставок,
щорічних обласних виставок Рівненщини з 1972 р. Багато
робіт знаходиться у Рівненському краєзнавчому музеї і музеї
«Бойової слави» в м. Рівне (на сьогодні закритий). Чимало
витворів знаходиться в державних установах, приватних колекціях Рівного, за кордоном (Канада, Чехія, Польща,
Франція, Німеччина).
Євген Чорний ілюстрував збірки творів рівненських
письменників: І. Пащука, М. Берези, В. Грабоуса, Б. Столярчука та інших.
200. Різдвяні дари : [Міжнародна молодіжна виставка-конкурс „Різдвяні дари”, м. Рівне 2007-2008] = International Art-Show / Управління у справах сім'ї та молоді Рівнен. обл. держ. адміністрації, управління культури і туризму Рівнен. міськ. виконавчого комітету, Національна
спілка художників України, Національна спілка фотохудожників України [та ін.] ; техн. ред. О. Зень, мовн. ред.
Ю. Бондючна. – Рівне : О. Зень, 2008. – 60 с.
Ілюстроване видання розповідає про виставку-конкурс
„Різдвяні дари”, про її учасників, переможців номінацій на
кращу фотороботу, кращу роботу народного майстра, номінацій „Професійне декоративно-ужиткове мистецтво”,
„Художній текстиль”, виконання графічних робіт - „Акварельний живопис”: „Професійний живопис”.
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Видання призначено для всіх, хто цікавиться українським мистецтвом, зокрема творами митців краю.
201. Фотовернісаж на Покрову 2008 = Pokrova Photovernssage 2008 : 3-й міжнар. салон худож. фотографії = The 3
International salon of art photography [Образотворчий матеріал] / авт. проекту О. Харват. – Рівне : Нестеров С.Б.,
2008. – 130 с.
У виданні представлені кращі роботи учасників Фотовернісажу – 2008.
Щорічна конкурсна виставка авторського проекту
„Обличчя Планети Земля” має на меті засобами фотомистецтва відображати мальовничість світу, розмаїття пам'яток історії, культури, архітектури, життя та побут людей, сприяти
розвитку фотомистецтва і дружніх відносин між фотографами всього світу.
202. Харват О. Рівне. На межі тисячоліть : [Фотоальбом] = Kharvat A. Rivne. The borderline of millennia / О. Харват ; [авт. тексту Данильчук Г. ; пер. англ. В. Скринського]. – Рівне : Нестєров С.Б., 2008. – 136 с.
Альбом фотографій та історико-краєзнавчих нотаток
про Рівне – одне з мальовничих міст Західної України. Як
змінювалось місто можна спостерігати, порівнюючи старі та
нові сюжети. Завдання сучасників – вберегти, не втратити те
краще, що було створене нашими предками та розбудовувати місто так, аби нащадки відносились до сьогоденних змін
як до пам'яток історії та культури.
Для краєзнавців, працівників культури і мистецтва, для
рівнян та гостей міста, усіх небайдужих, кому цікава фотографія та історія Рівного
203. Харват О. Я люблю своє місто : [Фотоальбом] =
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Kharvat A. I love my Town / О. Харват ; [вірші Василя Басараби ; пер. англ. В. Скринського]. – Рівне : Нестєров С.Б.,
2008. – 144 с.
Сьогодення рідного міста, риси його обличчя відображено у розмаїтих барвах світлин Олександра Харвата, які
поєднуються з натхненими ліричними поетичними текстами Василя Басараби.
Альбом „Я люблю своє місто” присвячується 725-літтю
Рівного.
204. Художники Рівненщини: Альманах Рівнен. обл.
орг. Нац. спілки письм. України [Образотворчий матеріал] / Національна спілка художників України, Рівнен.
обл. орг. ; авт. тексту, ред. і упоряд. Б. Столярчук. – Рівне :
О. Зень ; Рівнен. друк., 2008. – 100 с.
В альманасі розповідається про митців Рівненщини, які
входять до складу обласної організації національної спілки
художників України.
Розраховано на широке коло шанувальників мистецтва.
205. Шевчук C.I. "Червоними і чорними нитками..." /
С.І. Шевчук. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 98 с. : іл.
У книзі розкривається становлення, розвиток мистецьких уподобань майстрині-вишивальниці Марії Шевчук, простежується її життєво-творчий шлях, своєрідність його формування у родинному колі та в спілкуванні з друзями, митцями, у сприйнятті вічних цінностей духовності та краси.
Розкривається генезис уподобань від найпершого вишиття в
юні роки до утвердження у вернісажах як національних, так і
регіональних особливостей. Вміщені також зразки, фрагменти найуживаніших майстринею волинсько-поліських узорів.
Вводяться також тексти пісень, які надихали вишивальницю
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на творчий процес, сприяли самобутньому сприйняттю навколишнього світу.
Книга адресується мистецтвознавцям, етнографам, музейним працівникам, художникам, майстрам народноприкладного мистецтва, викладачам ВНЗ, вчителям, краєзнавцям та шанувальникам української культури.

Музика
206. Богданівський-Столярчук М. Тетяна Перенчук =
Tetiana Perenchuk : записки, спілкування, діалоги / М.
Богданівський-Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2007. – 248 с. :
фотоіл. – назва та текст укр. та англ.
У книзі розповідається про життєвий та творчий шлях
відомої співачки, педагога, доцента Рівненського державного гуманітарного університету Тетяни Йосипівни Перенчук.
Видання містить фотографії.
207. Бялий О., Сукач М. Творчий портрет Богдана
Столярчука : нарис / О. Бялий, М. Сукач. – Рівне : О. Зень,
2008. – 13 с.
Богдан Столярчук - людина унікальна: музикант, поет,
краєзнавець, справжній ерудит, енциклопедист, вчений. Він
написав 60 книжок, за його підручниками навчаються в усіх
музичних школах України, його поезія окриляє душу, його
творчість зберігає та збагачує духовність країни.
У літературно-художньому виданні коротко розповідається про творчі доробки та досягнення цієї незбагненої людини.
208. В'ячеслав Старченко. Спогади, матеріали, доку98

менти = Vyacheslav Starchenko. Reminiscences, materials,
documents / Ред.-упоряд. , передмова Богдана Столярчука.
– Рівне : О. Зень, 2008. – 132 с. : [іл.].
Пропонована книга присвячена життю, творчості, педагогічній і громадській діяльності українського диригента
початку 70-х – кінця 80-х років ХХ століття, заслуженого
працівника культури України, доцента В'ячеслава Миколайовича Старченка.
Вміщено спогади учнів, колег, педагогів, близького мистецького оточення, дружини Ганни Старченко та сина, відомого виконавця-кларнетиста Андрія Старченка.
Книга проілюстрована світлинами з архіву родини
Старченків.
209. Історія становлення та перспективи розвитку
духової музики в контексті національної культури України : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 16 – 19
квіт. 2008 р. / Мін-во освіти та науки України; Мін-во
культури і туризму України; РДГУ; НМА України ім П.І.
Чайковського. - Вип. 3. – Рівне : Волин. обереги. – 148 с.
У збірнику висвітлено актуальні питання становлення
та розвитку духової музики, а саме: загальний огляд досліджень, присвячених специфіці оркестрового виконавства в
історичному аспекті; аналіз музично-педагогічної теорії і
практики, пов'язаних з навчанням гри на духових інструментах; сучасні методичні підходи виконавського процесу.
Даний збірник адресується науковцям, викладачам мистецьких закладів, студентам, диригентам, професійним музикантам, широкому колу шанувальників духової музики.
210. Мосійчук Г. На крилах любові: Збірник пісень / Г.
Мосійчук ; муз. ред. О. Раковський, М. Фатюк, І. Рокищук ;
літ. ред. Л. Пшенична – Дубно : Дубен. друк., 2008. – 40 с.
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До збірки увійшли пісні натхненної і талановитої волинянки Галини Василівни Мосійчук. У її творчому доробку
вже понад вісімдесят пісень, записано п'ять компакт-дисків.
Вона голова фермерського господарства, мати трьох
дорослих дітей. Водночас - володарка Гран-прі, лауреат багатьох фестивалів і конкурсів, українських та міжнародних.
Член Всеукраїнської музичної спілки, творчої спілки „Асоціація діячів естрадного мистецтва України”, активний член
товариства „Просвіта” ім. Тараса Шевченка.
Її спів зачаровує, пісні доносять гармонію людських
почуттів і душевних хвилювань.
211. Пастушенко А. Вітрила надії : Українські ліричні пісні / А. Пастушенко, Є. Гущин, Л. Пастушенко. – Рівне
: М. Дятлик. – 216 с.
До посібника увійшли пісні композитора Андрія Пастушенка на слова відомого поета Євгена Гущина.
А. Пастушенко – автор більше тридцяти навчальних
посібників, зокрема: „Моя родина - Україна”, „Українська
пісенна спадщина”, „Цвіт рясний під росами”, „Сто українських народних пісень” та ін.
Заслужений працівник культури України, відмінник
освіти України, член Національної всеукраїнської музичної
спілки, професор Міжнародного економіко-гуманітарного
університету ім. акад. С.Дем'янчука, художній керівник ансамблю „Живограй”.
Є. Гущин – автор більше десяти збірників віршів і пісень, серед них: „Українські мотиви”, „Храм душі”, „Дорога
пам'яті”, „Слова збираю, мов скарби”, „Дорога пам'яті”,
„Світи, моя зоре, світи”, „Я слову рідному служу” та ін. Член
спілки геологів України, академік міжнародної академії фундаментальних основ буття, головний інженер проектів –
начальник відділу інженерної геології проектного інституту
міста Києва.
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212. Пастушенко А.С., Цимбалюк В.І., Пастушенко
Л.А. Пам’ятаймо, брате: Ліричні пісні : нав. посіб. для
студ. гуманіст. спец. вищ. та серед. навч. закл. / А.С. Пастушенко, В.І. Цимбалюк, Л.А. Пастушенко. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 58 с.
До посібника увійшли пісні рівненських авторів - композитора Андрія Пастушенка та поета Валерія Цимбалюка.
Андрій Семенович Пастушенко - заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, член Національної всеукраїнської музичної спілки, декан соціальнопсихологічного факультету, професор Міжнародного університету розвитку людини „Україна”, художній керівник
ансамблю „Живограй”. Талановитий композитор, хормейстер, збирач кращих зразків пісенного фольклору А. Пастушенко – автор більше тридцяти навчальних посібників та
книжок.
Валерій Цимбалюк (декан юридичного факультету
МЕГУ ім. С. Дем'янчука, доктор філософії) - справжній
професіонал у своїй справі, водночас людина багатогранна,
з небайдужою, поетичною душею. У своїх поезіях автор
оспівує образ жінки, коханої, матері, сповідається в любові
до рідного краю, прагне осмислити суть людського життя,
долю народу і України на історичних перехрестях.
Представлена збірка ліричних пісень є плодом творчого зв'язку двох талановитих особистостей стала
213. Столярчук Б.Й. Герман Жуковський: композитор, піаніст, диригент, педагог / Б.Й. Столярчук. – Рівне :
О. Зень, 2008. - 192 с.
Книга присвячена пошануванню пам'яті Германа Жуковського - видатного українського піаніста, композитора і
диригента, уродженця міста Радивилова Рівненської області.
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Видання випущено з нагоди 95-річчя від дня його народження.
Книга розрахована на шанувальників мистецької спадщини українського народу, на виконавців, учасників художньої самодіяльності, студентів та викладачів навчальних
закладів України.
214. Терлецький М.М. Читання партитур для духового оркестру : практ. курс : навч. посіб. / М.М. Терлецький.
– Рівне : Перспектива, 2006. – 204 с.
У навчальному посібнику розглядається питання поетапного ознайомлення з транспонуючими духовими інструментами, групами однорідних та змішаних ансамблів,
оркестрових та змішаних ансамблів, оркестрових та фактурних груп, оркестровою партитурою в цілому.
Рекомендується для студентів вищих музичних навчальних закладів України.
215. Четвертий Всеукраїнський конкурс молодих
виконавців (ансамблів) на дерев'яних духових інструментах ім. В'ячеслава Старченка 16 – 19 квітня 2008 /
Мін-во освіти і науки України; Мін-во культури і туризму України; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; Управління
культури Рівнен. держадміністрації. – Рівне : Волин.
обереги, 2008. – 56 с.
Конкурс започаткований як данина світлій пам’яті
В.М. Старченка (1942-1989) – засновника кафедри духових
та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету, видатного диригента, музиканта, педагога та науковця, доцента, заслуженого працівника культури України.
Видання розпочинається зверненнями представників влади, керівних органів культури до учасників та
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конкурсантів, далі містяться стаття „В’ячеслав Старченко –
диригент, педагог, громадський діяч”, програма та умови
конкурсу, склад організаційного та виконавчого комітету,
членів журі, та учасників, їх фотографії.
216. Швидків Г. Формування вокально-технічних навичок у співаків-початківців: Навч. посіб. / Г. Швидків. –
Рівне : О.Зень, 2008. – 168 с.
Представлений навчальний посібник містить музичний та методичний матеріал для студентів музичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти та культури
України, що сприяє вирішенню проблем удосконалення вокальних навичок у співаків-початківців.
217. Я піснею живу для України: Життєвий і творчий
шлях композитора, фольклориста, професора, художнього керівника, лауреата міжнародних та всеукраїнських
фестивалів народного ансамблю пісні і танцю "Живограй" А.С. Пастушенко / А.С. Пастушенко, Л.А. Пастушенко, П.О. Кравцов. – Рівне : [б.в.], 2007. – 258 с.
У книзі представлена історія життя і творчості Андрія
Семеновича Пастушенка – Заслуженого працівника культури України, відмінника освіти, члена Національної всеукраїнської музичної спілки, професора Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем'янчука, композитора, фольклориста, художнього керівника лауреата
міжнародних та всеукраїнських фестивалів народного ансамблю пісні і танцю "Живограй", автора більше тридцяти навчальних посібників.
До збірника увійшли статті, фотографії, ілюстрації тощо.
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РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
218. Вавринюк-Солдатова Е.А. Божьи уроки / Е.Ф. Вавринюк-Солдатова. – Ровно : Живое слово, 2008. - 256 с.
В книзі зібрані вірші, розповіді і нариси відомої християнської поетеси і журналістки Євгенії ВавринюкСолдатової, що дозволяють познайомитися з багатим життєвим досвідом автора.
Книга призначена для широкого кола читачів.
219. Венедикт (монах). Дві сторони однієї медалі або
мисливці за благодаттю / Монах Венедикт (Лимар). – Рівне : Рівнен. друк., 2007. – 164 с.
Серед віруючих православних Рівненщини „каменем
спотикання” була постать проповідника Леонтія або офіційно – Грицана Леонтія Герасимовича, його діяльність і
плоди цієї діяльності. Дехто каже, що він святий, дехто називають його сектантом та пройдисвітом. Починаючи з 90-х
років між цими двома позиціями розпочалася полемічна боротьба – було надруковано й розповсюджено декілька брошур з різними поглядами на це питання. Існує ряд статей,
що виходили, починаючи з кінця 1960-х років, є такі, що написані вже за незалежної України.
Автор цитує головні місця з різних джерел, деякі подає
повністю, даючи змогу читачам самим зробити висновок
щодо особи Леонтія.
220. Горобець А., прот. Чому ми, православні, хрестимо немовлят, шануємо ікони, молимося до святих... /
Андрій Горобець ; ред. Алла Терещеня. – Рівне : Волин.
обереги, 2008. – 132 с.
Протоієрей Андрій Горобець дає відповіді на запитання, якими найбільше стурбовані вірні Православної
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Церкви. У книзі подається критичний аналіз та контраргументи на неправильне трактування сучасними протестантами та сектантами істин Православної Церкви.
221. Кравчук С. Передзвін віків: Іст.-публіц. нарис / С.
Кравчук ; ред. О. Маркевич. – Гоща : Валері, 2007. – 240 с.
У книзі використано багато матеріалів і документів, що
проливають світло на тернистий шлях православ'я, його ієрархів, богоугодні діяння сподвижників та щирих прихильників. Згадані епізоди з історії Київської Русі, сусідніх держав, походження християнських реліквій, атрибутика та
інше.
222. Кукурудза А.Р. Демократизація православ'я 20-х
рр. ХХ ст. (український контекст) / А.Р. Кукурудза. – Рівне
: О. Зень, 2008. – 249 с. : іл.
У монографії висвітлено складний процес демократичних змін та спроб широкої демократизації православної
церкви в українських землях. Відображено вплив цих тенденцій на внутрішньоцерковні процеси. Автор розкриває з історичних позицій актуальні для сьогоднішнього православ'я проблеми територіального устрою, організації керівництва, канонічності та автокефалії
Книга адресована історикам, релігієзнавцям, студентам та широкому колу читачів, що цікавляться церковною
історією.
223. МакШейн А. Уроки для лідерів / А. МакШейн ;
пер. з рос. О. Дробко. – Ровно : Живое слово, 2008. — 256
с.
У книзі «Уроки для лідерів» автор на прикладі історії
ізраїльського народу в його початковому періоді ілюструє
важливість служіння благочестивих пасторів у сучасній церкві. Книга містить багато повчань, цінних
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уроків і практичних порад для всіх, хто обіймає або обійматиме в майбутньому посаду керівника в помісній церкві.
224. Материалы Второго богословского форума «Богословие в богослужении», Киев, 9-10 ноября, 2007 / Украинская евангельская семинария богословия. – Ровно : М.
Дятлик, 2008. - 206 с.
У книгу включено матеріали Другого Богословського
Форуму, проведеного 9–10 листопада 2007 року на базі Української Євангельської Семінарії Богословія в Пуще-Водиці.
Представники 5-ти євангельських вузів на форумі обговорювали питання, пов'язані з богослов'ям у богослужінні
у таких напрямках: практичні аспекти богослов'я у богослужінні; богослов'я в богослужінні: біблійна та історична перспектива; богословське та філософське осмислення церковної літургії та богослужіння.
225. Рівненська єпархія 2006 / Рівненська єпархія
Української Православної Церкви. - Рівне : С. Нестеров,
2007. – 122 с.
Рівненська єпархія створена в квітні 1990 року шляхом
виділення її з складу Волинської єпархії, що існувала з 992
року.
У книзі розповідається про життя Рівненської єпархії у
2006 році. В офіційній частині представлено духовенство Рівненської єпархії по благочинних, монастирі, скіти та монастирські подвір'я Рівненської єпархії, духовні навчальні заклади. Також подано Архієрейське служіння, яке звершував
у 2006 році Преосвященний Варфоломій, Архієпископ Рівненський і Острозький в храмах та монастирях, Різдвяне та
Пасхальне послання. Далі розміщені статті за рубриками:
церковне краєзнавство, церковні ювілеї, богословський розділ.
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226. Тупчик П. В. Простые ответы на сложные вопросы / П.В. Тупчик. – Ровно : Живое слово, 2008. - 368 с.
У книзі зібрані відповіді на питання, задані протягом
десяти років читачами журналу «Світло Євангелія» і слухачами радіопрограми «Тихі води». На питання відповідає
Павло Тупчик, пресвітер церкви, редактор журналу «Світло
Євангелія», ведучий програми «Тихі води», магістр гуманітарних наук.
Книга призначена для широкого кола читачів.
227. Хэдинг Д. Деяния святых Апостолов. Исследование новозаветного христианства / Джон Хэдинг ; пер. с
англ. С. Денисюка. – Ровно : Живое слово, 2008. - 592 с.
Джон Хедінг написав цю книгу для християн, які бажають краще пізнати життя та діяння святих Апостолів.
Автор у своїй книзі не лише простежує розвиток церкви, але і виділяє особливості, які характеризували перехідний період між іудаїзмом і християнством. В книзі відзначені незмінні принципи, якими керувалися помісні церкви, а
також служіння окремих віруючих.
У виданні піднято багато тем, актуальних для сучасного християнства, зокрема проблема єдності, а також простежено зв'язок книги „Діяння святих Апостолів” зі Старим заповітом, чотирма Євангеліями та Посланнями апостолів.
Книга призначена для тих, хто бажає глибше вникнути
в Священне Писання. Християни зможуть використати цю
книгу для самостійного вивчення і роздумів, для підготовки
проповідей, для проведення біблійних уроків.
228. Хэдинг Д. От времени в вечность. Книга Открове-
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ние / Джон Хэдинг ; пер. с англ. Н. и С. Кузьменко — Ровно : Живое слово, 2008. — 328 с.
У книзі «От времени в вечность» Джон Хедінг відкриває панораму грядущих подій, як вони представлені у Слові
Божіїм. Вивчаючи разом з автором біблійні пророцтва, читач більш ясно може уявити загальну картину прийдешнього, про що описано в книзі Откровення.
Книга призначена для християн, які не лише читають,
але й намагаються глибоко досліджувати Писання.
229. Хэдинг Д. Символы и знаки. Послание к Евреям /
Джон Хэдинг ; пер. с англ. Н. Кузьменко. – Ровно : Живое
слово, 2008. - 224 с.
В передмові до книги автор говорить, що Послання до
євреїв є єдиним, цілісним, логічно пов'язаним доводом від
початку до кінця. Розірвавши цей довід десь посередині,
неможливо зрозуміти його загальну структуру. Мета цього
тлумачення - довести, що Старий заповіт містив в собі насіння самоусунення власної церемоніальної структури і введення більш досконалого порядку во Христі як у Сині, Людині, Посланнику і Первосвященику.
Кожний, хто вивчатиме Послання до євреїв, глибше пізнає Ісуса Христа, що і є кінцевою метою даного послання.
Книга призначена для тих, хто бажає глибше зрозуміти
та осягнути Священне Писання.
230. Церковні піснеспіви-псалми: Із народних джерел / упоряд., передмова О. Новак. – Рівне : Валерій Войтович, 2007. – 199 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
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цікавиться народною творчістю в царині художнього слова,
фольклористики та етнографії.
231. Цимбалюк Є., Тарасюк В. Поклик древнього
дзвона: (Історія храмових реліквій Млинівщини від княжих часів до сьогодення) / Є. Цимбалюк, В. Тарасюк. – Рівне : Овід, 2008. -148 с.
У книзі відображено історію древніх храмів Млинівського району Рівненської області крізь призму споконвічного
людського потягу до Божої благодаті, до сповідування істин
добра та любові, до непримиренності із проявами злоби та
ненависті.
В історично-краєзнавчий літопис увійшли долі храмових реліквій Млинівщини, первісне коріння яких сягає ХІІХІХ століть.
232. Шлинк Б. Бог утешает: для ежедневного чтения /
Б.Шлинк. – Рівне : Живое слово, 2008. — 224 с.
У книзі читач знайде слова утішення на кожен день.
233. Шлінк Б. Реальності : Бог діє і сьогодні / Б.
Шлінк ; пер. з рос. П. Наконечного. — Рівне : Живе слово,
2008. — 200 с
У цій книзі поміщені яскраві розповіді-свідчення про
те, як Бог відповідає на молитви, звершуючи чудні діла в
житті Своїх дітей.
234. Шлинк Б. Победа христианина или Как победить грех / Б. Шлинк ; пер. с нем. Т. Гайдук, Л. Вакулинской. – Ровно : Живое слово, 2008. - 192 с.
234а. Шлінк Б. Перемога християнина або Як перемогти гріх / М. Шлінк ; пер. з рос. О. Матвіївої. – Рівне :
Живе слово, 2008. - 192 с.
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У своїх книгах Базілея Шлінк дає поради, як християнам навчитися перемагати гріх і жити переможним життям.
Для широкого кола читачів.
Етика
235. Литвинчук Л. Голубина трапєза / Л. Литвинчук ;
рец. і ред. П. Сорока. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 96 с.
В центрі щоденникових записів поетеси Людмили Литвинчук - складний духовний світ людини, в якому світло перемагає темряву, а життя - смерть.
Василь Титов, християнський письменник: «...Голубина
трапеза» зворушує душу... Фальш, як на мене, тут не проходить, - і це відчувається за кожним словом. Тому конкретика
особистого життя без гриму - переростає в баладу духу. Це
письмо навертає до біблії.
Подібні особистісні переживання – трагедія. З іншої
сторони - блаженний, хто зумів пройти страдницьку дорогу...».
Психологія
236. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія.
Практикум. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Рівне : Волин. обереги, 2008. - 320 с.
Навчальний посібник написаний відповідно до теоретичного курсу "Дитяча психологія".
Весь матеріал до кожної теми представлений у вигляді
структурно-логічних схем, узагальненого їх опису. Подаються
методичні вказівки щодо опрацювання теоретичного матеріалу.
У навчальний посібник ввійшли розробки семінарських, практичних і лабораторних занять. Ма110

теріал розміщено відповідно до програми з дитячої психології для спеціальності "Дошкільне виховання". Він охоплює
всі розділи і сприяє практичному опрацюванню всіх питань
курсу.
Для викладачів, аспірантів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, працівників дошкільних закладів освіти.
Бібліографічні посібники
237. Вулиці міста Рівне: реком. список л-ри / уклад.
Грищук Л.О. ; ред. Власюк О.В. – Рівне : Волин. обереги,
2008. - 80 с.
Кожна вулиця Рівного - це частина біографії нашого
міста. В назвах вулиць, як у дзеркалі відображені і багатовікова історія, і сьогодення.
У рекомендаційному списку літератури «Вулиці міста
Рівне» зібрана література про вулиці нашого міста, видатних історичних та громадських діячів України, письменників, діячів науки, культури та ін.
До списку ввійшли книги та публікації у газетах і журналах за останні 40 років, іменний покажчик та список використаних періодичних видань. Відбір джерел закінчено 7
листопада 2008 року.
Назви вулиць та література до них розташовані в алфавітному порядку. Поряд із сучасною вказана колишня назва вулиці.
Рекомендаційний список буде корисним для широкого
кола читачів, книголюбів, бібліотечних працівників, усіх,
хто цікавиться історією м. Рівного.
238. З любов'ю до рідного краю: До 75-річчя з дня народження Анатолія Карп'юка : бібліогр. анот. покажч. / Костопіл. централіз. система публ.-шк. б-к ; підгот. Г. Кірушок, А.
111

Кривошия, Л. Волинець ; ред. І. Пащук. – Костопіль : Костопіл. друк., 2008. – 64 с.
Літературно-краєзнавче видання, яке продовжує серію
«Літературне краєзнавство», присвячене 75-річчю з дня народження костопільського поета, вчителя і краєзнавця Анатолія Микитовича Карп'юка.
У книзі вміщено матеріали про життя і творчість автора, бібліографічний список з анотаціями надрукованих творів, публікації на сторінках періодичних видань, іменний
покажчик, а також джерела виявлення інформації. У розділі
«Із творчого доробку» подано окремі вірші А.М. Карп'юка.
239. Книга Рівненщини 2007: Анот. кат. видань (З
фондів Рівнен. держ. обл. б-ки) / Рівнен. держ. обл. б-ка ;
уклад. та ред. Л.Г. Сахнюк ; відп. за вип. В.П. Ярощук. – Рівне: Волин. обереги, 2008. – Вип. 5. – 44 с.
5-ий випуск анотованого каталогу „Книга Рівненщини
2007” інформує читачів про книги місцевих видавництв та
поліграфічних підприємств, що надруковані протягом року
та надійшли до фонду Рівненської обласної державної бібліотеки. Включено також декілька видань 2006 року, які
отримані із запізненням.
У каталозі подано бібліографічні описи книг та анотації до них. Копії обкладинок подано окремою кольоровою
вставкою.
На початку розміщена література про область, райони
та місто Рівне, далі – за діленнями таблиць бібліотечнобібліографічної класифікації. Окремим розділом представлені видання, що продовжуються, та книги, які вийшли за
межами області, але стосуються краю чи є творами місцевих
авторів. Для зручності користування до каталогу створений
допоміжний апарат.
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Видання адресовано представникам органів державної
влади та управління, керівникам бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам, всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю.
240. Миколі Федоришину - 50 років: Ювіл. бібліогр.
покажч. / Рівнен. обл. від-ня Всеукр. т-ва „Просвіта” ім.
Т.Г. Шевченка, Рівнен. міська громад. орг. Творче об-ня
„Коляда”, Рівнен. район. орг. Нац. спілки краєзнавців. –
Рівне : О. Зень, 2008. - 32 с.
Ювілейний бібліографічний покажчик присвячений
відомому рівненському культурно-громадському діячу, лауреату регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» Миколі Васильовичу Федоришину. У першому розділі
розміщено сторінки біографії ювіляра. Далі подано його
творчий доробок як культуролога, краєзнавця, фольклориста, музеєзнавця, а також матеріали про його життя і творчість.
Посібник адресований науковцям, викладачам, студентам, усім, кого цікавить історія і культура рідного краю.
241. Павлов В.І. Біобібліографічний покажчик / Нац.
ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне :
НУВГП, 2008. – 181 с.
У книзі висвітлюються біографічні та бібліографічні
матеріали з життя та діяльності професора, доктора економічних наук, заслуженого економіста України В.І. Павлова.
Подано хронологічний покажчик наукових та навчальних
праць, авторські нотатки, рецензії на його публікації.
Видання розраховано на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також широке коло читачів.
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242. Пам'ять століть: Магдебурзькому праву Дубна
500 років: Наук.-допоміж. покажч. / Рівнен. держ. обл. бка ; уклад. П.І. Демчук, Н.М. Кожан ; наук. ред. І.В. Мілясевич ; ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне : А. Брегін, 2008. – 136 ст.
Науково-допоміжний покажчик підготовлений до 500річчя надання м. Дубну Магдебурзького права. У виданні
представлено документи, що в комплексі розкривають історію та сучасне становище древнього міста.
Покажчик адресований науковцям та краєзнавцям на
допомогу у пошуковій роботі та дослідженнях. Також стане
в нагоді музейним працівникам, викладачам, студентам вузів, всім, хто зацікавлений історією України.

Додаток.
Видання, що продовжуються
243. Актуальні питання культурології: Альм. наук. тва "Афіна" кафедри культурології: Матеріали третьої
Всеукр. наук.-практ. конф. "Стан і перспективи розвитку
духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів". У 2-х т. Вип. 6. – Рівне : РДГУ, 2008.
- Т. 2. - 190 с.
244. Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії: зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
гол. ред. К.Ф. Шульжук. – Рівне : РДГУ, 2007. – Вип. 15. 166 с.
До 15 ювілейного збірника увійшли статті, в яких розглядаються актуальні питання теорії мови, українського зіставно-типологічного мовознавства, лінгводидактики, простежуються особливості українських говорів, функціонування лінгвістичних одиниць, висвітлюються питання культури мови.
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245. Вища освіта України № 2 (додаток 1). Темат. вип.
„Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології''. Т. 2. – Рівне : РДГУ, 2007. – 211 с.
У тематичному випуску часопису „Вища освіта України” вміщені наукові статті фахівців з питань методології,
теорії та технологій 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
та надання їй особистісно-зорієнтованої спрямованості - 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.
246. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування. : Зб. наук.
праць / Мін-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП,
2008. – Вип. 1 (41). Ч. 1. – 492 с.
247. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування. : Зб. наук.
праць / Мін-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП,
2008. – Вип. 2 (42). Ч. 1. – 492 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального використання природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд,
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будівництва, машинознавства. Призначений для наукових
працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних
закладів.
248. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування. : Зб. наук. праць
/ Мін-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водного
госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2008.
– Вип. 2 (42). Ч. 2. – 162 с.
Збірник присвячується пам'яті В.Г.Нестеренка.
У збірнику опубліковані наукові статті на підставі
доповідей, зроблених на Всеукраїнській науковопрактичній конференції, що була проведена 14-15 вересня 2007 року кафедрою філософії НУВГП і присвячена 60річчю з дня народження професора кафедри філософії
НУВГП В.Г. Нестеренка. У статтях запропонованого збірника висвітлюється спектр філософських, моральноетичних та інших питань. Це проблема особистості у філософії в контексті особливості життєвого і творчого шляху В.Г. Нестеренка; людське буття: сутність, історикофілософські трактувння проблеми; філософські, культурологічні, релігієзнавчі та морально-етичні виміри духовності; засади виховання і морального формування особистості тощо.
249. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування. : Зб. наук. праць
/ Мін-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водного
госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2008.
– Вип. 3 (43). – 506 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з раціонального використання природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства. Призначений для наукових
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працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних
закладів.
250. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. : Зб. наук. праць.
Економіка / Мін-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП,
2008. – Вип. 2 (42). - 322 с.
251. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. : Зб. наук. праць.
Економіка / Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП,
2008. – Вип. 3 (43). - 280 с.
252. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка : зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 4 (44). Ч. 2. – 514 с.
253. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка : зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 4 (44). Ч. 3. – 430 с.
254. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка : зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 4 (44). Ч. 4. – 516 с.
255. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка : зб. наук.
праць. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 4 (44). Ч. 5. – 668 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з економічних
наук. Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
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256. Волинський математичний вісник: зб. наук. пр. /
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2008. - Вип. 4
(13). – 212 с. – (Прикладна математика).
Публікуються результати досліджень з математичного
моделювання і обчислювальних методів та суміжної проблематики в галузі математики, інформатики, механіки.
Розрахований на наукових працівників, викладачів вузів,
аспірантів та студентів старших курсів.
257. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво :
зб. наук. праць / Мін-во освіти і науки України ; Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування. – Рівне :
НУВГП, 2007. – Вип. 32. – 206 с.
Наукові праці, які висвітлюють нові досягнення в галузі
гідромеліорації та гідротехнічного виробництва, розміщені
за такими розділами збірника:
- „Меліорація, використання меліоративних земель”;
- „Гідротехнічні споруди”;
- „Водопостачання та водовідведення, магнітоелектричне очищення води”;
- „Машинознавство”;
Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів навчальних закладів.
258. Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд.
В.П. Ковальчук. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – Вип. 7. – 304
с.
Збірник продовжує серію видань, призначених
різноманітним
аспектам
традиційної
духовної
й
матеріальної культури поліщуків.
У книзі друкуються матеріали і дослідження вчених,
краєзнавців, фольклористів, молодих дослідників та польові
автентичні знахідки, що зафіксовані у фольклорноетнографічних експедиціях.
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Сьомий випуск книги «Етнокультурна спадщина Полісся» складається із двох тематичних розділів «Весільна
обрядовість» та «Інструментальна традиція».
Видання розраховане на етнологів, фольклористів,
мистецтвознавців, етномузикологів, вчителів шкіл, студентів
та широке коло шанувальників традиційної культури
Полісся.
259. Інва.net : Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл.
б-ка ; ред. Р.М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2007. –
Вип. 18. – 82 с.
260. Інва.net : Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл.
б-ка ; ред. Р.М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2007. –
Вип. 19. – 74 с.
261. Інва.net : Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл.
б-ка ; ред. Р.М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2007. –
Вип. 20. – 76 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.
18-й випуск висвітлює проблеми цукрового діабету. 19ий – захворювання сечостатевої системи та особливості соціальної адаптації людей з синдромом Дауна. 20-й – присвячений онкозахворюванням.
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262. Наукові записки : Наук. зб. / Управління культури і туризму Рівнен. держ. адміністрації , Рівнен. обл.
краєзн. музей ; редкол. : Булига О.С. (гол. ред.), Романчук
О.С., Кравчук Д.В. – Рівне : О. Зень, 2008. - Вип. VІ. – 276 с.,
241 іл., 6 табл.
Випуск присвячений 155-річчю від дня народження
Володимира Короленка.
У збірнику опубліковані матеріали науковців, які відображають сучасний стан досліджень Волині, а також музейні
та краєзнавчі дослідження України. Ряд статей проілюстровані фотографіями, таблицями, які опубліковані вперше.
Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів, магістрів, істориків, археологів, культурологів, етнологів, фольклористів, етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників, біологів, вчителів, краєзнавців, художників,
а також молодих дослідників, які роблять перші кроки в дослідницькій діяльності.
263. Наукові записки. Сер. „Культурологія”. Вип. 2 /
Нац. ун-т „Острозька академія". – Острог : Остроз. акад.,
2007. – 144 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються
сучасні проблеми культурології.
Даний посібник може бути використаний викладачами
та студентами гуманітарних факультетів для поглиблення
знань із окремих культурологічних питань.
264. Наукові записки. Сер. „Філософія”. Вип. 2 / Нац.
ун-т „Острозька академія". – Острог : Остроз. акад., 2008. –
214 с.
У збірнику містяться статті, присвячені видатному
українському історіософу та політичному діячеві В'ячеславу
Липинському.
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265. Наукові записки. Сер. „Філософія". Вип. З / Нац.
ун-т „Острозька академія" ; редкол. П.М. Кралюк (відп.
ред.). О.Н. Саган, Т.Г. Горбаченко, В.М. Жуковський, І.Д.
Пасічник [та ін.] – Острог : Остроз. акад., 2008. - 178 с.
Збірник присвячено осмисленню актуальних філософських проблем. Автори детально аналізують історикофілософські, культурно-філософські та естетичні аспекти
сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірника можуть використовуватися для подальших досліджень окресленої проблематики та під час проведення
дидактичних занять.
266. Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр.: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. у-нт. –
Рівне : РДГУ, 2007. – Вип. 36. - 188 с.
Збірник наукових праць містить статті з актуальних
проблем реалізації психолого-педагогічних ідей Л.С. Виготського на сучасному етапі реформування освіти.
Опубліковані матеріали можуть бути корисними для
науковців, вчителів, вихователів, практичних працівників
освіти, керівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
267. Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр.: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. у-нт ; голов. ред. С.С. Пальчевський. – Рівне : РДГУ, 2007. - Вип. 37.
- 274 с.
Збірник наукових праць містить статті з актуальних
проблем психосоціального розвитку особистості.
Опубліковані матеріали можуть бути корисними для
науковців, учителів, вихователів, практичних працівників
освіти, керівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних
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закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
268. Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр.: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. / Рівнен. держ. гуманіт. у-нт ;
голов. ред. С.С. Пальчевський. – Рівне : РДГУ, 2007. - Вип.
38. - 274 с.
Збірник наукових праць містить статті з теоретикометодологічних, психолого-педагогічних, культурологічних
та етно-психолінгвістичних проблем спілкування.
Опубліковані матеріали можуть бути корисними для
науковців, учителів, вихователів, психологів, практичних
працівників освіти, керівників загальноосвітніх навчальних
закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
269. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі
та споруди : Зб. наук. пр. / відп. ред. Є.М. Бабич. - Рівне :
НУВГП, 2008. - Вип. 16. Ч. 1. Дослідження, проектування
та запровадження ефективних будівельних конструкцій.
- 459 с.
270. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі
та споруди : Зб. наук. пр. / відп. ред. Є.М. Бабич. – Рівне :
НУВГП, 2008. - Вип. 16. Ч. 2. Дослідження, проектування
та запровадження ефективних будівельних конструкцій.
- 433 с.
У збірниках наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технологій їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів
їх розрахунку. Висвітлені окремі питання з основ і фундаментів та підсилення будівель і споруд.
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Призначений для наукових працівників, спеціалістів
проектних організацій і виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних
закладів будівельного напряму.
271. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі
та споруди : Зб. наук. пр. / відп. ред. Є.М. Бабич. – Рівне :
НУВГП, 2008. - Вип. 17. - 444 с.
Наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технологій їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їх розрахунку. Висвітлені окремі питання з основ і фундаментів та
підсилення будівель і споруд.
Призначений для наукових працівників, спеціалістів
проектних організацій і виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних
закладів будівельного напряму.
272. Проблеми культурної ідентичності в ситуації
сучасного діалогу культур: матеріали третьої міжнар. наук. конф. 22 – 23 травня 2007 р. / Нац. ун-т „Острозька академія” ; відп. ред І.Д. Пасічник. – Острог : Остроз. акад.,
2007. – 210 с.
У наукових статтях збірника розглядаються проблеми
культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. Матеріал розміщений за такими розділами: „Культурна
ідентичність та етноцентризм”, „Проблема української ідентичності кінця ХХ – поч. ХХІ ст.”, „Діалог Схід – Захід та
його вплив на культурну ідентичність”, „Топос „малої вітчизни”.
273. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу
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регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. пр. /
Спілка економістів України , Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування , Ін-т Європейської інтеграції. – Рівне : НУВГП, 2007. – Вип. 13. № 3. – 230 с.
274. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. пр. /
Спілка економістів України , Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування , Ін-т Європейської інтеграції. – Рівне : НУВГП, 2007. – Вип. 13. № 4. – 253 с.
У збірниках висвітлюються результати досліджень
проблем фінансової політики та інвестиційного сприяння
процесам просторового регіонального розвитку. Розглядаються теоретичні, методологічні і практичні аспекти трансформації економіки, соціальної сфери та природокористування.
275. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи
розвитку : Зб. наук. пр. : Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт.
ун-ту/ голов. ред. В.Г. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2007. - Вип.
12. – 162 с.
У збірнику вміщено статті науковців вищих навчальних закладів та музейних установ, в яких розглядаються історико-мистецькі питання переважно західно-українських
регіонів. Збірка складається з трьох розділів: 1. Історикомистецька спадщина України; 2. Теоретико-мистецькі аспекти духовної культури; 3. Рецензії, огляди, повідомлення.
Для науковців, студентів, аспірантів та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історико-мистецькою тематикою
276. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи
розвитку: Зб. наук. праць: Наук. зап. Рівнен. держ. гу124

манітарного ун-ту / голов. ред. В.Г. Виткалов. – Рівне : М.
Дятлик, 2008. - Вип. 13. - 184 с.
У збірнику вміщено статті науковців вищих навчальних закладів та музейних установ, присвячені розгляду історико-мистецької проблематики переважно західноукраїнських теренів. Певна частина матеріалу висвітлює різні грані
теоретико-методологічних проблем українського мистецтва.
Окремий розділ складають повідомлення та рецензії.
Для науковців, студентів, аспірантів та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історико-мистецькою спадщиною.
277. Фізика конденсованих високомолекулярних систем: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 12 / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Б.С. Колупаєв , заст.
голов. ред. М.А. Бордюк. – Рівне : РДГУ, 2007. - 107 с.
Збірник містить публікації, в яких розглядаються питання теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання фізичних процесів, що характерні для конденсованого стану речовини. Опубліковані матеріали можуть бути
використані науковцями, аспірантами, інженерними працівниками, які ведуть дослідження в цих наукових напрямках. Цілий ряд публікацій можна використати для навчально-виховного процесу в університетах та інститутах.
Неопубліковані видання РДОБ
278. Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2008 р. / уклад. Н.М. Кожан [та ін.]. – Рівне : Рівнен.
держ. обл. б-ка, 2007. – 106 с. : іл.
Відображаються матеріали про ювілейні і пам'ятні дати
у громадсько-політичному та культурному житті Рівненської області.
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Календар вміщує інформаційні довідки та рекомендаційні списки літератури до визначних дат та ювілеїв. Додається багатий фотоматеріал.
Використані документи із фондів Рівненської державної обласної бібліотеки, фотоархіви А.Я. Гаврюшенка, І.Ф.
Жилінського, Б.Й. Столярчука, матеріали з архівів О.Т. Заворотнього, В.П. Ковальчука, З.П. Суходуба.
279. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2008 рік : реком. покажч. літ. / Рівнен. держ.
обл. б-ка ; уклад. Н.М. Кожан, Н.О. Нікітіна , О.І. Сисюк ,
А.М. Литвинюк ; ред. Л.Г. Сахнюк , Н.М. Кожан. – Рівне,
2008. – 65 с.
280. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2009 рік : реком. покажч. літ. / Рівнен. держ.
обл. б-ка ; уклад. Н.М. Кожан, Н.О. Нікітіна. – Рівне, 2008.
– 28 с.
Кожен рік ознаменований багатьма ювілейними і
пам’ятними датами в громадсько-політичному та культурно-мистецькому житті Рівненської області. Матеріали про ці
події відображаються у рекомендаційних покажчиках “Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини...”.
На початку покажчиків подано перелік дат, далі вміщено короткі фактографічні довідки та рекомендаційні
списки літератури до визначних дат.
Адресується культосвітнім і бібліотечним працівникам,
викладачам та іншим категоріям читачів на допомогу в підготовці й відзначенні знаменних дат та подій.
281. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. за І кв. 2008 року / Рівнен. держ. обл. б-ка ; склали
Л.А. Степанюк , П.І. Демчук , Р.В. Андріюк ; ред. Л.Г.
Сахнюк. – Рівне, 2008. – 95 с.
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282. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. за ІІ кв. 2008 року / Рівнен. держ. обл. б-ка ; склали Л.А. Степанюк , П.І. Демчук , Р.В. Андріюк ; ред. Л.Г.
Сахнюк. – Рівне, 2008. – 85 с.
283. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. за ІІІ кв. 2008 року / Рівнен. держ. обл. б-ка ; склали П.І. Демчук , Н.М. Кожан ; ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне,
2008. – 71 с.
До покажчиків "Новини краєзнавчої літератури"
включені статті з газет і журналів та книги з питань
краєзнавства, які надійшли до бібліотеки у І, ІІ та ІІІ кварталі
2008 року. Матеріал систематизований за розділами, які в
комплексі розкривають основні питання краєзнавства.
Покажчик видається з 1973 року. Розрахований на
вчених, спеціалістів народного господарства, викладачів і
бібліотечних працівників, на всіх, хто цікавиться
краєзнавчими матеріалами або пропагує літературу про
рідний край.
284. Нова література з питань економіки, програмування, екології : поточ. сп. за ІІ – ІІІ кв. 2008 року / Рівнен.
держ. обл. б-ка ; склала Н.М. Литвиненко. – Рівне, 2008. –
33 с.
285. Нова література з питань економіки, програмування, екології : поточ. сп. за ІV кв. 2008 року / Рівнен.
держ. обл. б-ка ; склала Н.М. Литвиненко. – Рівне, 2008. –
34 с.
У списках відображені щоквартальні надходження літератури (статті з газет і журналів та книги) у відділ документів виробничої тематики.
286. Новини сільськогосподарської літератури : по127

точ. сп. літератури за ІІ – ІІІ кв. 2008 року / Рівнен. держ.
обл. б-ка ; склала Р.О. Гірак . – Рівне, 2008. – 22 с.
До списка включені з питань сільського господарства,
які надійшли в бібліотеку за ІІ-ІІІ квартали 2008 року.
Матеріал систематизований за розділами, які в комплексі
розкривають основні питання сільського господарства.

Література, що вийшла за межами області
(твори місцевих авторів та книги про край)
287. Кондратюк А. З вишневого саду: оповіді про квіти і дерева / А. Кондратюк. - К. : Просвіта, 2007. - 516 с.
Квіти і дерева одягають планету у яскраве вбрання. І
тому вона така невимовно прекрасна. Наша любов до зелених друзів одвічна і неперебутня. Слово народне про рослини мудре, ніжне, образне. Квіти і дерева як символ в українському фольклорі, у творчості українських письменників
— це зміст пропонованої читачам книги.
288. Кралюк П.М. Волинь та Поділля в житті Тараса Шевченка: Монографія, оповідання / П.М. Кралюк. - Вид. 2-ге,
допов. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2007. - 108 с.
160 років тому Тарас Шевченко побував у ряді сіл, містечок
і міст Великої Волині та Поділля. Тут за завданням Київської археографічної комісії він робив замальовки культурноісторичних пам'яток краю, записував народні пісні. Саме цій історичній мандрівці і присвячена наукова розвідка професора,
доктора філософських наук, проректора з наукової роботи Національного університету «Острозька академія», члена Національної Спілки письменників України Петра Кралюка. Використовуючи різні друковані та архівні матеріали, деякі інші опосередковані джерела, а також оригінальні твори самого Шев128

ченка, автор намагався не лише дещо по-новому глянути на
подільсько-волинську подорож Кобзаря, а й осмислити, як
він сприймав Волинь та Поділля і яке місце вони посіли в
його творчості.
Монографію доповнює оповідання Петра Кралюка
«Повчальна прогулянка».
Для філологів, істориків, краєзнавців, учителів та учнів
загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, для всіх, хто
цікавиться життям і творчістю великого Кобзаря.
289. Марчук Л. С. Покликання боротись за життя.
Є.М. Боровий: хірург, учитель, людина / Л.С. Марчук. –
Луцьк : Твердиня, 2008. - 172 с.
Книга «Покликання боротись за життя» - плід дослідницької праці про життєвий шлях та внесок у розвиток хірургічної галузі Рівненщини та практичної хірургії в Україні доктора медичних наук, відомого хірурга Євгена Максимовича Борового. Видання містить унікальні краєзнавчі матеріали про родинне коло Борових-Павлових та середовище
української інтелігенції 30-40-х років минулого століття, в
якому зростав майбутній хірург. Відображаються історичні
віхи розвитку хірургії в нашому краї, піднімається ряд актуальних питань медичної деонтології.
Книга створена на основі унікальних матеріалів особистого архіву Є. М. Борового, спогадів його колег, безпосередніх керівників, друзів, учнів, членів родини, фрагментів
власних спогадів хірурга Є.М. Борового, що подані у книгах
«Любов моя - хірургія», «Наукове товариство хірургів Рівненщини», низці брошур та численних газетних публікаціях.
Використано і публікації про Є. М. Борового упродовж кількох десятків років. Містяться також фотографії з сімейного
альбому Є. М. Борового.
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Науково-популярне видання орієнтоване на широку
читацьку аудиторію.
290. Національний університет водного господарства
та природокористування / редкол. В.А. Гурін (голова) [та
ін.] ; авт.-упоряд. М. Серб, Я. Білейчук. – Л. : Логос
України, 2007. – 200 с.
Книга присвячена 85-річчю Національного університету водного господарства та природокористування - єдиного
вищого навчального закладу цього профілю на теренах
України та колишнього Радянського Союзу.
Ця книга є довідково-біографічним презентаційним
виданням, що продовжує серію про наших славних сучасників і тих, хто назавжди вкарбував своє ім'я в історію незалежної української держави та її науки. Біля витоків університету стояли відомі вчені, професори Київського політехнічного інституту, а ствердитись як навчальний заклад найвищого рівня акредитації йому судилося у місті Рівному. Зі
сторінок книги читач дізнається про створення і становлення Національного університету водного господарства та
природокористування, його викладачів і науковців, які внесли значний вклад у розвиток водогосподарської галузі
України та колишнього Радянського Союзу, підготували тисячі найкращих фахівців, а також про випускників університету - наших славних сучасників, які займають ключові
посади в міжрайонних та обласних управліннях водного господарства України, Росії, країн близького та далекого зарубіжжя , зводять гідростанції, річкові дамби, зрошують землі,
осушують болота, працюючи як на виробництві, так і в наукових лабораторіях та кабінетах.
291. Рівне / Rivne: Путівник-довідник-записник / А.В.
Якубець. – К. : АВК-Росток, 2008. – 112 с. : іл. – (Місто в кишені).
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Двомовний – українсько-англійський – довідник розрахований на тих, хто відвідує Рівне та Рівненську область з
туристичною чи діловою метою або просто проїжджає через
населений пункт транзитом. Видання містить докладні відомості про історичні пам'ятки, визначні об'єкти, заклади
культури та мистецтва, комерційні установи міста та області.
Путівник має ілюстровану вкладку, карту центральної
частини Рівного.
292. Рожко В. Є. Печерні монастирі Волині і Полісся.
Історико-краєзн. нарис / В.Є. Рожко ; голов. ред. Д. Головенко. – Луцьк : Волин. кн., 2008. - 256 с.
Володимир Євтухович Рожко тридцять п'ять років
працює над створенням і поповненням, першоджерельної
бази Держархіву Волинської області, одночасно, долаючи
численні перешкоди, проводить глибокі наукові дослідження з історії Святого Українського Православ'я, рідної церкви, нашої землі.
Цей історико-краєзнавчий нарис - перше дослідження
з історії печерних монастирів Волині і Полісся. Автор опрацював тему, яка не досліджена не лише на Волині, а й в
Україні взагалі. Книга написана на основі поодиноких історичних джерел і численних наукових подорожей автора - з
пошуками і знахідками на місцях прадавніх печерних монастирів нашої землі.
Ця праця - вагомий внесок у скарбницю волинезнавчої
науки, розрахована на науковців, викладачів, студентів, широке коло читачів, вірних нашої Святої Помісної Української Православної церкви, українців в розсіянні сущих.
293. Тихомирова Є.Б., Постоловський С.P. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. - 2-ге вид., випр. – Суми : Унів. кн., 2008. - 240 с.
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Підручник підготовлений на базі прочитаних у Рівненському інституті слов'янознавства лекцій. Розглядаються теоретичні й практичні проблеми конфліктології як науки, а
також технології переговорів як одного з основних засобів
розв'язання конфліктів.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів
вищих закладів освіти України, а також для науковців і
практичних працівників.
294. Чехі і Дубенщина: Матеріали Міжнародної наук.-теорет. конф., присвяченої 60-річчю репатріації чехів
на етнічну батьківщину. 18 травня 2008 року, м. Дубно. –
Луцьк: Волин. обл. друк., 2008. – 92 с.
Тези наукових доповідей і повідомлень цієї Міжнародної конференції присвячені півторастолітнім взаєминам
українського та чеського народів. Насамперед, йдеться про
Дубенщину. Видання є другим, доповненим. Воно стане в
нагоді школярам і студентам, педагогам і журналістам,
краєзнавцям і просвітянам - всім шанувальникам минувшини рідного краю
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