ВІД УКЛАДАЧА
В анотованому каталозі „Книга Рівненщини 2009” представлена література, що надійшла від поліграфічних підприємств Рівненщини до фонду обласної книгозбірні протягом року,
а також книги, які так чи інакше відносяться до нашого краю,
та видання місцевих авторів, що вийшли поза межами області.
Порівняно з минулим роком кількість надходжень дещо
зменшилась: у 2008 – 294, у 2009 - 234 назви. Однак питома вага від загальної кількості назв, які отримала бібліотека, навпаки збільшилася на 0,75% відсотки.
Найбільша кількість - 70 назв - надійшла від Національного
університету водного господарства і природокористування. Видавництво „Волинські обереги” - 43 назви, видавець О. Зень – 29
назв, Острозька академія – 17, Рівненська друкарня та Рівненський державний гуманітарний університет – по 11, „Живое
слово” – 8, „Азалія”, Костопільська друкарня та видавець А. Брегін – по 4, решта поліграфічних підприємств та приватних видавців – по 1 – 3 назви. На 12 книгах не було вказано видавництва.
Серед отриманих документів - монографії, науковопопулярні, довідкові видання, великий відсоток навчальної літератури, особливо з математики, фізики, техніки, економіки,
збірники. Є нотні видання, художня література – поезія, проза,
дитячі книжки тощо.
У галузевому аспекті збільшились надходження літератури
з питань техніки і сільського господарства (35), природничих наук (27), історії (23).
Економіка - 20
Наука, освіта - 15
Книги історичної тематики,в т.ч. про край – 22
Художня та дитяча література – 51
Мистецтво - 16
Видання релігійної, духовної тематики – 13
Решта галузей представлено приблизно так само, як у
2008 році.
Слід зазначити як позитивний факт те, що більше 40 назв
книг безпосередньо стосуються того чи іншого аспекту життя
нашого краю (історії, екології, природи, політики, освіти, музики,
культури тощо).
Отримані бібліотекою місцеві видання широко рекламуються через різноманітні форми масової, інформаційної,
бібліографічної роботи: це книжково-ілюстративні виставки,
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бібліографічні огляди, літературно-художні вечори, презентації
нових книг рівненських авторів.
Так у літературній «Світлиці» відбувся творчий вечір письменника, журналіста, члена Національної спілки письменників
України, лауреата літературної премії імені Валер’яна Поліщука Петра Велесика з нагоди його ювілею, на якому була представлена його книга «Гніздо в кишені».
Викликала неабиякий інтерес презентація видання рівненського письменника, художника, дослідника витоків української
міфології Валерія Войтовича «Степань моя мила» - найбільш
повне дослідження про одне з найдревніших торгових і культурних центрів Київської Русі - княжий Степань. За допомогою
історичних і документальних джерел автор простежив і
відтворив розвиток, розквіт та трагедію одного із визначних
містечок на Рівненщині.
Завдяки сприянню члена правління Рівненського міського
об’єднання товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Михайла Борейка буди перевидані книги, які відображають раніше
замовчувані сторінки історії України. Презентація цих книг була
приурочена 61-й річниці нападу фашистських військ на
територію колишнього Радянського Союзу:
o
"Огненне коло" Івана Багряного (1906-1963) - повість про
трагедію галицької молоді під Бродами 1944 року.
o
«Голод 1933 року в Україні» - видання, у якому подано численні свідчення жахливого, штучно створеного голодомору
30-х років XX століття, що спричинив винищення кількох
поколінь українців, руйнування основ нації, її духовності і
самобутності.
o
„Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941
року” - збірник-свідчення десятків колишніх в'язнів більшовицьких тюрем, які чудом врятувалися від кошмарних масових катувань НКВД над тисячами українців перед німецькою окупацією України 1941 року.
Проводяться презентації кожного нового літературнокраєзнавчого журналу "Погори́на" Рівненської організації
Національної спілки письменників України, у якому представлено творчість рівненських авторів, митців, краєзнавців, журналістів, науковців .
Щорічно у бібліотеці відбувається книжковий ярмарок, на
якому експонують свою друковану продукцію видавництва Рівненщини.
Бібліотекою організовано конкурс „Краща книга Рівненщини
2009 року”, переможці якого будуть визначені 23 квітня 2010
шляхом анкетування та опитування читачів.
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Про нові книги Рівненщини також повідомляється в засобах
масової інформації, розміщуються повнотекстові дані у віртуальній бібліотеці, інформація про книги на сайті книгозбірні
(http://libr.rv.ua) тощо.
Отримати включені в каталог видання можна, відвідавши Рівненську державну обласну бібліотеку за адресою: м. Рівне, пл. Короленка, 6.
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
1. Зареєстрований ринок праці Рівненської області (2001-2008 рр.) :
аналіт.-стат. зб. / Рівнен. обл. центр зайнятості. – Рівне, 2009. -123 с.
Статистично-аналітичний збірник містить матеріали, що характеризують стан ринку праці Рівненської області в динаміці за 2001-2008 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.
2. Національно-культурні товариства Рівненщини : довідник / Рівнен. обл. держ. адміністрація. – Рівне : [б. в.], 2008. - 30 с.
Рівненщина – край багатонаціональний. У різні часи наша земля стала
рідною для вихідців із багатьох народів, які, оселившись на Рівненщині, збратались з українцями та вважають її своєю домівкою, дбають про неї, збагачують її, водночас розвиваючи свою національну культуру і духовність.
Видання цього довідника є першою спробою у стислій формі ознайомити громадськість із сучасною палітрою національно-культурних товариств
Рівненщини.
3. Природно-заповідний фонд Рівненської області / під ред. Ю.М.
Грищенка. – Рівне : Волин. обереги,2008. – 216 с.
Ілюстроване видання представляє природно-заповідну мережу Рівненщини. Розповідається про Рівненський природний заповідник, регіональні
ландшафтні парки. Подається реєстр та характеристика природно-заповідних
об'єктів області.
Видання призначене для екологів, працівників природоохоронних установ та органів місцевого самоврядування, освітян, студентів, школярів і усіх,
хто цікавиться природою та заповідними об'єктами Рівненської області.
4. Рівненська область : адмін.-терит. устрій на 1 серпня 2009 року /
Рівнен. обл. рада. - вид. 8-е. – Рівне, 2009. – 80 с.
Рівненська обласна рада видає новий довідник адміністративнотериторіального устрою Рівненської області, у якому відображені зміни, що
сталися у період з часу утворення Рівненської області, що знайшли своє підтвердження у нормативно-правових актах та на офіційному сайті Верховної
Ради України.
Довідник містить загальні відомості про область, райони, міста обласного і районного значення, селища міського типу, міські, селищні, сільські ради
і підпорядковані їм населені пункти із зазначенням місця їх знаходження, дані про час виникнення міст, віднесення поселень до категорії міст і селищ міського типу, адміністративне значення, підпорядкування.
5. Рівненщина працьовита / В. Мазаний ; фото А. Похилюка [та ін.]
: – Рівне : Л.О. Нестерова, [2009?]. – 62 с.
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Документально-художнє видання з яскравими, майстерно виконаними
фотоілюстраціями розповідає про Рівненський край, багатий не лише мальовничою природою, але й талановитими, працьовитими людьми.
Історія краю
5а. Войтович В. Степань моя мила : дослідження, спогади, документи / авт. і гол. ред. В. Войтович ; ред. Н.В. Корнійчук, В.Д. Луц. – Рівне :
В. Войтович, 2009. – 578 с. : іл.
Це видання – найбільш повне дослідження про одне з найдревніших торгових і культурних центрів Київської Русі княжий Степань. За допомогою
історичних і документальних джерел автору вдалося простежити і відтворити
розвиток. розквіт та трагедію одного з визначних містечок на Рівненщині.
Для науковців, краєзнавців, студентської та учнівської молоді, для степанців та гостей містечка, усіх, хто цікавиться українською історією.
6. Колесо історії : Історичний альманах (додаток до зб. «Тези наукових робіт»). Вип. 1. Національно-визвольна боротьба на Рівненщині.
Стежками УПА / упоряд. О.В. Сульжик – Рівне : А. Брегін, 2008. - 128 с.
В альманасі вміщено кращі науково-дослідницькі роботи учнів - членів
Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, присвячені висвітленню
боротьби ОУН-УПА на території Рівненщини за незалежність української
держави. Видання приурочено до 100-річчя С.Бандери та Т. Бульби-Боровця.
Збірник призначений для учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій,
ліцеїв, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.
7. Поліщук Я.О. Рівне. Мандрівка крізь віки : нариси історії міста /
Я.О. Поліщук. Вид. 2-ге, доповн. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 300 с. +
іл.
У книзі розповідається про минувшину Рівного - старовинного західноукраїнського міста з багатою історією, гідними, але призабутими нині культурними традиціями. Автор цієї ґрунтовної історико-краєзнавчої праці використовує форму нарисів, у яких відображені головні періоди розвитку міста від заснування та найдавніших мешканців до середини XX століття.
Видання проілюстроване архівними фотографіями.
Природа. Природничі науки.
Фізико-математичні науки.
Математика
8. Брушковський О.Л. Вища математика. Інтегральне числення
функції однієї змінної. Звичайні диференціальні рівняння. Частина II.
Інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення. Кредитно-модульна
система організації навч. процесу / О.Л. Брушковський. - Рівне : НУВГП,
2008. - 266 с.
Інтерактивний комплекс містить тематичний план та розподіл навчального часу за структурою дисципліни, робочу програму, методичні
рекомендації до вивчення курсу, питання для самоконтролю за окремими
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блоками робочої програми, зразки модульних контрольних робіт, методичні
поради і завдання до їх виконання, завдання для індивідуальної роботи за темою "Невизначений інтеграл", тексти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, методичні поради до їх виконання, питання і тестові завдання для підготовки до іспиту та список рекомендованої літератури. Для
студентів І курсу напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" (II семестр).
9. Власюк А.П., Прищепа О.В. Основи сучасного візуальноподійного програмування. Програмування в середовищі Delphi. Навч.
посіб. / А.П. Власюк, О.В. Прищепа. – Рівне : НУВГП, 2009. - 496 с.
В посібнику розглянуто середовище програмування Delphi, показано
принципи створення додатків, подано основи мови Object Pascal, описано основні елементи управління базами даних. Виклад необхідного теоретичного
матеріалу супроводиться достатньою кількістю демонстраційних програм, що
суттєво полегшують засвоєння студентами кожної теми. Розроблено практикум, що містить необхідні лабораторні роботи. Подано тематику курсових
робіт та приклад розробки типової курсової роботи. Для студентів вузів, коледжів, учнів ліцеїв та шкіл.
10. Мізюк В.Г. Вища математика : інтерактивний комплекс навч.метод. забезпечення / В.Г. Мізюк. – Рівне : НУВГП, 2008. - 169 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, зміст і методичні вказівки до вивчення окремих змістових модулів і до розв'язання
практичних задач, варіанти індивідуальних завдань, приклади їх розв'язання,
приклади тестових завдань, список рекомендованої літератури, що є складовими компонентами при вивченні дисципліни "Вища математика" в умовах
кредитно-модульної організації навчального процесу студентами напряму
підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)", а також студентами споріднених спеціальностей.
11. Чашечнікова О.С., Чашечнікова Л.Г., Мартиненко О.В. Функції
та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз
яких містить трибометричні функції : навч.-метод. посіб. Вид. 2-ге, доповн. / О.С. Чашечнікова, Л.Г. Чашечнікова, О.В. Мартиненко. – Рівне :
Волин. обереги, 2009. – 72 с. – (Бібліотечка математичної освіти).
У навчально-методичному посібнику підібраний та систематизований
матеріал про трибометричні функції, їх властивості та графіки. Особлива увага приділена побудові графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз, яких
містить трибометричні 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.
Посібник може використовуватись учнями шкіл та інших закладів середньої освіти, вчителями математики в процесі самовдосконалення.
Фізика
12. Вадець Д.І., Дронь В.В., Орленко В.Ф., Піщела В.О. Фізичний
практикум : навч. посіб. / Д. І. Вадець [та ін.] – Рівне : НУВГП, 2009. -79 с.
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У фізичному практикумі вміщено зразки оформлення письмових звітів
про виконання студентами лабораторних робіт та відповіді на можливі запитання при їх захисті. Практикум дасть можливість заощадити час студента,
особливо заочної форми навчання, краще підготуватися до захисту звітів.
Хімія
13. Манековська І.Є., Яцков М.В. Хімія : навч. посіб. / І.Є. Манековська, М.В. Яцков. – Рівне : НУВГП, 2008. - ч. ІІ (Хімія елементів) – 154 с. :
6 іл.
У посібнику розглянуто класифікації хімічних елементів за їх хімічною
природою та за електронною будовою, подано характеристику найважливіших сполук всіх елементів періодичної системи. Розглядається хімія води,
хімія в меліорації, основи хімії в'яжучих речовин, а також полімерні матеріали та їх застосування. Посібник містить приклади, пов'язані з майбутньою
спеціальністю студентів, запитання та завдання для самоконтролю.
Навчальний посібник може бути використаний студентами університетів, коледжів, аспірантами, інженерами та викладачами.
14. Турчин П.Ф., Турчина К.П. Біонеорганічна та біоорганічна хімія
: практикум : навч. посіб. - Рівне: НУВГП, 2008. - 112 с. : іл. 5 ; табл. 10
Практикум з біонеорганічної та біоорганічної хімії підготовлено відповідно до чинної програми з біохімії. У посібнику висвітлено як традиційні,
так і новітні методи лабораторних досліджень. Наведено будову і біологічну
дію основних груп живих організмів, їхній вміст, поширення в рослинах і
практичне використання. Запитання для самоконтролю та контрольні запитання допомагають закріпити набуті знання.
Посібник призначено для студентів біологічних спеціальностей вищих
навчальних закладів.
Науки про землю.
Геологія
15. Будз О.П. Гідрологія : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навч. процесу / О.П.
Будз. – Рівне : НУВГП, 2008. - 169 с.
Навчально-методичний посібник містить програму, конспект лекцій,
методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, план практичних занять, тематику самостійної роботи, список рекомендованої літератури, які можуть
бути використані при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитномодульної системи організації навчального процесу студентами напряму
«Екологія та збалансоване природокористування навколишнього середовища».
16. Мельник Т.П. Аналіз змін характеристик впливу оптимізації
протипаводкових заходів басейну р. Тиса на основі дослідження та стохастичного моделювання процесів формування стоку / Т.П. Мельник. - Рівне : Волин. обереги, 2009. - 216 с.
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У монографії узагальнюються результати циклу досліджень території р.
Тиса. Здійснено оптимізацію науково-методичної бази для розроблення та
реалізації стохастичних моделей прогнозування об'єму ходу стоку під час
дощових паводків на водозборах меліоративних систем і річок, у заплавах
яких вони споруджені.
Описано програмне забезпечення, в якому закладена можливість використання при прогнозуванні паводкового стоку як даних спостереження, так і
розрахованих.
Розрахована на викладачів, наукових працівників і спеціалістівпрактиків в області запобігання паводкових ситуацій.
17. Сапсай Г.I., Мельник Т.П. Вдосконалення протипаводкових заходів для оптимізації режиму роботи меліоративної системи р. Боржави. /
Г.І. Сапсай, Т.П. Мельник. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 44 с.
На основі узагальнення дослідження басейну р. Тиси в цілому для конкретизації результатів обрана заплава р. Боржави від вузькоколійного залізничного моста біля с. Шаланки до автодорожнього моста на ділянці автодороги
Заріччя - Вільхівка. Досліджено вимоги щодо сільськогосподарського використання орних земель. Обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення протипаводкових заходів для покращення врожаїв сільськогосподарських угідь.
Розрахована на викладачів, наукових працівників і спеціалістівпрактиків в області запобігання паводкових ситуацій.
18. Чорнокур И.Г., Гурский Д.С. Геология и перспективы освоения
Пержанского месторождения бериллия в контексте мировых и отечественных тенденций развития минерально-сырьевой базы редких металлов / И.Г. Чорнокур, Д.С. Гурский. - К. ; Рівне : Олег Зень, 2009. - 96 с.
На підставі аналізу та узагальнення стану ринку берилію обговорюються перспективи освоєння Пержанського родовища в контексті світових і вітчизняних тенденцій розвитку мінерально-сировинної бази рідкісних металів.
Для широкого кола спеціалістів-геологів.
Біологічні науки.
Екологія
19. Волкова Л.А. Рекультивація земель : інтерактивний комплекс
навч.-метод. забезпечення / Л.А. Волкова. – Рівне : НУВГП, 2009. - 88 с.
Навчально-методичний комплекс 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" вищих навчальних закладів.
20. Екологія : навчальний посібник / М.О. Клименко [та ін.]; за ред.
проф. М.О. Клименка. – Рівне : НУВГП, 2008. - 404 с.
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У посібнику розглянуті питання за трьома змістовними модулями в
яких розкрито основи теоретичної екології, прикладні аспекти екології, стратегія і тактика збереження життя на землі та представлено словник екологічних термінів, які застосовуються в сучасній нормативній і науковій літературі.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів
акредитації.
21. Залеський I.I. Екологія людини : інтерактивний комплекс навч.метод. забезпечення / I.I. Залеський. – Рівне : НУВГП, 2009. - 150 с.
Навчально-методичний комплекс містить типову затверджену програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять та приклади розв'язання окремих задач, модулі перевірки знань, тренінгову тестову
програму, контрольні запитання по кожній темі лекційного курсу, завдання та
порядок виконання самостійних та індивідуальних робіт, список рекомендованої літератури. Комплекс може бути корисним при вивченні дисципліни в
умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування" вищих навчальних закладів.
22. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних
територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю
Рівнен. природ. заповідника (м. Сарни. 11-13 червня 2009 року) / редкол.
Будз М.Д [та ін.] – Рівне : Рівнен. друк., 2009. - 936 с.
У збірнику матеріалів конференції представлені роботи, які відображають загальнотеоретичні, методологічні та практичні проблеми організації та
функціонування природно-заповідних території та об'єктів, моніторингу стану біорізноманіття природних та антропогенних систем, особливості ведення
лісового та сільського господарства, оцінки якості природного середовища,
еколого-просвітницької діяльності.
Рекомендується для спеціалістів у галузі заповідної справи та охорони
навколишнього природного середовища, науковців, студентів та широких кіл
громадськості.
23. Клименко М.О. Радіоекологія : навч. посіб. / М.О. Клименко. –
Рівне : НУВГП, 2008 p. – 224 с.
Посібник підготовлений відповідно до робочої програми та навчального
плану підготовки фахівців за напрямком „Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування".
24. Кравченко Н.В. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення дисципліни :
кредитно-модульна система організації навч. процесу / Н.В. Кравченко. –
Рівне : НУВГП, 2008. - 154 с.
Наведено програму навчальної дисципліни "Моніторинг та інженерні
методи охорони довкілля" та програмний матеріал змістових модулів. Розглянуто принципи функціонування екосистем, подано загальні відомості
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про природно-ресурсний потенціал, антропогенний вплив на навколишнє середовище та інженерні методи охорони довкілля.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів напряму
підготовки 6.060103 "Водні ресурси".
25. Москальова В.М. Безпека життєдіяльності. Інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / В.М. Москальова. – Рівне : НУВГП,
2009. - 270 с.
В навчально-методичному комплексі наведено типову програму нормативної дисципліни, що стосується методів та способів захисту від небезпечних впливів та надзвичайних ситуацій, що трапляються у повсякденному
житті людини.
Рекомендується студентам вищих навчальних закладів при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу.
26. Скрипчук П.М., Бондар О.І., Рибак В.В., Матвійчук Л.А. Оцінка
екологічної безпеки осушуваних сільськогосподарських земель : монографія / П.М. Скрипчук [та ін.] ; за ред. О.І. Бондаря. – Рівне : НУВГП,
2009. - 334 с.
У монографії запропонована методика екологічного аудиту осушуваних
сільськогосподарських земель з метою забезпечення екологічної безпеки агроекосистем та окремих територій зони Полісся і Лісостепу України. Проведено оцінку екологічної безпеки стану і використання земельних та водних
ресурсів меліоративних систем „Деражне-Постійне" та „Іква, які розташовані
на території Рівненської області.
27. Скрипчук П.М., Скрипчук O.I., Кожушко Л.Ф., Галушкіна Т.П.
Словник-довідник з екологічного менеджменту : навч. посіб. / П.М.
Скрипчук [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2009. - 356 с.
У словнику-довіднику розглядаються основні терміни та їх тлумачення,
довідкова інформація щодо екологічних менеджменту, аудиту, експертизи,
сертифікації та економіки природокористування.
Словник-довідник рекомендований для студентів, викладачів, науковців, працівників у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Техніка
28. Бабич Є.М., Філіпчук С.В. Розрахунок замкнутих залізобетонних
рам при малоциклових навантаженнях за наявності тріщин в розтягнутій зоні бетону / Є.М. Бабич, С.В. Філіпчук. – Рівне : НУВГП, 2009. - 22 с.
Наведені рекомендації до визначення зусиль в замкнутих залізобетонних рамах, розрахунку прогинів та ширини розкриття тріщин залізобетонних
замкнутих рам, що зазнають дії малоциклових навантажень. Для наукових
працівників, аспірантів, студентів будівельних спеціальностей, інженернотехнічних працівників проектних організацій.
29. Будова і експлуатація мототранспортних засобів : навч. посіб.
для навч. закл. І ступ. профтехосвіти. – Рівне : О. Зень, 2009. - 112с.
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Навчальний посібник з предмету «Будова і технічне обслуговування мототранспортних засобів» розроблений для викладачів та учнів навчальних закладів, в яких проводяться навчання і підготовка, перепідготовка водіїв категорії А1, А, В1.
Дане видання може використовуватись слухачами для поглиблення
знань по даному предмету.
30. Герасимов Г.Г. Гідравлічні та аеродинамічні машини : підручник / Г.Г. Герасимов. - Рівне : НУВГП, 2008. - 241 с. : іл.
Розглянуто основні типи гідравлічних і аеродинамічних машин. Висвітлено їх принцип дії, конструкції і характеристики, особливості сумісної роботи насосів і трубопроводів, способи регулювання подачі. Наведені методи обґрунтування параметрів насосних, компресорних і вентиляторних установок.
Підручник для студентів навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.060103 „Гідротехніка" (водні ресурси).
31. Грицан С.В. Матеріалознавство : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навч.
процесу / С.В. Грицан. – Рівне : НУВГП, 2008. - 73 с.
Навчально-методичний комплекс «Матеріалознавство» містить типову
програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лабораторних занять,
тематики самостійної і індивідуальної роботи, тренінгову тестову програму,
список рекомендованої літератури, термінологічний словник, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитномодульної організації навчального процесу студентами спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» вищих навчальних закладів.
32. Гурин В.А., Євреєнко Ю.П. Гідроаеродинамічні машини та насосні станції: конструкції, експлуатація, надійність : Словник-довідник /
В.А. Гурін, Ю.П. Євреєнко. – Рівне : НУВГП, 2008. -186 с.
Розглянуто конструкції та принцип дії насосів, вентиляторів, компресорів та гідравлічних турбін. Дана методика розрахунку режиму роботи насосів
та їх висотного розташування. Висвітлено конструкції водозабірних, рибозахисних та водовипускних споруд. Наведено конструкції зрошувальних, водопровідних, осушувальних, водовідвідних насосних станцій та насосних станцій для закритих зрошувальних мереж. Розглянуто питання надійності техніки та експлуатації насосних станцій.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки „Гідротехніка (водні ресурси)", наукових працівників, інженерів водогосподарського будівництва.
33. Гурин В.А., Демянюк О.А., Троцюк Т.П. Українсько-російський
словник водогосподарських термінів / В.А. Гурин, О.А. Демянюк, Т.П.
Троцюк. – Рівне : НУВГП, 2009. - 442 с.
Словник містить найуживаніші українські терміни та їхні російські відповідники, які використовують у практиці водного господарства і в науках
про водне господарство. До словника увійшли також окремі терміни із
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суміжних галузей народного господарства, а також наук, пов'язаних з водним
господарством: гідравліки, гідрології, геології, кліматології, біології, ботаніки, хімії, фізики, електротехніки, ремонту і надійності машин. Може бути використаний спеціалістами водногосподарського напрямку, студентами, аспірантами і науковими працівниками.
34. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування і аналіз ефективності
складів бетону : навч. посіб. / Л.Й. Дворкін [та ін.] – Рівне : НУВГП, 2009.
- 339 с.
В навчальному посібнику розглянуті основні напрямки застосування
відходів промисловості та міського господарства як техногенних продуктів у
виробництві ефективних будівельних матеріалів, а також шляхи економії матеріальних і енергетичних ресурсів, за рахунок використання цього виду мінеральної й органічної сировини. Проаналізовано ефективність застосування
у будівельному виробництві традиційних і нових будівельних матеріалів на
основі металургійних шлаків, золи і шлаків ТЕС, відходів вуглезбагачення, т.
ін. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 0921 "Будівництво".
35. Дворкін О.Л. та ін. Проектування і аналіз ефективності складів
бетону : монографія / О.Л. Дворкін [та ін.] – Рівне : НУВГП, 2009. - 173 с.
В монографії розглядаються основні задачі проектування складів бетону
із заданими властивостями, викладаються основні принципи багатопараметричного проектування складів бетону. Приводяться базові розрахункові залежності і алгоритми для проектування складів бетону різних видів. В другій
частині монографії розглядаються методики прискорених випробувань вихідних матеріалів і визначення параметрів, необхідних для проектування складів
бетону.
36. Євреєнко Г.Г., Герасимов Г.Г. Насосні станції : інтерактивний
комплекс навч. метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навч. процесу / Ю.П. Євреєнко, Г.Г. Герасимов. – Рівне : НУВГП,
2008. – 125 с.
Міститься програма, вказівки щодо визначення окремих тем, плани
практичних занять, модулі перевірки знань, тренінгова тестова програма, рекомендації щодо самостійної роботи, послідовність виконання курсового
проекту, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Комплекс може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах кредитномодульної організації навчального процесу студентами напряму підготовки
6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)” будівельних спеціальностей вищих
навчальних закладів.
37. Іщук О.О. Технологія заповнювачів бетону : інтерактивний
комплекс навч.-метод. забезпечення / О.О. Іщук. - Рівне: НУВГП, 2009, 160с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, стисло викладений навчальний матеріал дисципліни, що поділений на змістові модулі і теми, завдання науково-дослідного характеру, теми рефератів, методичні рекомендації до самостійної роботи, тренінгові тестові завдання
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для змістових модулів, термінологічний словник навчально-методичне забезпечення дисципліни.
Комплекс призначено для самостійного вивчення дисципліни в умовах
кредитно-модульної організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.060101 "Будівництво".
38. Козяр М.М. Формування графічної діяльності студентів вищих
технічних навчальних закладів освіти засобами комп'ютерних технологій : монографія / М.М. Козяр. – Рівне : НУВГП, 2009. - 280 с.
У монографії описано чинники, що впливають на графічну підготовку
студентів в умовах застосування HIT. Проаналізовано зміст і структуру графічної підготовки в країнах ближнього зарубіжжя та європейського освітнього простору. Визначено специфічні особливості графічної діяльності в умовах
використання комп'ютерних технологій.
Запропоновано теоретичну модель графічної підготовки студентів, яка
містить сукупність графічних знань, вмінь та навичок із використанням сучасних інформаційних технологій навчання.
39. Кравець С.В., Кирикович В.Д. Теорія руйнування робочих середовищ : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезп. / С.В. Кравець, В.Д.
Кирикович. – Рівне : НУВГП, 2007. – 174 с.
Навчально-методичний комплекс містить програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних і лабораторних занять, тематики самостійної роботи, задачі, тренінгові питання для самооцінки, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні
дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу
студентами інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
40. Кравченко В.С., Кравченко Н.В. Санітарно-технічне обладнання
будівель і споруд : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення
дисципліни : навч.-метод. посіб. / В.С. Кравченко, Н.В. Кравченко – Рівне
: НУВГП, 2009.- 116 с., іл.
У навчально-методичному посібнику наведено програму навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд», програмний
матеріал змістових модулів, методичні рекомендації до вивчення окремих
змістових модулів і проведення практичних та лабораторних робіт. Розглянуті системи та схеми внутрішнього водопостачання і водовідведення будинків
різного призначення. Викладені основні відомості про влаштування, монтаж,
проектування та експлуатацію санітарно-технічних систем житлових будинків та промислових об'єктів. Описані принципи роботи, основи розрахунку,
конструкції обладнання та мереж санітарно-технічних систем будинків і наведені рекомендації проведення розрахунків у курсовому проектуванні.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів напряму
6.060101 «Будівництво».
41. Кужій В.А. Базові трактори : інтерактивний комплекс навч.метод. забезпечення дисципліни / В.А. Кужій. – Рівне : НУВГП, 2009. - 125
с.
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Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, вказівки
щодо самостійного вивчення окремих тем, плани лабораторних робіт, тематику самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Для студентів
напряму підготовки "Гірництво" вищих навчальних закладів.
42. Лук'янчук О.П., Маркова О.В. Машини і обладнання для водного господарства : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення /
О.П. Лук'янчук, О.В. Маркова. – Рівне : НУВГП, 2009. - 165 с.
Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки
щодо вивчення окремих тем, плани практичних і лабораторних занять, тренінгову тестову програму, завдання на самостійну роботу студентів, термінологічний словник, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної
організації навчального процесу.
43. Лутаєв В.В., Сунічук С.В. Гідроелектростанції (Водопровідні
споруди ГЕС) : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / В.В.
Лутаєв, С.В. Сунічук. – Рівне : НУВГП, 2009. - 63 с.
Навчально-методичний комплекс містить навчальну програму дисципліни "Гідроелектростанції (Водопровідні споруди ГЕС)", методичні рекомендації до вивчення змістових модулів, плани практичних занять, тему курсового проекту, контрольні тестові програми, контрольні вправи, список рекомендованої літератури.
Комплекс призначено для самостійного вивчення дисципліни в умовах
кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентами
вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво".
44. Науменко I.I. Технічна механіка рідини і газу : підручник. – вид.
2-е, перероб. та доп. / І.І. Науменко. – Рівне : НУВГП, 2009. - 376 с.
Розглянуто закони рівноваги та руху рідини і газу в трубах і безнапірних руслах. Наведено залежності для гідростатичних розрахунків елементів
гідротехнічних споруд, залежності і способи розрахунків напірних трубопроводів і водопровідних мереж, розрахунки отворів і насадків при усталеному
та неусталеному русі, способи розрахунків трубопроводів з дискретною зміною витрат уздовж трубопроводів та методи визначення гідравлічних опорів
у цих трубопроводах. Теоретичний матеріал супроводжується контрольними
запитаннями та прикладами з їх розв'язанням. Включено нові досягнення науки в галузі механіки рідини.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами
"Будівництво" та "Гідротехніка" ("Водні ресурси"), а також аспірантів.
45. Наумчук О.М. Основи систем автоматизованого проектування :
інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / О.М. Наумчук. –
Рівне : НУВГП, 2008.-136 с.
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення курсу
"Основи систем автоматизованого проектування" складається з програми
дисципліни, конспекту лекцій, завдань для лабораторних занять та
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самостійної роботи, тестів для контролю знань і списку рекомендованої літератури.
Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації. Може бути корисним для спеціалістів і керівників проектних організацій та конструкторських відділів підприємств незалежно від
форм власності.
46. Ніколайчук В.М. Основи робототехніки : навч. посіб / В.М. Ніколайчук. – Рівне : НУВГП, 2008. - 76 с.
У посібнику розглянуто будову, принцип дії промислових роботів і маніпуляторів. Наведено класифікацію та технічні характеристики роботизованих комплексів, а також їхні системи керування та інформаційні системи;
розглянуті приклади гнучких автоматизованих виробництв та перспективи
розвитку робототехніки.
Призначено для студентів спеціальностей „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" та „Автоматизоване управління
технологічними процесами".
47. Орлов В.О. Знезалізнення підземних вод спрощеною аерацією та
фільтруванням : монографія / В.О. Орлов. – Рівне : НУВГП, 2008. - 158 с.
Розглянуто умови формування підземних вод на території України. Обґрунтовується умова використання спрощеної аерації та фільтрування. Наводяться конструкції пристроїв для аерації та фільтрів з різними фільтруючими
матеріалами, досвід експлуатації і проектування, результати досліджень і
впроваджень розробок кафедри водопостачання та бурової справи НУВГП.
Книга призначена для наукових, інженерно-технічних робітників проектних та експлуатаційних організацій та студентів вузів, які навчаються за
спеціальністю "Водопостачання та водовідведення", "Споруди і обладнання
водопостачання та водовідведення"
48. Орлов В.О., Зощук A.M. Водопостачання і водовідведення : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна
система організації навч. процесу / В.О. Орлов, А.М. Зощук. – Рівне :
НУВГП, 2008 – 114 с.
Наведено програму курсу, опорний конспект лекцій, контрольні запитання та тести з вивчення курсу, методичне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури
Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»
49. Пахаренко В.Л., Марчук М.М. Матеріалознавство та технологія
конструкційних матеріалів (металургія, ливарне виробництво) : навч.
посіб. / В.Л. Пахаренко, М.М. Марчук. – Рівне : НУВГП, 2009. - 179с. : іл.
Навчальний посібник написано у відповідності до робочої програми дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів механічних
спеціальностей немашинобудівних вузів. Він включає дві частини: металургія
і ливарне виробництво.
Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни
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„Матеріалознавство та технологія металів" та призначений для студентів вищих навчальних закладів.
50. Приходько М.А., Герасимов Г.Г. Термодинаміка та теплопередача : навч. посіб. / М.А. Приходько, Г.Г. Герасимов. – Рівне : НУВГП,
2008. – 250 с.: іл.
Викладено закони термодинаміки та їх застосування до аналізу кругових процесів і циклів теплових двигунів і холодильних установок. Розглянуто
задачі теплопровідності, конвективного теплообміну і теплового випромінювання, а також основи розрахунків відповідних теплообмінних апаратів. Висвітлені основи виконання теплоізоляції, наведені пристрої і системи теплопостачання та кондиціонування повітря, види палива, основи теорії горіння, а
також конструкції парових і водогрійних котлів.
51. Скрипник І.Г. Фізико-хімічні методи досліджень будівельних
матеріалів.: Інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / І.Г.
Скрипник. – Рівне : НУВГП, 2009. - 83 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, стисло викладений навчальний матеріал дисципліни, що поділений на змістові модулі і
теми, питання та вправи для самоконтролю з кожної теми, необхідні методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і оформлення отриманих результатів досліджень та їх обробки, список рекомендованої літератури.
Призначається для самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами вищих навчальних
закладів, які навчаються за напрямом 6.060101 "Будівництво".
52. Стрілець В.М. Основи конструювання : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації
навч. процесу / В.М. Стрілець. – Рівне : НУВГП, 2008. – 258 с.
Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки
щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, модулі перевірки
знань, тренінгову тестову програму, контрольні вправи, рекомендації щодо
курсового проекту, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Комплекс може бути корисним при вивчені дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами напрямів
6.050601 «Теплоенергетика» і 6.050605 «Гідроенергетика».
53. Фабрицький М.А., Рижий О.П., Кужій В.А. Транспортноекспедиційна робота : курс лекцій / М.А. Фабрицький [та ін.]. - Рівне:
НУВГП. - 2009. - 138 с.
Наведено курс лекцій з дисципліни "Транспортно-експедиційна робота",
де розглянуто питання організації і технології виконання транспортноекспедиторського обслуговування підприємств та організацій приміських,
міжміських та міжнародних автомобільних перевезень.
Курс лекцій відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни
"Транспортно-експедиційна робота" та призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт".
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54. Шестаков В.Л. Технологія стінових керамічних і лицювальних
матеріалів : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навч. процесу / В.Л. Шестаков. – Рівне
: НУВГП, 2009. - 242 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, стисло викладений навчальний матеріал дисципліни, що поділений на змістові модулі і
теми, методичні рекомендації до самостійної роботи, зміст лабораторних і
практичних занять, рекомендації до виконання курсового проекту, основні
тестові завдання модульного контролю знань та завдання підсумкового модульного контролю, перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни і
список рекомендованої літератури, термінологічний словник
Комплекс призначено для самостійного вивчення дисципліни в умовах
кредитно-модульної організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.060101 "Будівництво".
55. Якимчук Б.Н. Організація і планування будівництва : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна система організації навч. процесу / Б.Н. Якимчук. - Рівне : НУВГП, 2008. – 162
с.
Наведено програму курсу, конспект лекцій, контрольні запитання та тести по вивченню курсу, матеріальне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури.
Для студентів вузів, які навчаються за напрямом підготовки "Гідротехніки (водні ресурси)" за професійним спрямуванням "Водопостачання і водовідведення".
Сільське та лісове господарство
56. Криштоф В.Г. Плодівництво. Практикум : навч. посіб. / Національний ун-т водного госп-тва та природокористування ; В.Г. Криштоф.
–Рівне : НУВГП, 2008. - 125 с.
Описана ботанічна й біолого-виробнича класифікація, будова, біологічні особливості технології розмноження і вирощування основних плодових та
ягідних культур. Практика догляду за плодовими насадженнями, формування
крон, поліпшення плодоношення та ін. Призначено для студентів напряму
агрономія, для виконання практичних робіт з дисципліни „Плодівництво".
57. Шевчук М.Й., Веремеєнко C.I. Агрохімія. Ч. 1 : Теоретичні основи формування врожаю : навч. посіб. / за ред. М.Й. Шевчука. – Рівне :
НУВГП, 2008. - 345 с.
Висвітлено теоретичні основи засвоєння поживних речовин рослинами,
дано агрохімічну характеристику основним типам ґрунтів в Україні, представлено основні найбільш поширені види добрив, технології їх виробництва,
вплив на біопродуктивність ґрунту та оптимальні способи використання, розглянуто агрохімічне обслуговування сільського господарства і екологічні
проблеми застосування добрив.
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Для викладачів і студентів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.
Охорона здоров'я. Медицина
58. Давидюк Г. Цікава валеологія / Г. Давидюк. – Рівне : Волин.
обереги, 2009. – 132 с.
Як зберегти здоров’я, як уникнути негативних чинників, що згубно діють на душевний стан людини. Чи можна змінити своє життя на краще – про
все це можна дізнатися з пропонованого видання.
Для студентів та учнів педагогічних навчальних закладів, учителів і батьків.
59. Іваницька П. Латинська мова з медичною термінологією : навчальний посіб. для студ. вищ. медич. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації /
П. Іваницька. - Рівне, 2009. — 312 с.
В основу навчального посібника покладено лекційний принцип викладу
матеріалу. Кожна лекція містить граматичний матеріал, лексичний мінімум,
вправи, рецепти, латинізми в українській мові, латинські прислів'я та афоризми, мікронарис "Римський шлях". В розділі "Словотвір" пропонується багатий термінологічний матеріал, особливо клінічна термінологія. В кінці розділу даються тексти для читання, перекладу та аналізу граматичних явищ.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
60. Носаль М.А. Волинські скарби - лікарські рослини / М. Носаль ;
упоряд. І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2009. - 60 с. – Б-чка Літ. музею Уласа
Самчука в Рівному. Число 7.
Книжка тільки частково відтворена в первісному варіанті за окремими
авторськими публікаціями в періодиці 1942 року. Вона є своєрідною пам'яткою про знаменитого народного цілителя з Рівного митрофорного протоієрея
Михайла Андрійовича Носаля.
61. Про що мовчить реклама? або Алкогольно-тютюновий зашморг /
укл. О.А. Почекета, С.В. Одарченко. - Рівне, 2009. - 69 с.
У книзі викривається прихований бік закликів до „культурного" та „помірного" споживання спиртного, йдеться про вплив на людину малих доз алкоголю, висвітлюється вплив звички до цих малих доз на наше суспільство.
Дати читачеві вибір між так званим „традиційним" уживанням спиртного
та абсолютною свідомою тверезістю - ось основна мета пропонованого видання.
СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Історія. Історичні науки
62. Власюк О.В., Цятко В.М. Волинь в добу Центральної Ради (19171918) / О.В. Власюк, В.М. Цятко. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 96 с.
У пропонованій читачам книзі висвітлюється державотворча діяльність
наших славетних краян в добу Центральної Ради. Читачі зможуть відкрити для
себе раніше забуті імена уродженців Волині - членів Центральної Ради, уряду
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Української Народної Республіки, керівників Волинської губернії, українських військовиків, які стояли біля керма нових українських збройних сил.
Книга допоможе читачам, особливо вчителям та учням шкіл чіткіше розібратися в подіях 1917-1918 років на Волині та краще розуміти проблеми
сьогодення.
63. Голод 1933 року в Україні. Свідчення про винищування Москвою українського селянства / упоряд. Юрій Семенко. – Рівне : Волин.
обереги, 2008. - 256 с. : іл.
У книзі подано численні свідчення жахливого, штучно створеного голодомору 30-х років XX століття. Це спричинило фізичне винищення кількох
поколінь українських хліборобів, руйнування соціальних та етнічних основ
нації, її духовності і самобутності.
64. Дорогобужу на Волині - 925 (1084-2009) / ред.-упоряд. Богдан
Столярчук-Попенко. - Рівне : О. Зень, 2009. — 384 с.
Книга «Дорогобужу на Волині — 925 (1084-2009)» започатковує серію
видань «Велика Волинь: історія, культура, особистості», присвячених різноманітним аспектам історичної та культурної спадщини волиняків. Тут уміщені матеріали і дослідження вчених, краєзнавців, непересічних дослідників звичайних мешканців древніх волинських сіл — Дорогобуж і Подоляни.
Видання розраховане на істориків, етнологів, фольклористів, мистецтвознавців, етномузикологів, природознавців, учителів, студентів, усіх тих, хто
складає широке коло шанувальників традиційної культури Волині.
65. Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941 року. - Рівне
: М. Дятлик, 2009 - 104 с.
Цей збірник - свідчення десятків колишніх в'язнів большевицьких тюрем, що чудом врятувалися від кошмарних масових катувань, вчинених московськими опричниками НКВД над тисячами українців перед німецькою
окупацією України 1941 року.
66. Костюк О.С. Імена, як стяги... : історично-краєзнавчий нарис
Українського Руху Опору в окрузі : десятиріччя спротиву / О.С. Костюк.
— Рівне : О. Зень, 2009. - 84 с.
Історично-краєзнавчий нарис - книга про реальні суспільно-політичні
процеси та збройне змагання в Україні й краї напередодні, в роки другої світової війни й опісля неї, які вели ОУН-УПА. Розповідь базується на першоджерелах та спогадах учасників і свідків розгортання Українського Руху
Опору в 40-50 pp. минулого сторіччя. Поетичні твори, написані на цю ж тему,
доповнюють дослідження. Видання ілюстроване сучасними й архівними знімками та фотоматеріалами.
67. Мазурець Л.М. Історична розвідка давнього, пізнішого і недалекого минулого села Глинськ / Л.М. Мазурець. – Рівне : Олег Зень, 2009. 156 с.
Видання, в яке автор - житель села Глинськ Здолбунівського району Рівненської області Леонід Микитович Мазурець уклав душу, - можна назвати
справжнім скарбом українського краєзнавства Волині.
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68. Марчук І., Тищенко О. Гурби. Квітень 1944-го. / І. Марчук, О.
Тищенко ; ред. Т. Максименко. – вид. 5-е, оновл. – Рівне : Олег Зень,
2009. - 204 с., іл.
Події, про які йдеться в цьому виданні, пов'язані з найбільшим за всю
історію Другої світової війни боєм між частинами Української Повстанської
Армії та Внутрішніми військами Народного комісаріату внутрішніх справ
СРСР. Ціною величезних втрат обох воюючих сторін частини УПА-Північ та
УПА-Південь зуміли вирватись з гурбенського «котла» й пройшли сотні кілометрів двома похідними групами на Схід та Полісся.
69. Марчук І.В. Командир УПА-Північ Дмитро Клячківський «Клим Савур» / І.В. Марчук. - Рівне : Олег Зень, 2009. - 168 с.
У монографії на основі широкого кола маловідомих документів уперше
подається повний нарис драматичного життя й військово-політичної діяльності діяча українського визвольного руху Дмитра Клячківського - «Клима Савура». Крім того зроблено зріз суспільно-політичних і військових подій на
Волині й Поліссі в період Другої світової війни. Подано короткі біографії командирів УПА. На основі низки документальних матеріалів спростовується
міф про співпрацю ОУН і УПА з нацистами. Книга буде цікава не тільки
професійним історикам та військовим, а й усім, хто цікавиться сторінками
минулого України.
70. Матеріали конференції, присвяченої 360-ій річниці початку Визвольної війни 1648-1654 років / Мін-во культури і туризму України, упр.
культури і туризму Рівнен. ОДА, Держ. іст.-мемор. заповідник „Поле Берестецької битви” ; авт.-упоряд. Л. Галабуз, Г. Лотоцький ; фотогр. Анатолія Мізерного - Рівне : С.Б. Нестеров, 2008. – 108 с.
Збірник тез історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої
360-ій річниці початку Визвольної війни 1648-1654 років, містить студії з
проблематики національно-визвольного руху українського народу під проводом Богдана Хмельницького, проливає світло на нові сторінки боротьби козацтва та селян за свою свободу і незалежність.
Видання матеріалів конференції розраховане на науковців, істориків,
учителів та студентів, усіх, хто небайдужий до історії України.
71. Поровський М.І. Тільки РУХом життя і обіймеш... Повістьспогад / М.І. Поровський – Рівне : В.А. Лапсюк, 2009. – 468 с.
Розповідь активного учасника боротьби за Самостійну Українську Державу, одного з засновників Народного Руху України на Рівненщині народного депутата Миколи Поровського повертає читача до подій 20-річної давнини, коли українські національно-патріотичні сили виборювали Незалежність
України.
72. Реабілітовані історією : у 27 т. / голов. редкол. П.Т. Тронько [та
ін.] – Рівненська область. Кн. 2 / співголови: В.А. Королюк, С.І. Павлюк ;
відп. секр. А.А. Жив'юк [та ін.]. – Рівне : Рівнен. друк, 2009. – 612 с.
Друга книга тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» є резуль23

68. Марчук І., Тищенко О. Гурби. Квітень 1944-го. / І. Марчук, О.
Тищенко ; ред. Т. Максименко. – вид. 5-е, оновл. – Рівне : Олег Зень,
2009. - 204 с., іл.
Події, про які йдеться в цьому виданні, пов'язані з найбільшим за всю
історію Другої світової війни боєм між частинами Української Повстанської
Армії та Внутрішніми військами Народного комісаріату внутрішніх справ
СРСР. Ціною величезних втрат обох воюючих сторін частини УПА-Північ та
УПА-Південь зуміли вирватись з гурбенського «котла» й пройшли сотні кілометрів двома похідними групами на Схід та Полісся.
69. Марчук І.В. Командир УПА-Північ Дмитро Клячківський «Клим Савур» / І.В. Марчук. - Рівне : Олег Зень, 2009. - 168 с.
У монографії на основі широкого кола маловідомих документів уперше
подається повний нарис драматичного життя й військово-політичної діяльності діяча українського визвольного руху Дмитра Клячківського - «Клима Савура». Крім того зроблено зріз суспільно-політичних і військових подій на
Волині й Поліссі в період Другої світової війни. Подано короткі біографії командирів УПА. На основі низки документальних матеріалів спростовується
міф про співпрацю ОУН і УПА з нацистами. Книга буде цікава не тільки
професійним історикам та військовим, а й усім, хто цікавиться сторінками
минулого України.
70. Матеріали конференції, присвяченої 360-ій річниці початку Визвольної війни 1648-1654 років / Мін-во культури і туризму України, упр.
культури і туризму Рівнен. ОДА, Держ. іст.-мемор. заповідник „Поле Берестецької битви” ; авт.-упоряд. Л. Галабуз, Г. Лотоцький ; фотогр. Анатолія Мізерного - Рівне : С.Б. Нестеров, 2008. – 108 с.
Збірник тез історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої
360-ій річниці початку Визвольної війни 1648-1654 років, містить студії з
проблематики національно-визвольного руху українського народу під проводом Богдана Хмельницького, проливає світло на нові сторінки боротьби козацтва та селян за свою свободу і незалежність.
Видання матеріалів конференції розраховане на науковців, істориків,
учителів та студентів, усіх, хто небайдужий до історії України.
71. Поровський М.І. Тільки РУХом життя і обіймеш... Повістьспогад / М.І. Поровський – Рівне : В.А. Лапсюк, 2009. – 468 с.
Розповідь активного учасника боротьби за Самостійну Українську Державу, одного з засновників Народного Руху України на Рівненщині народного депутата Миколи Поровського повертає читача до подій 20-річної давнини, коли українські національно-патріотичні сили виборювали Незалежність
України.
72. Реабілітовані історією : у 27 т. / голов. редкол. П.Т. Тронько [та
ін.] – Рівненська область. Кн. 2 / співголови: В.А. Королюк, С.І. Павлюк ;
відп. секр. А.А. Жив'юк [та ін.]. – Рівне : Рівнен. друк, 2009. – 612 с.
Друга книга тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» є результатом дослідницького пошуку, здійсненого членами обласної науковоредакційної групи в архівосховищах України.
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У книзі розкриття причин, характеру, специфіки, перебігу політичних
репресій тоталітарної доби в Рівненській області спирається виключно на
оприлюднення і коментування документальних джерел. Серед матеріалів
книги - постанови, інформації, звіти, доповідні записки, стенограми засідань
партійних, радянських органів, органів НКВС-НКДБ (МВС-МДБ), прокуратури, в яких відображено методи здійснення політики придушення опору радянської влади з боку місцевого населення, формувань ОУН і УПА, також
листівки, інструкції, звернення, звіти націоналістичного підпілля.
73. Симонович Є. М. Родовід Саковичів / Є. Симонович ; ред. Є.
Шморгун – Рівне : Азалія, 2008. - 316 с.
Сучасні Саковичі с нащадками українського православного духовенства. Про десять поколінь цього роду та окремі його відгалузки розповідається
в цій киті.
74. Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби / В. Яремчук. – Острог : Остроз. акад., 2009. - 526 с.
У монографії досліджено українську радянську історіографію післясталінської доби в аспекті опрацювання нею історії України. Розглянуто взаємодію соціокультурних та інтелектуальних чинників, що впливали на професійне вивчення національної минувшини. Проаналізовано ідеї, інтерпретації,
концепції, які складали зміст уявлень про історію України в історичній науці
УРСР середини 1950-х - середини 1980-х років.
Для науковців, викладачів, студентів, широкого кола читачів.
Етнографія
75. Кочубей А.В. Народознавство : навч.-метод. посіб. / А.В. Кочубей. – Рівне : НУВГП, 2009. - 144 с.
У посібнику вміщено програму, вказівки щодо вивчення окремих тем,
плани практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, методичні розробки, тестову програму, список використаної літератури, які можуть бути корисними під час самостійного вивчення дисципліни «Народознавство» студентами інженерних спеціальностей ВНЗ в умовах кредитномодульної організації навчального процесу.
76. На берегах Золотої Липи / ред.-упоряд. Марія Немиро. – Рівне :
Олег Зень, 2009. -140с.
У даній книзі представлена монографія села Литвинів Підгаєцького району Тернопільської області. Зафіксовані історія, звичаї, побут і пісні, які ще
можна було записати, врятувати, і які співаються.
77. Перунін В.І. Зарічненщина, або Ритми глибинного Полісся,
втрачені Європою / В.І. Перунін. - Рівне : О. Зень, 2009. - 216 с.
Праця Володимира Перуніна - дослідження у царині історикоетнологічних студій, яке може стати надійним фундаментом для подальших
розвідок у цьому напрямі. Автор відображає широку палітру призабутих
культурних традицій, історичних подій і легенд глибинного Полісся. Читачеві
пропонується захоплююча мандрівка крізь віки. Книга продовжує започатковану 2009 року серію видань «Західне Полісся: історія, культура, постаті».
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Видання розраховане на шанувальників автентичної культури Полісся.
78. Поліссєзнавство у фольклорно-етнографічних і літературномистецьких дослідженнях / упоряд. С. Шевчук ; редкол. : Р.В. ЗахарчукЧубай (гол. ред.). – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 136 с.
Науковий збірник, присвячений 170-річчю від дня народження Павла
Чубинського та 160-річчю від дня народження Олени Пчілки, містить статті
про фольклорно-етнографічні, історичні пам'ятки, літературну спадщину Павла Чубинського та Олени Пілки.
Видання розраховане на науковців-етнографів, фольклористів, літературознавців, мистецтвознавців, культурологів, краєзнавців, викладачів вищих
навчальних закладів, педагогів шкіл, студентів, широке коло шанувальників
традиційної культури Волинського Полісся.
Економіка. Економічні науки
79. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах
трансформації економіки : збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. конф.
17 - 18 квітня 2008 року / НУВГП. – Рівне : НУВГП, 2008. - 280 с.
17-18 квітня 2008 року кафедрою менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і викладачів, присвячену 10-річчю факультету менеджменту. Висвітлювались результати теоретичних і прикладних досліджень в сфері менеджменту та маркетингу в
умовах переходу до ринкових відносин в Україні.
У збірнику опубліковано матеріали науково-практичної конференції з
менеджменту. Тези призначені для наукових, науково-педагогічних працівників, керівників організацій, інженерів, аспірантів та студентів навчальних
закладів.
80. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах
трансформації економіки : збірник тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 23 24 квітня 2009 року / Нац. ун-т водн. госп-ва і природокористування ; ф-т
менеджменту. – Рівне : НУВГП, 2009. - 290 с.
У збірнику висвітлюються результати теоретичних і прикладних досліджень у сфері менеджменту та маркетингу в умовах переходу до ринкових
відносин в Україні. Тези призначені для наукових, науково-педагогічних працівників, керівників організацій, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
81. Бредюк B.I. Дослідження операцій. Приклади і задачі : навч. посіб. / В.І. Бредюк. - Рівне : НУВГП, 2009. - 270 с. : іл.
Навчальний посібник складається з шести тем-глав, у яких розглянуто
практичні аспекти кількісного обґрунтування оптимальних управлінських
рішень методами дослідження операцій. Наведені приклади розв'язання основних класів задач дослідження операцій, що мають широке застосування у
практичному менеджменті, а також задачі для самостійного розв'язання.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки „Менеджмент”.
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82. Василів В.Б. Інформаційні системи в менеджменті : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / В.Б. Василів. – Рівне : НУВГП,
2008. - 168 с.
Інтерактивний комплекс включає типову програму, рекомендації щодо
вивчення окремих тем, план лабораторних занять, тестові питання, тематику
самостійної роботи, індивідуальну роботу, список рекомендованої літератури, які можуть бути використаними при самостійному вивченні дисципліни в
умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
83. Зінь Е.А. Державне управління : навч. посіб. / Е.А. Зінь ; наук.
ред. О.І. Шичко. – Рівне : НУВГП, 2009 - 234 с.
В навчальному посібнику висвітлена сутність та становлення організації
системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні, розкритий склад органів державного управління, їх формування, призначення та
повноваження. Підготовлений з використанням законів України, указів, постанов та інших офіційних документів.
Зміст навчального посібника відповідає вимогам типової програми викладання дисципліни «Державне управління», призначений студентам спеціальності «Державна служба» та інших, зокрема «Менеджмент», «Економіка
підприємства», а також викладачами, аспірантами та працівниками органів
державного управління в їх практичній роботі.
84. Інспекція Державного технічного нагляду Рівненщини : нариси
з історії становлення / редкол. : кер. проекту В. Самсонюк ; ред. Н. Щепанська [та ін.] ; фото О. Харват. – Рівне : В.А. Олейник. - 200 с.
Книга присвячується 50-річчю створення інспекції Державного технічного нагляду, людям, які в ній працюють, ветеранам служби та всім, хто вніс
свою частку праці в історію її становлення та розвитку
85. Левицька С.О., Зінкевич О.В. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення :
кредитно-модульна система організації навч. процесу / С.О. Левицька,
О.В. Зінкевич. – Рівне : НУВГП, 2009. – 158 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, вказівки щодо вивчення тем, плани практичних занять, вправи, тести, тематики самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури.
Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, аудиторів.
86. Павлов B.I. Економіка довкілля та природних ресурсів. Інформаційний пакет : інформаційно-метод. матеріали щодо підготовки магістрів
за кваліфікацією „Економічне моделювання екологічних систем". Спеціальність 8.000010 („Специфічні категорії.") / В.І. Павлов [та ін.] – Рівне :
НУВГП, 2009. – 184 с.
Представлено інформаційний пакет про діяльність кафедри фінансів
та економіки природокористування Національного університету водного
господарства та природокористування з підготовки магістрів за спеціальністю 8.000010 «Економіка довкілля та природних ресурсів» із здобуттям
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кваліфікації «Фахівець з економічного моделювання екологічних систем».
87. Павлов B.I., Шостак Л.В. Регулювання конкурентних відносин
на ринку телекомунікацій : монографія / B.I. Павлов, Л.В. Шостак. - Рівне, НУВГП, 2009. – 160 с.
У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти регулювання конкурентних відносин природних монополій. Подано результати
дослідження сучасних тенденцій та проблеми розвитку сфери телекомунікацій. Визначені шляхи вдосконалення регуляторного впливу на конкуренцію
операторів зв'язку.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів,
студентів вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницькі структури, а також широко коло читачів.
88. Позняковська Н.М., Головачева Ю.В. Фінансовий облік II : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : кредитно-модульна
система організації навч. процесу / Н.М. Позняковська, Ю.В. Головачева.
– Рівне : НУВГП, 2008. - 244 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, вказівки
щодо вивчення тем, плани практичних занять, вправи, задачі, тести, тематики
самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури, які
можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах
кредитно-модульної організації навчального процесу.
Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, аудиторів.
89. Шило Ж.С. Гроші і кредит : інтерактивний комплекс навч.метод. забезпечення / Ж.С. Шило. – Рівне : НУВГП, 2009. - 112 с.
Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки
щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематики самостійної
та індивідуальної роботи, завдання до виконання контрольної роботи та список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни в умовах кредитномодульної системи організації навчального процесу студентами економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.
90. Якимчук А.Ю. Планування діяльності підприємств у сфері товарів та послуг: Інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення :
кредитно-модульна система організації навч. процесу / А.Ю. Якимчук. –
Рівне : НУВГП, 2008. - 166 с.
Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки
щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної
роботи, контрольно-тестову програму, завдання до виконання курсової роботи з фаху, термінологічний словник, перелік запитань, які виносяться на екзамен, та список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни "Планування діяльності у сфері товарів та послуг" в умовах кредитно-модульної
системи організації навчального процесу студентами напряму підготовки
6.030601 "Менеджмент".
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Політика і політичні науки
91. Губер Л.М. Гроші Чорнобиля або записки головного бухгалтера
з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / Л.М. Губер. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 368 с.
У книзі йдеться про витрачання коштів і матеріальних цінностей на ліквідацію планетарної катастрофи, про тих людей, які були в центрі Чорнобильської біди, зрештою про ті зловживання, що мали місце в ході заходів з
приборкання атомного монстра. Це відверта, чесна і детальна розповідь свідка вказаних подій і фактів, який виявив мужність написати про те, що пережив, що знав.
92. Когут О.В., Циганчук А.С. Геополітичний вибір України : сучасний стан і перспективи розвитку : навч. посіб / О.В. Когут, А.С. Циганчук. – Рівне : НУВГП, 2008. - 110 с.
Даний посібник призначений для студентів, які вивчають «Політологію», «Соціологію», «Політекономіку». Посібник може бути використаний
при написанні контрольних робіт, підготовці до семінарських занять, написанні рефератів із означених дисциплін.
Держава і право
93. Каламаж Р. Психологія становлення професійної Я-концепції
майбутніх юристів : [монографія] / Нац. ун-т „Остроз. акад.” ; Руслана
Каламаж. - Острог : Остроз. акад., 2009. - 404 с.
У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму професіоналізації у вищому навчальному закладі. Розкривається психосемантика образу
юридичної професії, т. ін.. Увага акцентується на обґрунтуванні засад становлення досліджуваного феномена у ВНЗ.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та
усіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення.
94. Пастухова B.I. Господарське і трудове право : навч. посіб. / В.І.
Пастухова – Рівне : НУВГП, 2009.-108 с.
У посібнику відповідно до програми висвітлено основні правові інститути господарського і трудового права. Головну увагу зосереджено на правових питаннях підприємницької і господарської діяльності суб'єктів господарювання, господарських договорів і господарсько-правової відповідальності;
питаннях забезпечення зайнятості та працевлаштування, нагляду та контролю
за додержанням законодавства про працю.
Посібник призначено для студентів факультету землеустрою і геоінформатики спеціальностей: „землевпорядкування і кадастр" (7070904; 8070904)
та „геоінформаційні системи і технології" (7070908; 8070908) денної та заочної форм навчання.
95. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві
України : правові, теоретичні та прикладні проблеми : монографія / В.О.
Попелюшко ; наук. ред. В.Т. Нор. – Острог : Остроз. акад., 2009. - 634 с.
У монографії досліджено комплекс правових, теоретичних та
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прикладних проблем, пов'язаних із змістом та реалізацією функції захисту в
кримінальному судочинстві як категорії кримінально-процесуального права і
процесу.
Адресована науковцям, викладачам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам.
Культура
Наука. Освіта
96. Безкоровайна О.В. Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : монографія / О.В. Безкоровайна. –
Рівне : РДГУ ; Олег Зень, 2009. - 470 с.
Репрезентовані в монографії авторська концепція, програма і діагностика є конкретною основою для наукового проектування моделі технології виховання культури особистісного самоствердження старшокласників у соціально-ціннісній діяльності.
Результати наукових досліджень можуть бути покладені в основу тематичних факультативних курсів, програм, методичних розробок та семінарів
для викладачів, студентів, наукових працівників, учителів загальноосвітніх
навчальних закладів.
97. Гончаров С.М., Гурин В.Л. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : метод. аспекти : монографія / С.М. Гончаров,
В.Л. Гурин. – Рівне : НУВГП, 2008. - 626 с.
Розглянуті і сформульовані основні поняття кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розкриваються її проблеми і шляхи їх
вирішення. Значна увага приділена дидактичним засадам та методичному забезпеченню, інноваційним технологіям навчання, оцінюванню викладання
тощо.
Для науковців, викладачів, аспірантів та магістрантів вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації.
98. Дем'янюк Т.Д., Вознюк Г.Ф., Камінська Є.І. Духовно-моральне
виховання учнів у школі-родині : навч.-метод. посіб. / Т.Д. Дем'янюк [та
ін.]. - Рівне: Волин. обереги, 2009. - 324 с.
У посібнику на основі досліджень та аналізу педагогічного досвіду роботи експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня - Студянського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. (українська національна школа-родина) Дубенського району Рівненської області розкриваються концептуальні засади духовно-морального виховання учнів у школіродині, інноваційні освітньо-виховні технології педагогічного процесу, т. ін.
Навчально-методичний посібник розрахований на вчителів, керівників
ЗНЗ І-ІІІ ст., гімназій, ліцеїв, студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації.
99. Карпенчук С.Г. Виховний процес: вивчення ефективності : наук.-метод. посіб. / С.Г. Карпенчук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 180 с.
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У науково-методичному посібнику розкрито основоположні засади
проблем, пов'язаних із технологією дослідження ефективності виховного
впливу на школяра. Виокремлено низку блоків, що об'єднують критерії рівнів
вихованості коґітивної, афективної та регулятивної структурних компонентів
школяра.
Для студентів педагогічних навчальних закладів.
100. Кафедра культурології в структурі Рівненського держ. гуманіт.
ун-ту : істор. довідка та літопис / В.Г. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2009. 223 с.
Розглянуто основні етапи становлення кафедри культурології від початку її заснування (1971 р.) до середини 2009 року, проаналізовано тенденції
розвитку культурологічної освіти, подано перебіг найбільш значимих подій,
що відбувалися в колективі, який функціонує в структурі Рівненського державного гуманітарного університету (1999-2009 роки), а також список публікацій співробітників.
101. Оксенюк О.В. Формування національних цінностей у процесі
вивчення історії : метод. реком. на допомогу вчителям заг.-освіт. шк.,
класним керівникам, вихователям / О.В. Оксенюк. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 136 с.
Книгу присвячено формуванню національних цінностей у процесі вивчення історії у загальноосвітніх навчальних закладах з метою становлення та
самореалізації особистості учня як гуманіста і патріота.
102. Петренко О.Б. Проблема статеворольової соціалізації особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія. / О.Б.
Петренко. – Рівне : РДГУ ; Олег Зень, 2008. -191 с.
У монографії проаналізовано погляди видатного українського педагога
Василя Олександровича Сухомлинського на проблему статеворольової соціалізації особистості. З'ясовано сутність проблеми, охарактеризовано її педагогічний аспект. Здійснено аналіз особливостей статеворольової соціалізації
особистості школяра через навчально-виховний процес Павлиської середньої
школи . Використано твори, казки В.Сухомлинського, архівні матеріали, матеріали Державного педагогічно-меморіального музею В.О.Сухомлинського
у с. Павлиш Кіровоградської області.
103. Технології навчання : наук.-метод. зб. / Навч.-метод. управління, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; редкол. : С.М.
Гончаров (голова) [та ін.]. - Рівне. : НУВГП, 2008. - Вип. 11. - 412 с.
Статті наукового збірника розкривають проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищій освіті України та актуальні проблеми архітектурної освіти в Україні.
104. Хваль Л.В. Зарубіжна література. 8 клас : книга для вчителя. –
Рівне : Волин. обереги, 2009. - 472 с. + іл.
Пропонована книга для вчителя висвітлює теоретичний курс зарубіжної
літератури для 8-го класу за програмою "Зарубіжна література. 5-12 класи.
Програма для загальноосвітніх закладів". - К.: Ірпінь, 2005.
Містить матеріали про письменників та їх твори, що вивчаються у школі, а також фрагменти самих творів.
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Інформатика
105. Зубик Л.В., Зубик Я.Я., Карпович I.M. Інформатика та комп'ютерна техніка у водному госп-ві : навч. посіб. / Л.В. Зубик [та ін.]. - Рівне :
НУВГП, 2008. - 306 с.
У посібнику викладено засоби інформатики, необхідні для розв'язування сучасних інженерно-технічних задач. Розглянуто призначення операційних систем та принципи роботи з програмами MS Office. Детально викладено
прийоми і методи створення програмних продуктів у середовищі Visual Basic
6.0.
Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а
також усіх, хто використовує інформаційні технології в практичній
діяльності.
Фізкультура і спорт
106. Слипченко М.А. Таиландский бокс для тебя. / М.А. Слипченко
[та ін.]. - К. ; Рівне : Олег Зень, 2009. - 368 с.
В книзі викладена історія і традиції таиландского боксу, техніка, тактика, фізична і психологічна підготовка бійців, основи харчування спортсменів.
Книга рекомендована тренерам, спортсменам, а також розрахована на широке
коло любителів бойових мистецтв.
В кінці книги додається DVD диск з відеозаписом демонстрації техніки
таиландскоко боксу і підбіркою кращих поєдинків і нокаутів.
Філологічні науки
Мовознавство
107. Вокальчук Г.М. Словотворчість українських поетів XX століття : монографія / Г.М. Вокальчук ; відп. ред. С.Я. Єрмоленко. - Острог :
Остроз. акад., 2008. - 536 с.
У монографії розкриваються головні проблеми сучасної неології та оказіоналістики, висвітлюється історія дослідження неологічної лексики в українському мовознавстві. Аналіз еволюції індивідуально-авторської лексичної
номінації в українській поезії XX ст. здійснено на матеріалі понад 7000 лексичних новотворів, засвідчених у вокабулярах близько 400 авторів. Розглянуто особливості лексичних інновацій як експонентів мовно-поетичної картини
світу українських футуристів 20 - 30-х років.
Для науковців-філологів, аспірантів та студентів філологічних факультетів, учителів-словесників.
108. Київські неокласики: словотворчість / Нац. ун-т "Остроз.
акад." ; Н.В. Гаврилюк ; відп. ред. Г.М. Вокальчук. - Острог : Остроз.
акад., 2009. - 216 с. (Лексикографічна серія "Українська індивідуальноавторська неографія". Вип. 2).
До збірника увійшли стаття Г.М. Вокальчук про неологічні студії в
українському мовознавстві 20-30-х років XX ст.; дослідження Н.В. Гаврилюк
про теоретичні й практичні аспекти лексикографічного опису авторських лексичних новотворів київських неокласиків — М. Рильського, М. Зерова, М.
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Драй-Хмари, П. Филиповича, Ю. Клена. Подано загальний та персональні
словники новотворів, засвідчених у поетичних текстах неокласиків (описано
близько 800 одиниць).
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів-словесників та всіх, хто цікавиться проблемами збагачення українського поетичного словника.
109. Проблеми й перспективи авторської лексикографії. "Регіональний" словник поетичних неолексем (Рівненщина) / Нац. ун-т „Остроз.
акад” ; відп. ред. Г.М. Вокальчук. - Вид. 2-е, випр. і доп. – Острог : Остроз. акад., 2008. - 192 с. (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія”. Вип. 1).
Збірник присвячений лексикографічному аспекту дослідження авторських лексичних новотворів в українській поезії XX ст. Вперше у вітчизняній
лексикографії укладено "регіональний" словник неолексем поетів Рівненщини (понад 1700 одиниць).
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, учителів-словесників.
Художня література
110. Багряний І. Огненне коло. Повість про трагедію під Бродами. –
Рівне : Волин. обереги, 2008. – 136 с.
"Огненне коло" Івана Багряного (1906-1963) - повість про трагедію галицької молоді під Бродами, "про одну з найтяжчих тем (за висловом автора)
усієї нашої визвольної боротьби".
Це трагедія і містично-психологічний трилер про загибель української
дивізії "Галичина", розтерзаної фашистською і радянською арміями влітку
1944 року.
111. Береза Ю.П. Копитентний керівник : гумор і сатира / Ю.П. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 392 с.
Нову книгу українського поета-сатирика Юрія Берези складають байки,
гумористичні та сатиричні вірші, співанки, літературні пародії та епіграми.
112. Васильченко В. Приключения Лисицы (неправдоподобный детектив): "Гаудеамус" в исполнении смерти, или vivant, professorеs / В.
Васильченко. – Ровно : Волин. обереги, 2009. - 264 с.
Київський професор-філолог Богдан Лісіца на запрошення прибуває до
Парижа на міжнародну наукову конференцію, присвячену ювілею відомого
французького ученого і письменника Патріка Сирреніуса, роман якого, виданий вже після смерті метра, користується особливою популярністю.
Навколо конференції і імені мосьє Сирреніуса починають відбуватися
дивні і загадкові речі... У ході розслідування цієї неординарної справи професор опиняється в центрі небезпечних пригод...
113. Велесик С. Сонечко в долонях / С. Велесик. – Костопіль : РОСА, 2009. - 32 с.
У першій книзі Софії Велесик чисті почуття душі гармонійно зливаються із прагненням осмислити довколишній світ.
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114. Владичук М. Доки серце б'ється. Вірші / Микола Владичук. –
Рівне : Принт Хауз, 2008. - 176 ст.
"Доки серце б'ється" - друга поетична збірка автора. До неї увійшли вірші та поеми, написані протягом останніх чотирнадцяти років. Тематика поетичних творів різноманітна, багатогранна. Автор пише про вічну любов до
рідної землі, про її неповторну красу, відстоює високі ідеали добра і любові,
гнівним словом засуджує зло, створює художні образи з вірою у силу розуму
і велич людського духу.
115. Вознюк В.М. Паралельний світ / В.М. Вознюк. – Рівне : [б.в.],
2009. – 168 с. : іл.
Нова книга оповідань Володимира Вознюка - це фантастика, поєднана з
реальністю. Читача зацікавлять пригодницько-фантастичні розповіді про наш
Всесвіт, про творення і життя на нашій планеті, про дивовижні, начебто загадкові події нашого існування та діяльності на землі. Автор своєрідно описує
сьогодення та минуле. Досить вдало пробує себе і у жанрі сатири.
Книга проілюстрована автором.
116. Вознюк В.М. То моя Україна і шлях до незалежності / В.М. Вознюк. – Рівне :[б.в.], 2009.- 168 с.
Автор впевнено декларує любов до України, її минулого і сьогодення,
ділиться з читачем власними болями і тривогами, радощами і сподіваннями.
Світлі тони ностальгії за втраченим коханням невимушено лягають на папір і
нагадують словесну акварель. Це не випадково, адже Володимир Вознюк,
крім поетичного та прозового слова, захоплюється ще й живописом.
117. Гаврилович Г. Перехрестя. Новели, бувальщини, життєві історії / Г. Гаврилович. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 96 с.
Рано чи пізно різні земні шляхи сходяться на перехресті. Отак і на долю
кожного випадає щастя та біда, радість і журба. Чи й не кожному доводиться
не тільки захмеліти від чар кохання, а й скуштувати гіркоти зради, звідати
трунку розчарування.
Таке воно людське життя і така тематика творів, що увійшли до нової
збірки авторки.
118. Гаврюк М.К. Аксіома життя : поезії / М.К. Гаврюк. - Рівне :
Волин. обереги, 2008. - 280 с.
"Аксіома життя" - перша збірка Михайла Гаврюка. У його поезіях, написаних упродовж багатьох років, лірика межує із віршами філософського та
громадського звучання. Його слово палке, животрепетне, пропущене через
чутливе серце, глибоку душу. Маючи активну життєву позицію, він порушує
актуальні теми сьогодення.
119. Годун Д.М. Незаконнонароджений : [повість] / Д. Годун. – Рівне
: Олег Зень, 2009. - 96 с.
У цій книзі автор передає свій біль та страх, пережиті маленьким хлопчиком, який зумів встояти на важких хвилях життя. Вона не може залишити
байдужими людей, які її читатимуть і які мають душу.
120. Демедюк Н. Ескізи буднів : [збірка поезій] / Н. Демедюк. – Рівне
: Олег Зень, 2009. – 76 с.
33

Перша поетична збірка Наталії Демедюк - доробок понад десятилітнього періоду творчості, присвяченої найрізноманітнішим сторонам буття. Соціум, минуле, сьогодення, мрії, реалії, пристрасті й почуття - на всі смаки й теми у авторки знайдуться рими. Та неодмінно всі вони, сумні чи веселі, —
просякнуті вірою й оптимізмом:
121. Демо-Довгопільський А. Живе слово - рухом, звуком, барвою :
твори / А. Демо-Довгопільський ; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : Азалія,
2009. - 52 с. – (Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному. Число 6.)
Книга знайомить із творчістю видатного українського хореографа та артиста XX століття, засновника Рівненського українського театру і борця за
незалежну Україну Анатоля Демо-Довгопільського, який загинув у Рівному
під час масового розстрілу українських в'язнів місцевої в'язниці за німецької
окупації.
122. Жакун М. Осіння муза / М. Жакун. – Рівне : Олег Зень, 2009. –
86 с.
Осмислення духовних цінностей та глибин людської душі, висвітлення
почуттів дружби та кохання, захоплення красою навколишнього світу - такі
основні теми даної збірки.
123. Журавська А. Народжена вчора / А. Журавська. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. - 80 с.
Третя збірка поезій Анни Журавської - це нове поетичне одкровення
душі, в якому струменить ліризм і яскравість самовираження, пошуку новизни і бачення багатовимірності явищ.
124. Журомський Р.І. 3 роси і води : [збірка поезій] / Р.І. Журомський. – Рівне : Олег Зень, 2008. - 114 с.
В збірник увійшли вітання Ростислава Журомського. Можна сказати,
що він складав людям не вірші, а оди. Можливо саме тому у Ростислава Журомського так мало поетичних збірників, адже свої поетичні рядки він дарував своїм близьким - друзям та родині. Отож збірник цей виданий для того,
щоб люди раділи життю та творили добро.
125. Заїка О. Голос серця. Вірші / О. Заїка. – Рівне : Рівнен. друк.,
2009. - 56 с.
Ольга Заїка філолог за освітою. Друкувалася у місцевій та українській
вітчизняній періодиці. Переможниця та лауреат молодіжних літературних
конкурсів. Автор збірки поезій „Соло нізвідки” (2006).
У новому виданні представлені ліричні вірші, які йдуть з самого серця
поетеси, відкриваючи потаємний світ її душі.
126. Закохані дерева : збірка нарисів, спогадів, художніх творів / ред.
М.П. Камінський. — Рівне : Рівнен. друк., 2009. — 128 с.
Читачам Рівненщини село Кузьмівка Сарненського району відоме тим,
що в ньому наприкінці позаминулого століття жив російський письменник
Олександр Купрін, якого романтична й водночас реалістично-сувора правда
життя надихнула на створення циклу поліських оповідань і повісті "Олеся". В
цьому ж селі народився і зростав як поет і композитор Петро Мацков. Його
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пісні, щирі юнацькі поезії, спогади друзів про нього, розповіді про Олесин
край містить ця книжка. Видання приурочене до 380-ї річниці першої писемної згадки про Кузьмівку і 70-річчя поета-пісняра П. Мацкова.
127. Зданюк В. Мелодія слова : вірші ; Часник із Китаю : сатира та
гумор / В. Зданюк. – Костопіль : Костопіл. друк, 2008. – 62 с.
Автор – відома в Костополі та за його межами особистість, щирий патріот, поет і композитор. Збірка містить колоритні поезії та пісні, дотепні жарти, які з задоволенням читатимуть представники всіх поколінь.
128. Камінська О.В. У полоні думок : поетичні та прозові твори /
О.В. Камінська. - Володимирець, 2009. – 40 с.
У добірці поетичних та прозових творів одинадцятикласниці з Володимирця дивовижний світ уяви, осмислення побаченого, почутого і відчутого.
129. Кащук М. К. Що то за біда : гуморески та сатиричні мініатюри
/ М. К. Кащук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 60 с.
До нової книги автора входять гуморески, сатиричні мініатюри, веселі
фрази, які викривають потворних персонажів, загалом негативні явища у
житті нашого суспільства.
130. Кондратюк А.І. Дорога до матері : Роман / А.І. Кондратюк. - Рівне : Волин. обереги, 2009. – 439 с.
Це перший роман автора, написаний у 1966-1967 рр. Твір під назвою
„Важке прозріння” був виданий зі скороченнями і редагуванням лише у 1990
році у видавництві „Радянський письменник”.
Роман, який подається за первісним варіантом в авторській редакції, і
тепер є актуальним, оскільки автор сповідував правду життя і правду мистецьку, підтверджуючи вірність реалістичним традиціям української класичної
літератури.
131. Кот О. Навпростець через власні думки / О. Кот. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 64 с.
У творах Оксани Кот дихає життя - справжнє життя думаючої і світлої
людини. Лірична, врівноважена, мрійлива авторка не перевантажує свої твори
абстракціями, алегоріями, алітераціями, метафорами та карколомними порівняннями. Її довірливе ставлення до світу причаровує читача. Творчості Оксани Кот притаманна велика шана до родини, палка закоханість природою
рідного Полісся, глибока любов до України.
132. Криловець Н.В. На крилах життя / Н.В. Криловець. – Рівне :
Волин. обереги, 2009. – 170 с.
Високі почуття, духовна краса людини – такий лейтмотив другої
книжки Наталі Криловець.
133. Лотоцька О. Душі моєї пелюстки : збірка поезій та пісень / О.
Лотоцька. - Сарни : СловоСвіт, 2009 - 46 с.
У першу збірку Ольги Лотоцької «Душі моєї пелюстки» увійшли поезії різних років, однак усіх їх об'єднує велика любов до отчої землі, Бога,
невичерпна тема кохання, складних взаємостосунків між людьми, утвердження в житті високих принципів Добра, Любові, Вірності і Надії. А
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ще відчувається у кожному творі прагнення юної поетеси краще пізнати світ,
багатство й таїну людської душі, знайти своє місце в житті.
134. Лящук В. Юності щемливий плин. Тріолети, мініатюри, переклади / В. Лящук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 140 с.
До нової книжки рівненського поета ввійшли різножанрові твори, написані останніми роками. Вони присвячені нашому непростому сьогоденню,
захищають високу духовність, борються зі злом і байдужістю, оспівують найсвятіше, найсокровенніше. У збірці є переклади зі світової класики.
135. Намозов А. Жириновский. Возвращение к истокам : повесть /
А. Намозов. – Ровно : В.А. Лапсюк, 2009. - 76 с.
Протягом всього життя Володимир Жіріновській розшукував свої корені по батьківській лінії. Багаторічні пошуки привели до очікуваних результатів. Вся його численна рідня протягом декількох століть проживала в м. Костополі Рівненської області. Невідомі подробиці візиту знаменитого російського політика на батьківщину предків описав в своїй книзі історик-дослідник,
письменник Олександр Намозов, що супроводжував Володимира Вольфовіча
Костопольщиной.
136. На мольбертах днів - 2008/ Альманах творчості юних літераторів (додаток до зб. "Тези наукових робіт") / голов ред., упоряд. О.О. Мазур. – Рівне : А. Брегін, 2008. - 256 с.
В альманасі вміщено кращі поетичні та прозові твори юних митців слова Рівненщини - слухачів, кандидатів і дійсних членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Є тут і добірки представників Криму та ІваноФранківщини.
Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, учителів української
мови та літератури, усіх небайдужих до українського слова.
137. Несенюк М. Рідне місто. Те, що пам'ятаю / М. Несенюк. – Рівне
: М. Дятлик, 2009. – 182 с.
У книзі подано спогади автора про місто Рівне 60-х років XX ст.
Написане в цій книжці не є точним історичним документом. Це просто
враження від тих років хлопчика, яким був автор у шістдесяті роки. Абсолютно точним у кожному слові цієї книжки є лише одне - щира любов до свого
рідного міста, єдиного і найкращого у світі, яку поділяють з автором тисячі
рівнян, де б вони не були тепер і де б не будуть потім.
138. Онишук А. Дощ на двох. Поезії / А. Оніщук. – Костопіль : Роса,
2008. – 92 с.
У другій поетичній збірці поетеси з Рівненщини джерела чистих почуттів душі струмують радощами і болями.
139. Орлова Л. Вечные темы. Избранное / Л. Орлова. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 148 с.
У книзі вибраних поезій „Вечные темы” Любові Орлової містяться кращі твори автора, написані за останні десять років, а також нові вірші. Автор
підсумовує певний творчий та життєвий етап поетеси з його знахідками та
втратами, падіннями та злетами.
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140. Ост В.В. Сердце ангела / В.В. Ост. - Ровно: Олег Зень, 2009. 144 с.
Події, описані в цій книзі, відбуваються в наші дні на території США, у
Нью-Йорку. Це оповідання про красиве, трагічне кохання, яке важко зустріти
в цьому світі.
141. Погорина : Літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини / редкол. : Є. Цимбалюк (гол. ред.) ; Л. Рибенко (літ. ред.) [та ін.]. – Рівне :
Рівнен. друк, 2008. – № 6 – 7. - 312 с.
142. Погорина: Літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини / редкол. : Є. Цимбалюк (гол. ред.) ; Л. Рибенко (літ. ред.) [та ін.]. – Рівне : Рівнен. друк, 2008. – № 8 – 9. - 452 с.
Літературно-краєзнавчий журнал продовжує знайомити читачів з творчістю рівненських письменників, митців, краєзнавців, журналістів, науковців.
Видання розраховане на широке коло прихильників духовного та культурного відродження України.
143. Поліщук М.П. Оберіг. Вірші з пам'яті / М. Поліщук. – Рівне :
Рівнен. друк., 2008. - 104 с.
Книгу „Оберіг" складають віршовані твори різних років різного змісту.
На погляд автора більшість з них об'єднують його патріотичні переконання,
відношення до рідної мови, матері, України і її природи, до Бога як до Творця
і істини істин.
144. Сабадишин P.O. Реалії життя / Р.О. Сабадишин. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. - 508 с.
Книга присвячена буденному життю людей на землі. Насолода від життя, добробут, духовна рівновага, мораль, стан здоров'я, доброзичливість між
людьми, мир між державами, гармонія у стосунках між чоловіком і жінкою
залежать від психологічної побудови мислення людини.
Для широкого кола читачів.
145. Сидоренко Б.Г. Поезія і доля : вибране : вірші різних років :
1983 – 2008 / Б.Г. Сидоренко. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 194 с.
Лейтмотиви віршів Бориса Сидоренка різнопланові: від спогадів про
важке дитинство, лихоліття Другої світової війни, роздуми про журавлиний
лет над атомним Чорнобилем – аж до світлих освідчень у любові до краю, до
близьких і рідних людей.
146. Степанюк М.I. Акценти на сучасні моменти. Гумор. Сатира /
М.І. Степанюк. - Рівне, 2009. - 92 с
Новою книжкою автор, вірний своему покликанню, торує й далі власну
стежку в царині гумору й сатири. Із висоти свого досвіду і таланту він успішно розставляє власні акценти в нашому сьогоденні.
147. Степанюк М. Ось так живемо: Гумор. Сатира / М. Степанюк ;
ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2009. – 68 с.
Нова книжка гумору та сатири українського письменника Михайла
Степанюка – живе народне слово у наш час державного безладу, масової корупції та беззаконня.
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148. Столярчук Б.Й. Вертаю у мамину пісню. Збірка вибраних поезій / Богдан Столярчук. – Рівне : Олег Зень, 2009. – 312 с.
До збірки вибраних творів музиканта, педагога і поета Богдана Столярчука увійшли його кращі поезії з попередніх книг «Причастя» (1990), «Полісся моє голубе» (Вертаю у мамину пісню, 1991), «Зірка долоні» (1993), «Мій
серпень» (1997), «Одну тебе кохаю» (2003), «Забреду у твій сад» (2005), «Ти маленька планета» (2005), «Осінь на кручі» (2008).
Ніжна мелодійність, пастельність тонів проступають у його віршах, які
оспівують любов до рідної землі до коханої, до людей. Серпневий серпанок
огортає його слово, його закоханість у цей насичений барвами світ.
149. Теліга О.І. Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив. Твори / О.І.
Теліга. - Рівне, 2009. – 72 с.
Вміщені в цій книзі поетичні та публіцистичні твори це тільки частка
літературного доробку відомої української письменниці, яка в роки минулої
війни деякий час проживала в Рівному, співпрацюючи з Уласом Самчуком у
редагованій ним газеті "Волинь".
150. Тибель К. Хочу бути весною : вірші / К. Тибель. – Рівне : Волин.
обереги, 2009. – 66 с.
Вірші Катерини Тибель приваблюють своєю ліричністю, своєю любов’ю до всього земного. Лірика, вічність і природа сплітаються в чудову веселку віршів і вишиванками лягають на рушник нашого життя. Щось загадкове, втаємничене і разом з тим легке і ніжне – це поетичний світ Катерини
Тибель.
151. Тимощук В.В. Сонце і дощ : збірка поезій / В.В. Тимощук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 114 с.
Нова збірка «Сонце і дощ» - четверта книга поета-пісняра Василя Тимощука. Він – тонкий і всеоб’ємний лірик, який проникливо оспівує найкращі високі почуття душ і серця, красу землі і неба, неповторність і мальовничість рідного краю.
152. Форманчук О.С., Форманчук Т.О. Коли у птаха дужі два крила
/ О.С. Форманчук, Т.О. Форманчук. – Рівне : О. Зень, 2008. - 80 с.
Автори збірки Олександр та Тетяна Форманчуки ведуть з читачами діалог у кожному своєму творі - чи то вірш, чи то проза. Найкраще - це коли від
душі. Саме таке їхнє життєве кредо.
153. Чудак В. Сівачі :. збірка поезій / В.Чудак. – Рівне : Олег Зень,
2009. -100 с.
Автор, Василь Борисович Чудак, занедужавши та ставши інвалідом, не
скорився долі. Перемогли іскорки віри, добра, чуйності з боку родини, друзів,
односельчан. А те, що відбулося на душі, висвітлилось у поезіях: печальних і
світлих, ніжних і веселих. З Божою допомогою та завдячуючи поезії, Василеві Борисовичу вдалось залишитись активним у життєвому руслі. Його твори це не лише римовані рядки, а згусток почуттів, виражених в музиці поезії.
154. Швець В. Зима, любов і логіка : вірші / В. Швець. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 48 с.
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Дебютна збірка перспективного рівненського поета розкриває багатогранний, яскравий внутрішній світ молодої людини, яка у вирі сучасного
життя торує свій шлях до вічних істин.
Дитяча література
155. Грін О. Історія одного яструба : оповідання-бувальщина / О.
Грін ; пер. з рос. А. Карп'юк. – Костопіль : Костопіл. друк., 2008. – 24 с.
В оповіданні-бувальщині російського письменника-класика Олександра
Степановича Гріна (1880 —1932) розповідається про пригоди прирученого
яструба.
156. Демчук Р.С. Дружна рідня / Р.С. Демчук. - Рівне : Олег Зень,
2009. - 36 с.
«Дружна рідня» — друга дитяча книга члена Національної спілки письменників України Романа Демчука. У ній маленькі читачі знайдуть віршовані
оповідки пізнавально-виховного та розважального характеру, що пронизані
досконалим знанням довколишнього світу, тонкою іронією письменникагумориста.
157. Карп'юк А. Зозуліни черевички : вірші для дітей / А. Карп'юк. –
Костопіль : Костопіл. друк, 2008. – 52 с.
До книжки увійшли нові поетичні твори автора та раніше надруковані у
його збірках ,,Сорочині іменини", ,,3агаданки для Оксанки", ,,Сонячний зайчик", „Малювала киця хатку ",,, Синичка ".
У книзі вміщені чорно-білі ілюстрації, які легко розмальовуються. Тож
під умілими руками дітлахів малюнки збірки „Зозулині черевички" можуть
заграти всіма кольорами веселки і стати барвистими, як сама природа.
158. Кривий М. Шафа для жирафа : вірші та оповідання для дітей
дошк. віку / М. Кривий. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 64 с.
Нові твори Миколи Кривого відображають перші інтереси малят, їхні
духовні та матеріальні цінності, взаємини з навколишнім світом.
159. Медведева О.А. По цей бік неба : присвячується улюбленій доньці / О. Медведєва ; ред. С. Українець. — Рівне : М. Дятлик, 2009. — 80
с.
Книга Олени Медведевої пронизана довірливо-проникливими інтонаціями. Саме вона дозволяє автору донести у доступній дитячому сприйманню
формі високі істини любові, гідності, краси.
Книга буде цікавою кожному, кого хвилює питання власного покликання і вибору життєвого шляху.
160. Фесюк Н. Квітник : вірші / Н. Фесюк ; ред. А. Карп'юк. – Костопіль : Костопіл. друк., 2008. – 48 с.
Поетична збірка Ніни Фесюк «Квітник» складається з двох частин. Перша частина - «Квітник» - розрахована на дітей дошкільного і молодшого
шкільного віку. Друга - «Цей край дістався нам у спадок» - переважно для
дітей середнього віку.
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МИСТЕЦТВО
Образотворче мистецтво та архітектура
161. Валентин Колосов - живописець і скульптор / ред.-упоряд. Богдан Столярчук. – Рівне : Олег Зень, 2009. - 158 с. : кольор. іл.
У книзі розповідається про художника і скульптора Валентина Осиповича Колосова, який понад півстоліття жив і плідно працював у місті Рівному. Його творчість нерозривно пов'язана з Україною і стала своєрідним художнім літописом поліського краю. Роботи майстра зберігаються в музеях,
картинних галереях, приватних колекціях України, Франції, Польщі, США,
Швеції, Чехії, Югославії Болгарії, Німеччини і Японії.
162. Істоміна Г.В. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX -XX століть / Г.В. Істоміна. - Рівне : Волин. обереги, 2009. 232 с.
В книзі досліджено мистецтво народної кераміки Волині як цілісне історико-культурне явище. На основі архівних та польових матеріалів зроблено
історичний огляд гончарства Волині другої половини XIX-XX ст., визначено
особливості технології формоутворення та декорування народної кераміки,
виявлено художньо-стилістичні особливості, розглянуто найпоширеніші мотиви орнаментики.
Для мистецтвознавців, краєзнавців, студентів та викладачів мистецьких
закладів та всіх, хто цікавиться народним мистецтвом.
163. Хасевич Н.А. Найживіша галузь мистецтва : твори / Н. Хасевич
; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : В.А. Лапсюк, 2009. – 60 с.
Книга знайомить із творчістю знаменитого українського графіка XX
століття Ніна Хасевича, з його роздумами про мистецтво і визвольну боротьбу Української Повстанської Армії та з графічними роботами митця. Зокрема
висвітлюється співробітництво художника з газетою „Волинь", редагованою
в Рівному Уласом Самчуком у роки Другої світової війни.
Музика
164. Крищук В. Весняночка. Українські народні пісні : твори укр.
композиторів : вокальні та інструм. твори для учнів старш. кл. муз. шк.
в аранжуванні В.Крищук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 44 с.
165. Крищук В. Україночка. Українські народні пісні : твори укр.
композиторів : вокальні та інструм. твори для учнів-бандуристів муз.
шк. в аранжуванні В. Крищук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. -44 с.
Матеріали збірок в аранжуванні В.Крищук є надзвичайно актуальними і
потрібними для популяризації кобзарського мистецтва та української пісні.
Тематика зібраних творів - любов до України, матері, рідної мови.
166. Мельничук С.Ф. Слобожанський оберіг = Slobozhanskyi oberih :
навчально-пед. та концерт. репертуар цимбаліста / С.Ф. Мельничук ;
пер. англ. Н. Кіндрат. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 80 с. - Загол. і текст
парал. укр., англ.
40

Навчальний посібник базується на творчому доробку провідного композитора зі Слобожанщини Лариси Донник. Запропоновані редакторомупорядником Святославом Мельничуком мнемотехнічні цимбальні позначення та супровідні міркування полегшать виконавцям процес вивчення та
передачу на інструменті авторського задуму. Посібник є істотним внеском до
музичної та музично-педагогічної скарбниці України.
Рекомендується студентам вищих навчальних закладів та концертуючим професійним виконавцям-цимбалістам.
167. Потапчук Т.В., Ульяновська Л.П. Методика виконавського
аналізу духовних творів у процесі роботи з хоровим колективом : навч.метод. посіб. для студ. муз.-пед. ф-тів : твори для жіночого або дитячого
хору a cappella. 1 ч. / Т. Потапчук, Л. Ульяновська. – Рівне : Олег Зень,
2008. - 179 с.
Навчально-методичний посібник містить методичні поради здійснення
виконавського аналізу запропонованих для вивчення творів, де висвітлені
світоглядні витоки, історичні джерела виникнення та професійно-виконавські
аспекти роботи над даними духовними творами.
168. Столярчук Б.Й. Інструментальному ансамблю традиційної народної музики «Хутірські музики» - 10 років / Б.Й. Столярчук ; ред. Роман Нярба. – Рівне : Олег Зень, 2009. – 60 с.
Довідкове видання присвячене 10-літтю від дня заснування інструментального ансамблю традиційної народної музики «Хутірські музики». Наведено відомості про історію, засновників, учасників та репертуар ансамблю.
Включено ноти, копії афіш, дипломів та фотографії.
Видання розраховане на широке коло шанувальників автентичної культури і мистецтва.
169. Столярчук Б., Гайдабура О. Ритми рівненського джазу / Богдан
Столярчук, Олександр Гайдабура. - Рівне : О. Зень, 2009. — 168 с.
Книга присвячена становленню і розвитку на Рівненщині джазового мистецтва, як одного з наймолодших жанрів, який набирає значної популярності
серед молодих виконавців. Сучасні музиканти продовжують традиції, започатковані першопрохідцями цього нелегкого, але важливого жанру, що чільно
увійшов у наше повсякденне життя. Книга розрахована на любителів і шанувальників джазу, може бути використана як навчальний посібник з курсу
«Оркестрова література».
170. Столярчук Б.Й. Рівненській дитячій музичній школі № 1 ім.
М.В. Лисенка - 70 (1939-2009) : біографічно-бібліогр. довід. – Рівне : Олег
Зень, 2009. - 196 с. : іл.
У довіднику, присвяченому 70-річчю Рівненської дитячої музичної
школи № 1 ім. М. В. Лисенка, подаються короткі біографічні відомості про
всіх викладачів, які працювали або нині працюють у цьому мистецькому закладі, а також наводиться інформація про найвідоміших випускників, які
продовжили свій життєвий і трудовий шлях на музично-мистецькій ниві. У
книзі містяться світлини музичних колективів викладачів і учнів Рівненської
ДМШ, що ілюструють творчий шлях колективу впродовж багатьох десятиріч.
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171. Топоровська Г.М. Нехай дзвенить моя струна... : навч. посіб. :
концерт. репертуар / Г.М. Топоровська. – Рівне : Волин. обереги, 2009. 120 с.
"Нехай дзвенить моя струна..." - збірка оригінальних творів та обробок
українських пісень для голосу в супроводі бандури, написаних заслуженою
артисткою України, старшим викладачем Рівненського музичного училища
РДГУ Г.М. Топоровською.
Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів усіх рівнів
акредитації, і колу шанувальників бандурного мистецтва.
172. Чорнобай М.Ю. Соната для скрипки та фортепіано G-dur Д.
Шостаковича, тв. 134. Методико-виконавський аналіз. – Рівне : Олег
Зень, 2009. - 40 с.
Вивчення творчості видатного російського композитора XX століття
Дмитра Шостаковича стає в останні роки все більш наближеним до тієї ролі,
яку він насправді відіграв у музичній культурі свого середовища і свого часу,
і відтак опиняється в центрі уваги як музикознавців, так і музикантівпрактиків, які пропонують свої бачення інтерпретації нових опусів, активно
впроваджують їх у концертний репертуар і створюють їх виконавський інваріант. Методична робота,присвячена одному з центральних творів у пізньому
стилі Д. Шостаковича - Сонаті для скрипки та фортепіано G-dur, тв. 134.
Хореографія
173. Годовський В.М, Геккель А.В. Абетка класичного танцю (методика рухів) : навч.-метод. посіб. / В. Годовський, А. Геккель. – Рівне :
РДГУ, 2009. - 81 с.
Методичний посібник розроблений для ознайомлення студентів із абеткою класичного танцю, з назвою рухів французькою мовою та з методикою їх
виконання. Подається опис рухів під музичний супровід, тезаурус певних частин опорно-рухової системи.
Посібник підготовлений для студентів І курсу галузі знань 0202 "Мистецтво", напряму підготовки 6.020202 "Хореографія".
Видання стане у нагоді студентам для теоретичної підготовки до здачі
заліків та екзаменів по спеціальності.
174. Савчин Л.М. Людина… Митець… Педагог… : життєві істини
хореографа Володимира Годовського : монографія / Л.М. Савчин. – Рівне
: Волин. обереги, 2009. – 200 с.
У виданні розкриваються основні віхи життя та діяльності професора
Рівненського державного гуманітарного університету, кандидата педагогічних наук, заслуженого діяча мистецтв України, відмінника освіти України,
завідувача кафедрою хореографії Володимира Михайловича Годовського.
Володимир Годовський – людина непересічної долі, знаний в Україні та
за її межами хореограф-педагог, провідним кредом якого є ключові людські
чесноти.
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Театр
175. Заворотній О.Т., Лопандя В.М. Робота режисера над п'єсою та
виставою : навч. посіб. для студ. галузі знань 0202 „Мистецтво” напрямку підготовки 7.020.201 „Театральне мистецтво” / О.Т. Заворотній, В.М.
Лопандя. - Рівне: Олег Зень, 2009. - 197 с.
Пропонований навчальний посібник присвячується процесу навчання
виразним підвалинам режисерської та акторської школи, питанням навчання
роботи режисера над п'єсою. Майбутній режисер навчиться тому, як правильно зробити режисерський аналіз п'єси, як виявити особливості твору, його
тему та ідею, стиль та поетику Посібник складений на основі навчальних
програм з режисури та майстерності актора.
176. Рівненський академічний обласний театр ляльок. – [Б.м. : б.в.] ,
[2009?] . – 12 с.
Рівненський академічний обласний театр ляльок - це складний організм
із 65 працівників різних професій, з яких 17 акторів, а решта - працівники
творчих, художньо-технічних та виробничих підрозділів, представники адміністративно-керівного й обслуговуючого персоналу. Колектив Рівненського
академічного обласного театру розпочав свою творчу біографію у жовтні
1975 року. За 33 роки творчої діяльності колективу в театрі відбулося чимало
яскравих і важливих подій. Ця книжка розповідає про історію й життя театру,
людей, котрі її творять, вистави, фестивалі та гастролі.
Релігія. Історія релігії
177. Абу-Рахме Фарід. І сказав Бог... / / Абу-Рахме Фарід ; пер. з рос.
П. Наконечного. — Рівне : Живе слово, 2009. - 128 с.
Книга Фаріда Абу-Рахме присвячена популярному викладу біблійної
концепції Творіння. Автор переконливо показує, що альтернативна їй теорія
еволюції, незважаючи на свою респектабельність, бездоказова з наукової точки зору. Для демонстрації цього залучаються дані фізичних і біологічних наук. У книзі наводяться наукові свідчення, які дозволяють переконатися в істинності біблійного сюжету про потоп. Обґрунтовуються уявлення про те, що
наука в цілому є продуктом християнського мислення. Зокрема, наводяться
стислі відомості про учених-християн, які заклали основи сучасної науки.
Книга буде цікава найширшому колу читачів.
178. Айронсайд Г.А. Четыреста лет молчания : От Малахии до Матфея / Г.А. Айронсайд ; пер. с англ. С. Николенко. – Ровно : Живое слово,
2008. - 104 с.
Г.А. Айронсайд на основі авторитетних історичних джерел розказує про
події, що відбувалися в Ізраїлі в період після повернення з вавілонського полонення і до пришестя Месії.
Книга призначена для широкого кола читачів.
179. Беллетт Дж. Г. Размышления над Евангелием от Иоанна. / Дж.
Г. Беллетт ; пер. с англ. О. Дробко. — Ровно : Живое слово, 2009. — 216 с.
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Книга Джона Гиффорда Беллетта «Размышления над Евангелием от Иоанна» звертає увагу на деякі особливі риси постаті Ісуса Христа і Його служіння на землі, відзначені апостолом Іоанном.
Книга призначена для читачів, що займаються глибоким вивченням
Священного Писання.
180. Гощанський Свято-Покровський жіночий монастир : (до 370річчя Свято-Михайлівського храму та 15-річчя відродження СвятоПокровського монастиря). – Рівне : Рівнен. друк, [2009?]. – 50 с. : кольор.
фотоіл.
Варфоломій, архієпископ Рівненський і Острозький у виданні розповідає про історію та сьогодення Свято-Покровського монастиря
181. Жилюк C.I., Альошина О.А. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х - 30-х pp. XX століття / С.І. Жилюк,
О.А. Альошина. – Острог : Остроз. акад., 2008. - 150 с.
У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію
УАПЦ на Житомирщині у 20-30 роках XX ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.
182. Лук'янчук P. У Молитві з Богом / Р. Лук'янчук. - Рівне : Рівнен.
друк., 2009. - 232 с.
Ця книга складається в основному із ретельно виписаних текстів і слів із
посібників, які є довідковими джерелами медичної науки. Авторка є ліцензованим досвідченим спеціалістом непростої, копіткої роботи з хворими людьми і вважає свій метод універсальним і практично випробуваним.
183. МакШейн А. Перша та Друга книги Царів / А. МакШейн ; пер.
з рос. О. Кошелєвої, Н. Долі. – Рівне : Живе слово, 2008. - 384 с.
У книзі «Перша та Друга книги Царів» автор показує, які принципи, що
виявляються при вивченні богонатхненних записів стародавньої історії Ізраїльського царства, реально впливають на християнське життя в наш час.
Книга призначена для тих, хто бажає глибше вникнути в Священне Писання і отримати користь від його вивчення.
184. Ритчи Д. Из Египта в Ханаан / Д. Ритчи ; пер. с англ. О. Дробко. – Ровно : Живое слово, 2008. - 144 с.
В книзі «З Єгипту в Ханаан» відомий шотландський проповідник Джон
Рітчи звертає увагу на дії Бога в історії людства і Його вплив на конкретні
людські долі.
Видання призначене для широкого кола читачів, але найбільшу користь
вона принесе тим, хто уважно вивчає Священне Писання.
185. Ритчи Д. Скиния в пустыне / Д. Ритчи ; пер. с англ. С. Денисюка. — Ровно : Живое слово, 2008. - 144 с.
Джон Рітчи (1857 - 1930) був відомим християнським проповідником і
вчителем у Великобританії, особливо в Шотландії. Він був автором численних книг, брошур і трактатів на різні теми, видавав декілька журналів для
християн різних віків, заснував видавництво. Джон Рітчи мав пастирське
серце і виявляв турботу про молодих християн, що можна відчути при
44

читанні даної книги.
В книзі «Скінія в пустелі» Джон Рітчи показує дивну відповідність між
духовним життям віруючого і стародавньою скінією в пустелі. Автору вдалося викласти глибокі духовні істини простою і доступною мовою. Книга буде
корисною для тих, хто прагне глибокого вивчення Біблії і вживання її істин в
своєму житті.
186. Хэдинг Д. Божий дом и служение в нем : современный взгляд
на 1 и 2 книги Паралипоменон. / Д. Хэдинг ; пер. с англ. С. Николенко, С.
Денисюк. — Ровно : Живое слово, 2009. — 320 с.
В своїй книзі Джон Хедінг детально простежує розвиток Божого будинку і служіння в ньому при Давиді, Соломоні і наступних царях. Кожна тема і
кожний розділ книги передбачає подальше вивчення і дослідження.
Книга є цінною знахідкою для тих, хто любить уважно досліджувати Біблію, і корисним посібником для проповідників і служителів Церкви.
187. Хэдинг Дж. Сын-Слуга : духовно-назидательный комментарий
к Евангелию от Марка. / Дж. Хэдинг ; пер. с англ. С. Денисюка. - Ровно :
Живое слово, 2009. - 336 с.
Книга є глибоким та детальним дослідженням Євангелія від Марка.
Призначена для широкого кола читачів, особливо для тих, хто хоче більше
знати про Ісуса Христа.
188. Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г. Трансформації релігійноцерковного життя в Галицько-Волинській Русі другої половини ХІІІ першої половини ХV ст. : геополітичний контекст : монографія / Р.М.
Шеретюк, Н.Г. Стоколос ; наук. ред. П.Л. Яроцький. – Рівне : Волин.
обереги, 2009. – 272 с.
У монографії на значному джерельному матеріалі світського та церковного походження досліджуються Галицько-Волинське князівство як суб'єкт
державності й об'єкт геополітичних трансформацій, спрямованість східної
політики Папського престолу на галицько-волинських землях, особливості
поширення католицизму на цих теренах та його наслідки, а також Галицька
митрополія як один із об'єктів геополітичних змагань Польщі, Литви та Московії.
Видання розраховане на фахівців, викладачів, студентів, а також усіх
тих, хто цікавиться історією України, зокрема її релігійно-церковного життя.
Етика
189. Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація,
механізми, генезис : монографія / під ред. Р.В. Павелківа, Н.В. Корчакової. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 368 с.
Монографія присвячена висвітленню результатів колективного дослідження кафедрою вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету проблеми становлення та розвитку
моральної сфери особистості на висхідному етапі онтогенезу.
190. Наконечна О.П., Залужна А.Є. Етика і естетика : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / О.П. Наконечна,
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А.Є. Залужна. - Рівне: НУВГП, 2008. - 180 с.
Навчально-методичний комплекс містить програму дисципліни „Етика і
естетика", конспект лекцій, блок завдань для індивідуальної роботи, контрольну тестову програму, словник основних термінів, список рекомендованої
літератури.
Психологія
191. Боровець О.В. Формування колективістської спрямованості
підлітків у дитячому об'єднанні : навч.-метод. посіб. / О.В. Боровець. –
Рівне : Волин. обереги, 2009. - 172 с.
У посібнику на основі аналізу психолого-педагогічних досліджень та
досвіду роботи дитячих об'єднань розкриваються механізми, зміст та організаційно-педагогічні умови підвищення ефективності процесу формування колективістської спрямованості підлітків у дитячих об'єднаннях.
Посібник розрахований на вчителів-практиків, керівників дитячих об'єднань, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ, ІІІ-IV рівнів акредитації.
192. Карпенчук С.Г. До вершин досконалості… : наук.-метод. посіб.
з проблем самовиховання / С.Г. Карпенчук. – Рівне : Волин. обереги,
2009. – 260 с.
У другому, доповненому виданні (перше видане – 1998 р.) науковометодичного посібника «До вершин досконалості» пропонується теоретикометодичний аналіз проблем, пов’язаних із самовихованням особистості, що
супроводжується орієнтовним програмно-рекомендаційним матеріалом психологізації старшокласників.
193. Павелків В.Р. Психологія агресивної поведінки підлітків : навч.-метод. посіб. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 204 с.
Висвітлено сучасний стан розробленості проблеми агресії, агресивності
та агресивної поведінки. Проаналізовано особливості агресивної поведінки
підлітків. Подано опис головних методик та прийомів дослідження агресії.
Представлено програму корекції агресивної поведінки підлітків шляхом
створення продуктивного розвивального середовища.
Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами вікової та педагогічної психології.
Бібліографічні посібники
194. Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини : бібліогр.
покажч. видань Рівнен. держ. обл. б-ки (1947 – 2009 рр.) / уклад. Л.А. Костильова ; наук. рец. В.М. Жук ; наук. ред. В.П. Ярощук ; ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 68 с.
У покажчику представлено друковану продукцію Рівненської державної обласної бібліотеки з 1947 по 2009 рр. за виключенням бібліографічних
видань, що відображені у покажчику „Метабібліографія” (Рівне, 2007 р.).
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Мета видання – представити широкій громадськості підсумок видавничої діяльності бібліотеки за 70 років.
Розраховано на дослідників в області бібліотекознавства, науковців, бібліотекарів, краєзнавців, викладачів вузів та студентів.
195. Книга Рівненщини 2008 : анот. каталог 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 : А. Брегін, 2009. – Вип. 6. – 144 с.
6 випуск анотованого каталогу „Книга Рівненщини 2008” інформує читачів про книги, що надруковані на теренах Рівненщини та протягом року надійшли до фонду Рівненської обласної державної бібліотеки.
Адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів
державної влади та управління, керівникам бібліотек, книготоргів, книгарень,
бібліотекарям, бібліографам, науковцям, студентам, всім, хто цікавиться
книжковою продукцією краю.
195а. „Ходіть, поки маєте світло...” : Іоана 12:35 : Біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В.Є Рожка / Рівнен. держ. обл.
б-ка ; Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки ; уклад. А.А.
Понагайба, Л.А. Степанюк ; ред. Е.С. Ксендзук, Л.Г. Сахнюк. – Рівне : А.
Брегін, 2009. – 112 с. ; іл.
Покажчик присвячений Володимиру Євтуховичу Рожку, історику, архівісту, теологу, мистецтвознавцю та краєзнавцю, Почесному професору Волинського національного університету ім. Лесі Українки, дійсному члену Інституту дослідів Волині.
До видання включені бібліографічні описи окремо виданих творів, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про його життя та діяльність. Доповнене допоміжними покажчиками та фотоілюстраціями.
Посібник адресований науковцям, викладачам, краєзнавцям та всім, хто
цікавиться історією України, рідної церкви, Волинського краю.
Додаток
Видання, що продовжуються
196. Актуальні проблеми сучасної філології : мовознавчі студії : зб.
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; ред. кол.: К.Ф. Шульжук (гол.
ред.) [та ін.]. - Рівне : РДГУ, 2008. - Вип. 16. - 174 с.
Ювілейний збірник, присвячений 45-річчю заснування кафедри української мови РДГУ, містить статті з актуальних проблем мовознавства, граматики, словотвору, лексикології, термінознавства, лінгвістики тексту, мовної
освіти.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.
197. 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. 4 (44). – 366 с.
198. Вісник Національного університету водного господарства та
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природокористування. : зб. наук. праць / Мін-во освіти і науки України ;
Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП,
2009. – Вип. 1 (45). – 322 с.
199. 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,
2009. – Вип. 2 (46). Ч. 1. – 426 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального використання
природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства. Призначено для наукових працівників,
інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
200. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2008. – Вип. 4 (44). Ч. 1. – 256 с.
201. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2008. – Вип. 2 (46). – 372 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з економічних наук. Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних
закладів.
202. Волинський математичний вісник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т. ; редкол. : А.Я. Бомба (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ,
2008. - Вип. 5 (14). – 340 с. – (Серія „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.
203. Волинський математичний вісник. : зб. наук. пр. / ред. кол. :
А.Я. Бомба (гол. ред.) [та ін.]. - Вип. 6 (15). – Рівне : РВВ РДГУ. – 254 с. –
(Серия „Прикладная математика”).
У збірнику публікуються результати досліджень з математичного моделювання і обчислювальних методів та суміжної проблематики в галузі математики, інформатики, механіки. Розрахований на наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів старших курсів.
204. Західне Полісся : історія та культура : наук. зб. Вип. 3. Матеріали краєзн. конф., присвячених 35-річчю Сарненського іст.-етнограф.
музею та 100-річчю від дня народж. письм. Бориса Шведа / гол. ред О.
Булига ; ред.-упоряд. А. Українець. - Рівне : О. Зень, 2009. - 160 с. : 49 іл.
У науковому збірнику опубліковані матеріали науковців, які відображають сучасний стан досліджень Полісся. Випуск містить матеріали
науково-практичних конференцій, присвячених 35-річчю Сарненського
історико-етнографічного музею та 100-річчю від дня народження письменника Бориса Шведа.
Видання розраховане на істориків, археологів, етнологів,
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фольклористів, мистецтвознавців, етномузикологів, учителів, студентів та
широке коло шанувальників історичної та етнокультурної спадщини Полісся.
205. Інва.net: Інформ. бюлетень / Рівнен. держ. обл. б-ка ; ред. Р.М.
Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2009. –
Вип. 21. – 54 с.
Вип. 22. – 66 с.
Інформаційний бюлетень „Інва.нет” випускається з метою підтримки та
інформування людей з вадами здоров’я. Кожний випуск надає можливість
читачам підвищити свою обізнаність з правових питань, отримати інформацію про нове у законодавстві з обов’язковими коментарями спеціалістів. Читач знайде у бюлетені поради психолога, юриста та лікаря, отримає інформацію служби зайнятості, т. ін.. Познайомиться з життям та творчістю людей,
які мужньо долають подібні проблеми, та знайде собі друзів.
206. Історія релігії в Україні і світі : збірник наук. пр. Серія "Історичне релігієзнавство" / 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., 2009. – Вип. 1. - 280 с.
Збірник містить результати досліджень з історичного релігієзнавства,
які розкривають проблему значення релігійного чинника в контексті суспільних і світоглядних трансформацій.
207. Матеріали студентської наукової конференції (березеньтравень 2008 p.) / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госпва та природокористування ; відп. ред. М.М. Гіроль. – Рівне : НУВГП,
2008. – Вип. 3. - 393 с.
До збірника увійшли тези студентів Національного університету водного господарства та природокористування, підготовлені до щорічної студентської наукової конференції ВУЗу.
208. Наукові записки. Випуск 7 / Рівнен. обл. краєзн. музей ; ред.
кол. : О.С. Булига (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : Олег Зень, 2009. - 196 с., 83
іл.
У науковому збірнику: опубліковані матеріали, які відображають
сучасний стан наукових досліджень Волині, а також музейні та краєзнавчі дослідження України. Ряд статей проілюстровано фотографіями, таблицями, які опубліковано вперше. Випуск присвячений 190-річчю від дня
народження Пантелеймона Куліша.
209. Наукові записки. Історичні науки : матеріали міжнар. конф.
"Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи"
15 - 17 жовтня 2008 року / Нац. ун-т „Острозька академія” ; редкол. :
І.Д. Пасічник (гол. ред.), Л.-Р. Винар (гол. ред.) ; В.В. Трохимович
(відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад. - Вип. 13. - 2008. - 416 с.
До збірника, підготовленого за матеріалами Міжнародної наукової
конференції "Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та
Європи", ввійшли статті і матеріали, які стосуються постаті князя Острозького, його ролі в житті українського суспільства та Церкви,
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культурних, соціальних та економічних проблем ранньомодерної історії
України.
Для викладачів, науковців, студентів.
210. Наукові записки. Сер. „Економіка”. Вип. 10. ч. 1. / Нац. ун-т
„Острозька академія" ; редкол. : І.Д. Пасічник (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2008. – 514 с.
211. Наукові записки. Сер. „Економіка”. Вип. 10. ч. 2. / Нац. ун-т
„Острозька академія" ; редкол. : І.Д. Пасічник (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2008. – 350 с.
212. Наукові записки. Сер. „Економіка”. Вип. 10. ч. 3. / Нац. ун-т
„Острозька академія" ; редкол. : І.Д. Пасічник (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2008. – 476 с.
У збірниках опубліковані статті з актуальних питань трансформації соціально-економічної системи в Україні, розвитку підприємництва, функціонування фінансової системи та соціальної сфери.
Для наукових працівників, викладачів, студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів, працівників фінансово-кредитних установ та
підприємницьких структур.
213. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" /
Нац. ун-т „Острозька академія” ; редкол. : І.Д. Пасічник (гол. ред.) Л.В.
Квасюк (заг. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2009. - Вип. 1. - 340 с.
Збірник підготовлено за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції „Комунікативні технології ХХІ століття” та проведеного в її рамках круглого столу „Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки фахівців документно-інформаційної галузі...”.
Для викладачів, науковців, фахівців інформаційної сфери, студентів.
214. Наукові записки. Серія "Культурологія" / Нац. ун-т „Острозька академія” ; редкол.: І.Д. Пасічник [та ін.]. – Острог : Остроз. акад.,
2008. - Вип. 3. - 124 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються сучасні проблеми
культурології. Даний посібник може бути використаний викладачами та студентами гуманітарних факультетів для підготовки окремих тем з культурологічних дисциплін та для підготовки тематичних наукових досліджень.
215. Наукові записки. Серія "Культурологія" : (Проблеми культурної ідентичності та культурний проект Європи. Матеріали міжнар. наук.
конф. 24 – 25 квіт., Острог) / Нац. ун-т „Острозька академія” ; редкол. :
І.Д. Пасічник [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2009. - Вип. 4. - 266 с.
Розглядаються різні аспекти проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур. Матеріали збірника можуть бути використані в процесі
дослідження проблем ідентичності та при вивченні культурологічних дисциплін.
216. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" / Нац. ун-т
„Острозька академія” ; редкол. : І.Д. Пасічник [та ін.]. – Острог : Остроз.
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акад., 2009. - Вип. 13. - 266 с.
У збірнику висвітлено актуальні проблеми, пошуки і знахідки в різних
сферах теорії і практики психолого-педагогічної науки. Зміст збірника торкається багатьох питань загального та спеціального характеру.
217. Наукові записки. Серія "Філологічна" / Нац. ун-т „Острозька
академія” ; укладачі : Г.М. Покальчук, А.О. Криловець, В.В. Максимчук.
– Острог : Остроз. акад., 2009. - Вип. 12. – 432 с.
До збірника увійшли статті, присвячені проблемам українського й зарубіжного мовознавства, літературознавства, лінгводидактики.
Для науковці, викладачів, аспірантів, студентів –філологів.
218. Наукові записки. Серія "Філософіія" : Матеріали конф. „Віра і
розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народж. М.
Смотрицького)”) / Нац. ун-т „Острозька академія” ; редкол. І.Д. Пасічник [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2008. - Вип. 4. - 168 с.
Збірник присвячений видатному українському мовознавцю, письменнику, церковному і освітньому діячеві М. Смотрицькому.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних факультетів вузів.
219. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / ред.
колегія : С.С. Пальчевський (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2008. Вип. 39. — 202 с.
Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем теорії і методики виховання та навчання учнів і студентів, професійної орієнтації учнівської молоді, підготовки майбутніх педагогів.
Опубліковані матеріали можуть бути корисними для науковців, учителів, вихователів, практичних працівників освіти, керівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
220. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / ред.
колегія : С.С. Пальчевський (гол. ред.) [та ін.] – Рівне : РДГУ, 2008. Вип. 40. - 176 с.
Збірник наукових праць містить статті з проблем виховання і розвитку
особистості в контексті реалізації ідей А.С. Макаренка на сучасному етапі
реформування освіти, а також з теорії і методики виховання та навчання учнів і студентів, професійної орієнтації учнівської молоді.
Для науковців, учителів, вихователів, практичних працівників освіти,
керівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та
студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
221.
Проблеми
раціонального
використання
соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. / Спілка економістів України , Нац. унт водного госп-ва та природокористування , Ін-т Європейської інтеграції.
– Рівне : НУВГП, 2008. –
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Вип. 14. - № 1. – 218 с.
Вип. 14. - № 2. – 212 с.
Вип. 14. - № 3. –194 с.
Вип. 14. - № 4. – 190 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.
222. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб.
наук. пр. / відп. ред. Є.М. Бабич. – Рівне : НУВГП, 2008. - Вип. 19. - 352 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.
223. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : зб. наук.-метод. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / редкол. : В.І. Тищук (гол. ред) ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне : Волин.
обереги, 2009. - Вип. 12. - 170 с.
Збірник містить статті з актуальних проблем теорії та методики навчання природничо-математичних дисциплін, методики і техніки навчального
експерименту, зокрема, шкільного фізичного експерименту, з проблем організації і проведення дослідництва учнів. У ряді праць висвітлено процес становлення експериментального методу пізнання природничих наук. Опубліковані матеріали можуть бути корисними для науковців, використані учителями
фізиками та інших природничих дисциплін, викладачами дидактики фізики,
студентами природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів.
224. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб.
наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. та наук. редагування В.Г. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2008. - Вип. 14. - 193 с. – Засн. у
2000 р.
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.
225. Фізика конденсованих високомолекулярних систем : наук. зап.
Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / редкол. : Б.С. Колупаєв (гол. ред.) [та ін.]. Рівне : РДГУ, 2008. - Вип. 13. - 83с.
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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.
Видання РДОБ
(неопубліковані)
226. Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2010 рік :
реком. покажч. л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Кожан Н.М.,
Нікітіна Н.О. ; ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне, 2008. – 28 с.
Наводиться перелік знаменних та пам'ятних дат Рівненщини на 2010
рік.
227. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2010
рік : реком. покажч. л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Н.М. Кожан,
Н.О. Нікітіна, О.І. Сисюк, А.М. Литвинюк. – Рівне, 2009. - 108 с. : фото,
іл.
У покажчику відображаються матеріали про ювілейні і пам'ятні дати у
громадсько-політичному та культурному житті Рівненської області з фактографічними довідками, фотографіями, ілюстраціями та переліком літератури
до зазначених дат.
228. Новини краєзнавчої літератури за IV кв. 2008 р. : поточ. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; П.І. Демчук, Л.А. Степанюк, Л.М.
Каленюк ; ред Л.Г. Сахнюк. – Рівне, 2009. -32 с.
Щоквартальний покажчик містить нові надходження краєзнавчої тематики (книги, статті з журналів, газет та збірників) у фонд книгозбірні.
229. Новини сільськогосподарської літератури : поточ. сп. л-ри за
ІV кв. 2008 р. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; склала Р.О. Гірак . – Рівне, 2009. –
26 с.
230. Нова література з питань економіки, програмування, екології :
поточ. сп. за ІV кв. 2008 р. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; скл. Н.М. Литвиненко. – Рівне, 2009. – 32 с.
У списках відображені надходження літератури (статті з газет і журналів та книги) у відділ документів виробничої тематики.
Література, що вийшла за межами області
(твори місцевих авторів та книги про край)
231. Войтович В.М. Амазонка. Богиня-Діва-Воїн. / В. Войтович. Луцьк : Ініціал, 2008. - 924 с. : 258 кольор. іл.
«Амазонка. Богиня-Діва-Воїн» - захоплююча розповідь про одне з
найдавніших у міфології грізних і таємничих племен жінок, зокрема Амазонок-Воїнів, які сміливо воювали зі світом чоловіків. У книзі вміщено багатий історичний ілюстративний матеріал, на основі якого автор показав
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Жінку не лише як Жінку-Воїна, а й як духовну особистість. Ця книга - гімн
Жінці.
232. Дитячі щедрівки, колядки та засівалки / упоряд, передмова
В.М Войтовича ; за ред. Н.В. Корнійчук. - Луцьк : Волин. обл. друк, 2009.
- 144 с.
Книга вміщує новорічно-різдвяні дитячі щедрівки, колядки, засівалки та
поздоровлення (віншівки), зібрані у багатьох регіонах України. Вони призначаються для співу, гри, інсценізації.
Для учителів, вихователів, батьків, учнів, а також усіх, хто цікавиться
українською народною творчістю.
233. Крушко С. Переселенці Омелянівщини / С. Крушко. – Пряшів,
Словаччина ; Грушвиця, Україна, 2008. – 104 с.
С.С. Крушко, який з 1947 по 1967 рік мешкав на Україні, втілив свій давній задум написати про мальовничу багатонаціональну Омелянівщину, де
пройшло дитинство і молоді роки автора, про непрості долі чехів Волині втілено у цій книжці.
234. Шаповал Ю.Г. І любов, і журба, і надія... : Публіцистичні асоціації / Ю.Г. Шаповал. - Л., 2009. - 328 с.
У книзі осмислюється глибинна методологія історичності особистісного
буття, історизованої національної ідеї, національної субстанції як модусу свідомості й самосвідомості, шляхів реалізації людини.
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Допоміжний апарат
Іменний покажчик
А
Абу-Рахме Фарід 177
Айронсайд Г.А. 178
Альошина О.А. 181
Б
Бабич Є.М. 28, 222
Багряний І. 110
Безкоровайна О.В. 96
Беллет Дж.Г. 179
Береза Ю.П. 111
Бомба А.Я. 202, 203
Бондар О.І. 26
Боровець О.В. 191
Бредюк В.І. 81
Брушковський О.Л. 8
Будз М.Д. 22
Будз О.П. 15
Булига О. 204, 208
В
Вадець Д.І. 12
Василів В.Б. 82
Васильченко В. 112
Велесик С. 113
Веремеєнко C.I. 57
Винар Л.-Р. 209
Виткалов В.Г. 100
Владичук М. 114
Власюк А.П. 9
Власюк О.В. 62
Вознюк В.М. 115,116
Вознюк Г.Ф. 98
Войтович В.М. 5а, 231, 232
Вокальчук Г.М. 107, 108, 109
Волкова Л.А. 19
Г
Гаврилович Г. 117
Гаврилюк Н.В. 108
Гаврюк М.К. 118
Гайдабура О. 169
Галабуз Л. 70
Галушкина Т.П. 27
Геккель А.В. 173
Герасимов Г.Г. 33, 36, 50
Гірак Р.О. 229
Гіроль М.М. 207
Годовський В.М. 173
Годун Д.М. 119
Гончаров С.М. 97, 103

Головачева Ю.В. 88
Горбаченко Т.Г. 206
Горячих М.В.
Грін О. 155
Грицан С.В. 31
Грищенко Ю.М. 3
Губер Л.М. 91
Гурин В.А. 32, 33, 97
Гурін В.Л. 97
Гурский Д.С. 18
Д
Давидюк Г. 58
Дворкін Л.Й. 34
Дворкін О.Л. 34, 35
Демедюк Н. 120
Демо-Довгопільський А. 121
Демчук Р.С. 156
Демчук П.І. 228
Дем'янюк Т.Д. 98
Демянюк О.А. 33
Денисюк С. 185, 186, 187
Доля Н. 183
Дробко О. 179, 184
Дронь В.В. 12
Є
Євреєнко Ю.П. 32, 36
Єрмоленко С.Я. 107
Ж
Жакун М. 122
Жив'юк А.А. 72
Жилюк С.І. 181
Жук В.М. 194
Жуковський В.М. 206
Журавська А. 123
Журомський Р.І. 124.
З
Заворотній О.Т. 175
Залужна А.Є. 190
Заїка О. 125
Залеський І.І. 21
Захарчук-Чубай Р.В. 78
Зданюк В. 127
Зінкевич О.В. 85
Зінь Е.А. 83
Зощук A.M. 48
Зубик Л.В. 105
Зубик Я.Я. 105
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І
Істоміна Г.В. 162
Іщук О.О. 37
К
Каламаж Р. 93
Каленюк Л.М. 228
Камінська Є.І. 98
Камінська О.В. 128
Камінський М.П. 126
Карпенчук С.Г. 99, 192
Карпович І.М. 105
Карп'юк А. 155, 157, 160
Квасюк Л.В. 213
Кащук М.К. 129
Кирикович В.Д. 39
Кіндрат Н. 166
Клименко М.О. 20, 23
Когут О.В. 92
Кожан Н.М. 226, 227
Кожушко Л.Ф. 27
Козяр М.М. 38
Колупаєв Б.С. 225
Кондратюк А.І. 130
Корнійчук Н.В. 5а, 232
Королюк В.А. 72
Корчакова Н.В. 189
Костильова Л.А. 194
Костюк О.С. 66
Кот О. 131
Кочубей А.В. 75
Кошелєва О. 183
Кравець С.В. 39
Кравченко В.С. 40
Кравченко Н.В. 24, 40
Кралюк П.М. 206
Кривий М. 158
Криловець А.О. 217
Криловець Н.В. 132
Криштоф В.Г. 56
Крищук В. 164, 165
Крушко С. 233
Ксендзук Е.С. 195а
Кужій В.А. 41, 53
Л
Левицька С.О. 85
Литвиненко Н.М. 230
Литвинюк А.М. 227
Лопандя В.М. 175
Лотоцькі О. 133
Лотоцький Г. 70
Лук'янчук О.П. 42
Лук'янчук Р. 182

Лутаєв В.В. 43
Луц В.Д. 5а
Лящук В. 134
М
Мазаний В. – 5
-Мазур О.О. 136
Мазурець Л.М. 67
Максименко Т. 68Максимчук В.В. 217
МакШейн А. 183
Манековська І.Є. 13
Маркова О.В.
Мартиненко О.В. 11
Марчук І. 68
Марчук І.В. 69
Марчук М.М. 49
Матвійчик Л.А. 26
Медведєва О.А. 159
Мельник Т.П. 16, 17
Мельничук С.Ф.166
Мізерний А. 70
Мізюк В.Г. 10
Москальова В.М. 25
Н
Нагорна І. 60, 121, 163
Наконечна О.П. 190
Наконечний П. 177
Намозов А. 135
Науменко І.І. 44
Наумчук О.М. 45
Немиро М. 76
Несенюк М. 137
Николенко С. 178, 186
Нікітіна Н.О. 226, 227
Ніколайчук В.М. 46
Нор В.Т. 95
Носаль М.А. 60
Нярба Р. 168
О
Одарченко С.В. 61
Оксенюк О.В. 101
Оніщук А. 138
Орленко В.Ф. 12
Орлов В.О. 47, 48
Орлова Л. 139
Ост В.В. 140
П
Павелків Р.В. 189, 193
Павлов В.І. 86, 87
Павлюк С.І. 72
Пальчевський С.С. 219, 220
Пасічник І.Д. 206, 209-216, 218
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Пастухова В.І. 94
Пахаренко В.Л. 49
Перунін В.І. 77
Петренко О.Б. 102
Піщела В.О. 12
Позняковська Н.М. 88
Покальчук Г.М. 217
Поліщук М.П. 143
Поліщук Я.О. 77
Понагайба А.А. 195а
Попелюшко В.о. 95
Поровський М.І. 71
Потапчук Т.В. 167
Похилюк А. 5
Почекета О.А. 61
Приходько М.А. 50
Прищепа О.В. 9
Р
Рибак В.В. 26
Рибенко Л. 141, 142
Рижий О.П. 53
Ритчи Д. 184, 185
С
Сабадишин Р.О. 144
Савчин Л.М. 174
Саган О.Н. 206
Самсонюк В. 84
Сапсай Г.І. 17
Сахнюк Л.Г. 194, 195, 195а, 226, 228
Семенко Ю. 63
Сидоренко Б.Г. 145
Симонович Є.М. 73
Сисюк О.І. 227
Скрипник І.Г. 51
Скрипчук О.І. 27
Скрипчук П.М. 26, 27
Слипченко М.А. 106
Степанюк Л.А. 195а, 228
Степанюк М.І. 146, 147
Стоколос Н.Г. 188
Столярчук Б.148, 161, 168, 169, 170
Столярчук-Попенко Б. 64
Стрілець В.М. 52
Сульжик О.В. 6
Сунічук С.В. 43
Т
Теліга О.І. 149
Тибель К. 150
Тимощук В.В. 151
Тищенко О. 68
Ти щук В.І. 223
Топоровська Г.М. 171

Тронько П.Т. 72
Трохимович В.В. 209
Троцюк Т.П. 33
Турчин П.Ф. 14
Турчина К.П. 14
У
Українець А. 204
Ульяновська Л.П.167
Ф
Фабрицький М.А. 53
Фесюк Н. 160
Філіпчук С.В. 28
Форманчук О.С. 152
Форманчук Т.О.152
Х
Харват О. 84
Хасевич Н.А. 163
Хедінг Д. 186, 187
Хваль Л.В. 104
Ц
Циганчук А.С. 92
Цимбалюк Є. 141, 142
Цятко В.М. 62
Ч
Чашечникова Л.Г. 11
Чашечникова О.С. 11
Чорнобай М.Ю. 172
Чорнокур И.Г. 18
Ш
Шаповал Ю.Г. 234
Швець В. 154
Шевчук М.Й. 57
Шевчук С. 78
Шеретюк Р.М. 188
Шестаков В.Л. 54
Шило Ж.С. 89
Шичко О.І. 83
Шмигальський В.Н.
Шморгун Є. 73
Шостак Л.В. 87
Шульжук К.Ф. 196
Щ
Щепанська Н. 84
Щербан Р.М. 205
Я
Якимчук А.Ю. 90
Якимчук Б.Н. 55
Яремчук В. 74
Яроцький П.Л. 188
Яцков М.В. 13
Ярощук В.П. 194, 195

57

Алфавітний покажчик назв
Актуальні проблеми сучасної філології 196
Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту 79, 80
Будова і експлуатація 29
Валентин Колосов 161
Вісник Національного університету водного господарства 197-201
Волинський математичний вісник 202, 203
Голод 1933 року в Україні 63
Гощанський Свято-Покровський жіночий монастир 180
Дитячі щедрівки... 232
Дорогобужу на Волині 64
Друковані видання 194
Екологія 20
Закохані дерева 126
Зареєстрований ринок праці Рівненської області 1
Західне Полісся... 204
Збереження та відтворення біорізноманіття... 22
Злочини комуністичної Москви 65
Інва.net 205
Історія релігії в Україні 206
Календар знаменних... 226
Кафедра культурології 100
Київські неокласики 108
Книга Рівненщини 2008 195
Колесо історії 6
Література до знаменних... 227
Матеріали конференції 70
Матеріали студентської наукової конференції 207
На берегах Золотої Липи 76
На мольбертах днів 136
Наукові записки... 208 - 218
Національно-культурні товариства Рівненщини -2
Нова література з питань економіки... 230
Новини краєзнавчої літератури 228
Новини сільськогосподарської...229
Оновлення змісту, форм...219, 220
Погорина 141, 142
Поліссєзнавство 78
Природно-заповідний фонд Рівненської області -3
Проблеми й перспективи 109
Проблеми раціонального використання 221
Реабілітовані історією 72
Ресурсоекономні матеріали...222
Рівненська область : адмін.-терит. устрій 4
Рівненський академічний обласний театр ляльок 176
Рівненщина працьовита -5
Теорія та методика вивчення 223
Технології навчання 103
Українська культура 224
Феноменологія 189
Фізика конденсованих високомолекулярних... 225
Ходіть, поки маєте світло 195а
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Покажчик книжкової продукції видавництв області
Азалія – 60, 73, 121, 147
Волинські обереги – 3, 7, 11, 16, 17, 58, 63, 78, 91, 98, 99, 101, 104, 110,
111, 112, 117, 118, 129, 130, 131, 132, 134, 139, 145, 150, 151, 154, 158, 162,
164, 165, 166, 171, 174, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 205, 223
Живое слово 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 187
Костопільська друкарня – 127, 155, 157, 160
НУВГП – 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 85 – 90, 92, 94, 95, 97, 103, 105, 190, 197 201, 207, 221, 222
Острозька академія 74,93, 107, 108, 109, 181, 206, 209-218
Принт Хауз – 114
РДГУ – 96, 100, 102, 173, 196, 202, 203, 219, 220, 224, 225
Рівненська друкарня – 22, 72, 123, 125, 126, 141, 142, 143, 144, 180, 182
РОСА – 113, 138
Сарни „Словосвіт” 133
А. Брегін 6, 136, 195, 195 а
В. Войтович 5а
М. Дятлик 65, 137, 159
О. Зень – 18, 29, 64, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 96, 102, 106, 119, 120, 122, 124,
140, 148, 152, 153, 156, 161, 167, 168, 169, 170, 172, 175, 204, 208
С.Б. Нестеров 70
Л.О. Нестерова 5
В.А. Лапсюк 71, 135, 163
В.А. Олейник 84
Володимирець 128
РДОБ 165, 226, 227, 228, 229, 230
Луцьк:
Ініціал 231
Волин. обл. друкарня 232
Без видавництва 1, 2,4, 59, 61, 115, 116, 146, 149, 176, 233, 234
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