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Від укладача
Рівненська обла6сна універсальна наукова бібліотека (РОУНБ) продовжує
інформувати широкі кола громадськості про видавничу продукцію краю.
Каталог «Книга Рівненщини 2015» знайомить читачів з книгами рівненських
авторів та виданнями, що стосуються нашого краю, які протягом року
надійшли до бібліотеки. Сподіваємось, що для поціновувачів творчості рівнян
та видань про історію і життя Рівненщини, каталог буде непоганим
орієнтиром у виборі цікавої книги.
Основним джерелом комплектування місцевих видань був обов’язковий
місцевий та краєзнавчий примірник.
Загальні надходження до РОУНБ у 2015 році склали 3573 назв (2014 –
3995), тобто на 422 назви (10,56%) менше, ніж минулого року.
В той же час кількість отриманих назв місцевих видань та видань про
наш край, надрукованих за межами області, дещо збільшилась. До «Книги
Рівненщини 2015» включено 280 назв видань (у 2014 – 242). Деякі однойменні
випуски описано під одним номером, тому фактично отримано 292 назви
(2014 – 248 назв), що на 17, 74% більше, ніж у 2014 році. По відношенню до
загального числа назв по бібліотеці це складає 8,17% (2014 – 7,52%).
Найбільше назв надійшло від видавництва «Волинські обереги» – 47
(2014 – 34). На другому місці видавець О. Зень – 44 (2014 – 36). За ними –
Національний університет водного господарства та природокористування –
40 (26), Національний університет «Острозька академія» – 28 (29), видавець
М. Дятлик – 21 (25), «Живое слово» («Живе слово») – 16 (12), В. А. Лапсюк – 11
(13), Рівненський державний гуманітарний університет – 11 (10). Решта
видавництв і видавців представлені 1–6 назвами.
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека представлена 13
неопублікованими виданнями.
У галузевому аспекті кількість надходжень виглядає таким чином:
художня та дитяча література – 68 (у 2014 р. – 70), книги історичної тематики, в т. ч. історія краю – 16 (20), видання релігійної, духовної тематики –
25 (20), техніка та сільське господарство – 16 (20), бібліографічні видання –
5 (6), культура, наука, освіта – 16 (5), фізична культура і спорт – 8, економіка – 21 (9), філологія, літературознавство – 13 (14), мистецтво – 17 (22),
політика, політичні науки – 2 (6), природничі та фізико-математичні науки –
7 (10). Інші галузі представлено 2–5 назвами. Продовжувані видання різної
тематики – 39 (31).
Різні аспекти життя Рівненщини – історія, географія, екологія, сільське
господарство, політика, наука, освіта, культура, релігія – представлені у 60
назвах (49 у 2014 році).
Серед отриманих документів – монографії, науково-популярні, довідкові
видання, великий відсоток навчальної літератури для ВУЗів, художня література, в т. ч. дитяча, наукові збірники, продовжувані видання. Є бібліографічні,
нотні та образотворчі видання тощо.
РОУНБ завжди намагається мати у полі зору загальну картину вітчизняного книговидання. У «Віснику Книжкової палати» опубліковано статистику видавничої продукції України за 2015 рік.
Випуск видавничої продукції в Україні в 2015 році
Види видань

Кількість видань, друк. од.

Тираж, тис. пр.

19958

36409,8

14117
4002

23740,0
11064,1

Книги та брошури, у т.ч.
Українською мовою
Російською мовою
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Випуск книг і брошур за територіальною ознакою видань
Кількість видань,
друк. од.
19958
397
215
738
297
225
197
328
273
93
174
23
1389
162
804
261
213
503
731
4730
226
449
340
367
271
6552

Місце видання (область, місто)
Усього:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Київ

Тираж, тис. пр.
36409,8
140,9
126,8
275,7
737,8
90,7
97,8
208,5
166,2
229,8
56,8
7,8
1161,3
42,0
261,2
63,0
104,3
458,9
1571,0
15290,5
63,6
293,0
147,9
162,9
241,4
14410,0

Як бачимо, з 25 вказаних областей Рівненщина по кількості назв посідає
20 місце, по тиражах – 18.
На жаль зменшення накладу друкованих видань спостерігається по всій
Україні. По суті це спричиняє обмеження права на отримання сучасної інформації та задоволення культурних, освітніх, духовних, інших потреб громадян.
Причиною цього прикрого явища є елементарна відсутність відповідних економічних умов для розвитку видавничої справи. За даними «Книжкового вісника»
на одного жителя України за підсумками 2015 року припадає менш ніж одна
книжка. Це при тому, що на соціально значущі видання та підручники для
публічних і шкільних бібліотек, літературу спеціального призначення тощо
витрачаються бюджетні кошти (щоправда – дуже малі). До речі в усьому світі
книговидання тримається на закупівлях для бібліотек. У Франції в бібліотеки
йде кожна третя надрукована книжка, в Німеччині – кожна четверта, в
Америці – кожна п’ята. А це частки від дуже великої кількості виданих книг.
Натомість в Україні з кожним роком кількість видань зменшується. І з цього
мінімуму для бібліотек закуповують навіть не одну двохсоту.
Зрозуміло, що національний інформаційний простір не міг не зазнати
змін під впливом активного входження в наше життя інтернету та
інтернет-технологій. Безумовно інтернет-видання є набагато оперативнішими, до того ж не потребують паперу, поліграфії, доставки до користувача,
т. ін. Користувач не витрачає час на похід до книгозбірні, не потребує
посередника для вибору потрібної інформації.
Але книга завжди була і є чинником культури, спрямованим на виховання
людини, формування її світогляду, культури та самосвідомості. Книга дає
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людині не лише системні знання, але й змогу формувати стійкі уявлення про
форми й умови існування природи та суспільства і визначати своє місце в них.
Крім того, що книга несе інформаційне навантаження, вона надає людині
можливість збагатитися духовно, емоційно, естетично. Не можу не зазначити, що зокрема художня література – проза, поезія – відкриває все
багатство і красу людських почуттів засобами мови, поповнює словниковий
запас людини, обмеженість якого є прикрою ознакою нашого суспільства.
Сучасна бібліотека є не просто книгосховищем та пунктом видачі книг.
Вона стала справжнім осередком культури та знання, де збирається інтелігенція міста, представники різних верств населення та різного віку, яких
об’єднує бажання розвиватися та самовдосконалюватися професійно, інтелектуально, культурно. Можна сказати, що всі вони схожі в одному – у прагненні
жити повноцінним, насиченим життям.
Просування української книги, у тому числі і місцевих видань, традиційно
залишається окремим планомірним та систематичним напрямком роботи
обласної книгозбірні.
Кожного року у бібліотеці проводяться різноманітні заходи, серед яких
викликають особливу зацікавленість відвідувачів та завжди збирають численну аудиторію саме презентації книг Рівненщини. Серед учасників та гостей
таких заходів можна побачити письменників, поетів, видавців, художників,
музикантів, музейних та бібліотечних працівників, викладачів та студентів
ВУЗів, читачів бібліотеки та інших.
Під час виступів учасників та гостей заходів демонструються також
мультимедійні презентації та книжкові виставки.
Серед презентованих у 2015 році видань:
науково-допоміжні покажчики, підготовлені Рівненською ОУНБ: «Ігор
Свєшніков – археолог, історик, краєзнавець», «Пам’ятники, пам’ятні знаки,
меморіальні дошки Рівненської області», «Музейні фахівці Рівненщини»,
«Страшний суд» Василя Басараби, «За Україну Богу помолись» Андрія
Пастушенка, «Слід на землі» В’ячеслава Гольдіна, «Бульба Боровець –
засновник і організатор УПА» Алли Куц, «Д–І–М» Олександра Євтушка,
«Відчути безмежність», «А давай поговоримо про вічне» Юлії Костюкевич,
«Сила рідного кореня» Миколи Кривого, «Пейзажі людини», «Ukraińskie rozstaje
studia» – «Українські роздоріжжя» – монографії доктора філологічних наук
Ярослава Поліщука, «Реабілітовані історією. Рівненська область» – книги 4, 5.
– видання авторського колективу, «Засновник УПА (1941–1943). Непрочитані
сторінки життєпису Тараса Бульби-Боровця» – книга Івана Ольховського,
київського журналіста-дослідника, «Вокальні орієнтири співака» М.-Н. Фарини,
«Блаженніший митрополит Сікорський» В. Рожка, «З поляками за Україну:
Наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині»
– монографія Руслани Давидюк та багато інших.
Не залишилися поза увагою книги про Рівне, які вийшли раніше. Читачам
була представлена презентація виставки «З історії Рівного: книги-ювіляри»,
приуроченої до 55-річчя з часу виходу книги О. Молчанова «Ровно» (1961) та до
10-річчя виходу другого видання книги О. Прищепи «Вулицями Рівного: погляд у
минуле» (2006).
Бібліографічний покажчик «Музейні фахівці Рівненщини» було презентовано також в Національному університеті «Острозька академія», Дубенському педагогічному коледжі, Міжнародному економіко-гуманітарному університеті та в приміщенні Рівненської ОУНБ.
Однією з найрезонансніших подій в культурному житті Рівного є підведення підсумків вже традиційного конкурсу «Краща книга Рівненщини» до
Всесвітнього Дня книги і авторського права (23 квітня).
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Переможців визначають за такими номінаціями: «Краще історикокраєзнавче видання», «Краща поетична збірка», «Краще прозове видання»,
«Краще видання з мемуаристики та документалістики», «Краще видання для
юнацтва та молоді», «Краще видання для дітей», «Кращий літературний
дебют», «Краще художнє оформлення книги», «Краще поліграфічне видання».
Імена переможців конкурсу можна побачити на сайті бібліотеки –
http://libr.rv.ua/.
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека завжди намагається
йти в ногу з часом і створювати для відвідувачів усі умови для повноцінного
доступу до найрізноманітнішої інформації та можливості розвиватися
інтелектуально, культурно і духовно.
У бібліотеці підтримується 5 сайтів: вищезгаданий сайт Рівненської
ОУНБ http://libr.rv.ua/., «Історична Волинь» http://istvolyn.info/, «Освітній
навігатор»
http://navigator.rv.ua/,
«Регіональний
інформаційний
портал
«Рівненщина» (http://irp.rv.ua). Книги місцевих авторів (видані на Рівненщині та
за її межами) представлені на сайті «Електронна бібліотека творів авторів
Рівненщини» (http://www.on-libr.info). Розпочалось формування сайту
«Пам'ять героїв. Майдан. Війна» (Рівненщина).
Для усіх, хто бажає пройти курс безкоштовного навчання комп’ютерної
грамотності, у бібліотеці функціонує «Навчально-тренінговий центр». Для
людей з вадами зору працює інтернет-центр «Окуляр».
Користувачі мають можливість безкоштовного доступу до інтернету,
в тому числі через бездротовий доступ WI-FI.
РОУНБ продовжує поповнювати електронну бібліотеку «Культура
України», ресурси якої розміщуються на окремому сайті Національної
парламентської бібліотеки України (http://elib.nplu.org), на якому також
можна знайти електронні версії видань Рівненщини.
Отримати книги, включені в каталог, можна у Рівненській обласній
універсальній науковій бібліотеці за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 6.
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ.
Історія краю. Місто Рівне
1. Куліш-Лукашевич І. В. Пам’ять непідвладна часу :
присвячується 120-ій річниці освячення Рівненського
Православного Свято-Воскресенського собору / І. В. КулішЛукашевич ; ред. Т. Прокопович. – Рівне : О. Зень, 2015. –
100 с. : іл.
Ірина Всеволодівна Куліш-Лукашевич, корінна рівнянка, почала
глибоко займатися краєзнавством з 2000 року. Її статті на краєзнавчі
теми опубліковані у «Наукових записках» Рівненського обласного
краєзнавчого музею, інших наукових збірниках. У 2010 році вийшла її
книга краєзнавчих нарисів «Пошуки і знахідки». У 2006–2013 рр. в
«Єпархіальному віснику» Рівненської єпархії Української Православної Церкви друкувалися нариси з історії Рівненського СвятоВоскресенського собору, життя та діяльності його духовенства
впродовж 20–30-х років ХХ століття та до початку 1960-х років (часу
закриття собору радянською владою).
Останні публікації увійшли до нової збірки «Пам’ять непідвладна часу», де розповідається про історію побудови та освячення
Свято-Воскресенського собору м. Рівне, життєвий подвиг духовенства
собору в драматичних колізіях волинського краю першої половини ХХ
століття. Збірка проілюстрована рідкісними фотографіями, починаючи з 20-х – 30-х років минулого століття.
Видання стане в нагоді краєзнавцям, історикам, релігієзнавцям,
культурологам, мистецтвознавцям, а також широкому загалу читачів.
2. Куц А. Тарас Бульба-Боровець – засновник і
організатор УПА : докум. нарис / А. Куц ; ред. Є Шморгун.–
Рівне : В. А. Лапсюк. – Рівне : Азалія, 2015. – 52 с.
Алла Володимирівна Куц багато років досліджує життя і
діяльність Тараса Бульби-Боровця. У цьому виданні автор пропонує
читачам власне бачення ролі відомого поліського отамана у
повстанському русі.
3. Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 5 / обл.
редкол.: С. І. Павлюк (співголова), О. І. Савчук (співголова) ;
наук.-ред. група: А. А. Жив’юк (керівник) [та ін.] ; упоряд.:
О. А. Білоконь [та ін.]. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 620 с.
Книга п’ята тому «Реабілітовані історією. Рівненська область»
включає анотовані біографічні довідки про 3363 осіб, які зазнали
політичних репресій з боку радянського тоталітарного режиму, а
згодом були реабілітовані; чиї прізвища починаються з букви К.
Видання також містить спогади каторжанина Анатолія Новака та
оповідання про сім’ю Дибенків, які стали жертвами більшовицького
режиму.
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4. Шумовський Ю. Луна далеких віків : твори /
Ю. Шумовський ; упоряд. І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. –
Рівне : В. А. Лапсюк, 2015. – 72 с. – (Серія «Бібліотечка
літературного музею Уласа Самчука в Рівному» ; число 26).
Уродженець Рівненщини Юрій Шумовський (с. Мирогоща
Дубенського повіту Волинської губернії, 1908 р.) – всесвітньовідомий
археолог, науковець, священник. Навіть стисла його біографія, викладена у цій книжці, доводить, якою непересічною особистістю, наділеною багатогранним талантом, був отець Юрій. Один з осноположиків
Дубенського музею, де донині зберігаються експонати з його розкопок
в Африці. Його знахідки під час розкопок у рідному краї експонуються
тільки в малюнках, оскільки у вересні 1939 року були вивезені до
Варшави. Книга містить ряд публікацій Ю. Шумовського та статті про
нього Б. Стебельского та І. Вєтрова.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією.
Див. також №№ 6–14, 47, 73, 98, 134, 149, 223–225, 228, 233,
249, 252, 253, 263, 265, 268, 272, 273.
Про м. Рівне див. також №№ 25, 83, 101, 120, 152, 153, 182, 185.
Райони
5. Воробей В. Горшколіпи. Маленькі історії «маленької»
батьківщини : краєзн. замітки з історії сіл Трипутнянської
сільської ради / В. Воробей. – Рівне : Волин. обереги, 2015. –
104 с. : іл.
Книга присвячена дослідженню історії сіл Трипутнянської
сільської ради Дубровицького району Рівненської області.
Автор розпочинає свою розповідь з історії заселення території
Рівненщини у добу пізнього палеоліту до наших днів. У другому розділі
представляє історію та особливості сіл Трипутнянської сільської ради.
Тут читач дізнається цікаві факти, зокрема про побудовану у 1895 році
найдовшу у Європі діючу вузькоколійну залізницю. Про те, як було
виявлено поліський бурштин, про його нелегальний видобуток, що став
єдиним способом заробляти гроші для місцевих мешканців. У третьому
розділі коротко, але детально та цікаво розповідається про історію та
діяльність УПА. Подаються також відомості про архіви, псевдоніми
членів ОУН та УПА, історичні постаті та пам’ятні місця краю.
Книга буде цікава широкому колу читачів.
6. Галабурда Ю. Дермань у новітній історії /
Ю. Галабурда ; відп. ред.: А. Жив’юк. – Рівне : М. Дятлик,
2014. – 296 с. : фотоіл.
Книга ґрунтується на спогадах людей різних поколінь з Дерманя
і на власних спостереженнях автора, який з любов’ю та гордістю
розповідає про рідне волинське село та його історію від початку і до
періоду Незалежності України.
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Вміщено значну кількість фотоілюстрацій з поясненнями,
узагальненнями, роздумами, а також два додатки – «Вперше з-поміж
дерманців» та авторська «Поема про Дермань».
7. Городищенські ретроспекції / уклад. Н. Диб’як. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 416 с. : іл.
Увазі читачів пропонуються дослідження історії сіл та хуторів
Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської
області з прадавніх часі до наших днів. В основу книги лягли відомості
з документів архівних фондів, наукових джерел, спогади очевидців.
Картини минулого села розгортаються на масштабному тлі
сповненої величі і трагізму української історії.
Книга буде цікавою широкому колу читачів.
8. Дмитренко Т. Земля Дубенська. Вічний поклик
історії / Т. Дмитренко. – Рівне : М. Дятлик, 2015. – 416 с. : іл.
Видання знайомить читача з історією Дубенщини. Зібрані у
книзі матеріали відображають основні аспекти історичного, економічного та культурного життя населення міста Дубна і краю від давніх
часів до наших днів.
Книга буде цікавою для краєзнавців, істориків, викладачів та
студентів, учнів та широкого кола читачів.
9. Історія рідного краю: Сарненщина / упоряд. :
А. В. Копищик ; фото на обкл. В. В. Сосюка. – Рівне : Волин.
обереги, 2015. – 316 с.
Пропонований історико-краєзнавчий нарис буде корисним в
першу чергу для педагогів-істориків, які зможуть використати
викладений матеріал на уроках історії рідного краю, а також під час
проведення позакласних заходів, виховних годин тощо. Посібник
також адресується працівникам системи позашкільної освіти, закладів
культури – всім, хто вивчає, досліджує свій край.
10. Карп’юк А. Звіздівка : іст.-краєзн. нарис / А. Карп’юк,
М. Малиш. – Костопіль : Костопіл. друк., 2014. – 100 с.
У краєзнавчому нарисі йдеться про історію села Звіздівка
Костопільського району Рівненської області від першої писемної
згадки (1577 рік) і до наших днів.
Книга розрахована на широке коло читачів.
11. Науково-практична конференція по відзначенню
1005-ї річниці Степані. – Рівне : В. Войтович, 2010. – 59 с.: іл.,
табл.
У збірнику «Науково-практична конференція по відзначенню
1005-ї річниці Степані» опубліковано матеріали наукових досліджень,
присвячених відзначенню у 2010 році 1005-ої річниці княжого
містечка Степань, що на Рівненському Поліссі. Низка статей проілюстровано історичними світлинами, схемами, таблицями.
Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів,
магістрів, істориків, археологів, культурологів, етнологів, фолькло10

ристів, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, художників, а
також молодих дослідників, залюблених у свій рідний край.
12. Шевчук В. Шубків: наша історія жива : іст.-краєзн.
нарис / В. Шевчук, Ю. Лустюк ; ред. О. А. Веремчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2015. – 336 с.
У нарисі висвітлено основні аспекти історичного, соціальногуманітарного, освітнього та культурного розвитку села Шубків Рівненського району. Розкрито його природно-географічне розташування, походження назви, особливості мікротопонімики. Розповідається про історію села від першої згадки про населений пункт до
сьогодення.
Книга призначена не лише шубківчанам, але й краєзнавцям,
дослідникам, викладачам, студентам, учням і широкому загалу.
Див. також №№ 40, 74, 100, 196, 199, 200, 224, 225, 236, 279.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Географія
13. Географія Рівненщини та суміжних областей :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю
створення каф. географії і туризму у Міжнар. економ.гуманіт. ун-ті ім. акад. С. Дем’янчука, Україна, м. Рівне, 3–4
квіт. 2014 р. / редкол.: А. С. Дем’янчук (голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : Червінко А. В., 2014. – 459 с.
У збірнику опубліковано матеріали, надіслані на Всеукраїнську
науково-практичну конференцію «Географія Рівненщини та суміжних
областей», присвячену 10-річчю створення кафедри географії і
туризму у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені
академіка С. Дем’янчука. У статтях розкрито аспекти природничогеографічних досліджень регіону, суспільно-географічні проблеми і
перспективи розвитку регіональної економіки, геоекологічні,
конструктивно-географічні проблеми. Вагоме місце відведено висвітленню питань туризму і краєзнавства, ролі геоінформаційного картографування у вирішенні проблем регіонального розвитку, а також
актуальним напрямам екологічної та географічної освіти.
Див. також № 87.
Людина та навколишнє середовище. Охорона довкілля
14. Довкілля Рівненщини : доповідь про стан навколиш.
природ. середовища в Рівнен. обл. у 2013 р. / за ред.
І. П. Худоби. – Рівне : [б. в.], 2014. – 312 с. : іл., табл.
Доповідь підготовлена департаментом екології та природних
ресурсів Рівненської облдержадміністрації відповідно до вимог Закону
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України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Видання містить об’єктивну систематизовану інформацію про якісний
стан довкілля області та вплив людської діяльності на його складові:
атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, рослинний та
тваринний світ.
Матеріали доповіді рекомендуються для використання місцевими органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, науковими та освітніми закладами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
Див. також №№ 23, 25, 26.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Математика
15. Джунь И. В. Неклассическая теория погрешностей
измерений / И. В. Джунь. – Рівне : Естеро, 2015. – 171 с.
Представлена робота є значною науковою подією в царині теорії
вірогідності і математичної статистики, оскільки відкриває новий
перспективний напрямок у теорії математичної обробки великих
об’ємів високоточних експериментальних даних. Автор надає дослідникам цілісний, взаємоув’язаний комплекс абсолютно нових підходів,
рішень та засобів обробки експериментальних даних.
16. Крівцов В. В. Проекції з числовими позначками :
навч. посіб. / В. В. Крівцов, Є. В. Пугачов. – Рівне : НУВГП,
2014. – 136 с.
Матеріал, наведений в навчальному посібнику, дає можливість
студентам опанувати основні теоретичні положення та практичні
навички застосування спеціального методу зображення об’єктів
земної поверхні – методу проекцій з числовими позначками.
Посібник рекомендований до використання студентами за
напрямами підготовки «Архітектура», «Гідротехніка (водні ресурси)».
17. Сучасні проблеми математичного моделювання та
обчислювальних методів : матеріали міжнар. наук. конф.,
[м. Рівне], 19–22 лют. 2015 р. / відп. за вип. А. Я. Бомба. –
Рівне : РДГУ, 2015. – 230 с.
У збірнику підсумків конференції опубліковано наукові статті з
питань сучасного математичного моделювання, обчислювальних
методів. Піднімаються також проблеми автоматизації, керування та
ідентифікації параметрів математичних моделей технічних, технологічних, техногенних та економічних процесів, інформаційних технологій та робототехніки, а також питання історії та методики викладання математики та інформатики.
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Механіка
18. Багнюк Г. А. Практикум з теоретичної механіки. Ч. 1.
Статика, кінематика : навч. посіб. / Г. А. Багнюк,
М. Р. Галанзовська, Л. С. Серілко [та ін.]. – Рівне : НУВГП,
2014. – 163 с.
Посібник розроблено до програми курсу навчальної дисципліни.
Наведено основні положення розділів «Статика» та «Кінематика».
Подано приклади розв’язання типових задач, сформульовано питання
для самопідготовки основних тем курсу.
Призначено для студентів вищих технічних закладів за
напрямами підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» та
6.050503 «Машинобудування».
Фізика
19. Поліщук Н. В. Інтенсифікація тепломасопереносу в
макропористих тілах у процесах зволоження та сушіння під
дією
сильних
електричних
полів
:
монографія
/
Н. В. Поліщук, О. С. Мосієвич. – Рівне : О. Зень, 2015. – 200 с.
Процеси зволоження та обезвоження пористих матеріалів
широко використовуються під час проведення різних технологічних
операцій у промисловості і сільському господарстві. Пошуки
ефективних методів інтенсифікації цих процесів, які забезпечили б
зменшення витрат енергії, є важливими і актуальними. У монографії
містяться результати наукових досліджень, проведених в лабораторії
теплофізики дисперсних матеріалів Рівненського державного
гуманітарного університету, які мають велике теоретичне та
практичне значення для розвитку ефективних методів інтенсифікації
тепломасопереносу та сприяють розв’язанню інженерних питань.
Див. також № 78.
ХІМІЧНІ НАУКИ
20. Синергетика полімерних металонанодисперсних
систем
:
[монографія]/
Б. Б. Колупаєв,
В. В. Крівцов,
В. В. Левчук [та ін.] ; за заг. ред. Б. Б. Колупаєва. – Рівне :
О. Зень, 2014. – 400 с.
У монографії викладено принципи синергетики – нової галузі
науки – як результати комплексного підходу до з’ясування фізикохімії
полімерних систем. Наявність конфігураційної інформації, якою
володіє макромолекула, відкриває можливості за допомогою
металонанодисперсних наповнювачів та дії зовнішніх полів різної
природи, отримати гетерогенні полімерні системи з регульованим
комплексом властивостей.
13

Для викладачів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів,
студентів фізичних і хімічних спеціальностей.
21. Яцков М. В. Біонеорганічна та біоорганічна хімія :
навч. посіб. / М. В. Яцков, Г. Л. Назарук, О. І. Мисіна. – Рівне :
НУВГП, 2014. – 124 с.
Навчальний посібник відповідає робочій програмі дисципліни.
Містить вказівки щодо вивчення окремих тем, тематику практичних
робіт, запитання для самоконтролю, список літератури, що може бути
корисним під час самостійного вивчення дисципліни в умовах
кредитно-трансферної системи.
Призначений для студентів університетів та коледжів за напрямом підготовки «Агрономія». Буде корисним інженерам, аспірантам,
науковим працівникам, фахівцям технічного профілю.
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
22. Теоретичні
та
прикладні
аспекти
розвитку
біологічних наук : матеріали 1-ої Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, м. Рівне, 25 листоп. 2015 р. / відп. ред.
В. Й. Мельник, Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2015. – 390 с.
Матеріали конференції спрямовані на обмін інформацією та
досвідом з актуальних проблем у галузі біологічної науки та методики
її викладання у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. Окремі
секції присвячено вивченню біорізноманіття та його охорони, радіологічним дослідженням, розвитку і становленню біоетики в Україні.
Екологія
23. Бобровський А. Екологічна оцінка та екологічна
експертиза : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /
А. Бобровський ; редагув. А. Прокоп’єва. – Рівне : О. Зень,
2015. – 527 с.
У підручнику розглянуті екологічні проблеми довкілля і законодавчі засади його охорони, теорія, методика і практичні прийоми
геоекологічного обґрунтування господарської діяльності, а також
принципи проектування природоохоронних і захисних об’єктів. Детально викладені процедури оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи, які є основними інструментами
екологічного супроводу планової господарської діяльності в Україні.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних
закладів, а також для системи підвищення кваліфікації тих, хто бере
участь у вирішенні природоохоронних проблем.
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24. Клименко М. О. Оцінювання стану водних екосистем
за
показниками
біотестування
:
монографія
/
М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. М. Клименко [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2014. – 170 с.
Монографія присвячена вивченню стану водних екосистем за
показниками біотестування. У книзі представлено методику комплексної оцінки стану водної екосистеми (КОСВЕ) та місцевий план дій для
її покращання.
25. Клименко М. О. Оцінювання стану міста Рівне за
показниками еколого-соціального моніторингу : монографія /
М. О. Клименко, А. М. Прищепа Н. Р. Хомич. – Рівне : НУВГП,
2014. – 253 с.
У монографії представлено результати дослідження урбоекосистеми міста Рівне за показниками ушкодженості рослин-біоіндикаторів, оцінено рівні впливу забруднення на здоров’я населення
міста, проведено районування міста за ступенем ушкодженості
біоіндикаторів та розроблено рекомендації з покращення екологічного стану міста.
Монографія може бути корисною для фахівців, науковців, які
працюють у галузі екології та збалансованого природокористування, а
також студентам навчальних закладів екологічного профілю.
26. Природа Полісся: дослідження та охорона :
матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю Рівнен.
природ. заповідника та 10-річчю Рамсар. угіддя «Торфовоболот. масив Переброди» (м. Сарни, 3–5 лип. 2014 р.) / відп.
ред.: Р. О. Журавчак ; ред. кол.: М. Д. Будз, І. В. Гончак [та
ін.]. – Рівне : Овід, 2014. – 680 с.
Збірник наукових матеріалів містить статті, які відображають
широкий спектр питань дослідження та охорони природи Полісся:
організації та функціонування природно-заповідних територій та
об’єктів, моніторингу стану природного середовища та біотичного
різноманіття, ведення еколого-просвітницького діяльності.
Для працівників галузі заповідної справи та охорони довкілля,
науковців, викладачів, студентів та широких кіл громадськості.
Див. також № 67, 76, 230, 264.
ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
27. Бабич Є. М. Удосконалена методика розрахунку
анкерування арматури в згинальних залізобетонних
елементах : рекомендації / Є. М. Бабич, В. Є. Бабич,
О. Є. Полянська. – Рівне : О. Зень, 2015. – 104 с.
Наведена удосконалена методика розрахунку анкерування
арматури в згинальних залізобетонних елементах, яка базується на
національних нормах проектування і експериментально-теоретичних
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дослідженнях зчеплення арматури з бетоном та адаптована до
європейських стандартів.
Для інженерно-технічних та наукових працівників, студентів і
аспірантів будівельних спеціальностей.
28. Герасимов Г. Г. Енергоощадність в теплоенергетиці :
навч. посіб. / Г. Г. Герасимов. – Рівне : Червінко А. В., 2015. –
382 с.
Розглянуто вторинні енергетичні ресурси в промисловості,
загальні енергетичні характеристики виробничих процесів, особливості і установки використання відхідних виробничих газів.
Проаналізовано ефективність систем охолодження високотемпературних агрегатів. Визначені способи використання низькопотенційної теплоти. Показані можливості енергетичних циклонних установок
і апаратів очищення газів. Доведена перспективність енергетичного
комбінування в промисловості.
Для студентів енергетичних спеціальностей вузів напряму
«Енергетика», спеціальність «Теплоенергетика».
29. Кочкарьов Д. В. Нелінійний опір залізобетонних
елементів і конструкцій силовим впливам : монографія /
Д. В. Кочкарьов. – Рівне : О. Зень, 2015. – 384 с. : іл.
У монографії розглянуті питання, пов’язані з роботою на міцність, жорсткість та тріщіностійкість залізобетонних елементів та
стержневих конструкцій. Оцінені сучасні методики визначення основних параметрів напружно-деформованого стану за різного виду
деформування. Значну увагу приділено розрахунку залізобетонних
елементів та конструкцій на основі реальних діаграм деформування
матеріалів. Запропоновано новий метод розрахунку на основі розрахункового опору залізобетону.
Для наукових та інженерно-технічних працівників проектних і
будівельних організації, аспірантів, студентів та магістрів будівельних
спеціальностей.
30. Кравець С. В. Наукові основи створення землеройноярусних машин і підземнорухомих пристроїв : монографія /
С. В. Кравець, В. В. Кованько, О. П. Лук’янчук. – Рівне :
НУВГП, 2015. – 322 с.
Монографію написано за матеріалами досліджень кафедри
будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин
та обладнання Національного університету водного господарства та
природокористування, проведені у 1982–2012 рр. під керівництвом
доктора технічних наук, професора Кравця С. В.
31. Кравець С. В. Теорія технічних систем : навч. посіб. /
С. В. Кравець, А. А. Нечидюк, О. Л. Романовський. – Рівне :
НУВГП, 2015. – 139 с.
У навчальному посібнику викладено матеріал про закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, сучасні
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методи пошуку нових технічних вирішень й активізації творчого
процесу, основні принципи та прийоми вирішення технічних суперечностей. На конкретних прикладах вирішення винахідницьких завдань
показана можливість технічної творчості в майбутній інженерній
діяльності.
Призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом
підготовки «Машинобудування».
32. Ліпянін В. А. Інженерна підготовка і благоустрій
міських територій: навч. посіб. / В. А. Ліпянін, І. В. Стародуб. –
Рівне : НУВГП, 2015. – 293 с.
У посібнику розглянуто питання, які складають суть інженерної
підготовки й благоустрою міських територій, в т. ч. питання охорони
природного середовища та санітарної очистки міст. Висвітлено заходи
з покращання функціональних і естетичних властивостей територій
(рельєф, озеленення, освітлення), а також гідрологічні та інженерногеологічні умови.
Посібник розрахований на студентів інженерно-будівельних спеціальностей, архітекторів, які вивчають містобудівельні дисципліни.
33. Луценко В. В. Технічна механіка рідини і газу в
тестах і задачах : навч. посіб / В. В. Луценко. – Рівне : НУВГП,
2015. – 194 с.
Посібник підготовлено відповідно до чинної програми дисципліни «Технічна механіка рідини і газу». У посібнику подано коротку
теоретичну частину до розділів дисципліни, запропоновано питаннятести для перевірки знань теоретичного матеріалу та типові задачі, хід
розв’язання яких надано також у вигляді тестів.
Посібник призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» і «Будівництво».
34. Малащенко В. О. Торцеві ущільнення підвищеної
герметичності : монографія / В. О. Малащенко, І. О. Похильчук,
В. М. Стрілець. – Рівне : НУВГП, 2014. – 128 с.
У монографії наведені нові конструкції торцевих ущільнень
підвищеної герметичності, методи їх теоретичних та експериментальних досліджень, пристрої для підготовки до експлуатації.
Монографія може бути використана для підготовки бакалаврів
напряму 6.090501 «Машинобудування», спеціалістів, магістрів та
інших технічних і наукових працівників, які займаються проектуванням і конструюванням нової техніки.
35. Рудик А. В. Проектування пристроїв автоматизації :
навч. посіб. / А. В. Рудик, Я. В. Данченков, Є. З. Маланчук. –
Рівне : НУВГП, 2014. – 194 с.
У посібнику розглянуто теоретичні відомості щодо реалізації
основних підсилювально-перетворювальних елементів систем автоматизації. Наведено відомості про резистивні, індуктивні та п’єзоелектричні перетворювачі, електронні підсилювачі, а також елементи
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цифрових систем автоматизації. Наведено завдання для практичних
занять та розрахунково-графічної роботи студентам денної та заочної
форм навчання.
Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни
«Проектування пристроїв механізації» та призначений для студентів
ВНЗ спеціальності 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами».
36. Ткачук М. М. Організація та технологія будівельних робіт : навч. посіб. / М. М. Ткачук, Б. Н. Якимчук, Р. О. Кириша. –
Рівне : НУВГП, 2015. – 249 с.
У посібнику розглянуто сучасні методи та способи виконання
основних будівельних робіт. Відображено технологічні аспекти та
особливості організації будівництва споруд і мереж водопостачання та
водовідведення у залежності від особливостей їхніх конструкції.
Наведено основи ціноутворення у будівництві та загальні правила
визначення вартості будівництва.
Посібник рекомендовано для студентів ВНЗ, які навчаються за
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Водопостачання так водовідведення».
37. Управління розвитком стратегічного потенціалу
автомобільного транспорту регіонів України : монографія /
Р. Р. Ларіна, М. Є. Кристопчук [та ін.] ; за заг. ред.
С. О. Корецької. – Рівне : НУВГП, 2014. – 256 с.
У монографії розкрито коло завдань від аналізу концептуальних
основ формування стратегії управління автомобільним транспортом і
закінчуючи питанням оцінки економічної ефективності і економічного ризику в господарській діяльності. В цілому це дозволило побудувати теоретико-методологічну основу формування ефективних
механізмів управління розвитком стратегічного потенціалу підприємств автомобільного транспорту країни.
Призначено для фахівців, які працюють у сфері управління
транспортними системами, наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ.
38. Яцков М. В. Виробничі процеси та обладнання об’єктів
автоматизації : навч. посіб. / М. В. Яцков, Н. М. Корчик,
О. І. Мисіна. – Рівне : НУВГП, 2015. – 389 с.
Посібник містить вказівки щодо вивчення окремих тем, тематику
практичних робіт, запитання для самоконтролю, список літератури.
Посібник призначено для студентів університетів та коледжів за
напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології». Він буде також корисним інженерам, аспірантам,
науковим працівникам, фахівцям технічного профілю.
Див. також №№ 230–232, 258, 259, 260.
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СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
39. Скрипчук П. М. Науково-практичні засади виробництва органічної продукції : монографія / П. М. Скрипчук,
Г. Д. Гуменюк, Г. М. Шпак ; за ред. П. М. Скрипчука. – Рівне :
Червінко А. В., 2015. – 261 с.
У монографії розкрито теоретико-методологічні та практичні
засади формування органічного землекористування та виробництва
органічної сировини і продукції сільськогосподарського виробництва.
Розроблено соціо-еколого-економічне обгрунтування переходу фермерських господарств від традиційного до органічного виробництва.
Обґрунтовані теоретико-методичні основи гармонізації сільськогосподарського виробництва в галузі рослинництва і тваринництва.
Див. також №№ 230, 266.
Лісове господарство
40. Ліси і люди – прикраса планети / Держ.
підприємство «Рокитн. лісове госп-во» ; ред.: З. Буйських ;
фот. Л. Балдич. – [Б. м. ; б. в.] : [2015?]. – 306 с.
Художньо-документальний нарис про роль і красу лісу, історію
Рокитнівського лісгоспу та людей, які присвятили своє життя лісу та
плекали його.
41. Шершун М. Економіка лісового господарства : навч.
посіб. / М. Шершун, М. Плекач. – Рівне : Волин. обереги,
2015. – 184 с.
У посібнику розкриваються питання роботи лісового господарства
України, управління галуззю, ефективності діяльності підприємств
лісового комплексу.
Видання адресоване студентам ВНЗ напряму підготовки «Лісове
господарство». Може бути корисним керівникам лісогосподарських організацій та всім, хто цікавиться економікою галузі лісового господарства.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
42. Григус І. М. Перша медична допомога : навч. посіб. /
І. М. Григус, М. Я. Романишин. – Рівне : НУВГП, 2015. – 230 с.
У посібнику подається лекційний курс з першої медичної
допомоги, травматизму, його видів і профілактики. Містяться також
методичні вказівки до лабораторних занять, перелік питань до самостійної роботи, короткий виклад тем для самостійного опрацювання,
питання до іспиту тощо.
Посібник призначений для студентів 1-го курсу, які навчаються
за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» та 6.010201
«Фізичне виховання».
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43. Лукьянова О. Чудесные ароматы и ароматные
чудеса. Живая аромапсихология / О. Лукьянова. – Рівне :
Волин. обереги, 2015. – 240 с.
Автор – практикуючий спеціаліст з ароматерпії, аромапсихології
та натуральної оздоровчої парфюмерії. Захоплюється вирощуванням
квітів і рослин, рукоділлям з рослинних матеріалів. Пише новели на
основі реальних життєвих історій.
У представленій книзі описані реальні історії, міститься багато
пізнавальної інформації, практичних рецептів та рекомендацій.
СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
44. Світовий досвід теорії та практики публічного
управління. Серія «Громадянське суспільство» : зб. наук. пр. /
[гол. ред. І. Д. Пасічник] ; заг. ред. О. М. Руденко,
С. В. Штурхецького. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2015. – Вип. 9. – 234 с.
Видання містить наукові доповіді та повідомлення вітчизняних і
зарубіжних дослідників, які вивчають різні аспекти управління
соціально-економічними системами з урахуванням глобалізації
впливів та чинників суспільного розвитку.
Видання призначене науковцям, викладачам вищої школи,
студентам та всім, хто цікавиться актуальною проблематикою управління суспільним розвитком.
Історія. Історичні науки
45. Бліхар Л. П. Історія нашого краю у долях окремих
людей і родини / Л. П. Бліхар. – Рівне : Волин. обереги,
2015. – 76 с. : іл.
Лідія Бліхар зібрала у своїй книжці спогади земляків: Владіслава
Ласкі – про поляків в селі Озеро; Гайдища Варафійона – про історію
села Озеро зі списками загиблих у тюрмах та таборах людей, які там
проживали; Пашка Андрія – про село Вараш; Раїси Тишкевич – про
містечко Городець поліського Погориння.
Міститься тут також уривок з книги. Юзефа-Ігнація Крашевського «Спогади про Волинь, Полісся і Литву».
Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться
історією України та свого рідного краю.
46. Віхі історії України в документах і матеріалах (1939–
1991 рр.) : хрестоматія / уклад.: О. В. Власюк, В. Й. Сидорук,
В. В. Трофімчук [та ін.] – Рівне : Волин. обереги, 2015. –
448 с.
У хрестоматію ввійшли документи і матеріали до курсу «Історія
України». Вони стосуються багатьох так званих «білих плям» та
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відкривають замовчуваний чи заборонений бік Другої світової війни,
драматичний і суперечливий шлях українського народу до утвердження державної незалежності.
Посібник розрахований на вчителів, викладачів коледжів,
гімназій, ліцеїв та студентів історичних факультетів ВНЗ.
47. Знаменні та пам’ятні дати 2015 року : мист.-освіт.
довід. / упоряд.: В. І. Дикало, М. Ф. Смалько, Л. П. Яковенко. –
Рівне : О. Зень, 2015. – 76 с.
Довідник містить перелік ювілейних дат, знаменних та пам’ятних
подій всесвітнього значення та подій, важливих для України та Рівненщини, які відзначатимуться протягом 2015 р. Матеріали запропонованого видання допоможуть раціонально та ефективно спланувати
роботу на рік та підготувати культурно-мистецькі та освітні заходи,
проекти та акції.
Довідник адресований студентам та викладачам навчальних
закладів, освітянам, працівникам культури і мистецтва, громадським
активістам, краєзнавцям.
48. Шеретюк В. Українське дисидентське питання в
політичних відносинах Росії і речі Посполитої (кінець ХVII –
ХVIII ст.) : [монографія] / В. Шеретюк. – Рівне : О. Зень,
2015. – 224 с. : іл.
У монографії вперше комплексно досліджено процес використання Росією українського дисидентського питання у політиці відносно Речі Посполитої кінця ХVII – ХVIII століття. Розглянуто процес
активного використання російським керівництвом свого політичного
права (отриманого за умовами договору 1686 р.) контролювати непорушність прав православного населення Речі Посполитої для розв’язання власних політичних завдань у Польщі. Визначено наслідки
використання Росією дисидентського питання в політичних проектах,
які виявилися в активізації утисків православної Церкви в Правобережній Україні, що стало однією з причин поділів Речі Посполитої.
Книга розрахована на науковий та викладацький загал, студентів, усіх, небайдужих до історії.
Див. також № 96, 227, 248, 269.
Економіка. Економічні науки
49. Антонюк О. Р. Збірник завдань з дисципліни
«Організація і методика аудиту» для студентів спеціальності
«Облік і аудит» / О. Р. Антонюк. – Рівне : НУВГП, 2015. –
124 с.
Збірник завдань для самостійної роботи об’єднує ситуаційні,
розрахунково-аналітичні та практичні завдання з дисципліни «Організація та методика аудиту». Це дозволяє сформувати цілісний підхід
до теми, дискусійні та реферативні завдання
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50. Безтелесная Л. И. Экономика труда : учеб. пособ. /
Л. И. Безтелесная, Р. А. Байжолова, Д. М. Мадиярова [и
др.]. – Астана ; Ровно : НУВХП, 2015. – 167 с.
У книзі викладено теоретичні та прикладні положення про
працю, її ефективність та результативність, про організацію заробітної
платні та нормування трудової діяльності.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей і тих, хто самостійно вивчає економіку.
51. Бредюк В. І. Економіко-математичне моделювання в
середовищі табличного процесора MS Excel : навч. посіб. /
В. І. Бредюк, О. І. Джоні. – Рівне : НУВГП, 2015. – 241 с. : іл.
Навчальний посібник складається з трьох розділів, у яких
розглянуто практичні аспекти економіко-математичного моделювання у середовищі табличного процесора MS Excel. Наведені приклади
розв’язання найбільш типових задач, що мають широке застосування
на практиці.
Посібник призначений для студентів усіх економічних напрямів
підготовки галузі знань «Економіка і підприємництво».
52. Брітченко І. Г. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко,
А. О. Князевич. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 280 с.
У посібнику розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в
економічний діяльності підприємств, місце в системі управління
бізнесом. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значне місце відведено організації управлінського обліку в системі контролінгу. Висвітлені також його прикладні
засади, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу т. ін. Наведені варіанти практичних завдань, що
можуть бути використані для самостійної роботи студентів.
Посібник розрахований на студентів ВНЗ, які навчаються за галузями знань «Менеджмент і адміністрування», «Економіка та підприємництво», науковців, аспірантів, викладачів вузів економічного профілю.
53. Гарнага О. М. Основи ефективного використання
земельних ресурсів : монографія / О. М. Гарнага. – Рівне :
НУВГП, 2015. – 226 с.
У монографії розглядаються основи ефективного використання
земельних ресурсів. Досліджуються теоретичні та еколого-економічні
засади ефективного землекористування. Розкрито вплив антропогенних факторів на стан ґрунтів, проаналізовано проблему деградації
земельних ресурсів та ефективність їх консервації, наведено напрями
розвитку ефективного використання земельних ресурсів.
Монографія буде корисна студентам економічних спеціальностей
ВНЗ у процесі вивчення дисципліни «Економіка землекористування»
та підготовки курсових і дипломних робіт, а також викладачам,
науковцям, керівникам усіх рівнів, які цікавляться питаннями ефективності використання земельних ресурсів.
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54. Дем’янчук І. А.
Фіскальна
політика
в
умовах
турбулентності економіки : монографія / І. А. Дем’янчук. –
Рівне : О. Зень, 2015. – 192 с.
У монографії визначено оцінку ступеню турбулентності розвитку
економіки України, оцінено циклічність коливань в економіці, проаналізовано практику реалізації політики доходів і витрат на сучасному етапі розвитку економіки.
Обґрунтовано напрями активізації фіскальної підтримки підприємницького сектору економіки, визначено напрями застосування
фіскальних важелів відносно сектору домогосподарств та напрями
фіскального стимулювання інвестицій в економіці.
Для економістів, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ.
55. Кардаш О. Л. Продовольча безпека України : оцінювання та державне регулювання : монографія / О. Л. Кардаш. –
Рівне : НУВГП, 2015. – 207 с.
У монографії викладено теоретико-методичне обґрунтування
наукових засад оцінювання продовольчої безпеки України, обґрунтовано стратегічні завдання та напрями удосконалення державного
регулювання продовольчої безпеки України.
Для науковців, економістів та управлінців-практиків, аналітиків
аграрного сектору, викладачів, аспірантів та студентів економічних та
управлінських напрямів підготовки.
56. Кожушко Л. Ф. Інтегровані системи управління якістю
на підприємствах водного господарства : монографія /
Л. Ф. Кожушко, О. В. Пахаренко. – Рівне : О. Зень, 2015. – 224 с.
У монографії розкрито теоретико-методичні та практичні засади
розробки інтегрованих систем управління якістю на підприємствах
водного господарства. Запропоновано сучасні парадигми наукової
думки щодо визначення сутності якості та системи управління якістю
діяльності підприємства, методологічні основи впровадження інтегрованої системи управління якістю діяльності підприємств на засадах
реінженерінгу бізнес-процесів. Розроблено систему управління якістю
діяльності підприємств водного господарства.
Монографію рекомендовано широкому загалу фахівців з економіки управління підприємствами, економіки природокористування,
екологічного менеджменту, громадських та державних організацій,
викладачам, аспірантам та студентам ВНЗ.
57. Кривов’язюк І. В. Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк, С. Я. Войтович. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 240 с.
Посібник розкриває основні принципи та закономірності функціонування і розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування
та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства і
ресурсні складові його розвитку.
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Виокремлено чинники формування та підвищення фінансовоекономічних результатів діяльності інноваційного підприємства.
Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємства.
58. Маркетинг : навч. посіб. / за заг. ред. М. В. Мальчик. –
Рівне : НУВГП, 2014. – 444 с. : іл., табл.
У навчальному посібнику розглянуто загальні основи маркетингу, теоретичні та практичні аспекти формування і реалізації його
складових. За структурою посібник побудовано за модульним принципом. Виклад теоретичного матеріалу кожного модуля доповнено практикумом, в якому наводяться питання для контролю та самоконтролю
знань, теми для обговорення, контрольні тести, ситуаційні вправи та
задачі. Подано інформацію про видатних маркетологів сучасності,
маркетинг-афоризми, термінологічний словник. Наводяться теми
випускових кваліфікаційних робіт, список літератури.
Для студентів економічних спеціальностей, викладачів ВНЗ,
керівників підприємств, спеціалістів-маркетологів та усіх, кого цікавлять питання самостійного опанування основ ведення ефективної
маркетингової політики.
59. Маркетингово-логістичні процеси в економіці:
теорія та практика : монографія / за ред. М. В. Мальчик. –
Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с.
У монографії розглянуто питання управління діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання на засадах маркетингу і логістики.
Висвітлено теоретичні та практичні аспекти маркетингової та
логістичної діяльності суб’єктів господарювання в реальному та фінансовому секторах національної економіки України, трансформацію
комплексу маркетингу для сучасних банківських продуктів тощо.
Для наукових працівників, підприємців, державних службовців,
викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів.
60. Нетепчук В. В. Управління бізнес-процесами : навч.
посіб. / В. В. Нетепчук. – Рівне : НУВГП, 2014. – 158 с.
Посібник містить головні положення щодо застосування процесного підходу в управлінні сервісним і виробничим підприємством,
методологію побудови інтегрованих баз даних для оцінки стану діяльності організації, а також зразки документів та алгоритми, підтверджені досвідом автора.
Розглянуто основні принципи і методології побудови системи
управління організацією, описано приклади моделювання і опису
бізнес-процесів, можливості інтеграції теорії процесного і функціонально-ієрархічного управління.
Книга призначена для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент», «Автоматизація і комп’ютерноінтегровані технології», «Автоматизація управління технологічними
процесами», «Інформаційні технології», «Управління якістю».
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61. Осадча О. Інформаційне забезпечення результатів
господарської діяльності: обліково-аналітичні підходи :
монографія / О. Осадча. – Рівне : НУВГП, 2015. – 307 с. : табл.
Монографія присвячена питанням обліку та аналізу показників
фінансового результату суб’єктів підприємницької та непідприємницької діяльності з урахуванням збереження соціально-екологічних
нормативів.
Досліджується можливість формування інформаційного ресурсу,
що об’єктивно та повно розкриває показники фінансової результативності господарювання в умовах сучасних економічних трансформацій.
Монографія може бути корисною для керівників і бухгалтерів
підприємств всіх форм власності, бюджетних установ, а також для
викладачів, студентів, які вивчають проблеми обліку, контролю, аналізу та управління діяльністю юридичних осіб.
62. Павлов В. І. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері : монографія / В. І. Павлов, О. О. Ляхович. –
Рівне : НУВГП, 2015. – 188 с.
У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти
державно-приватного партнерства в інноваційній сфері нашої країни.
Видання розраховане на наукових працівників, викладачів,
аспірантів, студентів ВНЗ, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницьких структур, а також широке коло читачів.
63. Павлов В. І. Конкуренція на ринку цінних паперів:
загрози та регулювання : монографія / В. І. Павлов,
М. О. Трофімчук. – Рівне : НУВГП, 2015. – 210 с.
У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти
розвитку конкуренції на ринку цінних паперів. Узагальнено
теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкуренції,
місця та ролі ринку цінних паперів в системі фінансового капіталу.
Визначено реалії та загрози трансформації конкурентних відносин в
діяльності організаторів торгів, первинних ділерів, депозитарної
системи. Сформовано пріоритетні напрями регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів,
аспірантів, студентів ВНЗ, керівників і спеціалістів органів державного
та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницьких структур.
64. Поліщук О. Ю. Заробітна плата в умовах ринкової
трансформації економіки України / О. Ю. Поліщук. – Рівне :
Червінко А. В., 2014. – 200 с.
З’ясовується суть, види та функції оплати праці у трансформаційних економіках. Особливу увагу акцентовано на з’ясуванні причин
та наслідках диференціації заробітної плати у господарській системі
України. Проаналізовано вплив стабілізаційної макроекономічної
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політики на динаміку зарплати. Проведено аналіз зарубіжного досвіду
державного регулювання заробітної плати. Проаналізовано напрями
підвищення ефективності державної політики у сфері оплати праці у
вітчизняній економіці, зокрема перспективи застосування єдиної
тарифної системи та індексації зарплати у контексті світового досвіду.
65. Сазонець І. Л. Міжнародні стандарти безпеки підприємств : навч. посіб. / І. Л. Сазонець. – Рівне : Волин.
обереги, 2015. – 352 с.
У посібнику розкрито сутність міжнародних стандартів безпеки
підприємств. Особлива увага зосереджується на висвітленні питань
щодо діяльності міжнародних організацій з розробки стандартів, які
використовуються у всьому світі, а також застосування процедур
корпоративного управління для безпеки підприємств, використання
акцій як інструменту корпоративного управління та залучення інвестицій, існуючих у світі механізмів регулювання процесів злиття та
поглинання. Висвітлюються актуальні аспекти промислового шпигунства та інформаційної безпеки корпорацій.
Для студентів-магістрів спеціальності «Управління фінансовоекономічною безпекою», працівників сфери безпеки підприємств,
викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців,
фахівців-практиків.
66. Соціальний концепт суспільних та економічних
процесів національного розвитку : кол. монографія / за наук.
ред. Л. І. Безтелесної. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 184 с.
У монографії узагальнено досягнення теорії та практики
розвитку соціальних процесів у сферах національної економіки та
суспільного життя. Зокрема досліджено соціальні аспекти функціонування водогосподарського комплексу, системи вищої освіти, корпоративної системи України. Авторами визначено основні тенденції у
формуванні сучасних національних і європейських механізмів оплати
праці та розбудови пенсійної системи України. Виокремлено особливості регіонального розвитку людських ресурсів та напрями проєвропейського розвитку корпоративної соціальної відповідальності.
Книга призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів економічних факультетів ВНЗ.
67. Соціо-еколого-економічні засади природо-користування : інновації, інвестиції та механізми реалізації : монографія / за ред. П. М. Скрипчука. – Рівне : НУВГП, 2014. – 454.
У монографії розкрито теоретико-методологічні та практичні
засади формування інноваційно-інвестиційної привабливості суб’єктів
господарювання у сфері природокористування. Запропоновано сучасні парадигми природокористування в еволюції економічного розвитку суспільства, методологічні основи формування водогосподарського та аграрного менеджменту. Розроблено методологію і механізми
забезпечення якості навколишнього середовища. Обґрунтовано ціно26

утворення земельних ресурсів. Запропоновано методику екологічного
аудиту сільськогосподарських земель, інновації та інвестиції в аграрному природокористуванні.
Монографію рекомендовано широкому загалу фахівців з економіки природокористування, екологічного менеджменту, екологічної
безпеки, громадських та державних організацій, викладачам, аспірантам та студентам.
68. Сучасні
тенденції
в
управлінні
соціальноекономічним розвитком систем : монографія / за заг. ред.
М. Х. Шершуна. – Рівне : Волин. обереги, 2015.– 196 с.
У монографії дається характеристика основним напрямам, які
розкривають теоретико-методологічні та прикладні аспекти механізмів розвитку ринкових відносин, управління розвитком системи
природокористування та охороною довкілля, соціально-психологічне
та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку систем. Запропоновано практичні рекомендації щодо формування механізмів управління системами природокористування, які дозволять здійснити
якісні зміни у його структурі та діяльності на засадах сталого розвитку
суспільства.
Монографія розрахована на науковців, керівників підприємств,
викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ.
Див. також №№ 229, 238, 264, 270, 271.
Політика. Політичні науки
69. Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи
Французької Республіки та Федеративної Республіки
Німеччини : підручник / С. О. Рудько. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – 298 с.
У підручнику аналізуються політичні системи та зовнішня політика двох провідних країн Європи: Французької Республіки і Федеративної Республіки Німеччини. Характеризується конституційний
устрій, виборча та партійна системи «локомотивів» євроінтеграції.
Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших
суб’єктів міжнародних відносин.
Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Політологія» та «Історія вищих навчальних закладів».
Див. також №№ 237, 254.
Держава і право
70. Патяка О. О. Правовий статус особи : навч. посіб. /
О. О. Патяка. – Рівне : О. Зень, 2015. – 224 с.
У навчальному посібнику «Правовий статус особи» доступно
показано, що глобалізація й інформатизація, інтенсивний розвиток
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науки і техніки на сучасному етапі не виключають, а навпаки – утверджують пріоритетний розвиток прав окремої особистості суспільства.
Наголошується, що вирішальною передумовою реальності прав
людини, насамперед соціально-економічних, є наявність у людини
необхідних для цього матеріальних благ, які не лише забезпечують
фізичне існування і розвиток людини, але й можливість вибору нею
певного варіанту поведінки у тих чи інших межах.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
Культура
71. Виткалов С. В. Українська культура: навч.-метод.
посіб. / С. В. Виткалов ; ред.: В. Г. Виткалов. – Рівне : РДГУ,
2015. – 195 с.
Посібник містить програму дисциплін, що охоплює різні грані
розвитку вітчизняного культурного процесу впродовж усього періоду
його існування, плани семінарських (практичних) занять, тестові
завдання, тематику курсових робіт та дипломних ОКР «Бакалавр».
До програми дисципліни включено значний обсяг нової літератури. До кожної теми додається список літератури.
Запропонований матеріал розрахований на студентів ВНЗ
напряму підготовки 6.02.01.01 «Культурологія» та студентів, що
вивчають дисципліну «Українська та зарубіжна культура».
Див. також №№ 226, 241, 246, 262.
Див. №№ 260, 261.

Наука

Освіта. Педагогічні науки
72. Відповідальний вибір професії всього життя або Як
працювати так, щоб «не працювати» / упоряд. В. Боровець. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 168 с.
Збірник містить матеріали, які допоможуть сучасній молодій
людині прийняти свідоме, вільне і самостійне рішення про вибір
професії. Подаються також перевірені часом рекомендації.
Книга може бути використана як методичний посібник
педагогами-організаторами в школах, класними керівниками, учнями,
батьками. Розрахована на широке коло читачів.
73. Дем’янчук А. С. Історія волинського шкільництва
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : навч. посіб. /
А. С. Дем’янчук, О. О. Марчук. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад.
С. Дем’янчука, 2014. – 112 с.
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У посібнику викладено теоретико-методологічні засади та
практику розвитку системи освіти Волинської губернії у другій
половині ХІХ – на початку ХХ століття. Вивчено діяльність духовних
навчальних закладів та погляди відомих на той час просвітителів.
Визначено напрями, форми, методи фізичного виховання, охарактеризовано методику викладання окремих предметів, досліджено специфіку тогочасних навчальних книг. Представлено також здобутки
освітян волинського краю, подано рекомендації щодо використання
педагогічного досвіду вчителів Волинської губернії у школах
сьогодення.
Посібник розрахований на студентів ВНЗ, технікумів, училищ,
учнів ЗОШ та всіх, хто цікавиться питаннями становлення шкільної
освіти України.
74. Дем’янюк Т. Д.
Сучасна
парадигма
науковометодичної роботи в районі : навч.-метод. посіб. /
Т. Д. Дем’янюк, Л. С. Мельничук, Г. Р. Ковальчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2014. – 216 с.
У посібнику на основі дослідження та аналізу роботи
Березнівського районного методичного кабінету розкриваються інноваційні механізми в методичній роботі району, концептуальні засади і
принципи діяльності, змістовно-технологічний аспект нововведень в
системі підготовки сучасного вчителя; наводяться особливості впровадження інтерактивних технологій в системі роботи.
Посібник рекомендується методистам, педагогам-практикам,
студентам ВНЗ.
75. Духовно-моральне виховання дітей молодшого
дошкільного віку засобами християнської етики : навч.
посіб. / В. Є. Сучок, В. М. Жуковський. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – 138 с.
У навчальному посібнику наведено приклади занять для дітей
молодшого дошкільного віку, побудовані на християнських моральних
цінностях. Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних
закладів, вчителів християнської етики, студентів педагогічних
навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями духовноморального виховання дітей.
76. Куроченко І. І. Технології екологічної освіти та
виховання в позашкільному закладі : навч.-метод. посіб. на
допомогу керівникам гуртк., клубн. та секц. роботи еколог.
спрямування / І. І. Куроченко, В. Г. Рискова. – Рівне : Волин.
обереги, 2015. – 186 с.
Посібник спрямований на розкриття інноваційних методів та
форм екологічної освіти, які допомагають узагальнити знання з основ
екології, розвинути навички аналізу та прогнозування екологічних
ситуацій, розробки заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, сформувати активну громадянську позицію.
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Посібник рекомендований для викладання учням 6–11 класів під
час занять у гуртках, клубах, секціях еколого-натуралістичного спрямування на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів.
77. Лавренчук А. О. Стратегія післядипломної освіти:
передбачення і реальність : наук. вид. / А. О. Лавренчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 148 с.
Видання містить науково-практичні засади стратегічного
управління післядипломною освітою, наукове і практичне обґрунтування стратегії її розвитку на основі реформаційних освітніх процесів
в освіті України, пошуку шляхів європейського освітнього виміру.
До книги увійшли науково-методичні розробки Рівненського
обласного інституту педагогічної післядипломної освіти.
Рекомендовано для керівників освіти та науково-педагогічних
працівників системи післядипломної освіти.
78. Левшенюк В. Я. Використання засобів електроніки у
шкільному експерименті з фізики : монографія /
В. Я. Левшенюк. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 206 с.
Робота присвячена пошуку шляхів вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення кабінетів з фізики загальноосвітніх
навчальних закладів необхідним обладнанням для виконання
навчального експерименту. Представлено результати прикладного
наукового педагогічного дослідження з теорії та методики навчання
фізики.
Автором запропоновано концептуальні засади впровадження
засобів сучасної електроніки у шкільний навчальний експеримент з
фізики.
Для науковців, студентів педагогічних університетів, вчителів,
методистів.
79. Лук’яник Л. В. Основи дефектології : метод. рек. до
практ. занять з курсу для студ. спец. «Початк. освіта» /
Л. В. Лук’яник. – Рівне : О. Зень, 2015. – 60 с.
У методичних рекомендаціях укомплектовано плани до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи дефектології», згідно з
якими студенти мають навчитись аналізувати хід дизонтогенезу з
урахуванням закономірностей нормального розвитку; використовувати отримані знання під час діагностики стану дітей з психофізичними вадами; прогнозувати динаміку розвитку; обґрунтовувати вибір
напрямів корекційної роботи та її методів.
80. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості :
зб. наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Рівнен. держ.
гуманітар. ун-т, Ін-т мистецтв ; редкол.: С. І. Шевчук,
Я. В. Сверлюк, В. В. Вербець [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги,
2015. – Вип. 1. – 420 с.
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Збірник наукових праць присвячений актуальним питанням професійної підготовки фахівців мистецького напряму. Висвітлюються
сучасні методологічні підходи до розвитку творчої особистості студентів, охарактеризовано особливості музично-педагогічної діяльності.
Для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів,
науковців и працівників в галузі мистецької освіти.
81. Пелех Л. Р. Теорія і методика аксіологічної освіти в
Польщі: порівняльний аспект : монографія / Л. Р. Пелех. –
Рівне : М. Дятлик, 2014. – 402 с.
У монографії розкрито теоретико-методичні засади, основні
закономірності та принципи розвитку польської аксіологічної освіти.
Здійснено порівняльний аналіз стану проблеми у Польщі та Україні.
Розкрито основні історичні періоди розвитку та реформування польської освітньої системи та проаналізовано роль і місце в ній аксіологічної складової. Сформовано концептуальну модель аксіологічної освіти
та визначено концептуальні положення щодо її практичного втілення
у навчально-виховний процес України.
Адресовано викладачам ВНЗ, аспірантам, науковцям та студентам, які займаються дослідженням аксіопедагогічної освіти.
82. Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на
основі
християнської
психології
:
монографія
/
В. М. Жуковський, О. І. Климишин, О. В. Вознюк [та ін.] ; за
ред. В. М. Жуковського, О. І. Климишин. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – 316 с.
У монографії подано теоретико-методологічні основи та практичну реалізацію гуманітарно-прикладної системи реабілітації алко-,
нарко- та тютюнозалежних осіб, яка передбачає створення умов для
реабілітації цієї категорії осіб у площинах їх психофізичного,
соціально-психологічного та духовного життєздійснення. Повернення
людини до гармонійного суспільного життя відбувається завдяки
формуванню в залежних осіб християнсько-зорієнтованої особистісновиховної стратегії життєздійснення.
Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям,
викладачам, аспірантам, співробітникам реабілітаційних центрів.
83. Рівненська гімназія: 1839–1921. Історія. Спогади.
Документи / упоряд: В. Луц, О. Морозова. – Рівне : М. Дятлик,
2014. – 340 с. : іл.
Книга присвячена історії Рівненської гімназії (1839–1921). До неї
увійшли маловідомі історичні дослідження, уривки спогадів учнів і
вчителів, документальні матеріали, що характеризують особливості
розвитку освіти та суспільного життя в Рівному XIX – початку XX
століття.
Видання розраховане на краєзнавців, музейників, працівників
культури, освітян та всіх, хто цікавиться історією краю.
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84. Рівненський міжшкільний навчально-виробничий
комбінат: з витоків до сьогодення / упоряд.: Т. Нищенко,
Т. Кирилюк ; ред.: Л. Марчук. – Рівне : О. Зень, 2015. – 96 с.
У книжці розповідається про історію становлення та розвитку
МНВК (Міжшкільного навчально-виробничого комбінату). Містяться
розповіді про ветеранів та сучасне життя комбінату. Книга видана з
нагоди 40-річного ювілею закладу.
Видання розраховане на вчителів, батьків, школярів та широке
коло читачів, які цікавляться питаннями опанування професіями на
базі МНВК.
85. Словник
термінів
з
дефектології
/
уклад.
Л. В. Лук’яник. – Рівне : О. Зень, 2015. – 96 с.
У словнику вміщено термінологічну лексику з корекційної
педагогіки та спеціальної психології. Словник укладено за довідковотлумачним принципом, що дозволяє користувачам досить ґрунтовно
ознайомитися з потрібними поняттями, викладеними у стислій формі.
Словник розрахований на фахівців з корекційної освіти,
студентів педагогічних та психологічних факультетів.
Посібник розрахований на вчителів, студентів та керівників
гуртків.
86. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні
пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали IV
Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Рівне], 11 груд. 2014 р. /
редкол.:
Ю. С. Шемшученко,
Ю.
Л.
Бошицький,
О. В. Чернецький [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2014. – 360 с.
До збірника увійшли доповіді учасників конференції, присвячені
теоретико-філософським, лінгвістичним та психолого-педагогічним
аспектам гуманітарного пошуку. Означена проблематика розглядається в порівняльно-історичному і міждисциплінарному контексті,
наводяться конкретні рекомендації щодо практичного застосування
висновків науковців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
87. Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії:
методологія та методика / В. О. Мартинюк, А. С. Романів [та
ін.] ; за ред. О. Я. Романіва. – Рівне : А. Брегін, 2014. – 228 с.
У навчально-методичному посібнику викладено особливості
методології та методики наукових досліджень з географічних наук.
Наведено характеристику основних методів дослідження та приклади
використання. Запропоновано перелік тем наукових робіт з географії.
Окремий розділ присвячено досвіду гурткової роботі у Рівненській
Малій академії наук України.
Посібник призначений учням загальноосвітніх закладів, які
виконують наукові дослідження з географії у системі МАН, вчителям,
керівникам гуртків географічного спрямування, студентам-географам
ВНЗ.
Див. також №№ 224, 225, 235, 243, 250–252, 255, 256, 257.
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Фізична культура і спорт
88. Василюк В. М. Історія фізичної культури : навч.
посіб. / В. М. Василюк. – Рівне : Волин обереги, 2015. – 308 с.
У посібнику подано історичні відомості про витоки та етапи
розвитку, викладено загальні положення і напрями розвитку фізичної
культури і спорту. Описані основні події і дати, що характеризують
історію фізичної культури. Визначено вклад фундаторів різних систем
фізичного виховання у її розвиток. У посібнику також описана історія
розвитку спортивного руху на Рівненщині.
Адресовано студентам ВНЗ спеціальності «Фізичне виховання»
та «Здоров’я людини», викладачам фізичної культури та тренерам.
89. Годлевський П. М. Жіночий самозахист : навч.
посіб. / П. М. Годлевський, Б. Д. Зубрицький. – Рівне : НУВГП,
2015. – 160 с.
Посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студенток спортивного
навчального відділення із жіночого самозахисту. Розглянуто методики
навчання як засобу підвищення фізичного та психологічного стану
студенток. Розкрито історичні, психологічні, правові, методичні
аспекти жіночого самозахисту. Міститься теоретичний і практичний
матеріал на допомогу оволодіння навиками самозахисту.
Для студентів ВНЗ та фахівців з фізичного виховання, а також
для всіх, хто цікавиться питаннями самозахисту.
90. Ігор Марко – чемпіон світу серед юніорів 1986 року в
особистому заліку / уклад. І. Соколовський. – Рівне : М. Дятлик,
2015. – 24 с. – (Серія «Чемпіони Рівненського спідвею» ; вип. 1).
Перший випуск нової серії «Чемпіони Рівненського спідвею»
присвячений спортивним досягненням відомого гонщика, вихованця
червоноградського спідвею, який став чемпіоном у команді «Сигнал»
м. Рівне, майстра спорту СССР міжнародного класу Ігоря Марка.
У книзі йдеться про найуспішніший рік спортивної кар’єри
чемпіона – 1986-ий, коли він завоював 4 чемпіонських титули.
Видання розраховане на уболівальників спідвею та широке коло
читачів.
91. Кіндрат В. К. Легка атлетика з методикою викладання : навч.-метод. посіб. / В. К. Кіндрат, С. В. Семенович,
М. М. Хомченко. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Рівне :
Волин. обереги, 2015. – 132 с.
Посібник написаний згідно з програмою для студентів і вчителів
фізичного виховання. В ньому висвітлюються питання техніки видів
легкої атлетики, які вивчаються, методики навчання відповідної до
умов загальноосвітньої школи.
Посібник призначений для студентів, викладачів фізичної культури, тренерів, працівників галузі фізичної культури та спорту.
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92. Кіндрат В. К.
Організація
фізкультурної
та
спортивно-масової роботи в різних сферах суспільства :
навч. посіб. / В. К. Кіндрат. – Рівне : Волин. обереги, 2015. –
260 с.
Книга містить інформацію про систему управління, організацію
та проведення масової фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи
з різними верствами населення.
Посібник адресований викладачам ВНЗ, які готують фахівців для
сфери фізичного виховання і спорту, аспірантам, магістрантам, студентам, слухачам післядипломного навчання та курсів підвищення
кваліфікації.
Видання може бути використане у практичній роботі керівництва та спеціалістів центральних і міських органів виконавчої влади
з питань фізичної культури і спорту, центрами фізичної культури та
первинними фізкультурними організаціями.
93. Кіндрат В. К. Основи баскетболу : навч.-метод.
посіб. / В. К. Кіндрат, А. А. Кошуба [та ін.]. – Рівне : Волин.
обереги, 2015. – 200 с.
У посібнику висвітлюються питання історичного розвитку та
становлення гри, організація і методика проведення змагань, техніка
виконання та методика навчання прийомів, які використовуються під
час гри в баскетбол.
Призначений для студентів, викладачів, вчителів фізкультури,
тренерів, працівників галузі фізичної культури та спорту.
94. Кіндрат В. К. Термінологія вправ основної гімнастики :
навч. посіб. / В. К. Кіндрат, С. Л. Мамчур [та ін.]. – Рівне :
Волин. обереги, 2015. – 152 с.
Зміст навчального посібника охоплює питання термінології
вправ основної гімнастики, способи утворення спеціальних термінів та
правила користування ними в процесі роботи з фізичної культури.
Навчальний посібник спрямований на покращення рівня знань
основ гімнастичної термінології, вивчення правил та форм запису
вправ, підкріплений ілюстраціями основних положень і рухів, що дає
підставу рекомендувати його до практичного використання в процесі
професійної діяльності викладачів фізичного виховання, фізичної
культури та навчання студентів.
95. Рівненщина спортивна / Рівнен. обл. рада, Рівнен.
обл. центр фізич. здоров’я населення «Спорт для всіх». –
Рівне : [Б. в.], 2014. – 183 с.
У книзі міститься інформація про розвиток фізичної культури і
спорту в районах та містах Рівненської області. Окрім загальних даних
про спорт по кожному району подано відомості про видатних
спортсменів та їхні досягнення.
До збірника не увійшли статті про роль обласних спортивних
товариств. Їхня діяльність висвітлена лише в контексті спортивного
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життя окремих регіонів. За межами видання залишився також історичний аналіз розвитку на Рівненщині кожного окремого виду спорту.
Однак ці прогалини укладачі планують заповнити у наступних
виданнях.
Туризм
96. Забутий континент. Штетли Волині. Історія,
культура, особистості, перспективи розвитку туризму :
матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., [Рівне], 20 берез.
2015 р. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 78 с.
У матеріалах конференції піднімаються різні аспекти єврейської
історії, культури, архітектури у так званих «штетлах» – територіях
колишнього проживання компактних єврейських спільнот. Колись це
були цілі квартали в містах та містечках Волині, Поділля та інших
областях України.
Видання здійснено у рамках реалізації проекту Shtetl Routes –
«Об’єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі», який реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках
Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–
Україна 2007–2013.
Засоби масової інформації
97. Зубарєва М. Прикладні антикризові PR-технології :
навч. посіб. / М. Зубарева ; голов. ред. І. Д. Пасічник. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – 162 с.
У посібнику розглядаються теоретичні та методологічні аспекти
антикризових комунікацій, аналіз кризових явищ. Розкриваються
концептуальні положення розробки та впровадження сучасних антикризових сценаріїв.
Подається зміст лекційних і семінарських занять, матеріали та
методичні рекомендації до самостійної роботи бакалаврів та магістрів,
список літератури тощо.
Посібник розрахований на студентів, які вивчають дисципліни
інформаційної сфери, може бути корисним для науковців, викладачів,
аспірантів, представників прес-служб та ЗМІ, працівників в області
зв’язків з громадськістю.
98. Незгасний творчості вогонь / упоряд. М. В. Кривий. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 156 с. : іл. – (Серія «Золоті
імена Рівненщини»).
Цим виданням започатковано серію «Золоті імена Рівненщини»
про знаних у краї людей, чиї суспільні і професійні здобутки можуть
бути взірцем для наслідування.
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У книзі розповідається про життєвий і творчий шлях представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Рівненській області, голови Рівненської обласної організації
Національної спілки журналістів України, заслуженого журналіста
України, уродженця села Жаврів Гощанського району Рівненської
області Дмитра Тарасюка.
До збірки включено відгуки друзів, товаришів та колег Дмитра
Володимировича, інтерв’ю, есе про нього. Подається також бібліографічний список його творів. Видання доповнене світлинами.
Для широкого кола читачів.
99. Стандарт рівності : посіб. пресової практики з
ґендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнєцова [та ін.] ; за
ред. С. В. Штурхецького. – Рівне : О. Зень, 2015. – 200 с.
Посібник написаний експертами консультаційного пілотного
проекту, під час якого чотири українські друковані видання на практиці випробували переваги збалансованого підходу до висвітлення
ґендерних тем та планування тематики видання у відповідності до
інформаційних запитів читачів та професійних стандартів журналістики. Позитивно вплинули на створення цього видання поради
Сюзанни Молл, закордонного експерта проекту «Впровадження європейських стандартів в українському середовищі».
Книга рекомендується журналістам, викладачам, усім, хто
цікавиться сучасними тенденціями розвитку медіа.
100. Хутка Є. Негаснуча зоря. Сімдесят славних літ:
історія районної преси / Є. Хутка. – Володимирець :
Володимирец. район. друк., 2015. – 334 с. : іл.
У книзі викладено історію Володимирецької районної газети,
районної преси, в якій є частка життя всіх журналістів і поліграфістів.
Протягом семи десятків років вони від покоління до покоління
творили цю історію своїм розумом, талантом та серцем. Тут не просто
сухі дати, події та рядки біографій. Зі сторінок постають долі живих
цікавих людей. Представлена також їхня творчість.
Книга розрахована на широке коло читачів.
Див. також № 276.
Бібліотечна справа
101. Наукова
бібліотека
Рівненського
державного
гуманітарного університету (1940–2015) : до 75-річчя
заснування : монографія / за заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне :
О. Зень, 2015. – 472 с. : іл.
Монографія, приурочена до 75-річчя заснування наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету, написана за
архівними матеріалами, документами бібліотеки, спогадами. Зібрані
матеріали опрацьовано та систематизовано за розділами у відповідності
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до структури бібліотеки. У книзі висвітлено широкий спектр діяльності
наукової бібліотеки РДГУ, історію її формування та розвитку.
Видання доповнене світлинами, які дозволяють більш повно та
наявно уявити собі особливості бібліотеки, побачити обличчя працівників, які трудилися у книгозбірні в різні часи, та відчути творчу і
натхненну атмосферу цього закладу.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Мовознавство
102. Ділова англійська мова : (для студ. спец.
«Документознавство та інформ. діяльність») : навч. посіб. /
уклад.: О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька, Т. М. Ширяєва. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – 120 с.
У навчальному посібнику зібрано тексти та вправи ділової
англійської мови, спрямовані на поглиблення знань. Містяться рекомендації до написання прес-релізів та інших текстів професійного
спрямування.
Для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а також тих, хто хоче поглибити рівень володіння
діловою англійською мовою.
103. Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів
Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук ; за ред.
Г. М. Вокальчук. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2015. – 386 с. – (Лексикографічна серія «Українська
індивідуально-авторська неографія» ; вип. 7).
У монографії проаналізовано семантичну, лексико-граматичну
структуру лексичних новотворів поетів Рівненщини середини ХХ –
початку ХІХ сторіччя. Описано семантичні особливості інновацій, що
містять етнокультурні знаки як специфічні виразники локальної
мовно-поетичної картини світу. На основі історії розвитку літератури
Рівненщини і еволюції словотворчості українських поетів ХХ століття
запропоновано періодизацію індивідуально-авторської номінації в
поезії рівненських письменників. Виявлено основні тенденції в
конструюванні інновацій упродовж кожного періоду. Вперше в
українському мовознавстві створено словник новотворів поетів одного
територіального угрупування (понад 5200 одиниць).
Для науковців, викладачів, учителів-словесників, аспірантів і
студентів філологічних спеціальностей ВНЗ та всіх, хто цікавиться
проблемами збагачення українського поетичного лексикону.
104. Современный русский язык в таблицах и схемах :
учеб. пособ. для студ. спец. 6.020203 «Филология. Язык и
лит. (англ.). Язык и лит. (русск.)» / сост. И. М. Самборская. –
Ровно : РДГУ, 2015. – 140 с.
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Посібник містить стисло викладений матеріал з усіх розділів
курсу «Сучасна російська мова». Наочне подання матеріалу у вигляді
таблиць та схем дозволить значно полегшити роботу у процесі
повторення, узагальнення та систематизації знань з предмету.
Призначено для студентів-філологів.
105. Супрун В. М. Текстознавство : курс лекцій : навч.
посіб. / В. М. Супрун ; голов. ред. І. Д. Пасічник. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – 100 с.
У посібнику запропоновано лекційний матеріал, який передбачає розгляд тексту з комунікативних позицій сучасного журналістикознавства. Міждисциплінарне тлумачення тексту дозволяє наблизитися
до розуміння його місця та значення в соціокомунікаційному процесі.
Для студентів та викладачів ВНЗ гуманітарного профілю,
аспірантів, учителів, а також усіх, хто цікавиться теорією тексту.
106. Сучасна російська мова в таблицях і схемах : навч.
посіб. / упоряд.: І. М. Самборська ; авт. кол.: Л. М. Воробйова,
Н. І. Вовчук, І. М. Самборська [та ін.]. – Рівне : О. Зень,
2015. – 140 с.
Див. №104.
107. Тадеєва М. І. Англійська мова : навч. посіб. /
М. І. Тадеєва, А. Т. Літвінчук. – Рівне : НУВГП, 2014. – 246 с.
Навчальний посібник з англійської мови призначений для
студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» і передбачає
розвиток мовних і комунікативних навичок у сфері професійно орієнтованого спілкування. Підбір сучасних навчальних текстів, актуальних
для напряму «Гірництво», цікавих текстів, а також система вправ з
англійської мови для професійного спілкування сформують у студентів загальні та професійно орієнтовані знання мови.
108. Цолін Д. В. Синтаксис поезії таргумів : монографія /
Д. В. Цолін. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2015. – 468 с.
Монографія присвячена синтаксису поетичних творів з
таргумів – перекладів Старого Заповіту арамейською мовою, що були
створені в добу пізньої античності та ранній візантійський період.
Розглянуто як переклади-парафрази біблійної поезії, так і поетичні
твори юдейської літургії – піютім, що були додані до перекладу
біблійних текстів. В монографії проаналізовано головним чином
поезію таргумів до книг Тори.
Основним об’єктом дослідження є синтаксичні основи віршування та роль синтаксису у поетичному дискурсі. Для здійснення
цього завдання було обрано саме поезію таргумів, оскільки тут представлено поетичні твори двох типів: ті, що орієнтовані на певні
синтаксичні моделі віршування (парафрази біблійної поезії, що зберігають структуру), та не прив’язані до певних синтаксичних стандартів
вірші (до-класичні і класичні піютім).
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***
109. Horot Y. I. Modern English lexicology / Y. I. Horot,
E. K. Kolyada [etc.]. – Ostroh : Publishing house of Ostroh
Academy National University, 2015. – 328.
Посібник з лексикології англійської мови складається з двох
частин. У першій частині висвітлюється питання основних розділів
курсу лексикології сучасної англійської мови, зокрема словотвір,
мофологічна та семантична будова англійського слова, етимологічні
основи англійської лексики, стилістичний та фразеологічний склад
сучасної англійської лексичної системи, варіанти і діалекти
англійської мови, коротка історія англійської лексикографії.
Друга частина посібника містить вправи з усіх розділів.
Розраховано на студентів факультетів іноземних мов ВНЗ.
Див. також № 245.
Літературознавство
110. Актуальні проблеми літературознавчої термінології :
наук. зб. / відп. ред. Є. М. Васильєв. – Рівне : О. Зень, 2015. –
202 с.
Збірник підготовлено за результатами Всеукраїнської науковопрактичної конференції, яка була проведена у Рівненському державному гуманітарному університеті в жовтні 2015 року. До видання
увійшли статті українських вчених, присвячені різним аспектам вивчення термінології сучасного літературознавства (теоретичні аспекти
літературознавчої термінології, термінологічні питання генології,
термінологічні проблеми історико-літературного процесу та ін.).
Видання призначене літературознавцям, викладачам, аспірантам, студентам філологічних факультетів ВНЗ.
111. Галич О. А. Глобалізація і квазідокументальна
література : монографія / О. А. Галич. – Рівне : О. Зень,
2015. – 200 с.
У монографії розглядаються актуальні проблеми документальної
літератури ХХ – початку ХХІ ст. Матеріалом є різножанрові твори
українських та зарубіжних письменників. Як нове явище в літературному процесі автор вбачає появу квазідокументальних творів, що в
умовах ідеологізації та глобалізації посідають помітне місце у творчості багатьох письменників.
Книга розрахована на науковців, освітян, студентів філологічних
факультетів, а також всіх, хто цікавиться проблемами документальної
літератури.
112. Глотов А. Л. Две эпохи : монография / А. Л. Глотов. –
Острог : [Свинарчук Р. В.], 2015. – 376 с.
Книга містить два дослідження автора, які написані у різні часи
та присвячені різним аспектам вивчення російської літератури
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ХХ століття у її зв’язках та відмінностях. У першому автор аналізує
авторську самосвідомість російських радянських поетів різних шкіл та
поколінь. Друге присвячене вивченню зв’язків радянської літератури з
літературою християнською.
113. Глотов А. Л. Филологические очерки / А. Л. Глотов. –
Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – 314 с.
Автор у своїй книзі піднімає різні питання всесвітньої, російської
та української літератури. Нариси майстерно викладені гарною літературною мовою, з ненав’язливим гумором. Читач, якому є близьким
гуманітарне освоєння світу, із захопленням прочитає цю книгу та
вірогідно інакше буде сприймати деяких авторів та їхні твори.
Призначений студентам, викладачам, учителям та учням, всім,
хто цікавиться художнім словом.
114. Кочерга О. Під знаком Криму (українська література
ХІХ і першої третини ХХ сторіч) : навч. посіб. / С. О. Кочерга. –
Ялта ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз акад.», 2015. – 202 с.
Посібник містить матеріали курсу, зосередженого на вивченні
літературного кримознавства як геокультурного і геополітичного
явища. Охоплює доробок українських письменників ХІХ і першої
половини ХХ ст., життя і творчість яких тісно пов’язані з Південним
узбережжям Криму.
У посібнику подано маловідомі факти, частину яких взято з
кримських архівів і музейних фондів. Тут розповідається про творчість
С. Руданського, М. Костомарова, І. Капенка-Карого, Л. Українки,
М. Коцюбинського, О. Олеся, М. Зерова та інших.
Підготовлено до друку за сприяння онлайн-проекту «Освіта для
Криму».
Для викладачів, студентів та широкого загалу, який поділяє тезу
«Крим – це Україна».
Див. також №№ 245, 280.
Художня література
115. Боровець Б. Фанат, або Хроніка одного життя.
Повість-спогад. / Б. Боровець. – Вид. 2-е, доп. – Рівне :
Волин. обереги, 2015. – 224 с. : іл.
Повість-спогад сучасного українського письменника Бориса
Боровця – це розповідь про драматичну долю заслуженого тренера
України з греко-римської боротьбі Станіслава Коваля.
116. Волошина А. М. Миттєвості життя / А. М. Волошина. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 88 с.
У своїх віршах авторка закликає до непростих роздумів про
прості істини, в яких розкриваються ті моменти буття, на які ми
звертаємо увагу через призму своїх особистих емоцій, і тому не в змозі
об’єктивно оцінити те, що відбувається. Вона нагадує нам, що час
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спливає, що кожна миттєвість життя є цінною і неповторною. Тому у
своїй поезії вона намагається вповільнити час, щоб ще раз озирнутися
на минуле і прочитати його як книгу пізнання самої себе.
117. Воскобойник А. В. Год без зимы : поэзии /
А. В. Воскобойник ; ред. П. Велесик. – Ровно : Олейник В. А.,
2015. – 72 с.
«Год без зимы» – друга книжка поезій авторки. До неї увійшли
вірші, написані за рік. Авторка залишається вірною собі: на сторінках
книги читач знайде нехитрі рядки про людські почуття, поривання
душі, про життя, що навколо.
118. Воскобойник А. В. Жизнь в тетрадке : поэзии /
А. В. Воскобойник ; ред. П. Велесик. – Ровно : Олейник В. А.,
2014. – 76 с.
Перша книга віршів Олени Воскобойник підкуплює своєю невигадливістю – «а у меня все проще, проще, а у меня без завитков…». Тут
і картинки пор року, і жіночі щемливі спомини, і минуле, і
теперешнє – дійсно ніби в зошиті вмістилося життя.
119. Гнатюк Г. Янголине мовчання : зб. вибр. поезій /
Г. Гнатюк. – Рівне : О. Зень, 2015. – 76 с.
До нової книги поетеси Галини Гнатюк увійшли вірші, які
відкривають людські почуття, обрії трепетної душі, яка співпереживає
і болить, любить і кається, шукаючи себе у цьому світі.
120. Гольдін В. Г. З вірою в майбутнє / В. Г. Гольдін ; ред.
О. Власюк. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 216 с. : іл.
Протягом п’ятдесяти років автор вів щоденник, у якому фіксував
історичні події, які відбувалися у Радянському Союзі, незалежній
Україні, на Волині та Рівненщині. Автор, працюючи керівником майже
тридцять п’ять років, описує героїчну працю своїх колег, радянських
керівників, робітників, учителів, лікарів, керівників підприємств, які із
готовністю та радістю робили людям добро та залишили свій неповторний слід на землі
121. Гольдін С. Мирон Агамемнюк – жупан Западлюцький : фарс (безсоромне подражаніє вельмишановному пану
Есхілу) / С. Гольдін. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 54 с.
Цей твір автор почав писати наприкінці дванадцятого року та
закінчив навесні тринадцятого. Недаремно він назвав його фарсом. У
цій непересічній сатиричній книзі змальовується голова роду Мирон
Агамемнюк та міфічна держава, у абсурдності та вадах якої читач
впізнає наше сьогодення. Манеру письма автор запозичив у Есхіла,
вочевидь натхнений трагедією «Агамемнон» про долю роду Артридів:
Агамемнона та його сина Ореста.
122. Гольонко Л. Легенда про поліський бурштин /
Л. Гольонко ; ред. Н. Горик. – Рівне : О. Зень, 2015. – 36 с.
Поетеса у своїй книжці зробила спробу розповісти про трагедію
Сосни та Сонячного каменю, про захланість людей, які за бажанням
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збагатіти втрачають людську подобу і здатність думати про
прийдешнє, зокрема й про майбутнє своїх дітей та рідної землі.
Водночас авторка прагне зрозуміти ту «копацьку занапащену
душу», яку не чує ні держава, ні чиновники. Бо насправді людині
потрібно «… заробити – й зганьбленим не бути. Щоб душу і Природу
зберігти».
Книга оформлена чудовими фотографіями бурштину Анатолія
Мізерного.
123. Гольонко Л. Сім нот любові і печалі : поезії /
Л. Гольонко ; літ. ред. С. Українець. – Рівне : Волин. обереги,
2015. – 95 с.
Лідія Гольонко є автором поетичної збірки «Поріг» (1992) та
віршованої «Легенди про Поліський бурштин» (1995). «Сім нот любові
і печалі» – третя книга автора.
Поетична палітра Л. Гольонко за визначенням С. Українець
«наскрізно пронизана поняттями морально-релігійного змісту…, що
являє собою своєрідну світоглядну матрицю творчого пошуку
авторки».
Читач, прочитавши хоча б одну збірку Лідії Гольонко, запам’ятає
її серед розмаїття поетичних імен та голосів.
124. Даруй словам святую силу : альм. до 200-річчя з дня
народж. Т. Г. Шевченка / упоряд.: О. О. Мазур,
Т. В. Сергіюк. – Рівне : А. Брегін, 2014. – 132 с.
В альманасі вміщено кращі поетичні та прозові твори переможців Всеукраїнського конкурсу «Розкрилля душі», конкурсу «Пам’ятники Кобзареві на Рівненщині», організованого обласною організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, та
кращі науково-дослідницькі роботи слухачів, кандидатів і дійсних
членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, присвячені
200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.
Для учнів ЗОШ, гімназій, ліцеїв, учителів української мови та
літератури та всіх небайдужих до українського слова.
125. Дідич З. Благослови, Вкраїно, на орду! : поезії /
З. Дідич ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2015. – 72 с.
Нова поетична збірка Зої Володимирівни Дідич про тривоги й
болі сьогодення України, про високість духу нащадків тих подвижників, які віками відстоювали свою Волю, Віру і державу. А ще – про
рідне село, батьківську пісню, білі сніги та купальську чарівну ніч –
про калинову Україну.
126. Євтушок О. Д-І-М : [роман] / О. Євтушок. – Рівне :
Естеро, 2014. – 116 с.
Олександр Євтушок – вже не новачок в літературі, проте він і
надалі експериментує та шукає себе, зокрема у мовних способах
самовираження.
Роман «Д-І-М» анонсується як любовна історія про кінець світу.
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У поціновувачів традиційної літературної української мови книга
може викликали внутрішній протест. Ми вже майже звикли до
сленгізованої молодіжної лексики, недотримання мовних норм, а
також мовного етикету в засобах масової інформації. В художній
літературі це зустрічається не так часто. Але мова цього твору далека
від літературної української. Складається враження, що цей роман
написаний мовою соцмереж: без заголовних літер на початку речення,
із жаргонізмами та сленгом, з обривками фраз... Все ніби навмисно
занадто примітивно. Але, як не дивно, після декількох прочитаних
сторінок виникає бажання дочитати книгу до кінця.
127. З Новим роком і Різдвом Христовим, український
воїне! / Нац. ун-т «Остроз. акад» ; відп. ред. та упоряд.:
В. Жуковський. – Острог : Свинарчук Р., 2015. – 51 с.
У 2015 році радість улюблених свят українців затьмарила війна.
Студенти-гуманітарії Національного університету «Острозька академія» написали Новорічні і Різдвяні вітання воїнам-захисникам України на сході.
Щирими й проникливими словами студенти намагаються передати своє захоплення нашими героями, оптимізм, віру в перемогу і
надію, що ці вітання донесуть до бійців любов всієї країни і підтримають їх.
128. Загаєвська О. Колесо часу : поезії / О. Загаєвська. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 48 с.
У своїй новій збірці авторка намагається збагнути життя людини,
показати його світлі та темні сторони, наголосити на його швидкоплинності та цінності – попри всі негаразди, розчарування і самотність.
129. Загаєвська О. Повертаймось у рідне село : поезії /
О. Загаєвська. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 42 с.
До збірки ввійшли поетичні твори про рідне село. Спочатку вони
здаються занадто простими, занадто описовими. Але раптом відчуваєш, що ти ніби побував у цьому селі і побачив ту хатинку «білобоку»
й сонях біля неї, й ті вареники в меду на нехитрому святковому обіді, і
ту рідну землю, що «задухмянена квітом, плодами, зацілована пелюстками, ...зачарована кольорами». А ще у цій невеличкій книжці –
про війну – колишню і теперішню, про подальшу долю України – про
все, що хвилює кожного, хто живе на цій землі.
130. Звичайна О. Миргородський ярмарок / О. Звичайна ;
гол. ред. І. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2015. – 60 с.
Ім’я письменниці Олени Звичайної (Дельгівської, у заміжжі –
Джуль), народженої в місті Проскурові (нині – Хмельницький), мало
знають в Україні. Доля її склалась так, що після того, як було
репресовано її чоловіка, вона емігрувала спочатку до Німеччини,
потім до США. Саме в еміграції були опубліковані її твори, серед яких
один з найкращих – «Миргородський ярмарок».
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З одного боку – це документальний нарис (описано реальні події,
реальні персонажі). З іншого боку – це художній твір, де авторка
використовує ніби гоголівські сюжети, адже події відбуваються саме в
Миргороді. Саме тут зустрічаються ситі радянські номенклатурні
курортники й опухлі від голоду українські селяни, які продають
вишивані сорочки, плахти і т. п. Миргородський ярмарок – це й трагедія на фоні голодних смертей і водночас – прощання з традиційною
українською селянською культурою.
У невеличкий за обсягом книжці міститься надзвичайно
широкий зміст, який дає чітке уявлення про спеціально організований
більшовиками голодомор в Україні.
131. Кобилянський М. С. Мир тобі. Удар на Луцьк /
М. С. Кобилянський. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 32 с. :
іл.
У маленькій книжечці – вірші, есе, й навіть пісня, у яких автор
передає свої переживання та думки про рідний край: його сьогодення
та історію. Тут і Майдан, і далекі, напівзабуті, а комусь й взагалі
невідомі події Першої світової війни: Брусиловський прорив, визволення Луцька тощо.
132. Кондратюк А. І.
Там
земля
мила
: повісті,
оповідання, есеї, спостереження / А. І. Кондратюк ; ред.:
Б. Боровець. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 200 с.
До нової книги сучасного українського письменника Андрія
Кондратюка, автора понад 20 книг, увійшли твори, написані в останні
роки.
133. Кохан И. М. Такая странная любовь / И. М. Кохан. –
Ривне : О. Зень, 2015. – 60 с.
В збірнику віршів Ірини Кохан читач знайде і ніжну мелодійність, і пастельність тонів, і любов до рідної землі, до коханого, до
людей. Весняне пробудження природи втілено в думках, словах,
образах поетеси.
134. Кравчук С. Камертон : публіцист. роман-дилогія /
С. Кравчук. – Рівне : О. Зень. – Ч. 1 : Гарт. – 2014. – 288 с.
135. Кравчук С. Камертон : публіцист. роман-дилогія /
С. Кравчук. – Рівне : О. Зень. – Ч. 2 : Опір. – 2015. – 262 с.
Події, описані у двотомному романі-дилогії, відбувалися в період
1918–1942 рр. на території Кременецького та Рівненського повітів,
Мізоцької, Здолбунівської, Гощанської, Межиріцької, Корецької
волостей, гмін, районів, у містах Росії Камишині, Сталінграді,
Астрахані. Головний герой – регент хору, дяк Крилівської сільської
церкви Микола Бруховський. Це не тільки розповідь про місцевого
патріота, його побратимів у боротьбі за честь та свободу Волині, а й
своєрідний путівник в минуле. Вміщені також донедавна приховувані
відомості причин виникнення Другої світової війни, жахливих
поразок і втрат на її фронтах у перші місяці нападу Німеччини на
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СРСР, ставлення гітлерівських окупантів до прагнення населення
здобути самостійність України. Подані маловідомі штрихи історії
деяких міст, сіл, храмів, християнських праведників.
В основу роману дилогії покладено матеріали карних справ
НКВС, що зберігаються в Державному архіві Рівненської області.
136. Кривий М. Дірка від кохання. Гумор та сатира /
М. Кривий ; ред.: О. Дем’янчук, М. Кирильчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2015. – 336 с.
До нової книги рівненського письменника увійшли гуморески,
сатиричні мініатюри, епіграми, епітафії, жартівливі тости, новітні
частівки, байки та напівказки, іронізми. Крізь призму гумору, а часом
їдкої сатири автор дивиться довкола себе на стосунки між чоловіком і
дружиною, між батьками і дітьми, родичами і сусідами.
В поле зору автора потрапляють також комічні ситуації на
відпочинку, у подорожах, в колективі, у Верховній Раді. Персонажі
його – невигадані, з ними читач зустрічається у повсякденному житті.
137. Куклевська Л. Сповідь / Л. Куклевська. – Рівне :
Р. М. Колодяжний, 2015. – 120 с. : фото.
Ця книга – розповідь Любові Куклевської про прожите, пережите
і вистраждане нею.
138. Лабадзе К. От империи зла до империи терроризма /
К. Лабадзе. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 92 с.
У цій книзі Каха Лабадзе ділиться своіми спостереженнями та
думками про різноманітні питання сучасності. Більша частина присвячена Росії, яку він вважає осереддям темних сил, а Леніна – основоположником терору. Автор висвітлює зловісну роль Росії у житті
колишніх радянських республік та інших держав. Путіна він розглядає
як еталон тьми і останнього «імператора» зла.
Він розмірковує про майбутнє світового суспільства, у якому
мають об’єднатися всі демократичні країни на основі ідей добра,
принципів захисту свободи і прав людини та інших гуманістичних
засад.
139. Макаров Ю. В. Завтра была судьба / Ю. В. Макаров. –
Ривне : О. Зень, 2015. – 256 с.
Зібрані найбільш пам’ятні відомості і факти з життя, деякі
особисті роздуми Ю. Макарова, який народився в с. Тайкури біля
Рівного. Непростим був життєвий шлях автора: від різноробочого
Здолбунівської залізничної станції до керівника обкома профспілки і
керівника регіонального відділення фонду соцстраху по Мурманській
області. Куди б не кидала доля Ю. Макарова, завжди він залишався
Людиною, продовжуючи свій рід в прекрасних дітях, внуках і
правнуках.
140. Макарова Г. В.
Мандрівка
в
дитинство
/
Г. В. Макарова ; ред.-упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень,
2015. – 60 с.
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До нової збірки Галини Макарової увійшли вірші та казочки, які
відкривають добрий, допитливий та щирий дитячий світ, у якому
змальовано картини природи та різних природних явищ.
Книга буде цікавою для маленьких читачів та їхніх батьків.
141. Медведєва О. А. По цей бік неба. Ч. 2 / О. А. Медведєва ;
ред.: Ю. Бондючна. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 116 с.
У цій книзі – листи матері, адресовані улюбленій донці. Вони
містять у собі чимало мудрих притч, цікавих історій, сповнених любові
та ніжності, які будуть цікаві широкому колу читачів.
142. Медвідь О.-К. Дарований Богом / О.-К. Медвідь ; ред.
Л. Рибенко. – Рівне : Р. В. Свинарчук, 2015. – 36 с.
Дуже влучно висловилась рівненська письменниця Лідія
Рибенко про те, що «поезії Олександри чимось схожі на неї саму: такі
ж вишукані, артистичні, занурені в себе, сповнені рефлексій і алюзій…,
з відтінком недомовленості…».
Для любителів поезії ця невеличка збірка буде відкриттям
талановитої, несхожої на інших, натхненної, але цілком сучасної
молодої поетеси.
143. Миколин С. Розмова двох / С. Миколин. – Рівне :
Волин. обереги, 2014. – 394 с.
Розмова двох – це розмова душі і тіла, духовного і матеріального.
Це діалог їх на дорозі, яка називається життям. Книга розкриває суть
духовних цінностей людини і природу людських проявів в повсякденному житті, розуміння яких дає можливість кожному побачити
себе і оточуючих по-іншому. Книга наповнена філософським та релігійним змістом.
Для широкого кола читачів.
144. Намозов О. Життя, мов спалах. Спогади про
Олександра Музичка (Сашка Білого) / О. Намозов. – Рівне :
[б. в.], 2014. – 136 с.
Автор розповідає про життя та загибель свідомого українця,
патріота Олександра Музичка, добре відомого як Сашко Білий. У книзі
містяться документи, фотографії, статті та спогади.
145. Одерако І. Від світанку до вічності : роман /
І. Одерако ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2014. –
184 с.
Ірина Одерако – молода письменниця – переможниця конкурсу
«Книга Рівненщини 2012» у номінації «Кращий літературний дебют»
за свою першу книгу «Там, де перетинаються грані» (2010), лауреат
премії імені Михайла Дубова, міської літературної премії імені Уласа
Самчука.
Представлена книга – перший великий твір, у якому змальоване
буття волинського села протягом столітнього періоду.
146. Олійник Г. Пора співати : поезії / Г. Олійник ; ред.
Є. Шморгун. – Рівне : Лапсюк В. А., 2015. – 84 с.
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Любителям поезії вже знайомі вірші Галини Олійник з її
публікацій у часописах та двох поетичних збірок: «Вертикаль» (2006)
та «Танець розквітлого саду» (2012).
Зі сторінок її книги постає світ напрочуд різнобарвний – з
п’янкими ароматами квітів, шелестінням осіннього листя, пташиними
трелями, громами весняної грози – світ, сповнений жіночністю та
любов’ю.
147. Омельчук В. В. Думки проти течії / В. В. Омельчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 172 с.
У презентованій книзі знайшли своє відображення думки на
соціально-політичну та духовно-просвітницьку тематику, які стосуються нашого суспільного життя.
148. Панченко М. Сіялось горе, а ми виростали : поезії /
М. Панченко ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2015. –
68 с.
Твори рівнянина Миколи Панченка сповнені гострим відчуттям
нинішнього тривожного часу та високості духу рідного народу.
149. Поліщук О. Пісні Волинського села. Фольклорна
традиція с. Мошків Млинівського району / О. Поліщук ; заг.
ред. Ю. Рибака. – Рівне : Дока центр, 2015. – 88 с.
Збірник упорядковано на основі особистих записів авторки,
здійснених у 2002 році від двох корінних мешканців села Мошків –
Тетяни Соколовської та Марії Санкар. Книга містить типові пісенні
різножанрові зразки, а також сценарій одного з фрагментів весільного
обряду.
Адресується викладачам початкових та середніх спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів, фольклористам та всім поціновувачам народного пісенного різнобарв’я України.
150. Пшенична Л. А. Життя і воскресіння. Біблійні
історії / Л. А. Пшенична ; ред. М. Пшеничний ; худож.
Н. Кириченко. – Рівне : М. Дятлик, 2015. – 40 с. : іл.
Гортаючи сторінки цієї збірки поезій, читач порине у світ
біблійних історій. У кожній такій історії – мудрість Божа. У цих
віршах – спокій і розуміння істин, даних із небес і записаних колись
апостолами Божими. Закінчується книжка абеткою «Перевір себе», де
в алфавітному порядку містяться слова (Ангел, Бог, Всесвіт, Галілея і
ін.) і маленькі віршики про них.
У книзі містяться ілюстрації на біблійні сюжети.
151. Революція Гідності. Війна : книга-пам’ять / упоряд.
та ред. А. Лимич (Войнарович). – Рівне : Волин. обереги,
2015. – 320 с. : іл.
Унікальна книга вмістила в себе твори членів і кандидатів у
члени Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України та рівненських літераторів. Усі твори – поетичні та
прозові – присвячені Революції Гідності та її учасникам. У кожному
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рядку – сум, горе, співчуття та гнів, гордість за самовідданість та
героїзм загиблих.
Книга містить список загиблих з Рівненської області на сході
України під час російсько-української війни (АТО) 2014-2015 років.
Ця збірка проникне у серце кожної небайдужої людини, стане
духовною підтримкою нашим героїчним воїнам, залишить в історії
України щемливий і болючий слід від переживання кривавих подій
2013-2015 років – Революції Гідності і АТО.
152. Рівне літературне : антологія / упоряд.: Л. Рибенко. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 370 с. : іл.
Антологія «Рівне літературне» – віддзеркалення сучасного літературного процесу обласного центру Рівненської області. У книзі представлено творчість членів та кандидатів у члени Рівненської організації Національної спілки письменників України, які живуть (жили) та
працюють у Рівному. Читачеві пропонуються твори та уривки з творів,
подано біографії письменників та перелік книг, написаних ними.
Серед творів є й такі, котрі ще не були опубліковані. Окрім сучасників
до антології у розділі «Їх імена пов’язані із Рівним» внесено й відомі
постаті – Володимир Короленко, Микола Костомаров, Улас Самчук, а
також практично невідомий поет Сергій Кушніренко, про якого
вміщено велику статтю.
Розмаїття жанрів – поезія, проза, гумор, сатира, художня публіцистика, твори для дітей є гарантією того, що кожен читач віднайде в
книзі щось близьке йому за духом та літературним смаком, відкриє
нові імена. Видання розраховане на широке коло читачів.
153. Скрипник С. Сонечко починає знову : твори /
С. Скрипник ; упоряд. І. Нагорної ; ред. Є. Шморгун. – Рівне :
В. А. Лапсюк, 2015. – 98 с. – (Серія «Бібліотечка літературного музею У. Самчука в Рівному» ; ч. 25).
У книзі представлено частку творчого доробку Степана Скрипника (згодом – Патріарха Мстислава) із років його проживання та
діяльності в Рівному.
154. Слободенюк Р. М. Пора найкоротшої тіні : вірші /
Р. М. Слободенюк ; літ. ред. С. Бабій. – Рівне : Волин. обереги,
2014. – 84 с.
Це вже третя книжка Ростислава Слободенюка – справжнього
поета, дар якого – від природи, від переборення всіх труднощів
непростого життя, з якого він вийшов переможцем. Тим більше він
цінує рідне слово і в своїх поетичних рядках розкриває читачу світ,
сповнений любові, добра і краси.
155. Смик Н. В. Насіння висіяла доля. Філософсько-етичні
роздуми / Н. В. Смик. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 196 с.
Ніна Смик – член Національної спілки журналістів та Національної спілки письменників України. «Насіння висіяла доля» – дванадцята
книга письменниці. Невеличкі есе, у яких описуються миті життя, су48

проводжуються філософськими роздумами та міркуваннями письменниці, яка у мінливих буднях вміє побачити щось глибоке і вічне.
156. Староскольцев К. Зоряні дороги мого життя :
спогади / К. Староскольцев ; ред.-упоряд. Б. Столярчук. –
Рівне : Р. М. Колодяжний, 2015. – 168 с.
Спогади автора для рідних, друзів, знайомих. Це, власне,
прожите і пережите, зафіксоване у слові та фотознімках.
157. Степанюк М. Куля від «брата». Гумор. Сатира /
М. Степанюк. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2015. – 76 с.
У книзі відомого гумориста та сатирика Михайла Степанюка
містяться сатиричні вірші на злободенні теми нашого сьогодення,
гуморески та літературні пародії.
158. Столярчук Б. Сміх крізь ноти. Вип. 4 / Б. Столярчук ;
ред. Ю. Береза. – Рівне : О. Зень, 2015. – 40 с.
Ця збірочка – четвертий зошит веселих оповідок з життя
музиканта Богдана Столярчука під назвою «Сміх крізь ноти».
159. Табачук-Гуранська В. Душі моєї криниця : поезія і
проза / В. Табачук-Гуранська. – Рівне : Волин. обереги,
2015. – 172 с.
Поетичні і маленькі прозові твори просякнуті вірою в Бога,
любов’ю до життя, до рідної України та її народу, до синів, що
захищають рідну країну.
160. Тимощук В. В. Весняна заметіль / В. В. Тимощук ;
літ. ред. Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 120 с.
Василь Тимощук представляє свою восьму збірку поезій, в якій
розмірковує про життя і критично оцінює суспільне буття України,
вболіває за злиденне життя народу. Та в ньому не згасає віра, любов та
надія на краще майбутнє.
161. Титечко В. Г. Хай будуть каструлі / В. Г. Титечко. –
Рівне : Лапсюк В. А., 2015. – 48 с.
До нової книги Василя Титечка увійшли прозові гуморески, в
яких письменник викриває негаразди у соціальному житті й прагне
показати людські недоліки.
162. Фединчук Б. Люстрація любов’ю / Б. Фединчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 128 с.
Чергова поетична книга Богдана Фединчука включає інтимну
лірику, гумористичну та іронічну поезію та вірші, навіяні сьогоднішнім, таким непростим життям.
163. Чикова Т. Є. Вишиванка / Т. Є. Чикова ; ред.
О. Федоришина. – Рівне : О. Зень, 2015. – 24 с.
«Вишиванка» – поетичний дебют рівнянки Тетяни Чикової
(Данилюк).
164. Шевченко Т. Г. Вибрана поезія (у двох табірних
книжках) : до 200-річчя Тараса Шевченка / Т. Г. Шевченко. –
Рівне : Просвіта, 2014. – 68 с. – Факсим. вид. – Мюнхен, 1946.
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Ця раритетна невеличка збірка вибраних поезій Тараса
Шевченка є факсимільним відтворенням двох табірних книг,
видрукованих на циклостилі і виданих у Мюнхені в 1946 р.
На книжках надпис «Слова на дорогу». Вони призначалися в
першу чергу для біженців з України, що перебували у таборах із
західної зони Німеччини. Серед них було багато колишніх вояків
ОУН-УПА.
В Україні ця збірка відома тільки з бібліографічних праць.
Для усіх шанувальників Шевченкового слова та колекціонерів.
165. Шморгун Є. Біля тамтого берега / Є. Шморгун. –
Рівне : В. А. Лапсюк, 2015. – 128 с.
У коротеньких есе автор змальовує картинки з життя, спогади
про давні почуття та події. Через всю книгу проходить тема зв’язку
людської душі та таємничої душі Природи.
166. Яковишин С. Звільнені в запас [хроніка одного дня] /
С. Яковишин ; ред. В. Пивовар. – Рівне : А. Брегін, 2014. – 51 с.
Це історія двох друзів, які звільняються в запас у зв’язку із
закінченням контракту. Згадується один день трирічної давнини.
Автор намагався описати реальні факти без приховування чи
згладжування фактів армійського життя, тому твір містить ненормативну лексику, характерну для буднів військових. Головні складові цієї
невеличкої повісті – гумор, сатира, іронія та сарказм.
Див. також №№ 267, 274, 277.
Дитяча література
167. Бачинська Л. П. Волошкове дитинство : зб. худож.
творів та іл. / Л. П. Бачинська, А. П. Бачинська. – Рівне :
М. Дятлик, 2015. – 48 с.
Дитяча книжечка ознайомить із звичаями та традиціями наших
батьків, навчить поважати і шанувати старших, любити рідну мову та
Батьківщину. Авторські малюнки яскраво ілюструють оповідки та вірші.
168. Демчук Р. С. Дивошкола : віршенята веселенькі для
дитячих посиденьків / Р. С. Демчук ; літ. ред. Л. Пшенична ;
худож. В. Дунаєва. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 24 с. : іл.
Для дітей кожна нова книга Романа Степановича Демчука –
справжнє свято. Навіть анотацію до своєї збірки він пише так, щоб
малечі було цікаво: «Хто до рук візьме цю книжку, той у хатньому
затишку прочитає про зразкову дивовижну грибошколу, до якої
бджоленята поспішають, мов на свято... Тож даремно час не гаймо –
швидше віршики читаймо!».
169. Демчук Р. С.
Рукавичка-чарівничка
:
казочок
відомих ряд на новий, сучасний лад / Р. С. Демчук ; літ. ред.
Л. Пшенична ; худож. В. Дунаєва. – Рівне : М. С. Дятлик,
2015. – 24 с.
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У гарно ілюстрованій книжечці діти впізнають Колобка, Ріпку,
Вовка і козенят, Рукавичку та Курочку рябу. Однак автор виклав казки
трохи інакше: у віршованій формі.
170. Демчук Р. С. Техніка для Петрика : пізнавальні
віршенята зацікавленим малятам / Р. С. Демчук ; літ. ред.
Л. Пшенична ; худож. В. Дунаєва. – Рівне : М. Дятлик, 2015. –
24 с. : іл.
Ця яскрава книга зацікавить малечу гарними малюнками та
віршами про різноманітну техніку.
171. Рачинець С. П.
Слідами
маленьких
історій
:
оповідання для дітей / С. П. Рачинець ; худож. оформл.
Г. Скребньової. – Рівне : М. Дятлик, 2015. – 40 с. : іл.
У новій книжці для дітей українського письменника, поета Сергія
Рачинця дається відповідь на запитання: хто може підтримати нас,
осяяти світлом добра і любові в нинішній час, у дні сумнівів і втрат.
Оповідання або короткі історії закликають юних читачів бути
дружелюбними, прощати один одному, знаходити час для читання
Слова Божого.
172. Степанюк М. Жар-птиця : для дітей серед. та ст. шк.
віку / М. Степанюк ; ред. П. Велесик. – Рівне :
Р. П. Колодяжний, 2014. – 72 с.
Нова книга Михайла Степанюка – це поема про минуле і сучасне
України, адресована дітям і не тільки, бо злободенність тем, які
піднімає автор цікава і для дорослих.
173. Ярмолюк Л. П. Гостини у бабусі : вірш. казки для
дітей / Л. П. Ярмолюк ; худож. І. Нагорна. – Рівне : О. Зень,
2014. – 20 с.
У маленькій віршованій книжечці маленькі читачі знайдуть
веселі казки про дітей.
Див. також № 140.
МИСТЕЦТВО
Див. також №№ 80, 226, 262.
Образотворче мистецтво та архітектура
174. Войтович В. М. Томаш Оскар Сосновський. Скульптура
класицизму / В. М. Войтович ; ред. О. Дем’янчук. – Рівне :
В. Войтович, 2015. – 300 с. : іл.
У виданні вперше в Україні піднімається питання про культурну
спадщину геніального скульптора з Волині Томаша-Оскара Сосновського (1812–1886), твори якого прикрашають найвідоміші храми і музеї
України, Польщі, Італії, Ізраїлю та інших країн. Незаслужено забута
постать Сосновського завдяки цьому дослідженню повертається в
Україну. Розкриваються умови, оточення, середовище, в яких вихову51

вався митець. Поєднання релігійності з поетичним безмежжям творіння Високого ренесансу вплітає в духовну систему людської думки
зворушливі почуття, виховані великими творцями минулого й нового
часу, до когорти яких належав Т.-О. Сосновський.
Монографія стане в нагоді учням шкіл, студентам ВНЗ. Молоде
покоління дізнається не лише про видатного скульптора, але й про
європейське мистецтво того часу, про такі стилі мистецтва, як бароко,
класицизм, романтизм тощо, що є необхідним для культурного збагачення кожної людини.
Книга змістовно розкриває життєвий та творчий шлях скульптора, який підкреслюють численні ілюстрації.
175. Крайлюк Л. Ніл Хасевич в українському мистецтві /
Л. Крайлюк. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2014. – 164 с. : іл.
Ніл Хасевич – визначний український художник першої половини
ХХ століття (1905–1952). Його ім’я значилось вже в «Українській Загальній Енциклопедії» 1931 року, на самому початку його творчої кар’єри.
Художник був учасником та переможцем престижного міжнародного
мистецького конкурсу, мав численні нагороди, ще в роки міжвоєнного
двадцятиліття був зачислений до нарбутівської плеяди. Він приклав
чимало зусиль для розвитку українського національного мистецтва без
етнографізму та сентиментальності, цілком відповідного вимогам часу.
Пропонована книга – спроба виокремити постать волинського
художника на тлі мистецького розмаїття України ХХ ст., прослідкувати формування та розвиток його творчості.
176. Пугачов Є. В. Видимість і зорове сприйняття в
будівлях і спорудах для глядачів : навч. посіб. / Є. В. Пугачов,
В. А. Зданевич. – Рівне : НУВГП, 2014. – 150 с.
У посібнику розглянуто основні положення зорового сприйняття
та проектування видимості в будівлях і спорудах для глядачів. Розглянуто питання впливу форми рядів в плані і форми фокусної лінії на
вибір моделі безперешкодної видимості та форму поверхні глядачів.
Наведено відомості щодо особливості проектування видимості в
культурно-видовищних будівлях, лекційних аудиторіях, спортивнодемонстраційних та спортивно-видовищних спорудах і залах.
Посібник призначений для студентів ВНЗ за напрямом підготовки «Архітектура». Він також може бути корисним для проектувальників та аспірантів.
Див. також №№ 223, 228.
Музика
177. Іваник Н. Духовні піснеспіви українською мовою :
навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / Н. Іваник ; муз. ред.
В. Іваник ; ред. Б. Столярчук. – Вид. 2-е, доп. – Рівне :
В. А. Лапсюк, 2014. – 388 с.
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Чергове видання нотних богослужінь матушки Наталії Іваник,
яка вже впродовж багатьох років є регентом архієрейського хору
«Знамення», має як теоретичну, так і практичну цінність у справі
відродження українського православного церковного музикування.
Видання розраховане на широку аудиторію хормейстеріврегентів, викладачів та учнів відділень хорового диригування середніх
спеціальних музичних закладів, регентських шкіл, професорськовикладацького складу та студентів кафедр хорового диригування ВНЗ
України, а також кліриків та любителів церковного співу.
178. Історія становлення та перспективи розвитку
духової музики в контексті національної культури України та
зарубіжжя : зб. наук. пр. / редкол.: С. Д. Цюлюпа (ред.упоряд.), Р. М. Постоловський (голов. ред.), Т. І. Поніманська,
С. І. Шевчук [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – Вип. 7. –
200 с.
У збірнику містяться результати наукових досліджень жанру
духової музики, питання з історії виконавства на духових інструментах, створення духових оркестрів та перспективи їх розвитку, а
також методики викладання гри на музичних інструментах.
Наукові статті стануть в нагоді викладачам, студентам, аспірантам, а також докторантам мистецьких ВНЗ та широкому колу
шанувальників жанру духової музики.
179. Людмила Ульяновська / ред.-уклад. Б. Столярчук. –
Рівне : О. Зень, 2015. – 196 с.
Людмила Панасівна Ульяновська – випускниця Одеської консерваторії, а нині – відомий хормейстер і викладач музично-педагогічного факультету Інституту мистецтв Рівненського державного
гуманітарного університету. Вона належить до знаної Одеської хорової
школи, представники якої відомі як професіонали найвищого ґатунку.
Понад 45 років Людмила Панасівна присвятила роботі з хором.
180. Микола Дацик : композитор, педагог, диригент / ред.уклад. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2014. – 256 с. : фотоіл.
У виданні розповідається про життя та творчість Миколи
Володимировича Дацика – композитора, автора сучасних українських
пісень, педагога, професора Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, організатора, керівника і диригента
вокально-хореографічного ансамблю «Зоря».
У книзі містяться світлини, які ілюструють життєвий шлях
рівненського митця, уродженця Млинова.
181. Микола Калітинський : диригент, педагог, керівник
мистецького закладу / ред.-упоряд.: Б. Столярчук ; ред. кол.:
С. Полевик, Т. Перенчук, О. Федоришина. – Рівне : О. Зень,
2015. – 92 с.
У книзі розповідається про життєвий шлях Миколи Петровича
Калітинського – відомого хормейстера, педагога, багаторічного
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директора ДМШ № 1 імені М. В. Лисенка. Він виховав цілу плеяду
музикантів, багато з яких працюють нині в різних куточках України
або продовжують музичне виховання дітей в рідній школі.
182. Пономаренко М. І. Рівненське музичне училище :
(спогади) / М. І. Пономаренко ; ред. В. Мішенчук. – Рівне :
[б. в.], 2014. – 105 с. : фото.
Видання присвячено 60-річному ювілею Рівненського музичного
училища, його першим викладачам, вихованцям, які стали гордістю
училища. Автор з любов’ю пише про неповторність тих часів, щирість
колег, їхній професіоналізм, душевну теплоту. Розповідає про життєві
колізії викладачів та вихованців училища.
Спогади супроводжуються світлинами, які дають змогу читачеві
краще уявити собі тих, хто стояв біля витоків центру музичної
культури Поліського краю, де навчалися професійні музиканти –
артисти і солісти творчих колективів, майбутні викладачі. Саме вони
розбудовували культуру України.
183. П’яццолла А. Забуття : перекладання для гри на
фортепіано в 4 руки : навч.-метод. матеріали / А. П’яццолла. –
Рівне : О. Зень, 2015. – 12 с.
Навчально-методичні матеріали пропонують перекладання
танго для гри на фортепіано в 4 руки.
184. Фарина Н. П. Вокальні орієнтири співака : навч.метод. посіб. з репертуар. аудіо-диском. Вип. 2 /
Н. П. Фарина. – Рівне : Вертекс, 2014. – 236 с.
Посібник висвітлює важливі аспекти підходу до процесу роботи
над співочим голосом: підбір навчально-виконавського репертуару,
теоретико-методичне освоєння вокального мистецтва, формування
музично-слухового досвіду.
Видання адресоване студентам-вокалістам і викладачам естрадного співу, які дбають про професійну майстерність і довготривалу
сценічно-виконавську діяльність.
185. Храм вічної музики : Рівненській дит. муз. шк. № 1
ім. М. В. Лисенка – 75 років / ред.-упоряд. Б. Столярчук,
С. Полевик. – Рівне : О. Зень, 2014. – 712 с. : іл.
У книзі, присвяченій 75-річчю Рівненської дитячої музичної
школи № 1 імені М. В. Лисенка, подаються історична довідка про
заснування навчального закладу, короткі біографічні довідки про
викладачів, які працюють чи працювали, про відомих випускників,
творчі учнівсько-викладацькі колективи. Представлено також
інформацію про здобутки школи на міжнародних та всеукраїнських
музичних конкурсах та фестивалях. Текст супроводжується великою
кількістю світлин, які ілюструють історію школи.
186. Церковні піснеспіви-псалми. Із народних джерел /
упоряд., передм. О. Новака. – Рівне : Волин. обереги, 2014. –
212 с.
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Пропоновані пісні та псалми зібрані у православних парафіях
Волині і упорядковані Олексою Новаком. Вони покликані сприяти
піднесенню духовних віруючих України. Знайдуть практичне застосування в діяльності церковних хорів. Видання також може бути корисним для всіх, хто цікавиться народною творчістю в царині художнього
слова, фольклористикою та етнографією.
187. Шляхи
гармонійного
натхнення.
75
років
Рівненській обласній філармонії : мист. літопис / ред.упоряд.: С. Ф. Мельничук, Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень,
2015. – 580 с. : іл.
Книга присвячена 75-річчю створення Рівненської обласної
філармонії. В ній розповідається про митців, які впродовж свого
творчого шляху вписали помітну сторінку в історію філармонії.
Велику увагу приділено філармонійному періоду колективів аматорського мистецтва, вклад яких зміцнив творчість професійних колективів. Відтворені творчі портрети митців та їхня професійна діяльність
у Рівненській філармонії.
Ця книга – справжній літопис мистецького розвитку і розквіту на
Рівненщині. В ній читач знайде імена виконавців, які залишили слід у
музичній канві нашого Поліського краю, разом з піснею прожили на
сцені життя своїх героїв, яскраво і правдиво.
Видання є результатом багаторічної праці керівника закладу,
музиканта, композитора, режисера і педагога Святослава Мельничука
та професора Рівненського державного гуманітарного університету
Богдана Столярчука.
Танець (хореографія)
188. Савчин Л. М. Імпреза дитячого танцю : навч.-метод.
посіб. Ч. 1 : Теорія / Л. М. Савчин. – Рівне : О. Зень, 2015. –
99 с.
У виданні розкрито методичні аспекти вивчення дисципліни
«Теорія і методика робот із дитячим хореографічним колективом».
Посібник передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть студентам оволодіти сучасною методикою навчально-виховної та
репетиційної роботи в танцювальному колективі.
Для педагогів-хореографів, балетмейстерів та студентів спеціальності «Хореографія».
Театр
189. Володимир Сніжний : життя, віддане театру.
Життєпис нар. артиста України, актора Рівнен. обл. акад.
укр. муз.-драм. театру / упоряд.: Б. Столярчук, Т. Сокіл ; фото
А. Мізерний. – Рівне : О. Зень, 2015. – 272 с.
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У книзі висвітлено життєвий і творчий шлях Володимира
Адольфовича Сніжного – народного артиста України, якій майже
піввіку віддав сцені Рівненського обласного академічного українського
музично-драматичного театру. Видання містить світлини, що візуально передають атмосферу театрального минулого, неповторну ауру
спілкування творчих особистостей. Перед читачем зримо постають
ролі Володимира Сніжного – митця, якому рукоплескали і якого добре
пам’ятають вдячні театральні глядачі.
РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
190. Айронсайд Г. А. Пісня над піснями Соломона. Роздуми на вічну тему / Г. А. Айронсайд ; пер. з рос. О. Матвеєва. –
Рівне : Живе слово, 2015. – 96 с.
Книга «Пісня над піснями» містить кілька уроків для нашого
життя. Оскільки Біблія неодноразово порівнює любов Божу до Свого
народу з любов’ю подружньою, ця книга допомагає зрозуміти глибину
Христової любові до Церкви.
191. Арминий Я. Избранные сочинения Якоба Арминия.
О предопределении, свободе воли и сущности Бога /
Я. Арминий ; под. ред. Д. Д. Вагнера ; лит. ред. Л. Шевчук ;
пер. А. Золотарев. – Ривне : М. Дятлик, 2014. – 402 с.
Це видання є першим перекладом на російську мову збірки
вибраних творів відомого голландського богослова і творця альтернативної кальвінізму системи богослів’я Якоба Армінія (1560–1609).
Читач познайомиться з однією з найважливіших богословських
доктрин, які вже стали класикою, з оригінальними переконаннями
Армінія і зрозуміє, що їхній зміст інколи заперечує загальноприйнятим
оцінкам його творчості.
192. Біннінг Х. Трактат про християнську любов /
Х. Біннінг ; пер. з рос. П. Наконечного. – Рівне : Живе слово,
2015. – 96 с.
Книга шотландського пастора Х’ю Біннінга присвячена
роздумам про християнську любов.
193. Бородинська Л. І. З думкою про майбутнє. Історія
церкви євангельських християн-баптистів у м. Костополі : з
нагоди 90-річчя / Л. Бородинська. – Рівне : М. Дятлик,
2015. – 62 с. : іл.
У книзі на основі документів та спогадів висвітлено історію однієї з
найдавніших і найчисленніших громад євангельських християнбаптистів Рівненщини. Церква ЄХБ у Костополі, яка почала відлік своєї
історії 1925 року, пережила час утвердження у міжвоєнному двадцятилітті та переслідування у період атеїзації радянського режиму.
Видання збагачене фотографіями, що ілюструють різні періоди
діяльності релігійної спільноти.
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Для дослідників, істориків, краєзнавців та усіх, хто цікавиться
історією релігії і церкви.
194. Ван Рін А. Послання Івана. Коментарі / А. Ван Рін ;
Деннетт Е. Христос як Досвітня Зоря та Сонце Праведності.
Про події, які відбудуться в період між підхопленням Церкви
і явленням Христа у славі / Е. Деннетт ; пер. з рос.
М. Дуніної. – Рівне : Живе слово, 2014. – 224 с.
У видання включені коментарі Августа Ван Ріна до трьох послань
Івана та статті Едварда Деннетта про значення титулів, якими Господь
наділений авторами Письма, та про події, які відбудуться в період між
підхопленням Церкви та явленням Христа у славі.
Для широкого кола читачів.
195. Деннетт Е. Коментарі до Книг Захарія та Малахії.
Благословенна
надія
/
Е. Деннетт
;
пер.
з
рос.
П. Наконечного. – Рівне : Живе слово, 2015. – 352 с.
У збірці Едварда Деннета представлено тлумачення біблійних
Книг Захарія та Малахії та статті про Другий прихід Господа.
Книга призначена для широкого кола читачів.
196. Дячук Т. М. Осяяна сонцем : до 100-річчя храму Різдва
Пресвятої Богородиці с. Федорівка Гощанського району /
Т. М. Дячук ; ред. А. Г. Мельничук. – Рівне : М. Дятлик, 2015. –
48 с. : іл.
Автор розповідає про столітню історію однієї з духовних святинь
нашого краю – храму Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі
Федорівка Гощанського району Рівненської області, який протягом
віків дарує надію та вселяє віру у Вічне слово Творця.
Матеріали складені на основі архівних документів, за переказами, які дійшли до нас з попередніх поколінь та спогадів очевидців
Миронюка Андрія, Оксенчук Надії та Івасюк Ганни.
197. Едвардс Д. Грішники в руках розгніваного Бога /
Д. Едвардс ; пер. з рос. П. Наконечного. – Рівне : Живе слово,
2015. – 32 с.
Основна думка проповіді – надзвичайно важке становище, в
якому перебуває грішник, його страждання в передчутті вічної агонії.
Але у нього з ласки і благодаті Божої сьогодні ще є час, щоб покаятися
і бути спасенним.
198. Євангеліе від Марка. Євангеліє від Іоана : новий
пер. з давньогрец. на сучас. укр. літ. мову / пер., прим.
Ю. Л. Попченка. –Рівне : М. Дятлик, 2014. – 64 с.
Євангелія від Марка розпочинається з розповіді про Іоана
Хрестителя — предвісника пришестя Христа — та Ісусове хрещення в
Іоана. В 14—15 главах описується хресний шлях Христа від Таємної
Вечері до Його похорону. Остання 16 глава свідчить про Христове
Воскресіння і Вознесіння.
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Іоан писав Євангеліє найпізніше серед євангелістів — у 85–90-ті
роки після Різдва Христового. Він наводить багато фактів, про які не
згадують інші євангелісти, а також ретельно описує події після смерті
й воскресіння Христа. Іоан підкреслює Божественну природу Ісуса
Христа і глибоку любов Ісуса до людей, а також те, який світ отримають люди, які вірують у Спасителя і Господа Бога. Як і Марко, він
розпочинає опис земного шляху Христа не з дитинства, а з Його
хрещення. Текст Євангелія від Івана складається з 21 глави.
Переведені сучасної українською літературною мовою два
Євангелія полегшать непідготовленим читачам сприйняття текстів.
199. Збавдень В. М. Благодатний час. Історія парафії
Української православної Церкви Київського Патріархату в
селі Верба Дубенського району Рівненської області /
В. М. Збавдень ; ред. В. Ногачевська. – Рівне : О. Зень, 2015. –
208 с. : іл.
Протоієрей Володимир Збавдень написав історичний нарис про
православну українську парафію Київського Патріархату у селі Верба
для того, щоб сучасне покоління зберегло і примножило славну історію свого села та святого храму, історію рідної православної парафії.
200. Корецький Свято-Миколаївський собор. Історія,
відродження, парафіяльна діяльність / ред.-упоряд.:
Л. Ярмолюк. – Рівне : О. Зень, 2014. – 272 с. : іл.
На сторінках багато ілюстрованої книги вперше висвітлюється
історія Свято-Миколаївського храму в м. Корець, подаються відомості
про священиків та причт собору. У виданні містяться копії документів,
фотографії священиків та парафіян у їхній діяльності тощо. Окрім того
коротко подано історію міста, описано храми різних християнських
конфесій, праведну і благочестиву діяльність Святого Миколая.
В історії Української Православної Церкви чимало трагічних
сторінок, зокрема в книзі описано період гонінь і репресій, яких
православні зазнали від комуністичного режиму в СРСР. І лише крах
останнього й утвердження Незалежної України призвели до укріплення віри, побудови нових храмів, співпраці Церкви і школи, армії,
інших інститутів громадянського суспільства.
201. Кузьменко В. Знайти світло в темряві ночі :
оповідання з Великої Книги / В. Кузьменко ; іл. Т. Кучер. –
Рівне : Живе слово, 2015. – 256 с.
202. Кузьменко В. Найти свет в темноте ночи : рассказы
из Большой Книги / В. Кузьменко ; ил. Т. Кучер. – Ровно :
Живое слово, 2015. – 256 с.
Оповідання з Великої Книги написані для дітей та дорослих, які
готові відкрити свої серця Богу й стати учнями Ісуса, Божого Сина. Ця
книжка про те, що кожен може навчитися жити так, щоб наш світ –
земне царство Бога – став схожим на Його Небесне Царство.
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203. Кузьменко В. Світлі надії : оповідання з Великої
Книги / В. Кузьменко. – Рівне : Живе слово, 2015. – 36 с.
204. Кузьменко В. Светлые надежды : рассказы из
Большой Книги / В. Кузьменко. – Ровно : Живое слово,
2015. – 36 с.
Книга містить 12 інтерактивних оповідань з Великої Книги. Це
невеличкі розповіді, коли читач стає учасником подій і взаємодіє з
головними героями. Розповідається про вічного Бога та про людей, які
жили дуже давно. Прочитавши оповідання, читач переконається, що є
Велика Світла Надія, яка допомагає жити, радіти й бути добрим і
щасливим.
205. МакШейн А. Сила віри : тлумачення Послання
Якова / А. МакШейн ; Янг П. Послання Юди : тлумачення /
П. Янг ; пер. з рос. О. Матвієвої. – Рівне : Живе слово, 2015. –
160 с.
Видання містить тлумачення двох новозавітних книг – Послання
Якова та Послання Юди.
206. Марстон П.
Божья
стратегия
в
истории
человечества / П. Марстон, Р. Форстер. – Ривне : М. Дятлик,
2014. – 296 с.
Автори у своїй книзі намагаються знайти відповідь на питання –
в чому заключається Божа стратегія спасіння в історії людства, яка
роль Ізраїлю і Церкви у Божому задумі в історичній та есхатологічний
перспективі. Читачам пропонується цілий ряд цікавих роздумів з
важних аспектів біблійного вчення.
Видання рекомендується у якості навчального матеріалу викладачам та студентам християнських семінарій, пасторам та всім зацікавленим темами Божого обрання, свободи волі людини та Божої
суверенності.
207. Павловська Н. Одвічний спадок : Почаївське подвір’я
Св. Успіння в Здолбунові – відтворення храму Св. Апостолів
Петра і Павла / Н. Павловська, Г. Янковська, О. Тищенко. –
Здолбунів ; Рівне : С. Б. Нестеров, 2013. – 64 с. : фотоіл.
Видання присвячене історії Свято-Успенської церкви (Почаївського подвір’я) в Здолбунові, збудованої 1913 року, знищеної 1963 року,
а також відбудові на місці цього храму із 2003 року сучасної церкви
Святих Апостолів Петра і Павла Української Православної Церкви
Київського патріархату. Книга містить багато фотографій.
208. Поліщук П. Наслідуючи Божі люблячі та вірні
шляхи. Біблійна та психологічна основа для шлюбу та
церковних взаємин / П. Поліщук ; голов. ред. І. Пасічник ;
ред. Л. Хмельковський ; пер. з англ. О. Онофрійчук. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.». – 380 с.
У книзі розглядаються такі питання: передумови, принципи, які
походять з Біблійного тексту, теології та психології; поєднання
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Біблійного богослов’я та психології; принципи, які застосовуються до
сімейного консультування і психотерапії та до людських відносин.
209. Райл Д. Ч. Практична релігія. Прості нотатки про
повсякденні обов’язки, переживання, небезпеку та привілеї
тих, хто сповідує християнство / Д. Ч. Райл ; пер. з рос.
О. Кошелевої. – Рівне : Живе слово, 2014. – 416 с.
Книга містить в собі цикл розділів про «практичну релігію» і
розглядає повсякденні обов’язки, небезпеку, переживання та привілеї
усіх тих, хто сповідує Христа й називає себе істинним християнином.
Для широкого кола читачів.
210. Сіббс Р. Очеретина надломлена і ґніт тліючий /
Р. Сіббс ; пер. з рос. П. Наконечного. – Рівне : Живе слово,
2015. – 112 с.
Головна тема цієї книги – навернення до Бога й духовні плоди як
наслідок цього навернення. Кожен християнин може перевірити
істинність свого благочестя. Автор показує, наскільки щирим або
лукавим може бути серце людини в питаннях релігії.
Для широкого кола читачів.
211. Уорд С. Життя віри / С. Уорд ; пер. з рос.
І. Костюченко. – Рівне : Живе слово, 2014. – 32 с.
У виданні Самюел Уорд підкреслює, що жити вірою – істинна
насолода і життя вірою доступне кожному.
Для широкого кола читачів.
212. Уотсон Т. Вечеря Господня / Т. Уотсон ; пер. с англ.
Д. Борис ; ред. О. Дробко. – Ровно : Живое слово, 2015. – 96 с.
У книзі всебічно та ґрунтовно викладено євангельське вчення
про Господню Вечерю.
Видання розраховано на широке коло читачів.
213. Хоул Ф. Б. Книга пророка Ісаї. Коментар / Ф. Б. Хоул ;
пер. з англ. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2014. – 192 с.
Книга містить тлумачення пророцтв Ісаї, що стосуються Ісуса
Христа та Божих планів для Ізраїлю в минулому та майбутньому, а
також їхнє застосування в сучасному християнстві.
Призначена для тих, хто вивчає Святе письмо.
214. Эдвардс Д. Грешники в руках разгневанного Бога /
Д. Эдвардс ; пер. с англ. О. Наделиной. – Ровно : Живое
слово, 2015. – 32 с.
Головна думка проповіді – надзвичайно тяжкий стан, в якому
перебуває грішник, його страждання у передчутті вічної агонії. Але
милість та благодать Божа сьогодні ще дають йому час, щоб покаятися
та бути спасенним.
Див. також №№ 82, 186, 215, 240, 272, 275.
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
215. Гуменюк С. М. Острозький православний традиціоналізм: світоглядні засади та орієнтири : монографія /
С. М. Гуменюк. – Рівне : НУВГП, 2013. – 192 с.
Монографію присвячено дослідженню історико-філософської
спадщини Острозької слов’яно-греко-латинської академії, першого в
Україні навчального закладу вищого типу.
Особливу увагу автор звертає на частину острозького
книжництва, яка сповідувала православну духовну традицію.
Феномен острозького традиціоналізму проаналізовано на тлі
історичних та соціокультурних процесів. З’ясовано його витоки,
світоглядні пошуки та орієнтири, які найбільшою мірою вплинули на
розвиток богословсько-персоналістичної концепції «внутрішньої
людини», яка відіграла важливу роль у формуванні моральнорелігійної парадигми українського філософського мислення.
Монографія розрахована на науковців, викладачів філософії та
історії, аспірантів, студентів, та усіх, хто цікавиться українською
історією та культурою.
216. Кралюк П. М. Історія філософії України : навч.
посіб. / П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2013. – 652 с. : іл.
У навчальному посібнику дається комплексний аналіз усіх етапів
формування історії філософії України, починаючи з античних часів і
завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української
та іноетнічних традицій філософствування на українських землях.
Використано широкий спектр знань з філософії, етики, естетики,
богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін.
217. Кралюк П. М. Острозька академія в філософській
культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник,
М. М. Якубович. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька
академія», 2014. – 482 с. : іл.
Монографія присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI–XVII ст.
На основі джерел, частина з яких була недоступна, автори підтверджують значимість надбань академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній України. Автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами
в Східній Європі.
На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та
іншими авторами, а також ренесансний гуманізм у творах Симона
Пекаліда та Яна Лотоса. Розкрито також філософсько-теологічні
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погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Висвітлено особливості подальшого розвитку традицій Острозької академії в Україні та за її межами.
Видання орієнтоване на філософів, богословів, викладачів,
студентів та усіх, кому небайдужі здобутки української філософської
думки.
218. Матвійчук А. В.
Екологічна
деонтологія:
філософсько-методологічне
осмислення
наукових
перспектив : монографія / А. В. Матвійчук. – Рівне : О. Зень,
2014. – 400 с.
Монографія присвячена філософсько-методологічному обґрунтуванню авторської концепції нової наукової дисципліни – екологічна
деонтологія. Розглянуто деонтологічні традиції в історії філософії та
ідейно-світоглядні передумови екодеонтології; сформульовано її
теоретичні та методологічні засади, розкрито філософсько-світоглядний зміст; досліджено практичні форми реалізації наукового потенціалу екологічної деонтології в сучасному соціокультурному просторі.
Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться
екологічною проблематикою сучасної практичної філософії.
Див. також №№ 246, 247.
Етика
219. Малахов В. А. Етика : курс лекцій / В. А. Малахов. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – 214 с.
У посібнику висвітлюються проблеми етики як теорії моральних
норм і цінностей і як дисципліни практичного мислення, зорієнтованого на конкретні запити сучасного людського життя. Розглядаються соціальні та особистісні аспекти моральності, моральні засади
людської свідомості, діяльності та спілкування. Проаналізовано низку
актуальних етичних проблем сьогодення, розкрито роль етики й
моралі в збереженні та утвердженні людяності.
Для студентів вищих навчальних закладів та усіх, кого цікавлять
проблеми етики.
Психологія
220. Карчевський І. Р.
Психологічні
проблеми
в
екстремальних ситуаціях (для студ. спец. «Психологія»
денної та заоч. форм навчання) : навч. посіб. /
І. Р. Карчевський. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2015. – 192 с.
Посібник пропонується студентам для отримання поглиблених
знань, вмінь та навичок в області психологічних проблем в екстремальних ситуаціях у відповідності до сучасних наукових уявлень.
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Здобуття таких знань та навичок складає важливе підґрунтя для
кваліфікованого вирішення практичними психологами широкого
спектру завдань в різних напружених та екстремальних умовах, в яких
потребується психологічна допомога постраждалим.
Див. також №№ 85, 208, 242, 243.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ
221. Ігор Свєшніков – археолог, історик, краєзнавець :
наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук.
б-ка ; уклад. Л. М. Малишева ; наук. ред. О. Л. Промська ;
відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2015. –
128 с. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).
Науково-допоміжний покажчик присвячений пам’яті відомого
археолога, історика, краєзнавця, доктора історичних наук Ігоря
Кириловича Свєшнікова.
У покажчику представлено відомості про наукові праці, статті,
архівні та неопубліковані документи І. К. Свєшнікова з 1946 по
2015 рр. та публікації про його життя і діяльність. Відображено також
монографії, колективні праці, довідкові видання, навчальні та
бібліографічні посібники, статті із наукових збірників, матеріали конференцій, журналів, продовжуваних і періодичних видань українською, російською та польською мовами.
Посібник призначений для науковців, істориків, археологів,
музеєзнавців, краєзнавців та всіх, хто цікавиться історико-археологічною спадщиною Рівненщини та спадщиною великого вченого.
222. Книга Рівненщини 2014 : анот. кат. вид. : (з фондів
Рівнен. обл. універс. наук. б-ки). Вип. 12 / Рівнен. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад. та ред.: Л. Г. Сахнюк ; наук. ред.:
О. Л. Промська; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин.
обереги, 2015. – 78 с. : іл.
12-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2014»
інформує читачів про щорічні надходження до фонду Рівненської
обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на
Рівненщині, а також опублікованих протягом року за межами області
книг місцевих авторів та видань про край.
Включено також книги минулого року, які надійшли до бібліотеки вже після виходу попереднього випуску каталогу.
У виданні містяться бібліографічні описи книг та анотації до них
(всього 242 позиції). Окремою кольоровою вставкою подаються копії
частини обкладинок із зазначенням номерів позицій видань у каталозі.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам бібліотек,
книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто цікавиться
книжковою продукцією краю.
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223. Пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіальні дошки
Рівненської області : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен.
обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. М. Малишева,
Н. М. Кожан ; наук. ред.: О. Л. Промська, О. П. Прищепа ;
ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. –
Рівне : Волин. обереги, 2015. – 186 с.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений
пам’яткам історії та культури Рівненської області.
У пропонованому виданні з найбільшою повнотою відображені
відомості про документи, опубліковані з 1950-х рр. і до теперішнього
часу. Вміщено інформацію про пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіальні та анотаційні дошки, розміщені у населених пунктах Рівненської області.
Покажчик адресований історикам, краєзнавцям, журналістам,
викладачам, студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться
історією краю, його літературним та суспільним життям в історичній
ретроспективі.
224. РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посіб. / уклад.:
С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, Л. В. Ковальчук [та ін.] ; за
заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне : РДГУ, 2015. – 371 с. : іл. –
(Науковий літопис ; т. 2).
У бібліографічному посібнику зібрано та систематизовано відомості про творчий і науковий доробок вчених Рівненського державного гуманітарного університету, який нараховує понад 1600 друкованих праць, що вийшли окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках і періодиці. Наукові школи представлені
окремими розділами. До посібника включено також літературу про
наукову та громадську діяльність науковців.
Посібник розрахований на широке коло науковців, аспірантів,
працівників науково-методичних центрів, наукових бібліотек, педагогів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами історії педагогічної,
теоретико-методичної та навчально-виховної діяльності.
225. Сторінками
історії:
Рівненський
державний
гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях
(1940–2015) : [75-річчю РДГУ присвячується] : наук.-допом.
бібліогр. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ.
гуманіт.
ун-т,
Наук.
б-ка
;
уклад.
С. Н. Грипич,
А. М. Буравкова [та ін.] ; за заг ред. С. Н. Грипич. – Рівне :
РДГУ, О. Зень, 2015. – 400 с.
У науково-допоміжному бібліографічному посібнику зібрано та систематизовано бібліографічні відомості про основні періоди становлення,
розвитку та діяльності Рівненського державного гуманітарного університету – центру вищої гуманітарної освіти, науки, мистецтва та культури.
Посібник адресовано широкому колу науковців, педагогів, студентів, працівникам бібліотек.
Див. також №№ 263–266.
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ДОДАТОК
Видання, що продовжуються
226. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва
«Афіна» каф. культурології / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
наук. ред., голов. ред. та упоряд.: В. Г. Виткалов. – Рівне :
РДГУ, 2014. – Вип. 14. – 256 с.
У наукових статтях розглянуто такі питання: етнокультурні
процеси в Україні та європейський контекст, теоретико-методологічні
проблеми культури, педагогічні проблеми сучасної вищої школи,
форми вияву мистецтва.
227. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої
історії : наук. зап. РДГУ / редкол.: Р. Постоловський (голов.
ред.), Л. Шелюк, В. Шеретюк [та ін.]. – Рівне : О. Зень,
2014. – Вип. 25. – 313 с.
У наукових статтях розкриваються проблеми історії України у
науковому, історико-краєзнавчому дискурсах, питання всесвітньої
історії і міжнародних відносин, проблеми джерелознавства та історіографії.
Для науковців, істориків, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів,
які поглиблено вивчають історію.
228. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за ред.
П. А. Ричкова. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – Вип. 4. – 140 с. : іл.
У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження
пам’яток архітектури та містобудування Волині. Матеріали багато
проілюстровані. Більшість світлин і креслень публікується вперше.
Призначений для наукових працівників, архітекторів, реставраторів архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та студентів.
229. Вісник
Національного
університету
водного
господарства та природокористування : зб. наук. пр. : екон.
науки / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ;
редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна,
Є. Г. Герасимов, Е. Хаммонд [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. –
Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1 (65). – 506 с.
У збірнику опубліковано наукові статті з економічних наук.
Призначений для наукових працівників, інженерів, викладачів,
аспірантів та студентів ВНЗ.
230. Вісник
Національного
університету
водного
господарства та природокористування : зб. наук. пр. : с.-г.
науки / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ;
редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2014. – Вип. 1 (65). – 144 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій, агроґрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів.
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Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів та
студентів ВНЗ.
231. Вісник
Національного
університету
водного
господарства та природокористування : зб. наук. пр. : техн.
науки / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ;
редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2014. – Вип. 1 (65). – 562 с.
232. Вісник
Національного
університету
водного
господарства та природокористування : зб. наук. пр. : техн.
науки / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ;
редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2014. – Вип. 2 (66). – 368 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства.
Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та
студентів ВНЗ.
233. Волинська
книга:
історія,
дослідження,
колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культур. заповід.
м. Острога ; Музей кн. та друкарства ; упоряд.: М. П. Манько,
С. В. Позіховська ; ред. М. П. Манько [та ін.]. – Острог : Видво Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – Вип. 3. – 248 с.
До збірника увійшли матеріали Третьої наукової конференції
«Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування», яка відбулася 10 грудня 2015 р. в м. Острог Рівненської області до 30-річчя
відкриття Музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника Острога.
234. Інва.net : інформ. бюл. для людей з особливими
потребами / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; кер. проекту,
голов. ред. Р. М. Щербан ; ред. О. Промська. – Рівне : Волин.
обереги, 2015. – Вип. 30. – 78 с. : іл.
30-ий випуск щорічного бюлетеня для людей з обмеженими
можливостями присвячений проблемам наркоманії. Крім статей та
інтерв’ю з лікарями-наркологами та психологами у бюлетені містяться
відомості про лікувальні установи та реабілітаційні центри.
В рубриці «Нове в законодавстві» подаються зміни до законів
України. Рубрика «Консультує спеціаліст» містить роз’яснення начальника управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України в
Рівненській області О. О. Бойка про зміни в порядку виплати пенсій.
Надається детальна консультація про новий механізм надання житлових
субсидій, інструкції про заповнення бланків та зразок заповнення заяви.
Читачі також зможуть отримати інформацію служби зайнятості,
дізнатися про життя та творчість людей, які долають труднощі та
перепони долі і досягають успіху, т. ін. Далі у вже відомих читачу
рубриках кожний знайде для себе цікаву або корисну інформацію.
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235. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т ; упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.:
О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2015. – Вип. 1. – 288 с.
До збірника увійшли наукові праці з теорії і методики виховання.
Статті спрямовані на багатоаспектне висвітлення основних напрямів,
сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховного процесу.
236. Літопис Березнівщини : наук. зап. Березнів. краєзн.
музею / ред. кол.: А. Українець, Г. Охріменко. – Рівне :
О. Зень, 2015. – Вип. 2. – 192 с.
У науковому збірнику опубліковані матеріали, які відображають
сучасний стан досліджень частини території українського Полісся –
Березнівщини: праці науковців, краєзнавців та польові матеріали,
зібрані під час археологічних та фольклорно-етнографічних експедицій.
Видання розраховане на істориків, археологів, етнологів, фольклористів, мистецтвознавців, етномузикологів, учителів, студентів та широке коло шанувальників історичної та етнокультурної спадщини
Полісся.
237. Науковий
вісник
Рівненського
державного
гуманітарного університету / редкол.: М. М. Гон (голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 12 : Панорама
політологічних студій. – 308 с.
У збірнику опубліковано статті з теорії, історії та методології
політичної науки, зовнішньої політики і міжнародних відносин,
політичних інститутів та процесів, а також дослідження в області
політики пам’яті.
Адресовано фахівцям з політології та всім, хто цікавиться політичною наукою.
238. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. пр. /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: [І. Д. Пасічник (голов.
ред.)], Дем’янчук О. І. [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2015. – Вип. 28. – 166 с.
У збірнику опубліковані статті з проблем економічних наук,
менеджменту та маркетингу, актуальних питань розвитку економіки
праці та розвитку і функціонування фінансової системи України, реформування бюджетної та податкової системи, фінансово-кредитних
відносин України, сучасних проблем теорії і практики обліковоаналітичного забезпечення суб’єктів господарювання, актуальних
питань економіко-математичного моделювання та інформаційних
технологій.
Може бути корисними для наукових працівників, викладачів,
студентів економічних факультетів ВНЗ, працівників державного
управління, фінансово-кредитних установ та підприємницьких
структур.
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239. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство» : зб.
наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: [І. Д. Пасічник
(голов. ред.)], С. І. Жилюк, П. М. Кралюк [та ін.]. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 11. – 202 с.
240. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство» : зб.
наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: [І. Д. Пасічник
(голов. ред.)], С. І. Жилюк, П. М. Кралюк [та ін.]. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – Вип. 12. – 216 с.
Збірники наукових праць містять результати досліджень з
історичного релігієзнавства, які розкривають проблему значення
релігійного чинника в контексті суспільних і світоглядних трансформацій.
241. Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Культурологія» : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов.
ред.), Д. М. Шевчук [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2015. – Вип. 16 : Проблеми культурної
ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали
VIII міжнар. наук. конф. (м. Острог, 24–25 квіт. 2015 р.). –
388 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються різні
аспекти культурної ідентичності. Звертається увага на сучасні стратегії
та проблеми ідентичності в Україні. Визначаються проблеми релігійної та політичної ідентичності, питання ідентичності в українській і
європейській культурах тощо. Матеріали збірників можуть бути
використані в подальших дослідженнях, а також при вивченні
культурологічних, історичних та філософських дисциплін.
242. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов.
ред.), Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна [та ін.]. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – Вип. 1. – 280 с.
У збірнику висвітлено актуальні проблеми, пошуки і знахідки у
різних сферах теорії і практики психологічної науки.
Рекомендовано науковцям, викладачам, учителям, методистам, студентам та всім, хто цікавиться питаннями розвитку психологічної науки.
243. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка».
Темат. вип. : «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід» : зб. наук. пр. /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов.
ред.), Р. В. Каламаж, В. М. Жуковський [та ін.]. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 27. – 172 с.
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У збірнику наукових праць висвітлено актуальні проблеми
духовно-морального виховання. Проаналізовано теоретичні засади,
методологію виховання, вітчизняний та зарубіжний досвід його
реалізації.
Рекомендовано науковцям, викладачам, учителям, студентам та всім,
хто цікавиться духовно-моральним вихованням молодого покоління.
244. Наукові
записки
Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». Темат.
вип. : «Реабілітація активних осіб на основі християнської
психології» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.:
І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, В. М. Жуковський [та ін.]. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2014. – Вип. 31. –
212 с.
У збірнику наукових праць висвітлено досвід реабілітації осіб,
залежних від психоактивних речовин, в реабілітаційних центрах
України з використанням потенціалу християнської психології. Проаналізовано теоретико-методологічні засади реабілітаційного процесу,
відповідний вітчизняний та зарубіжний досвід.
Рекомендовано науковцям, педагогам, студентам, співробітникам реабілітаційних центрів.
245. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: В. В. Максимчук,
Х. М. Карповець ; голов. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – Вип. 57. – 254 с.
До збірника увійшли статті вітчизняних науковців, присвячені
проблемам сучасної української мови, ідіостилістики, термінознавства, діалектології, культури мови і мовлення, когнітивної лінгвістики,
методики викладання української мови в загально-освітній і вищій
школі, українського літературознавства.
Для науковців, викладачів, аспірантів, учителів-практиків,
студентів-філологів.
246. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія «Філософія» : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов.
ред.), П. М. Кралюк, М. О. Зайцев [та ін.]. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – Вип. 17. – 170 с.
247. Наукові записки Національного
університету
«Острозька академія». Серія «Філософія» : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол. : І. Д. Пасічник (голов.
ред.), П. М. Кралюк, М. О. Зайцев [та ін.]. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2015. – Вип. 18. – 136 с.
У збірниках осмислюються актуальні філософські проблеми.
Аналізуються історико-філософські, культурно-філософські та естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох.
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Матеріали збірників можуть використовуватися для подальших
досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.
248. Наукові
записки
[Рівненського
обласного
краєзнавчого музею] : [зб. наук. пр.] / Рівнен. обл. краєзн.
музей ; ред. кол.: О. С. Булига, В. Д. Луц, О. С. Романчук. –
Рівне : М. Дятлик, 2015. – Вип. 13, ч. 1. : Матеріали наук.
конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Кириловича
Свєшнікова. – 292 с. : іл.
У науковому збірнику опубліковано матеріали, присвячені 100річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова, а також
наукові дослідження з питань археології та історії козацької доби в
Україні.
Видання розраховане на викладачів, істориків, культурологів,
етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників та студентів.
249. Наукові
записки
[Рівненського
обласного
краєзнавчого музею] : [зб. наук. пр.] / Рівнен. обл. краєзн.
музей ; ред. кол.: О. С. Булига, В. Д. Луц, О. С. Романчук,
О. В. Морозова. – Рівне : М. Дятлик, 2015. – Вип. 13, ч. 2. –
190 с. : іл.
У науковому збірнику опубліковано матеріали наукових досліджень з питань краєзнавства та музейної справи Волині.
Видання розраховане на викладачів, істориків, культурологів,
етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників та студентів.
250. Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен.
держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ;
редкол.: С. С. Пальчевський (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2014. – Вип. 10 (53). – 202 с.
Збірник наукових праць містить статті за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інклюзивної
освіти у дошкільних навчальних закладах», яка відбулася у Рівному
28-29 листопада 2014 р., та інші статті із загальноосвітніх проблем
формування особистості, інформаційно-комунікаційних та інших
інноваційних освітніх технологій, історичного досвіду навчання та
виховання у дошкільних, загальноосвітніх і ВНЗ тощо.
Матеріали можуть бути корисними для науковців, практичних
працівників, вихователів та вчителів, викладачів та студентів ВНЗ.
251. Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен.
держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ;
редкол.: В. В. Вербець (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ,
2015. – Вип. 11 (54). – 248 с.
Збірник наукових праць містить статті за матеріалами першої
регіональної науково-практичної конференції «Оптимізація процесу
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навчання іноземних мов у закладах освіти гуманітарного та технічного
напрямів», організованої Рівненським державним гуманітарним
університетом і Національним університетом «Острозька академія» 22
квітня 2015 р. Також вміщено статті із загальноосвітніх проблем
формування особистості, використання особистісно зорієнтованих,
інтерактивних, інформаційно-комунікаційних й інших інноваційних
освітніх технологій, історичного досвіду навчання та виховання у
дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.
Матеріали можуть бути корисними для науковців, практичних
працівників, вихователів та вчителів, викладачів та студентів ВНЗ.
252. Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.культур. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во
«Спадщина» ім. кн. Острозьких ; ред. кол.: М. Манько,
М. Данилюк, Т. Глушман, М. Бендюк ; упоряд.: М. Манько. –
Острог : Свинарчук Р. В., 2014. – Вип. 7. – 378 с. : іл.
До збірника увійшли матеріали Дванадцятої наукової конференції «Острозькі краєзнавчі читання», яка відбулася 5 червня 2014 р.
в м. Острог Рівненської області до 90-річчя з дня народження
історика-краєзнавця й освітянина, директора Острозького краєзнавчого музею в 1965–1968 рр., організатора товариства «Спадщина»
та ініціатора відроження Острозької академії Петра Андрухова (1924–
1996).
253. Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.культур. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во
«Спадщина» ім. кн. Острозьких ; ред. кол.: М. Манько,
М. Данилюк,
Т. Глушман,
О. Гладуненко
;
упоряд.:
М. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 9. –
232 с. : іл.
До збірнику увійшли матеріали Тринадцятої наукової конференції «Острозькі краєзнавчі читання», яка відбулася 11 червня 2015 р.
в м. Острог Рівненської області і була присвячена пам’яті острозького
краєзнавця, археолога, етнографа Олександра Романчука (1949–2014)
254. Панорама політичних студій: наук. вісн. Рівнен.
держ. гуманіт. ун-ту / редкол.: М. М. Гон (голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 13. – 311 с.
У збірнику містяться статті з методології політичної науки,
зовнішньої політики та міжнародних відносин, політичних інститутів
та процесів, а також дослідження в області політики пам’яті.
Збірник адресований фахівцям з політології та всім, хто
цікавиться політичною наукою.
255. Психолого-педагогічні
основи
гуманізації
навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. /
Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука ; ред.
кол.: А. С. Дем’янчук (голова) [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ
ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – Вип. 2 (12). – 346 с.
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У збірнику містяться наукові статті викладачів Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука,
інших ВНЗ та установ з питань дослідження ролі та місця системи
педагогічної освіти, фізичного виховання, спорту та здорового способу
життя у підготовці молодого покоління та формування громадянських
цінностей як основи демократичного суспільства.
256. Психолого-педагогічні
основи
гуманізації
навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. /
Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука ; ред.
кол.: А. С. Дем’янчук (голова) [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ
ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – Вип. 1 (13). – 342 с.
У збірнику подано наукові статті викладачів Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука,
інших ВНЗ та установ з питань місця системи педагогічної освіти,
фізичного виховання, спорту та здорового способу життя у підготовці
молодого покоління та формування громадянських цінностей як
основи демократичного суспільства, дослідження ролі України в
перемозі над нацизмом в Другій світовій війні, літературної спадщини
Уласа Самчука, математичного і комп’ютерного моделювання.
257. Психолого-педагогічні
основи
гуманізації
навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. /
Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука ; ред.
кол.: А. С. Дем’янчук (голова) [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ
ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – Вип. 2 (14). – 470 с.
258. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди : зб. наук. пр. / Нац. ун-т водн. госп-ва та
природокористування ; відп. ред.: Є. М. Бабич [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 30. – 544 с.
259. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди : [до 100-річчя Нац. ун-ту водн. госп-ва та
природокористування. До 30-річчя створення каф. Технології будів. виробів та матеріалознавства] : зб. наук. пр. /
Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування ; відп. ред.:
Є. М. Бабич [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 31. – 560 с.
Наведено нові результати фундаментальних та прикладних
досліджень в області будівельних матеріалів та технологій їхнього
виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методи розрахунку. Висвітлені окремі питання розрахунків та підсилення будівельних конструкцій, будівель і споруд.
31 випуск містить матеріали ІХ науково-технічного семінару
«Шляхи ресуро- та енергозбереження при виробництві в’яжучих,
бетонів та розчинів» (Рівне, 2015).
Збірники призначені для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій і виробничих підприємств, будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напряму.
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260. Студентський вісник Національного університету
водного господарства та природокористування / Нац. ун-т
водн.
госп-ва
та
природокористування
;
редкол.:
В. С. Мошинський (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП,
2014. –
Вип. 1 (1). – 328 с.
Вип. 2 (2). – 195 с.
У збірниках опубліковані наукові статті студентів з раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства, економіки, права.
Призначений науковим працівникам, інженерам, аспірантам та
студентам навчальних закладів.
261. Тези наукових робіт : 2015 / Упр. освіти і науки
Рівнен. ОДА, «Рівнен. Мала Акад. наук учн. молоді» Рівнен.
ОДА ; ред. рада: Г. М. Таргонський, Р. М. Постоловський [та
ін.] ; упоряд.: О. А. Андрєєв, А. С. Данчук [та ін.]. – Рівне :
А. Брегін, 2015. – 198 с.
У збірці представлено тези наукових робіт учасників ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук України, який проводився Управлінням освіти і науки Рівненської ОДА та Рівненською Малою Академією наук учнівської молоді у 2015 р. в м. Рівне.
Учасники представили наукові дослідження у 63 секціях 12
наукових відділень та виконали контрольні завдання з 12 базових
дисциплін.
Видання має на меті привернути увагу молоді, педагогічних
працівників, викладачів ВНЗ, широких кіл громадськості до науководослідницької діяльності учнівської молоді.
262. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи
розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. унту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; ред. кол.: В. Г. Виткалов
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 20 : у 2 т.
Т. 1. – 342 с.
Т. 2. – 274 с.
У збірниках вміщено статті науковців, у яких розглядається
історико-мистецька проблематика переважно західноукраїнських
земель. Певна частина матеріалів висвітлює теоретико-методологічні
проблеми українського мистецтва.
В обох випусках окремий розділ складають повідомлення, огляди
та рецензії.
Для науковців, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться
вітчизняною історико-мистецькою спадщиною.
Див. також №№ 44, 178.
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Видання Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки (неопубліковані)
263. Література
до
знаменних
і
пам’ятних
дат
Рівненщини на 2016 рік : реком. покажч. літ. / Рівнен. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ;
наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.:
В. П. Ярощук. – Рівне, 2015. – 52 с.
У покажчику відображено матеріали про ювілейні і пам’ятні дати
2016 року у громадсько-політичному та культурному житті Рівненської
області.
Після переліку знаменних та пам’ятних дат містяться інформаційні довідки та рекомендовані списки літератури про видатних
діячів, про Успенську (Омелянівську) церкву в Рівному і Рівненську
обласну бібліотеку для юнацтва.
264. Нова література з питань економіки, програмування, екології за ... : поточ. список літ. / Рівнен. обл.
універс. наук. б-ка ; склала Н. М. Литвиненко ; ред.
З. М. Тирак. – Рівне, 2015. –
IV кв. 2014 р. – 21 с.
І кв. 2015 р. – 27 с.
ІІ кв. 2015 р. – 23 с.
ІІІ кв. 2015 р. – 20 с.
У списках відображені нові надходження у відділ інформації та
документів виробничої тематики Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки літератури з питань економіки, програмування,
екології (книги та статті з газет і журналів), які надійшли протягом 4
кварталу 2014 р. та 1–3 кварталів 2015 р.
265. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. за ... / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд.:
Л. Каленюк ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне, 2015. –
IV кв. 2014 р. – 140 с
І кв. 2015 р. – 149 с.
ІІ кв. 2015 р. – 150 с.
ІІІ кв. 2015 р. – 120 с.
У покажчик включено відомості про статті з газет і журналів та
книги з питань краєзнавства, що надійшли до Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки у 4-му кварталі 2014 р. та 1–3
кварталах 2015 р.
Покажчик розрахований на краєзнавців, викладачів, студентів та
на всіх, хто цікавиться краєзнавством або пропагує літературу про
рідний край.
266. Новини сільськогосподарської літератури : поточ.
список літ. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; склала
Р. О. Гірак ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2015. –
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IV кв. 2014 р. – 38 с.
І кв. 2015 р. – 21 с.
ІІ кв. 2015 р. – 32 с.
ІІІ кв. 2015 р. – 29 с.
Щоквартальні списки літератури відображають надходження
літератури сільськогосподарської тематики у фонд Рівненської
обласної універсальної наукової бібліотеки (книги та статті з газет та
журналів), які надійшли протягом 4 кварталу 2014 року та 1–3
кварталів 2015 р.
Література, що вийшла за межами області
(твори місцевих авторів та книги про край)
267. Дикобраз В. Семантика наших прикрас / В. Дикобраз ;
Ю. Матевощук (відп. ред). – Тернопіль : Крок, 2015. – 96 с.
Вікторія Дикобраз відома в Рівному як поет, редактор, керівник
організації «Література.RV», фіналістка «Молодої Республіки Поетів2014», організатор культурних подій у Рівному та інших містах
України, непересічна і обдарована людина.
Нова збірка поезій Вікторії захоплює з першої сторінки.
Верлібр – жанр тонкий, не всі можуть ним володіти. Якщо за майстерними римами може сховатися ремісник, то у верлібрі відразу відчувається, де справжній дар, а де фальш. У віршах Вікторії – талант,
розум і тонка, чуттєва душа. У спектрі її тем – усі кольори життя: від
сірих і похмурих до яскравих і радісних.
Книга розрахована на широке коло поціновувачів поезії.
268. Князі Острозькі / під наук. ред. І. Тесленка,
В. Строля (голов. ред.), О. Кір’ятська (літ. ред.) [та ін.]. – К. :
Балтія Друк, [2015]. – 280 с. : іл.
Великоформатне видання високої поліграфічної якості містить
розлогий матеріал про князів Острозьких за такими розділами:
«Походження і родовід Острозьких», «Великий полководець князь
Костянтин Іванович», «Василь-Костянтин Острозький – «некоронований король», «Жінки роду Острозьких», «Mundus magnus» Острозьких і нащадки князів на Острозі», а також роботи І. Тесленко «Спадщина дому Острозьких», «Нащадки князів на Острозі».
Текстовий матеріал супроводжується чисельними ілюстраціями.
Книга розрахована на істориків, краєзнавців та всіх, хто зацікавлений історією краю та України.
269. Макарчук С. А. Побачене, почуте, пережите :
мемуарні мініатюри / С. А. Макарчук ; ред. Р. Тарнавський. –
К. : Атіка, 2015. – 220 с.
Степан Арсентійович Макарчук (1930–2014), уродженець
Рівненщини – відомий історик, вчений-етнограф, Заслужений діяч
науки і техніки України, професор, який окреслив життєву дорогу для
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тисяч випускників Львівського університету, автор наукових і
навчальних видань з історії та етнографії.
Книга мемуарів, у якій описуються випадки з життя
С. А. Макарчука від 30-х років ХХ століття до сьогодення, містить
інформацію про минуле відповідно до особистого сприйняття автором
подій і явищ саме у ті часи, коли ті мали місце. Автор у своїх
спостереженнях за вчинками інших людей, у відображенні суспільнопобутової атмосфери життя країни, окремих колективів і груп людей
прагнув уникати їхніх оцінок з позицій сьогодення. Видання є цінним
саме об’єктивним, некон’юнктурним поданням матеріалу.
270. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. /
Є. В. Крикавський, І. О. Дейнега [та ін.]. – Л. : Вид-во Львів.
політехніки, 2014. – 380 с. – (Серія «Світ маркетингу і
логістики» ; вип. 8).
У книзі розглянуто теоретичні, практичні та методологічні
аспекти управління маркетингом: місце маркетингу в системі управління підприємством, зміст категорій маркетингового менеджменту та
основні методи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту, засади
формування ефективних служб маркетингових структур, характеристика типових інтегрованих організаційних структур тощо.
271. Наукові дослідження молоді : матеріали VI Звіт.
наук.-практ. конф. студ., аспірантів та викл., м. Дубно,
27 берез. 2014 р. / редкол.: О. П. Постельжук (відп. ред.) ;
О. Г. Мурашин, А. А. Попов [та ін.]. – К. : Ун-т «Україна»,
2014. – 244 с.
У збірнику представлені матеріали VI Звітної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та викладачів «Наукові
дослідження молоді – 2014». У них розкриті питання щодо реформування національної економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях,
визначаються правові проблеми реалізації антикризових заходів в
Україні, гуманітарні особливості розвитку суспільства в умовах
глобалізації.
272. Никон ігумен (Гайдай О. А.). Історія СвятоГеоргіївського монастиря на Козацьких Могилах / Никон
ігумен (О. А. Гайдай) ; за ред. архімандрита Олексія
(Мензатюка). – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 160 с. : іл.
Православний монастир-скит, заснований на Козацьких
Могилах у 1914 р., має свою історію, свої здобутки, втрати. За столітню
історію були часи зростання, розвитку, запустіння, знищення та
відродження. Про все це розповідається у праці отця Никона, яку
підготував до видання архімандрит Олексій (Мензатюк).
У цій книзі доводиться, що Козацькі Могили – це духовна
святиня України, православний монастир, місце прочанства для
кожного свідомого українця, місце покаяння.
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Видання здійснено на добру пам’ять про автора – приснопам’ятного ігумена Никона (Гайдая) та присвячується 100-літтю з дня
освячення духовно-меморіального комплексу «Козацькі могили» та
заснування Свято-Георгіївської обителі (1914–2014).
273. Ольховський І.
Засновник
УПА
(1941–1943).
Сторінки непрочитаного життєпису Тараса Бульби-Боровця /
І. Ольховський. – К. : Гарт, 2015. – 336 с. : іл.
Намагаючись розібратись у неоднозначних оцінках особистості
Тараса Бульби-Боровця, Іван Ольховський проаналізував численні
архівні матеріали, документи, публікації, спогади та свідчення
очевидців і учасників подій та спробував відтворити максимально
об’єктивний портрет засновника УПА. Автор детально подає життя
героя від його народження на Костопільщини до поховання на
українському меморіальному кладовищі Бавид-Брук у травні 1981 р.
Книга буде цікава всім, хто небайдужий до історії України.
274. Рогашко А. Осіннє рондо місячної ночі : роман /
А. Рогашко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 208 с.
«Осіннє рондо місячної ночі» – це перша книга письменниці з
Рівного, однак можна впевнено сказати, що вона буде користуватися
великим попитом у читачів. Неочікувано чарівний, навіть магічний
сюжет залишає світле враження.
Як написав про роман письменник Степан Процюк, це «яскрава і
зворушлива історія любовної одержимості, що творить чудо. Люди
віднаходять своє минуле, переступаючи через морок часу. Люди, що
вірують у любов, врешті відшукують її поміж майже повсюдним
мерехтінням байдужих сердець і облич».
275. Рожко В.
Преосвященний
Платон,
єпископ
Рівненський і Крем’янецький : монографія / В. Є. Рожко. –
Луцьк : Волин. обл. друк., 2015. – 168 с.
Представлена праця – це ще одна ґрунтовна спроба автора
відродити пам’ять про події, пов’язані з історією становлення
Української Автокефальної Церкви. У центрі дослідження – постать
Преосвященного Платона (Артем’юка), єпископа Рівненського і
Крем’янецького, який довгий час залишався невідомим для більшості
українців. Наприкінці 1943 – на початку 1944 р. разом з з єпископатом
ПАУЦ залишив рідну землю. Автор книги детально розповідає про
його життєвий шлях та розкриває роль, яку він відіграв в УАПЦ в
еміграції.
276. Сила рідного кореня / упоряд. Ю. С. Гусар ; [ред.
М. Ф. Брозинський]. – Чернівці : Місто, 2015. – 144 с. :
фотоіл. – (Серія «Золоті імена Буковини»).
У виданні розповідається про життєвий і творчий шлях Миколи
Васильовича Кривого – голови спостережної ради Рівненської телерадіокомпанії «Сфера ТВ», заслуженого журналіста України, члена
Національної спілки журналістів України, письменника, громадсько77

політичного та культурного діяча, телеведучого, лауреата Всеукраїнської літературної премії імені Миколи Чабанівського.
Збірка подає відомості про окремо видані та опубліковані у
періодиці та пресі твори письменника, відгуки друзів та колег Миколи
Васильовича.
Видання ілюстроване світлинами.
277. Форманчук О. 2014-й / О. Форманчук ; літ. ред.
П. Гуменюк. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 40 с.
«2014-й» – це автобіографічна книга про життя звичайної
людини в буремний для країни рік. Це майже три десятки віршів,
кілька життєписів про земляків поета та яскраві картини духовного
життя його рідного села. Є у книзі і спогади про дитинство, які
органічно вплітаються в загальну канву книги.
278. Фотовернісаж на Покрову 2014 : IХ міжнар. салон
худож. фотогр. : [фотоальб.] = Pokrova Photovernissage 2014 :
IХ International Salon of Art Photography : [the album of photo] /
[авт. проекту; дизайн альб. О. Харват ; пер. М. Цьомик]. – [К. :
ВД «АДЕФ Україна»], 2014. – 184 с.
«Фотографія об’єднує! Все, що сприяє культурно-духовному
розвитку – працює проти війни!» – девіз ІХ Міжнародного салону
художньої фотографії «Вернісаж на Покрову», який відбувся в місті
Рівному. Головна нагорода – Гран-Прі «Птах, що летить» – присуджений автору серії картин в темі природи Eng Siong Yeo з Сінгапуру.
У альбомі містяться найкращі з представлених на конкурсі
фоторобіт, у яких митці демонструють високу майстерність та професійність. Зафіксовані ними неповторні миті життя, незвичайний
ракурс – вражають та заворожують глядача, спонукають дивитися на
цей багатогранний та дивовижний світ іншими очима.
279. Ящук В. Радивилів у перегуках віків / В. Ящук. –
Броди : Просвіта, 2014. – 260 с. : іл.
Книга знайомить з яскравими сторінками історії міста
Радивилова і Радивилівського району на Рівненщині. Це видання,
доповнене статтями, окремими фактами та документами, присвячене
450-річчю від першої письмової згадки про місто. Радивилів – назва із
перших письмових згадок, згодом вона змінилася на Радзивилів, у
1940–1993 роках місто мало назву Червоноармійськ.
***
280. Polisczuk J. Ukraińskie rozstaje studia / J. Polisczuk ;
red. J. Ławski, M. Siedlecki. – Białystok : Alter Studio, 2015. –
175 s. – (Seria «Przełomy/Pogranicza» X. Studia Literackie
nr. XI ).
Ярослав Поліщук у своєму дослідженні представляє вибрані
проблеми української літератури від епохи романтизму до сучасності.
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Художня література досліджена з погляду на її відкритість світу,
відношення до традицій та впливу інших культур.
Він звертається до постатей Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі
Українки, Василя Стефаника, Василя Стуса, Григорія Чубая, Сергія
Жадана, Ліни Костенко, Оксани Забужко та інших.
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