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Від укладача
Ще 19 листопада 2013 року Постановою Верховної Ради України
№ 695-VII було схвалено РЕКОМЕНДАЦІЇ парламентських слухань на
тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні».
У Постанові відмічались відсутність державної науково обґрунтованої стратегічної політики, зорієнтованої на системний розвиток
українського книговидання, втрата більшістю населення України інтересу до читання різножанрової вітчизняної літератури та недооцінка
державою виняткової ролі книги у процесі розвитку людини. Наголошувалось, що однією з причин інтелектуальної та культурної деградації
українського суспільства є неналежна увага держави до книги як інструмента формування особистості, громадянина, врешті-решт – нації.
Від стану вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження
безпосередньо залежить робота бібліотек по забезпеченню інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних, інтелектуальних та інших
потреб громадян України. Фінансування бібліотек на сьогодні не відповідає потребам і запитам користувачів та вимагає значного системного
оновлення. Обмежене поповнення бібліотечних фондів зменшує можливості громадян для реалізації їхніх конституційних прав на вільний
доступ до інформації, до надбань вітчизняної та світової літератури,
науки і культури та негативно позначається на моральному, культурному, інтелектуальному розвитку українського народу.
Причиною того, що більшість видань, які виходять друком в
Україні, є інтелектуально-культурним продуктом, недоступним для пересічного громадянина, є відсутність належного фінансування бібліотек.
Доручена Міністерству культури України розробка Державної
цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної
видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки і внесення у Державний бюджет України на 2014 рік та наступні роки кошти на її
реалізацію, що створювало б умови для стабільного комплектування
бібліотек вітчизняною книговидавничою продукцією, вочевидь «пробуксовують» у зв’язку із економічною стагнацією та перманентною нестабільністю в Україні.
Дещо краще йдуть справи з надходженням місцевих видань завдяки
отриманню бібліотекою обов’язкового примірника. Однак з 63 суб’єктів
книговидавничої галузі Рівненщини далеко не всі надсилають свої видання.
Тим не менш до каталогу включено 277 назв видань, одержаних
протягом 2013 року. Оскільки деякі однойменні випуски описано під
одним номером, фактично отримано 303 назви (у 2012 – 340 назв).
У 2013 році загальні надходження складали 4030 назв, що на 437
менше ніж у 2012 році (4467). Частка місцевих надходжень від загальної
кількості назв порівняно з минулим роком також дещо зменшилась і
складає 7,52% (2012 – 7,61%).
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Найбільше назв надійшло від Національного університету водного
господарства та природокористування – 51 (2012 р. – 87). На другому
місці Національний університет «Острозька академія» – 38 (26), за ними –
«Живое слово» («Живе слово») – 34 (19), видавець М. Дятлик – 30 (19),
видавництво «Волинські обереги» – 25 (42), видавець Олег Зень – 25 (38),
В. А. Лапсюк – 13 (10), Рівненський державний гуманітарний університет – 10 (7). Решта видавництв і видавців представлена 1–7 назвами.
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека представлена
15 неопублікованими виданнями та 1 випуском бюлетеня «Інва.net». Підготовлено та здано у видавництво біобібліографічний покажчик,
присвячений 30-річчю заснування літературної премії ім. В. Поліщука
«Письменники – лауреати літературної премії імені Валер’яна Поліщука».
У галузевому аспекті кількість надходжень виглядає таким чином:
художня та дитяча література – 55 (у 2012 р. – 53), книги історичної
тематики, в т.ч. історія краю – 29 (18), видання релігійної, духовної
тематики – 26 (26), техніка та сільське господарство – 26 (37),
бібліографічні видання – 18 (12), культура, наука, освіта – 17 (25),
економіка – 15 (25), філологія – 14 (7), мистецтво – 13 (24), політика,
політичні науки – 8 (7), природничі та фізико-математичні науки –
7 (30). Інші галузі представлено 1–5 назвами.
Продовжувані видання різної тематики – 51 (52).
54 назви проти 80 у 2012 році складає частка книг, які безпосередньо стосуються різних аспектів життя Рівненщини – історії,
географії, екології, сільського господарства, політики, науки, освіти,
культури, релігії.
***
Коротко зупинюсь на деяких книгах, які я б порадила читачам.
Коли людина отримує знання лише з підручника, сухі факти, дати і
теорія навряд чи пробуджують у душі справжнє розуміння давнєколишнього часу та проникнення духом минулого. Якщо ж зі сторінок книги
постають живі люди, долі яких зламані трагічними подіями у країні,
приходить справжнє розуміння того, що відбувалося колись. І тоді душа
відкрита для співчуття, для болю і гордості за свою Вітчизну.
Усім би порекомендувала прочитати книги з історії Рівного та
Рівненщини «Рейхскомісаріат – Рейхові: українці з Рівненщини на примусових роботах в Австрії та Німеччині» Віталіни Данильчук та збірку
спогадів, документів, фактів «Криваві жорна війни. Трудова повинність
на Рівненщині у 1941−1945 роках» редактора та укладача С. Ситая.
Зацікавить читачів і книжка з історії і життя південно-західної
Волині Степана Бабія «Бурелом». Автор є вихідцем з повстанської
родини. Він розповідає про боротьбу повстанців проти поляків, німців та
енкаведистів на основі спогадів батька-повстанця, який відбув 25-річну
каторгу.
Про життя видатного гетьмана Конашевича-Сагайдачного, його
непрості стосунки з владою Речі Посполитої та козаками читач дізна6

ється з роману Петра Кралюка «Лицар і смерть. Дума про гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного».
Всі безумовно чули про митрополита Іларіона (Івана Огієнко) –
українського церковного і громадського діяча, мовознавця, історика
церкви. Але мало хто уявляє, наскільки він був багатогранною і талановитою особистістю.
Він залишив після себе фундаментальні наукові дослідження з
різних галузей знань, навчальні книги з української мови, літератури,
культури, історії, релігії тощо. Він здійснив перший автентичний переклад Святого Письма українською мовою «Євангелія від Св. Матвія».
І це далеко не повний перелік всього, що встигла зробити ця непересічна
людина. А ще були поеми, драми, вірші.
Думаю, що кожен збагатиться душею, прочитавши книгу Івана
Огієнка «Твою тільки луку ці руки косили», де у довершеній поетичній
формі відображені високі думки автора.
У каталозі досить широко представлено поетичні збірки, які
знайдуть свого читача. Серед авторів Л. Пшенична, С. Мейта, С. Бабій,
А. Криловець, С. Рачинець та інші. Зупинюся лише на декількох виданнях:
М. Л. Трубілко «Географія на дотик», у якій розкрився природний
поетичний дар людини з поліської глибинки, яка більшу частину життя
пов’язала з технікою. Його вірші – це дивовижний синтез поетичного
таланту, мудрості і світлої душі.
Ю. Бондючна «Невивчена гладінь», у якій поетеса у притаманній їй
тонкій та образній поетичній манері розкриває свій особистісний погляд
на наш, такий непростий, але прекрасний світ.
О. Берестяний «З чиєїсь легкої руки». У ліриці, мініатюрах, піснях
автор з відвертістю, сміливістю та почуттям гумору відкриває свій
поетичний світ, несподіваний і різноманітний.
Сонети Шекспіра у перекладі В. Лящука, людини непростої долі,
інваліда по зору. Збірка містить усі 154 сонети найвідомішого англійського поета та драматурга. Але в українському варіанті відчувається
присутність перекладача як особистості, як поета, який пропустив
поезію великого майстра через свою душу. Добре це чи ні – оцінювати
читачеві.
Б. Столярчук «Самотня скрипка». Автор відкривається у поезіях
таких ніжних та зворушливих, що неможливо не відчути вразливість та
щем його душі.
Серед видань з мистецтва як завжди порадував своїм проектом
Олександр Харват, ініціювавши видання фотоальбому «Кращі світлини
фотографів України».
Поціновувачів рок-музики безумовно зацікавлять книги О. Качмарського «В фарватере большого Роджера : Pink Floyd : мифы и реальность»
та «Deep Purple in Rock. Пурпурное измерение рок-пространства».
У каталог включено ще багато видань, які мають художню або
практичну цінність для багатьох читачів.
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З багатьма з них відвідувачі Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки (РОУНБ) мають можливість знайомитися на заходах, які постійно проводяться у стінах книгозбірні.
Так за ініціативою Голови обласної організації Національної спілки
письменників України Лідії Рибенко в бібліотеці відбувся ювілейний
творчий вечір Миколи Берези – журналіста, члена Національної спілки
письменників України, лауреата літературної премії імені Валер’яна
Поліщука.
Дуже популярними серед відвідувачів є презентації книг, серед яких
можна відмітити такі:
– «Промінь осяяння» Ніни Дворницької, «Пора дощів» Світлани
Мейти, «Віками зшиті слова» Ірини Мельник – членів Національної спілки
письменників України;
– «Ми вище прапор підіймемо! Нарис історії боротьби за
українську національну символіку на Рівненщині. 1988–1991 роки» Івана
Демянюка – історика, політолога;
– «Творчістю та наукою утверджуєм» кафедри образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва РДГУ (упорядник С. І. Шевчук);
– «Земляки» Андрія Пастушенка – музиканта, композитора,
педагога;
– «Правда про здоров’я» Анатолія Тищенка – лікаря (у рамках
університету «Здоров’я нації»).
Читачі могли також ознайомитися з перевиданою міським товариством «Просвіта» ім. Т. Шевченка монографією Маріетти Шагінян
«Тарас Шевченко», цікавою тим, що автор ставила за мету – «дати
читачеві живий образ Шевченка – творця і мислителя», «реаліста».
Під час проведення поетичних читань «Пам’яті Валер’яна Поліщука» відбулося вручення обласної літературної премії імені Валер’яна
Поліщука. Лауреатом премії став член Національної спілки письменників
України, кандидат філологічних наук, доцент Національного університету
«Острозька Академія» Анатолій Криловець за книгу віршів «Поезії
взаємне почуття».
Вчетверте за ініціативи Рівненського обласного відділення
Української бібліотечної асоціації та Рівненської обласної бібліотеки
було проведено та визначено переможців конкурсу «Краща книга
Рівненщини» (шляхом анкетування та інтерв’ювання, в т. ч. через
мережу Інтернет, де на сайті бібліотеки щомісячно виставляються нові
книги в декількох номінаціях для голосування). Офіційне підведення
підсумків конкурсу традиційно відбулося 23 квітня.
Переможцями конкурсу журі визначило такі книги:
– «Краще історико-краєзнавче видання»: Сидорчик І. Ромейки на
зламі епох : в контексті часу та подій, історія села та долі його людей. –
Володимирець, 2010.
– «Краще довідкове видання»: Природно-заповідний фонд Рівненської області / за ред. Ю. М. Грищенка. – Рівне, 2008.
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– «Краща поетична збірка»: Басараба В. Смак сонця : поезії. –
Рівне, 2008.
– «Краще прозове видання»: Пшенична Л. Коли зацвітуть лілеї… :
повісті, оповідання, новели. – Рівне, 2008.
– «Краще видання з мемуаристики та документалістики»:
Жив’юк А. Від «Дерманської Республіки» до «Дерманської трагедії» :
нариси історії українського визвольного руху в Дермані на Волині. –
Рівне, 2011.
– «Краще видання для юнацтва та молоді»: Євтушок О. Пиво з
абрикосів. – Рівне, 2011.
– «Краще видання для дітей»: Гридін С. Федько, прибулець з
Інтернету. – Л., 2011.
– «Кращий літературний дебют»: Люліч В. Світ у долонях : поезії. –
Костопіль, 2012.
– «Краще поліграфічне видання» : Квасилів : фрагменти історії : в
2 т. / упоряд. А. Лимич (Войнарович). – Рівне, 2011.
– «Краща книга про місто Рівне» (з нагоди 730-річчя від дня заснування м. Рівне): Данильчук Г. Рівне у долях його мешканців. – Рівне, 2012.
Впродовж року в рамках обласної акції «Письменницький
маршрут» на базі центральних районних та сільських бібліотек
організовувалися зустрічі з письменниками краю – лауреатами конкурсів
«Краща книга Рівненщини», які супроводжувалися мультимедійними
презентаціями. Кожен захід завершувався автограф-сесією. До акції в
2013 році долучилися А. Лимич, М. Степанюк, Ю. Бондючна, Л. Пшенична, Ю. Береза, С. Гридін. Впродовж року з літераторами краю
проводилися зустрічі, в яких взяли участь 720 мешканців області.
Інформація та фотозвіт про проведені зустрічі публікувалися на сайтах
бібліотек, на їхніх сторінках в соціальних мережах.
Відомі рівненські краєзнавці, письменники, поети запрошуються за
кафедру абонемента як «почесні бібліотекарі» для спілкування з
читачами.
Оформлюються книжкові виставки, присвячені місцевим авторам.
На сайті бібліотеки (http://libr.rv.ua) щомісячно розміщується
інформація про заходи та книжкові виставки.
Книги місцевих авторів (видані на Рівненщині та за її межами)
представлені на сайті «Електронна бібліотека творів авторів
Рівненщини» (http://www.on-libr.info).
РОУНБ продовжує поповнювати електронну бібліотеку «Культура
України», ресурси якої розміщуються на окремому сайті Національної
парламентської бібліотеки України (http://elib.nplu.org).
Отримати включені в каталог видання можна, відвідавши
Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку за адресою: м. Рівне,
вул. Короленка, 6.
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
1. Зареєстрований ринок праці Рівненської області (2006–2012 рр.) :
аналіт.-стат. зб. / Рівнен. обл. центр зайнятості. – Рівне : [б. в.], 2013. –
150 с.
Статистично-аналітичний
збірник
містить
матеріали,
що
характеризують стан ринку праці Рівненської області в динаміці за 2006–
2012 роки на підставі вибіркових обстежень населення з питань
економічної активності, обстежень підприємств з питань статистики
праці, адміністративних даних державної служби зайнятості.
Висвітлюються тенденції на зареєстрованому ринку праці,
відображається загальна ситуація щодо безробіття в цілому на
Рівненщині та у містах і районах області. Збірник містить таблиці,
діаграми та карти, що дають можливість наочно простежити динаміку
процесів безробіття, професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації безробітних, інших заходів політики зайнятості
населення.
Збірник буде корисним для керівників та фахівців органів
державної виконавчої влади, наукових установ та навчальних закладів,
об’єднань роботодавців та профспілок, інших користувачів, що
займаються вивченням та вирішенням проблем ринку праці.
Історія краю
2. Археологічні зошити з Пересопниці : зб. ст. учасн. археол.
симп. «Розвиток ремесел у давньоруському місті Х-ХІІІ ст.», 1-3 жовт.
2013 р. / упоряд. М. В. Федоришин. – Рівне ; Пересопниця : О. Зень,
2013. – 72 с. : іл.
У книзі представлені наукові статті, які стосуються дослідження
артефактів давньоруського періоду літописного міста Пересопниці та
окремих поселень у Західній Україні. Йдеться про керамічні вироби,
гончарне виробництво, деревообробне, косторізне ремесла тощо.
Видання розраховане на фахівців з археології, історії та краєзнавців.
3. Данильчук В. Р. Рейхскомісаріат – Рейхові: українці з
Рівненщини на примусових роботах в Австрії та Німеччині :
монографія / В. Р. Данильчук. – Рівне : М. Дятлик, 2012. − 282 с. : іл.
У монографії на основі використання широкого кола джерел
вперше комплексно проаналізовано вивезення населення Рівненської
області на примусові роботи до Третього рейху та його подальшу
репатріацію.
Розкриваються форми і методи вербування, основні етапи
вивезення рівнян, динаміка та масштаби цього процесу, опір з боку
місцевого населення. Наведено чисельність вивезених мешканців краю, їх
статевий, віковий та національний склад, освітній рівень, умови життя та
праці, проблеми соціальної адаптації в Австрії та Німеччині. Висвітлено
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діяльність репатріаційних органів та ефективність їхнього функціонування на рівні області. Охарактеризовано становище репатріантів Рівненщини в умовах сталінського тоталітарного режиму.
Книга розрахована на науковців, студентів, учнів та буде цікавою
широкому колу читачів.
4. Демянюк І. В. Ми вище прапор підіймемо! : нарис історії
боротьби за українську національну символіку на Рівненщині.
1988−1991 роки : монографія / І. В. Демянюк. – Рівне : М. Дятлик,
2013. – 128 с.
Висвітлюється боротьба за українську національну символіку на
Рівненщині протягом 1988−1991 років, її вияви в ідеологічній,
громадсько-політичній діяльності та відношення тодішньої влади до цієї
проблеми. Боротьба за українську символіку та протистояння їй
розглядається через діяльність головних учасників тодішнього
політичного процесу в Україні й на Рівненщині.
5. Криваві жорна війни. Трудова повинність на Рівненщині у
1941−1945 роках : спогади, док., факти / ред.-уклад. С. Ситай. – Рівне :
О. Зень, 2013. – 160 с. : іл.
У книзі на основі спогадів очевидців окупаційного режиму на
Рівненщині 1941−1944 років, документальних матеріалів Державного
архіву Рівненської області та Рівненського обласного краєзнавчого музею
досліджено систему примусової праці в регіоні, сферу спілкування, умови
життя, роботи і коло інтересів простих людей.
Розповідається про жахливі умови існування та знищення євреїв,
для яких на території Рівненщини було створено 30 гетто. Про голодних
та спрацьованих радянських полонених, які мостили базальтом дороги,
будували мости, склади тощо. Про те, як по дорозі з роботи до табору
обдирали кору з дерев вище за зріст людини, аби хоч чимось вгамувати
голод. Документальні фото підкреслюють все жахіття того часу.
Для всіх, хто дійсно хоче знати правду про страшну війну.
6. Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 3 / редкол. т.:
М. П. Кривко (співголова), О. В. Губанов (співголова) ; упоряд.:
О. А. Білоконь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк (кер.), С. Г. Кравчук [та
ін.] ; наук. ред.: А. А. Жив’юк. – Рівне : М. Дятлик, 2013. – 620 с.
Книга третя тому «Реабілітовані історією. Рівненська область»
включає анотовані біографічні довідки осіб, які зазнали політичних
репресій з боку радянського тоталітарного режиму, а згодом були
реабілітовані, чиї прізвища починаються на букви А, Б, В. Видання також
містить документи, в яких йдеться про розстріл в’язнів Дубенської тюрми
в 1941 р., та нариси, присвячені долям окремих жертв політичних
репресій.
7. Рукописна книга з Пересопниці : зб. ст. учасн. наук. симп.
«Рукописна книга на Волині у ХVI ст.», 14–15 жовт. 2013 р. / упоряд.
М. В. Федоришин. – Рівне ; Пересопниця : О. Зень, 2013. – 68 с. : іл.
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У виданні представлено наукові статті, в яких проаналізовано
Пересопницьке Євангеліє як культурний феномен, досліджено початок
творення його та коло людей, причетних до його створення. Подається
бібліографічний список «Літописна Пересопниця та Пересопницьке
Євангеліє в документних джерелах». Тут також розміщена інформація
про маловідоме Лавришівське Євангеліє.
Розраховано на фахівців з історії, культурології, краєзнавства та на
мистецтвознавців.
Див. також №№ 159, 167, 266, 268, 274, 277.

м. Рівне
8. Кононенко Х. До нової роботи : статті і матеріали /
Х. Кононенко ; уклад. І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Лапсюк
В. А., 2012. – 48 с. – (Серія «Б-чка літ. музею У. Самчука в Рівному» ;
ч. 17).
У виданні подано газетні статті Хариті Кононенко, уривок з книги
споминів та вражень «На коні вороному» Уласа Самчука та статтю Інни
Нагорної «Харитина – це милосердя» про подвижницьку діяльність цієї
воістину найвидатнішої Жінки-Українки.
9. Міненко Т. В. Документи Центрального Державного
Історичного архіву м. Києва, що стосуються м. Рівне : каталог : до
730-річчя першої писем. згадки про м. Рівне / Т. В. Міненко,
Р. Є. Міненко. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 40 с.
З нагоди 730-річного ювілею м. Рівне у 2013 році автори
підготували каталог, у якому пропонується перелік документів, що
знаходяться у Центральному державному історичному архіві (м. Київ) і
стосуються історії Рівного. У документах міститься інформація про
власників маєтків, забудову міста, кількісний та національний склад
населення, будівництво сакральних споруд, відкриття та функціонування
навчальних закладів, медичних установ, проведення комунікацій та
перебіг подій на території краю.
Хронологічні рамки документів охоплюють період від 1831 до
1919 року.
Див. також № 275.

Райони
10. Бендюк М. Графиня Антоніна Блудова та Остріг : присвяч.
200-літньому ювілею від дня народж. графині Блудової / М. Бендюк. –
Остріг : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 162 с. : іл.
У виданні розповідається про одну з найпомітніших постатей в
історії Острога ХІХ ст. – камер-фрейліну імператорського двору графиню
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Антоніну Дмитрівну Блудову, вплив якої на розбудову Острога важко
переоцінити.
За активної участі графині було створено Кирило-Мефодіївське
братство. Вона організовувала збір коштів для міста. На прохання
Антоніни Дмитрівни у Москві був відлитий дзвін для Межирицької
Троїцької церкви, поверненої в 1866 р. з тимчасового католицького
захоплення. Колишній монастир капуцинів графиня перебудувала на
жіноче училище для православних дівчат (нині там розмістилися
аудиторії Національного університету «Острозька академія»), а костел
цього монастиря – на православну церкву Кирила та Мефодія. Крім того,
завдяки її старанням Острог збагатився новими творами мистецтва,
зокрема іконописом та творами сакрального декоративно-прикладного
мистецтва.
У книзі також розглядається діяльність А. Блудової як літератора.
11. Бендюк М. Історія та легенди сіл Рівненського району /
М. Бендюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – 260 с. :
іл.
У книзі представлено коротку історію міста Рівного та 100 сіл
Рівненської області. Зібрано легенди про заснування сіл та найцікавіші
випадки з життя селян, що збереглися в усній народній творчості. Для
підготовки видання використано відомості, взяті з архівних джерел.
Зібрано свідчення місцевого населення. Інформацію отримано також із
книг М. Теодоровича «Опис церков та приходів Волинської губернії», О.
Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся», Я. Пури «Край
наш у назвах», Я. Поліщука «Рівне. Мандрівка крізь віки» та ін.
Найбільше використано матеріалів з книги Валерія Войтовича
«Пересопниця. Рівненський край: історія та культура».
12. Від Гощі – до Корця / ред.-упоряд. Н. Адамчук. – Рівне :
О. Зень, 2013. – 200 с.
До книги увійшли нариси про талановитих людей Гощанського та
Корецького районів, серця яких освітлені добротою і наповнені любов’ю.
Саме вони возвеличують свій край, множать здобутки, вражають
шляхетністю і милосердям, зачаровують своїм талантом, натхненною
працею і своєю піснею.
13. Карп’юк А. М. Підлужне і навколишні села: фрагменти історії /
А. М. Карп’юк. – Костопіль : Костопіл. друк., 2012. – 160 с. : іл.
В історико-краєзнавчому виданні розповідається про одне з
найдавніших сіл Костопільщини – Підлужне, якому в 2012 році
виповнилося 435 років від першої писемної згадки про нього. Крім того, у
книзі йдеться і про інші населені пункти, що належать до Підлужненської
сільради: Велику Любашу, Космачів, Корчів’я і Трубиці.
14. Коротчук К. Є. Бичаль : минуле і сьогодення / К. Є. Коротчук. – Рівне : В. А. Олейник, 2012. – 156 с.
Видання з історії сіл потрібні, аби не втратити зв’язок між
поколіннями та залишити згадку для нащадків.
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Автор за допомогою зібраних архівних матеріалів, фотознімків
відтворила історію села Бичаль Костопільського району Рівненської
області, хронологічний літопис малої Батьківщини. У книзі містяться
розповіді про минуле і сьогодення, про людей, які стали гордістю
сельчан.
15. Кравчук Д. І. Нариси історії села Дермань / Д. І. Кравчук. –
Рівне : М. Дятлик, 2012. – 128 с. : іл.
Кравчук Д. І. − уродженець села Дермань Мізоцького району,
любов до якого проніс через все своє життя. Автор впевнений у тому, що
кожна людина має не лише любити свою малу Батьківщину, але й знати її
історію. Це і стало поштовхом для написання його нарисів.
Для створення цієї книги використано публікації з журналів, газет і
книг, власні спостереження автора, спогади старших людей. Сам автор
пише про те, як «важливо, щоб історик був максимально чесним – ніяких
домислів, тільки правда, хоч декому вона буде неприємна».
16. Мельник Н. Святі місця землі моєї… / Н. Мельник. – Хотин :
[б. в.], 2012. – 328 с. : іл.
В основу написання книги лягли матеріали Свято-Покровського
храму с. Хотин, дані з архівів Дубна, Рівного, Житомира, Києва, Львова,
Москви, приватних листів, спогадів жителів кількох поколінь Хотина та
навколишніх сіл Радивилівського району Рівненської області. Наведені
факти, імена, долі людей складають історію рідного села, яку необхідно
знати, аби розуміти своє коріння та не розривати зв’язок між минулим і
прийдешнім.
17. Намозов О. С. Костопіль. Місто над Замчиськом /
О. С. Намозов ; ред. А. Надєждіна. – Рівне : М. Дятлик, 2013. – 148 с. : іл.
У виданні розповідається історія міста з моменту його існування і
до сьогодення.
У книзі використано фотографії та документи з державних та
приватних архівів України, Росії, Польщі, Ізраїлю, Канади, Костопільського краєзнавчого музею, архіву газети «Віче Костопільщини», особистого архіву автора та світлини фотохудожника Олександра Никончука.
18. Парфенюк В. Клевань: портрет на фоні епох / В. Парфенюк.
– Рівне : В. А. Лапсюк, 2013. – 552 с. : іл.
У виданні, присвяченому 900-річчю селища Клевань Рівненського
району Рівненської області, розповідається про багатовікову історію та
сьогодення одного із старіших містечок України. Книга містить
репринтне відтворення праці волинського краєзнавця ХІХ століття Луки
Рафальського «Ровенський повіт у смузі річок Стубли та Усті, притоків
Горині». Видання проілюстроване малюнками та фотографіями, у т. ч.
світлинами з сімейних альбомів мешканців Клеваня.
19. Твердиня над Іквою : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн.
конф., присвяч. 520-річчю Дубенського замку / упоряд.: Н. Любецька,
Т. Дмитренко, О. Гавриленко ; голов. ред.: Л. Кічатий. – Дубно : Ред.
газ. «Замок», 2012. – 246 с.
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Видання присвячене 520-річчю замку князів Острозьких та 505річчю Магдебурзького права в м. Дубно. У збірнику опубліковано
матеріали науковців, які відображають історію становлення і розвитку
Дубенського замку та історико-культурну спадщину краю.
Див. також № 122.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Людина та навколишнє середовище. Охорона довкілля
20. Доповідь про стан наволишнього природного середовища в
Рівненській області у 2011 р. / за ред. П. Д. Колодича. – Рівне : [б. в.],
2012. – 280 с.
Доповідь
підготовлена
державним
управлінням
охорони
навколишнього природного середовища в Рівненській області відповідно
до вимог Закону України «Про охорону навколишнього середовища».
Матеріали доповіді рекомендуються для використання місцевими
органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування,
науковими та освітніми закладами, підприємствами, установами,
організаціями, громадянами.
21. Скрипчук П. М. Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням :
монографія / П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 336 с.
У монографії розроблено еколого-економічний інструментарій та
організаційно-економічний механізм запровадження екологічної сертифікації продукції, послуг у сфері управління природокористуванням.
Запропоновано науково-методичні підходи до практичної реалізації
положень екологічної сертифікації в різних сферах природокористування.
Монографію рекомендовано широкому загалу фахівців із інформаційного
та економічного аспектів природокористування, екологічного менеджменту, стандартизації і сертифікації екологічної безпеки, громадських та
державних організацій, викладачам, аспірантам та студентам.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Математика
22. Семенова І. Ю. Завдання з програмування на Фортрані :
навч. посіб. / І. Ю. Семенова, М. В. Лавренюк. – Рівне : О. Зень, 2012.
– 88 с. 1
Викладено ключові питання мови програмування Фортран.
Розглянуто методи та алгоритми, важливі при розв’язанні задач механіки
1

Див. також № 44.
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твердого деформівного тіла, та їх реалізацію на мові Фортран. Усі розділи
супроводжуються прикладами розв’язання задач та завданнями для
самостійного опрацювання. Для студентів природничих факультетів
університетів, спеціалістів-математиків і механіків.
Фізика
23. Лавренюк М. В. Постановка та методи розв’язання задач
механіки неоднорідних середовищ : навч. посіб. / М. В. Лавренюк. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 88 с. 2
Розглянуто лінійне пружне, лінійне в’язкопружне пружно пластичне, термочутливе та двофазні середовища. Наведені основні постановки задач механіки термочутливих та кусково-однорідних середовищ.
Для студентів механіко-математичних факультетів університетів,
спеціалістів-механіків.
Хімія
24. Древецький В. В. Спеціальні вимірювання і прилади : навч.
посіб. / В. В. Древецький, С. Є. Стець. – Рівне : НУВГП, 2012. – 288 с.
У навчальному посібнику наведено методи і принципи побудови
вимірювальної техніки та систем автоматичного аналітичного контролю
складу рідин, газів і твердих зразків. Розглянуто структурні схеми
промислових автоматичних аналізаторів, їх типові сигнали і способи
підключення до технологічних потоків. Подано схеми електрохімічних,
термохімічних, кондуктометричних аналізаторів, описано різні
аналізатори складу тощо.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів
напряму підготовки 6.0500202 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології».
25. Мартинюк Г. В. Органічна хімія. Тексти : навч. посіб. /
Г. В. Мартинюк. – Рівне : О. Зень, 2013. – 288 с.
Збірник містить запитання, вправи з органічної хімії, які подані у
вигляді текстів. Навчальні тестові завдання, представлені у вигляді десяти
різнорівневих варіантів, допоможуть викладачеві у навчальному процесі.
До кожного тестового завдання пропонується чотири варіанти відповідей,
лише одна з яких є правильною.
Посібник містить 14 розділів, які охоплюють курс органічної хімії
для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних
закладів.
Може бути корисним вчителям хімії, учням ліцеїв, гімназій, класів з
профільним чи поглибленим вивченням хімії тощо.

2

Див. також № 36.
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
26. Життя і діяльність Йозефа Панека : (до 130-річчя від дня
народження вченого) / В. І. Мельник [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги,
2012. – 88 с.
Запропоноване видання присвячене життю, науковій та громадській
діяльності Йозефа Панека – одного з талановитих і маловідомих ботаніків
першої половини ХХ ст. Вчений народився на Рівненщині й чималий
період свого життя займався вивченням флори та рослинності в межах
території.
Екологія
27. Гриб Й. В. Відродження екосистем трансформованих
басейнів річок та озер : (рекомендації до розробки ОВНС) : монографія / Й. В. Гриб, М. О. Клименко, В. В. Сондак [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 246 с.
У монографії розглянуто наукові засади з відродження екосистем
трансформованих басейнів малих річок та озер як основи збалансованого
природокористування. Подано рекомендації із розробки розділів
проектної документації на нове будівництво та реконструкцію діючих
меліоративних систем «Оцінка впливу на навколишнє середовище
(ОВНС)».
Для працівників проектних організацій системи водного,
сільськогосподарського, лісового господарств, а також студентів вузів
екологічного профілю.
Див. також №№ 257–261.

ТЕХНІКА
28. Бордюженко О. М. Теплові установки промисловості будівельних матеріалів : навч. посіб. / О. М. Бордюженко, А. А. Карпюк. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 123 с.
У навчальному посібнику наведено відомості про теоретичні
основи теплової обробки будівельних матеріалів, зокрема основні
положення теплотехніки, коротко розкрито основні відомості щодо
процесів сушіння, випалу, тепловологісної обробки, подано приклади
застосування теплових установок в промисловості будівельних
матеріалів, т. ін.
Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які
навчаються за напрямом підготовки «Машинобудування» професійного
спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств
будматеріалів».
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29. Гнєушев В. О. Формування та розробка техногенних родовищ : навч. посіб. / В. О. Гнєушев. – Рівне : Волин. обереги, 2013. –
152 с.
Посібник присвячений розгляду питань класифікації техногенних
родовищ (ТР), механізмів їх утворення, методик і техніки аналітичних
досліджень, особливостей розробки, безпеки при відпрацюванні ТР,
економіко-соціальних
та
екологічних
наслідків
раціонального
використання ТР. У двох останніх розділах представлено виконання
практичних розрахунків з широкого кола питань відпрацювання ТР.
30. Гомон С. С. Конструкції із дерева та пластмас : практикум /
С. С. Гомон. – Рівне : НУВГП, 2012. – 155 с.
У навчальному посібнику наведено основні положення з
розрахунку центрально-розтягнутих, центрально-стиснутих, згинальних,
позацентрово стиснутих та позацентрово розтягнутих елементів,
розрахунку і конструюванню з’єднань елементів з деревини та пластмас.
З кожної теми подано типові приклади та наведено задачі для
самостійного вирішення.
Посібник призначено для студентів з підготовки бакалаврів, які
навчаються за напрямом «Будівництво», ІТП проектних та будівельних
організацій.
31. Дворкін Л. Й. Модифіковані золовмісні сухі будівельні
суміші для мурувальних й клейових розчинів : монографія /
Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, Ю. В. Гарницький, І. М. Риженко. –
Рівне : НУВГП, 2013. – 219 с.
В монографії наведені результати досліджень мурувальних та
клейових розчинів, які містять золу-виносу та поліфункціональні
модифікатори на основі хімічних і тонкодисперсних мінеральних
добавок. Розглянуті особливості структуроутворення, шляхи керування
властивостями золовмісних розчинів. Запропонована методика
проектування складу, оптимальні рецептури розчинів, рекомендації щодо
їх промислового виробництва.
32. Дворкін Л. Й. Портландцемент та його різновиди : навч.
посіб. / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, М. Г. Кундос. – Рівне : НУВГП,
2013. – 288 с.
Викладаються основи технології і властивості портландцементу та
його різновидів, що використовуються у будівництві. Розглянуті шляхи
регулювання властивостей та основні напрями підвищення якісних
показників портландцементів. Стисло висвітлюються теоретичні
уявлення про процеси їх отримання і тверднення та формування
будівельно-технічних властивостей.
Посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямом
«Будівництво».
33. Клімов С. В. Організаційно-технологічне забезпечення будівництва : навч. посіб. / С. В. Клімов. – Рівне : НУВГП, 2012. – 229 с.
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Посібник містить матеріали для вивчення теоретичного курсу та
виконання практичних робіт, виконавши які, випускник вищого
навчального закладу отримає знання та вміння, необхідні для виробничої
діяльності з організації будівництва та догляду за водогосподарськими
об’єктами.
Призначений для студентів напряму підготовки «Гідротехніка
(водні ресурси)».
34. Кованько В. В. Загальнотехнічні вимірювання і прилади :
навч. посіб. / В. В. Кованько, В. В. Древецький, А. О. Христюк. –
Рівне : НУВГП, 2013. – 189 с.
У навчальному посібнику представлено загальні відомості про
вимірювання, вимірювальні перетворювачі неелектричних величин у
електричні, наведено методи і засоби вимірювання температури,
геометричних розмірів, тиску, кількості і витрат, рівня та складу рідин.
Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.0500202
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
35. Кусковець С. Л. Пожежна безпека виробництва : лаборатор.
практикум : навч. посіб. / С. Л. Кусковець, О. С. Шаталов,
А. С. Кусковець. – Рівне : НУВГП, 2013. – 96 с.
У навчальному практикумі представлено лабораторні роботи для
студентів, які навчаються за напрямом «Охорона праці». Посібник
містить основні теоретичні відомості, довідкові дані та приклади
складання нормативних документів.
36. Лавренюк М. В. Постановка та методи розв’язання задач
механіки неоднорідних середовищ : навч. посіб. / М. В. Лавренюк. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 88 с.
Розглянуто лінійне пружне, лінійне в’язкопружне пружно
пластичне, термочутливе та двофазне середовища. Наведені основні
постановки задач механіки таких середовищ.
Для студентів механіко-математичних факультетів університетів,
спеціалістів-механіків.
37. Лазарчук М. О. Екологічний контроль у водному
господарстві України : навч. посіб. / М. О. Лазарчук, С. М. Лико,
О. О. Бєдункова [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2013. – 172 с.
Посібник містить витяги із законів, інших законодавчих актів і
підзаконних документів, що стосуються питання охорони, використання
та відтворення водних ресурсів, а також настанови щодо нормування і
регулювання відносин в екологічній сфері та необхідний довідковий
матеріал.
Розрахований на студентів (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра), що навчаються за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористуванння».
38. Лебедь О. О. Фізичні основи інформаційних систем : навч.
посіб. / О. О. Лебедь, В. Ф. Орленко, О. Д. Кочергіна. – Рівне :
НУВГП, 2013. – 185 с.
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Посібник призначено для вивчення фізичних явищ, методик та
технологій, які є основою роботи сучасних комп’ютерів. Детально
розглянуто магнітні явища та фізику напівпровідників, їх роль у
пристроях запису, відтворення та зберігання інформації. Викладено
елементи теорії хвиль, оптика та оптичні методи, які використовуються в
інформаційних системах. Значну увагу приділено перспективним
технологіям комп’ютерної техніки – флуоресцентним, голографічним,
квантовим тощо.
Для студентів технічних спеціальностей.
39. Лутаєв В. В. Гідроелектростанції : (будівлі ГЕС з
горизонтальними капсульними агрегатами) : навч. посіб. /
В. В. Лутаєв, С. В. Сунічук. – Рівне : НУВГП, 2013. – 173 с.
У посібнику містяться рекомендації щодо обґрунтування
параметрів основного гідроенергетичного і допоміжного обладнання
гідроелектростанцій та конструювання машинної будівлі низьконапірної
руслової ГЕС з горизонтальними капсульними агрегатами у процесі
виконання магістерських робіт, дипломного та курсового проектів.
Для студентів напрямів підготовки «Гідроенергетика» та
«Будівництво».
40. Мартинов С. Ю. Інформаційні технології в наукових
розробках : навч. посіб. / С. Ю. Мартинов, В. О. Орлов. – Рівне :
НУВГП, 2013. – 184 с. : іл.
У посібнику розглянуто особливості методології та методик
наукових досліджень, технологій наукових розробок систем
водопостачання та водовідведення із застосуванням інформаційних
технологій.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за
спеціальністю 8.092601 «Водопостачання і водовідведення».
41. Орлов В. О. Інтенсифікація та реконструкція систем
водопостачання : навч. посіб. / В. О. Орлов, В. О. Шадура,
С. М. Назаров. – Рівне : НУВГП, 2013. – 265 с.
Розглянуто основні способи та методи реконструкції та
інтенсифікації роботи водозабірних споруд із поверхневих та підземних
джерел, систем подачі і розподілу води, водоочисних споруд прояснення,
знебарвлення, знезаражування, дезодорації та знезалізнення води.
Посібник призначений для студентів, які навчаються за
спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».
42. Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах :
монографія / за заг. ред. В. О. Орлова. – Рівне : НУВГП, 2012. – 172 с.
В монографії розглядаються питання очищення природних вод від
завислих речовин, кольоровості, заліза за технологічними схемами з
пінополістерольними фільтрами при підготовці води для цілей
господарсько-питного водопостачання. Розглянуто основні теоретичні
положення очищення води в плаваючій засипці та її промивання,
наведено результати багаторічних досліджень і впровадження фільтрів з
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пінополістерольною засипкою, які проведені на кафедрі водопостачання
та бурової справи Національного університету водного господарства та
природокористування (м. Рівне).
Для інженерно-технічних працівників проектних, будівельних і
експлуатаційних організацій комунального господарства та студентів.
43. Рудик А. В. Радіоелектроніка : практикум / А. В. Рудик. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 154 с.
У посібнику розглянуто теоретичні відомості про реалізацію
основних функційних елементів радіоелектронних засобів. Наведено
відомості про транзисторні підсилювачі, схеми на операційних
підсилювачах, активні фільтри, генератори гармонічних (синусоїдальних)
коливань, а також випрямні пристрої. Наведено завдання для
розрахунково-графічної роботи.
Навчальний посібник відповідає затвердженій робочій програмі
дисципліни «Радіоелектроніка» і призначений для студентів за напрямом
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».
44. Семенова І. Ю. Завдання з програмування на Фортрані : навч.
посіб. / І. Ю. Семенова, М. В. Лавренюк. – Рівне : О. Зень, 2012. – 88 с.
Викладено ключові питання мови програмування Фортран.
Розглянуто важливі при розв’язанні задач механіки твердого деформівного тіла методи та алгоритми обчислювальної математики та їх реалізацію на мові Фортран. Усі розділи супроводжуються прикладами
розв’язання задач і завданнями для самостійного опрацювання.
Для студентів природничих факультетів університетів, спеціалістівматематиків і механіків.
45. Сидорчук Б. П. Практикум з ідентифікації і моделювання
об’єктів автоматизації : навч. посіб. / Б. П. Сидорчук. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 188 с.
У навчальному посібнику наведено методику виконання п’яти
практичних занять, які охоплюють ідентифікацію об’єктів з використанням кореляційних методів, ідентифікацію за експериментальними даними
та побудову моделей об’єктів.
Показано порядок виконання шести лабораторних робіт, які виконуються на персональних комп’ютерах за допомогою програми MatLab.
Для студентів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології».
46. Собуцький В. О. Експлуатаційна надійність міських будівель і споруд : основи теорії і практики : монографія / В. О. Собуцький, О. В. Собуцький. – Рівне : НУВГП, 2013. – 225 с.
Наведено авторську інтерпретацію основ теорії експлуатаційної
надійності будівель і споруд, варіант класифікації причин, наведено
закономірності пошкоджень міських будинків і споруд. Запропонована
методика оцінки загального технічного стану та експлуатаційної
надійності будівель і споруд залежно від ступеню пошкодження їх
несучих конструкцій та конструктивних елементів.
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Для науковців та інженерно-технічних працівників, які займаються
проблемами експлуатаційної надійності та геостійкості будівель і споруд,
а також для аспірантів будівельних спеціальностей.
47. Хітров І. О. Технологічне забезпечення якості відновлення
посадочних отворів корпусних деталей : монографія / І. О. Хітров,
В. С. Гавриш, Ю. А. Кононогов, П. М. Фастовець. – Рівне : НУВГП,
2013. – 127 с.
У монографії проаналізовано основні способи і технології
підвищення довговічності корпусних деталей, подано їх аналіз. Розкрито
основи технологічного забезпечення ефективності процесу відновлення
посадочних отворів корпусних деталей. Досліджено дефекти корпусних
деталей, величини зношення і режиму процесу відновлення їх посадочних
поверхонь отворів тощо. Наведено практичні рекомендації для впровадження у виробництво технологічного процесу відновлення посадочних
отворів корпусних деталей.
Монографія призначена для інженерно-технічних працівників
сільськогосподарського машинобудування, АПК та інших споріднених
галузей, а також для наукових працівників, аспірантів, магістрів і
студентів інженерного фаху.
48. Якимчук Б. Н. Експлуатація систем газопостачання та
вентиляції : навч. посіб. / Б. Н. Якимчук, А. М. Гіроль, Р. М. Россінський. – Рівне : НУВГП, 2012. – 235 с.
Викладено питання експлуатації систем теплопостачання, опалення,
газопостачання та вентиляції (ТТВ). Розглянуто характерні несправності
в системах ТТВ та методи їх усунення. Описано способи регулювання
систем теплопостачання. Подано основи обслуговування систем
вентиляції і кондиціювання повітря. Розкрито особливості електрозахисту
підземних газопроводів. Висвітлено загальні положення охорони праці
при експлуатації систем ТТВ.
Посібник призначений для студентів спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Див. також №№ 223, 249, 250, 257–261.

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
49. Інтенсифікація технологій – шлях до підвищення
ефективності землеробства : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернетконф., [20 груд. 2012 р.] / ред. кол.: С. Ю. Булигін, О. О. Іваненко,
В. Ф. Камінський [та ін.]. – Рівне : Р. В. Свинарчук, 2012. – 101 с.
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції «Інтенсифікація технологій – шлях до підвищення
ефективності землеробства» з питань сучасних технологій вирощування
сільськогосподарських культур.
Для спеціалістів, зайнятих у різних галузях сільського господарства.
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50. Клименко М. О. Агромеліоративний стан осушуваних
дерново-глейових карбонатних ґрунтів Західного Полісся України :
монографія / М. О. Клименко, О. М. Клименко, К. П. Турчина. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 179 с.
Монографія присвячена вивченню агромеліоративного стану
осушуваних дерново-глейових карбонатних ґрунтів та обґрунтуванню
рекомендацій щодо їхнього раціонального й екологічно безпечного
використання.
51. Коваль С. І. Агроекологічний стан осушених торфових
ґрунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення високої
продуктивності : монографія / С. І. Коваль. – Рівне : НУВГП, 2013. –
168 с.
У монографії викладені оцінки агромеліоративного стану осушених
торфових ґрунтів Рівненської області. Визначено найбільш ефективні
варіанти добрив. Запропоновано шляхи використання осушених торфових
ґрунтів, які забезпечать збереження органічної речовини торфу та
підвищать їх продуктивність.
Рекомендовано науковцям і працівникам сільськогосподарського
виробництва, аспірантам та студентам агрономічних спеціальностей.
Див. також №№ 222, 265.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЦИНА
52. Тищенко А. Правда про здоров’я : 30-річний досвід
практикуючого лікаря / А. Тищенко. – Рівне : О. Зень, 2013. – 88 с.
Практикуючий лікар-травматолог з 1995 року залишає
травматологію і починає займатися науковим пошуком причин хвороб,
працюючи на посаді заступника головного лікаря з наукових питань у
Рівненському лікувально-діагностичному центрі імені В. Поліщука.
Створює свій комплексний метод лікування хвороб суглобів і хребта,
поєднавши методи традиційної і нетрадиційної медицини. З 2002 року
практикує приватно.
У своїй книзі автор намагається розповісти про ті фактори, що
впливають на виникнення хвороб у людей, про системи організму
людини та кроки, які треба зробити, аби бути здоровим.
Див. також № 226.

СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Соціологія
53. Ґендерна проблематика та антропологічні горизонти : зб.
матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 4–5 жовт. 2013 р. / ред. кол.:
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І. Д. Пасічник (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – 238 с.
У збірнику матеріалів конференції представлені дослідження
українських та російських науковців, які стосуються різних ґендерних
питань. Більшість тем пов’язано із гуманітарним аспектом – у педагогіці
та психології, фольклористиці, культурології, дослідженнях масової
культури, історії, філософії. Автори звертаються також до політичного та
економічного аспектів ґендерних досліджень, приділяють увагу
ґендерним проблемам у сучасній Україні, проблемам методології
ґендерних досліджень. Матеріали збірника можуть стати у нагоді усім,
хто цікавиться ґендерним аспектом в контексті розвитку українського
суспільства.
Статистика
54. Якимчук А. Ю. Регіональна статистика : навч. посіб. /
А. Ю. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2013. – 149 с.
Посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення
окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної та
індивідуальної роботи, тренінгову тестову програму, завдання до
виконання контрольної роботи та список рекомендованої літератури.
Для студентів спеціальності 8.15010002 «Державна служба». Може
також стати в нагоді фахівцям органів регіонального управління та
місцевого самоврядування, науковим працівникам та аспірантам.
ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
55. Озимчук О. Б. Історія Стародавньої Греції та Риму в
термінах, іменах та назвах : навч. посіб. / О. Б. Озимчук. – Рівне :
М. Дятлик, 2012. – 224 с. : іл.
У посібнику викладені основні термінологічні поняття, короткі
біографічні довідки, описи найвизначніших битв, особливості релігії та
культурного розвитку з історії Стародавньої Греції та Риму – фундаторів
європейської цивілізації.
56. Трофимович Л. В. Небезпечне суперництво… Українське
питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу.
1938−1939 рр. / Л. В. Трофимович, В. В. Трофимович. – Рівне : Волин.
обереги, 2013. – 284 с.
У монографії на основі архівних джерел, опублікованих документів
і матеріалів, періодичних видань, щоденникових записів та спогадів
учасників досліджуваних подій комплексно розглянуто українське
питання в зовнішній політиці Польщі та СРСР у 1938−1939 рр. З’ясовано
проблему Карпатської України в контексті європейської політики
Польської Республіки і Радянського Союзу. Простежено радянськопольські відносини до вересня 1939 р. та вплив на них української
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проблеми. Висвітлено «визвольний похід» Червоної армії на
західноукраїнські землі. Проаналізовано спроби налагодження контактів
польського еміграційного уряду з українським національним рухом.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією
зовнішньої політики, зокрема у контексті відношень з Україною Польщі
та СРСР.
57. Ясінський М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини
кінця XIX – початку XX ст. як вияв національної самоідентифікації :
[монографія] / М. Ясінський. – Рівне : [Зламан М. М.], 2013. – 154 с.
У монографії розглядаються передумови створення, діяльність та
історичне значення українських етнічно-культурних клубів Галичини. У
науковому дослідженні розглянуто діяльність релігійних, просвітніх,
економічних, мистецьких, парамілітарних та інших етнічно-культурних
організацій, обґрунтовано їх розвиток, спрямований на об’єднання
різноманітних соціальних груп та створення прототипів органів
державної влади та управління. В дослідженні доведено, що українські
етнічно-культурні клуби сприяли самоорганізації українського етносу в
поліетнічному середовищі Галичини та сформували національний
характер українців краю.
Для студентів, аспірантів, учителів загальноосвітніх шкіл,
викладачів вищих навчальних закладів та науковців, що досліджують
питання націогенезу українців, історичного розвитку регіонів України, а
також для краєзнавців та всіх, хто цікавиться питаннями історії культури.
Див. також №№ 200, 202, 232, 251–253, 273, 276.

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
58. Гарнага О. М. Аналітичне забезпечення стратегічного
управління : монографія / О. М. Гарнага. – Рівне : НУВГП, 2012. –
208 с.
У монографії розглядаються основні теоретико-методичні
положення аналітичного забезпечення стратегічного управління.
Подається методика аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ,
сучасні підходи до проведення стратегічного аналізу підприємства,
розглянуто бенчмаркинг як інструмент реалізації аналітичного
забезпечення управління, наведено класифікацію стратегій.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів у процесі вивчення дисципліни «Стратегічне управління», а
також викладачам, науковцям, слухачам бізнес-шкіл, керівникам усіх
рівнів, які цікавляться питаннями стратегічного розвитку підприємств і
організацій.
59. Гуменюк В. Я. Управління витратами на персонал :
монографія / В. Я. Гуменюк, Н. М. Самолюк. – Рівне : НУВГП, 2012. –
158 с.
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Монографію присвячено дослідженню та розв’язанню проблеми
ефективного управління витратами на персонал. Розглянуто сутність та
структуру витрат, теоретичні концепції і функції заробітної плати,
тенденції і проблеми оплати праці в Україні, диференціацію і
регулювання трудових доходів тощо.
60. Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. І. Дем’янчук. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 340 с.
У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих
фінансів, їх склад та роль в економічному і соціальному розвитку
адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення
полягає в тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно
оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
61. Корецька С. О. Аналіз виробничо-економічної діяльності
автотранспортного підприємства : навч. посіб. / С. О. Корецька,
В. А. Познаховський, Т. С. Карпан. – Рівне : НУВГП, 2013. – 158 с.
Посібник містить теоретичний матеріал з навчальної дисципліни
«Аналіз
виробничо-економічної
діяльності
автотранспортного
підприємства» та тестові питання, спрямовані на контроль знань у всіх
теоретичних та практичних аспектах предмету.
Призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста зі спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і
управління на автомобільному транспорті».
62. Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. посіб. /
О. Р. Кривицька ; голов. ред. І. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 296 с.
Навчальний посібник дає студентам можливість самостійного
вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств
в ринкових умовах господарювання з урахуванням основних положень та
принципів Господарського та Податкового кодексів України.
63. Маркетинг : навч. посіб. / О. Гладунов, І. Дейнега,
О. Дейнега [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 336 с.
У посібнику розглянуто різносторонні аспекти маркетингу: еволюція й основні концепції розвитку, аналіз середовища функціонування
організацій і ринкові передумови формування їх маркетингових стратегій,
поняття про маркетингову інформацію та засоби проведення комплексних
маркетингових досліджень, питання сегментування ринку та позиціонування товарів, т. ін.
Адресовано студентам економічних спеціальностей, керівникам
організацій, менеджерам, працівникам служб маркетингу, збуту та реклами.
64. Міщук Г. Ю. Оцінювання і суспільна мотивація
використання трудового потенціалу в Україні : монографія /
Г. Ю. Міщук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 225 с.
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У
монографії
викладено
теоретико-методологічні
засади
оцінювання та результати аналізу використання трудового потенціалу
України. Обґрунтовані концептуальні та методичні засади суспільної
мотивації факторів розвитку трудового потенціалу.
Книга стане в нагоді науковцям в галузі управління людськими
ресурсами, фахівцям органів державного управління, аспірантам та
студентам економічних спеціальностей.
65. Павелко О. В. Облік у банках : навч. посіб. / О. В. Павелко. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 277 с.
У посібнику досліджено теоретичні і практичні засади побудови
бухгалтерського обліку в банках України. Матеріал подано з урахуванням
чинного законодавства і практики його застосування в Україні.
Теоретичні положення проілюстровано практичними прикладами.
Посібник призначений студентам, які навчаються за спеціальністю
«Облік і аудит».
66. Проблеми розвитку соціально-економічних систем :
підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали
ІІ регіонал. міжвуз. наук.-практ. конф., м. Дубно, 28 берез. 2013 р. /
редкол.: О. П. Постельжук (відп. ред.), В. М. Бебик [та ін.]. – К. ;
Дубно : [б. в.], 2013. – 296 с.
Збірник продовжує серію робіт, спрямованих на дослідження
соціально-економічних проблем у регіонах України, історико-політичних,
культурно-правових, інформаційно-технологічних та документознавчих
процесів минулого та сьогодення.
Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів,
студентів, учителів шкіл.
67. Сорока М. П. Аналіз соціально-економічного розвитку
регіону : навч. посіб. / М. П. Сорока, С. Є Антонова. – Рівне : НУВГП,
2013. – 186 с.
У посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи аналізу
соціально-економічного розвитку регіону. У систематизованому матеріалі
враховуються методи аналізу, показники та особливості аналізу
економічної та соціальної сфер регіону.
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних
закладів України спеціальностей «Державна служба», «Менеджмент
організацій і адміністрування». Може бути використаний викладачами,
аспірантами та працівниками органів регіонального управління та
місцевого самоврядування в їхній практичній роботі.
68. Сорока М. П. Формування регіонального бюджету : навч.
посіб. / М. П. Сорока, А. Ю. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2013. – 212 с.
У посібнику наведено основні показники формування державного і
місцевого бюджету з елементами їх аналізу. Подано організаційну
структуру органів державного управління при здійсненні планування і
формування бюджетних показників, а також органів контролю за
виконанням бюджетів. Містяться типова програма, вказівки щодо
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вивчення окремих тем з дисципліни «Формування регіонального
бюджету», плани практичних занять, тематика самостійної роботи тощо.
Посібник може стати в нагоді фахівцям органів регіонального
управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам,
аспірантам, магістрам, студентам спеціальностей «Державна служба» та
«Менеджмент».
69. Туровська Г. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. /
Г. І. Туровська. – Рівне : НУВГП, 2012. – 196 с.
Навчальний посібник містить методичні поради з вивчення окремих
тем дисципліни, конспект лекцій, тематику практичних занять,
самостійної роботи, тренінгову тестову програму та список
рекомендованої літератури, які можуть бути використані при
самостійному вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності».
70. Шаталов О. С. Потенційно небезпечні виробничі технології
та їх ідентифікація : практикум : навч. посіб. / О. С. Шаталов,
С. Л. Кусковець. – Рівне : НУВГП, 2012. – 204 с.
У посібнику представлено практичні роботи, які пропонуються для
виконання студентами напряму підготовки «Охорона праці». Містяться
основні теоретичні відомості, довідкові дані та приклади застосування
методик оцінки небезпеки потенційно небезпечних об’єктів, процесів та
апаратів, забезпечення техногенної безпеки виробництв та створення
безпечних умов праці у виробничих процесах.
Навчальний посібник призначено для студентів технічних вищих
навчальних закладів та практичних працівників з охорони праці і
техногенної безпеки.
71. Швець Ф. Д. Організація, планування та виробничий менеджмент : навч. посіб. / Ф. Д. Швець. – Рівне : НУВГП, 2012. – 300 с.
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, методологічні та
практичні питання організації, планування та виробничого менеджменту
в умовах ринку. Викладено особливості формування виробничих систем,
організаційні аспекти виробничих і трудових процесів, їх просторовочасової єдності, методи виробництва, роль та значення їх обслуговування.
Розглянуто комплекс питань, пов’язаних з процесом реалізації цілей
організації, управління, планування, особливості оперативно-календарного планування.
Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за
програмами підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».
***
72. The Problems of Accounting, Analysis and Financial Reporting:
Experience of Ukraine and Poland : monograph / under the general
editorship of I. Lazaryshyna. – Rivne, 2012. – 284 p.
У монографії, підготовленій науковцями України і Польщі,
представлено теоретичні і методичні праці англійською мовою з
фінансування, основних типів звітності по активах і пасивах, т. ін.
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Викладено базові підходи до підготовки фінансових звітів та їх аналізу,
проблеми фінансової звітності та аналізу в Україні та Польщі.
Вказано шляхи оптимізації обліку, аналізу та процесів фінансової
звітності з урахуванням положень українського та польського законодавства.
Див. також №№ 82, 221, 228–230, 246, 257–261.

СУСПІЛЬНІ НАУКИ
Політика і політичні науки
73. Європейська інтеграція України: сучасні наукові
дослідження і розробки / авт. кол.: В. Д. Бондаренко, Д. В. Вітер,
Л. І. Загайнова [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Пасічника, О. М. Руденко. −
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 66 с. – (Серія
«Громадян. сусп-во» ; вип. 4).
Видання містить моніторинг і експертну оцінку наукових досліджень та розробок, присвячених питанням розвитку системи державного
управління в Україні в контексті адаптації його до європейських
стандартів. Виокремлено основні аспекти європейської інтеграції щодо
розвитку громадянського суспільства, визначено пріоритети європейської
інтеграції в контексті національних інтересів України. Розкрито
теоретико-методологічний та науковий потенціал досліджень щодо
перспектив розвитку вітчизняної системи державного управління.
Видання стане в нагоді державним службовцям, посадовим особам,
які безпосередньо беруть участь в реалізації євроінтеграційного курсу
держави.
74. Інституційні механізми розширення партнерських зв’язків
України з країнами ЄС у соціогуманітарній сфері : [зб. наук. пр. Ін-ту
глобал. стратегій упр.] / за заг. ред. І. Д. Пасічника, О. М. Руденко. −
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 156 с. – (Серія
«Громадян. сусп-во» ; вип. 6).
Видання містить наукові доповіді вітчизняних та зарубіжних
дослідників з різних аспектів розвитку соціогуманітарної сфери України
та її залученості до європейського культурно-освітнього простору. Під
час підготовки збірника було використано матеріали науково-практичної
конференції за міжнародної участі, яка відбулася 8–10 листопада
2012 року в Острозі.
75. Шинкарук А. Л. Європейські публічні комунікації : колект.
моногр. за матеріалами проекту «Євр. публ. комунікації» / А. Л. Шинкарук, В. М. Парфенюк, Е. Я. Кац. – Рівне : РІС КСУ, 2013. – 288 с.
У монографії детально розглянуто сучасний стан і специфіку
публічних комунікацій у Європейському Союзі. Визначено особливості
розвитку європейської культури, національної ідентичності, грома29

дянства, медійної та культурної політики. Особлива увага приділена
розвитку політики і технологій електронного врядування у країнах
Європейського Союзу.
Книга призначена державним службовцям, науковцям, студентам
напряму «Соціальна комунікація», «Політологія», «Культурологія»
«Інформатика», «Філософія», «Державне управління», «Міжнародна
інформація».
76. Клинова-Дацюк Г. Д. Україна та інтеграційні процеси в
сучасній Європі : навч. посіб. / Г. Д. Клинова-Дацюк. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 189 с.
У навчальному посібнику розкрито історичні етапи європейської
інтеграції, галузеві політики Європейського Союзу, основні напрями
інтеграційних процесів. Особливу увагу приділено проблематиці
відносин України та Європейського Союзу, НАТО, участі нашої держави
в регіональних інтеграційних процесах на пострадянському просторі.
Для студентів, викладачів, громадських діячів, політиків та всіх, хто
зацікавлений цією проблематикою.
77. Прасюк О. В. Електоральна громадська думка в Україні :
сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості :
монографія / О. В. Прасюк ; голов. ред. І. Пасічник. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 178 с. – (Серія «Громадян. сусп-во» ;
вип. 5.).
Монографія присвячена концептуалізації поняття «електоральна
громадська думка» як специфічному вияву громадської думки,
локалізованого вирішення проблем формування органів державної і
муніципальної влади.
Для викладачів, студентів, науковців і практиків та всіх тих, хто
цікавиться питаннями формування громадської думки та виборчим
процесом.
78. Рудько С. О. Зовнішня політика країн Західної Європи в
постбіполярний період : навч.-метод. посіб. із курсу / С. О. Рудько. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – 412 с.
У посібнику аналізуються головні вектори зовнішньої політики
країн Західної Європи в постбіполярний період. Розкриваються
особливості їх політики щодо інших об’єктів міжнародних відносин.
Характеризується участь країн Західної Європи у провідних міжнародних
організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин на західноєвропейському просторі.
Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія».
Див. також №№ 247, 248, 251–253.
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КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
79. Історія української культури : навч. посіб. / за ред.
В. М. Грома. – Рівне : НУВГП, 2012. – 288 с. : іл.
Навчальний посібник містить стислий виклад історії становлення та
розвитку української культури від давніх часів до початку ХХІ століття, а
також короткий термінологічний словник та бібліографічний список.
Матеріал посібника систематизовано відповідно до робочої програми та
планів семінарських занять. До кожної теми подано список джерел і
літератури, необхідних для виконання студентами індивідуальних
завдань, контрольних робіт та підготовки рефератів.
Посібник призначений для студентів денної і заочної форми
навчання усіх спеціальностей Національного університету водного
господарства та природокористування.
Див. також №№ 159, 233, 234, 254, 255.

Освіта. Педагогічні науки
80. Бухальська С. Розвиток педагогічної компетентності
викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу: теорія і
практика : навч.-метод. посіб. / С. Бухальська. – Рівне : Лапсюк В. А.,
2013. – 232 с.
У посібнику подано матеріали про організацію методичної роботи з
реалізації проблеми розвитку педагогічної компетентності викладачів та
інтегрованого навчально-методичного семінару, який охоплює ряд
модулів, які вивчаються на інтерактивних лекційних, семінарських,
тренінгових заняттях і практикумах, а також у процесі самоосвітньої
діяльності викладачів.
81. Грабовська Т. О. Формування гуманістичних цінностей у
студентів вищих навчальних закладів : теорія та методика /
Т. О. Грабовська, О. М. Тепла. – Вид. 2-ге. – Рівне : Волин. обереги,
2012. – 256 с.
Монографію присвячено питанню формування гуманістичних цінностей особистості студента. Обґрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективність процесу формування гуманістичних цінностей у
студентів, подано методику виховної роботи наставників академічних груп
у позанавчальній діяльності, результати педагогічного експерименту.
Для науковців, викладачів і студентів.
82. Гуменюк В. Я. Трансформування економічних механізмів
управління вищою освітою / В. Я. Гуменюк, І. А. Рощик. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 219 с.
У монографії викладено теоретичні положення і практичні рекомендації стосовно ринкового трансформування економічних механізмів
управління вищою освітою України.
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Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних
спеціальностей.
83. Єфімчук Ф. О. Нариси Дерманських шкіл / Ф. О. Єфімчук. –
Вид. 2-е, доп. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 244 с. : іл.
Ф. О. Єфімчук дослідив розвиток шкіл села Дермань, починаючи з
того часу, коли 1602 року за дорученням князя Костянтина Острозького
була заснована перша дерманська школа. У результаті кропіткої роботи
автора 11 років тому вийшла перша книжка про школи та вчителів Дерманя.
Друге видання значно доповнене документами, спогадами, фотографіями, матеріалами про випускників, які наочно ілюструють історію
шкіл Дерманя.
84. Кристопчук Т. Є. Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу : монографія / Т. Є. Кристопчук ; за ред. С. О. Сисоєвої. –
Рівне : Волин. обереги, 2013. – 484 с.
У монографії розкрито теоретичні засади дослідження розвитку
педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу. Проаналізовано
розвиток педагогічної освіти в країнах Західної та Східної Європи, країнах
Балтії та Середземномор’я. Виявлено та систематизовано напрями використання досвіду країн ЄС у системі педагогічної освіти України.
Видання адресовано науковим працівникам, викладачам вищих
навчальних закладів, аспірантам, слухачам закладів післядипломної
педагогічної освіти, всім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної
освіти.
85. Література. Діти. Час : Вісн. Центру дослідж. л-ри для дітей
та юнацтва : [зб. ст.] / упоряд. та літ. ред.: У. Баран, Л. Овдійчук,
Н. Трохим. – Рівне : М. Дятлик, 2013. – Вип. 4. – 308 с.
До збірника увійшли матеріали IV Міжнародного симпозіуму
«Література. Діти. Час», який відбувся 16–17 травня 2013 року у Рівному.
Публікуються дослідження, статті, розвідки, в яких висвітлюються
актуальні проблеми теорії та історії літератури для дітей та юнацтва,
аналізуються принципи літературної освіти, розглядаються методичні
аспекти вивчення художніх текстів у школі та вищому навчальному
закладі, окреслюються тенденції розвитку дитячого читання.
Для викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться дитячою
літературою та філологічними науками в цілому.
86. Методика навчання української мови : навч.-метод. посіб. /
уклад. О. М. Антончук ; відп. ред. Н. В. Шульжук. – Рівне : О. Зень,
2012. – 88 с.
У посібнику вміщено запитання і завдання для опрацювання
студентами-філологами. Подається методичне орієнтування, рекомендована література, пропонуються практичні завдання тощо. Може буде
корисним також молодим учителям-словесникам.
87. Олексін Ю. П. Методична система диференційованого
навчання історії у старшій школі : [монографія] / Ю. П. Олексін. –
Рівне : Ассоль, 2013. – 435 с.
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У монографії досліджено проблематику диференційованого
навчання історії у старшій школі. Визначено основні психологопедагогічні, соціальні, організаційні, нормативні і концептуальні засади
диференційного навчання, запропонована авторська методична система
диференціації навчання старшокласників історії.
Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів,
аспірантів, учителів, студентів.
88. Омельчук В. В. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. /
В. В. Омельчук. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 168 с.
У посібнику розглядаються концептуальні засади загальних основ
педагогіки. Подається зміст лекційних, практичних, семінарських занять.
Пропонуються теми рефератів, питання для експрес-бесід, список
основної і додаткової літератури. До кожної теми включено тестовий
контроль знань.
89. Професійний розвиток педагога : матеріали ІІІ регіон. наук.практ. семінару «Сучасний вчитель початк. класів: зростання
професіоналізму в системі безперервної освіти» / Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т ; упоряд. Т. Колупаєва. – Рівне : О. Зень, 2012. – 240 с.
90. Професійний розвиток педагога : матеріали IV регіон. наук.практ. семінару «Сучасний вчитель початк. класів: реалії та
перспективи». – Рівне : О. Зень, 2013. – 160 с.
У запропонованих збірниках містяться статті викладачів та
студентів рівненських вищих навчальних закладів, статті та конспекти
навчальних занять вчителів загальноосвітніх шкіл. Тематика була
розроблена з урахуванням сучасного вітчизняного та зарубіжного
педагогічного досвіду, досягнень педагогічної та психологічної освіти.
Матеріали розраховані на викладачів, вчителів, студентів
психолого-педагогічних спеціальностей.
91. Рівненська Мала академія наук учнівської молоді 2013 : тези
наук. робіт / упоряд.: О. А. Андрєєв, А. С. Данчук, Л. М. Лівандовська
[та ін.]. – Рівне : А. Брегін, 2013. – 206 с. : фото.
Збірник містить тези наукових робіт учасників ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України, що проводився управлінням освіти і
науки Рівненської ОДА та Рівненською Малою академією наук учнівської
молоді у 2013 році в м. Рівне.
Учасники конкурсу представили свої наукові дослідження у 63
секціях 12 наукових відділень та виконали контрольні завдання з 12
базових дисциплін.
Видання має на меті звернути увагу учнів, студентів, аспірантів,
педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів, викладацького складу вищої школи, широких кіл громадськості
до науково-дослідницької діяльності учнівської молоді в рамках Малої
академії наук України.
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92. Рівненський державний гуманітарний університет: витоки,
становлення, сьогодення : [зб. нарисів] / упоряд. М. ШумелянкоТайгурський ; ред. О. Білогубцева. – Рівне : О. Зень, 2012. – 444 с.
Видання подає історію становлення та розвитку Рівненського
державного гуманітарного університету 3.
У книзі містяться архівні документи, розповіді ректорів. Розміщені
короткі відомості про директорів, ректорів, проректорів, викладачів,
інших працівників за всі роки існування закладу. Розповідається про усі
факультети та бібліотеку вищого навчального закладу. Текст супроводжується численними фотографіями. Подається інформація про окремі
видання викладачів і випускників універститу та публікації в пресі.
Видання буде цікавим кожному, хто цікавиться історією вищої
освіти Рівненщини.
93. Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень :
підручник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне : Волин. обереги,
2013. – 360 с.
Підручник створено з метою допомоги студентам у формуванні
методологічної культури здійснення педагогічного дослідження,
поглибленні теоретичної та технологічної підготовки до написання
науково-дослідних робіт з урахуванням сучасних вимог до рівня і якості
наукових досліджень.
Для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи», наукових
працівників, магістрантів, аспірантів, вчителів-практиків, що займаються
науковими дослідженнями.
94. Творчістю та наукою утверджуєм / упоряд. С. І. Шевчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2013. – 204 с. : іл.
Книга присвячена діяльності кафедри образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету, історія якого охоплює 20 років
(1992–2012). На основі документів, періодичних джерел та свідчень
сучасників розкривається історія наукової та педагогічної діяльності
кафедри українознавства, з якої викристалізувалася художня кафедра для
підготовки фахівців за напрямом 0202 «Мистецтво». Вперше до наукового
обігу вводиться досвід педагогів-науковців, педагогів-митців на
освітянській ниві Рівненського державного гуманітарного університету.
Для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться
розвитком освіти в галузі українознавства та мистецтвознавства.
95. Тенденції розвитку фізичного виховання студентів ВНЗ :
досвід Російської Федерації / Т. О. Грабовська, В. М. Василюк,
О. М. Тепла. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 272 с.
На основі системного аналізу запропоновано модель фізичного
виховання студентів ВНЗ Російської Федерації, яка представлена як
1940–1953 рр. – Рівненський державний учительський інститут; 1953–1998 рр. – Рівненський
державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського (РДПІ); з 1999 р. – Рівненський державний
гуманітарний університет (РДГУ).
3
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цілісне соціально-педагогічне кероване явище, що постійно розвивається.
Розроблено авторську програму та методичні рекомендації з фізичного
виховання студентів ВНЗ України.
Див. також №№ 136, 170, 178, 210–212, 216, 217, 235, 236, 241–243.

Фізкультура і спорт. Туризм
96. Кайда Д. В. Вільна боротьба : навч. посіб. / Д. В. Кайда,
О. Є. Комаревич, В. В. Пашкевич. – Рівне : НУВГП, 2012. – 93 с.
У посібнику розглянуто техніку вільної боротьби, викладено
історію виникнення та розвитку цього виду спорту та методику
підготовки спортсменів. Навчальний посібник підготовлений для
досконалого оволодіння технікою та методикою виконання вправ.
97. Плотка В. С. Лікувальна фізична культура і лікарський
контроль : навч. посіб. / В. С. Плотка. – Рівне : НУВГП, 2012. − 78 с.
У посібнику подано інформацію про загальні засади лікувальної
фізичної культури та застосування фізичних вправ при різних
захворюваннях. Подано орієнтовні комплекси лікувальної фізкультури,
які використовуються при різних захворюваннях.
Для студентів, які займаються в спеціальних медичних групах,
викладачів фізичного виховання та інструкторів лікувальної фізичної
культури.
Див. також № 95.

Засоби масової інформації
98. Онлайнова журналістика : специфіка, завдання, аудиторія : зб.
наук. доп. / передм. та впорядкув. В. М. Назарук ; ред. кол.:
М. А. Зубарєва, Б. М. Юськів. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2013. – 136 с. – (Серія «Медіа-текст в системі культури» ; вип. 2).
У збірнику проаналізовано різноманітні аспекти функціонування,
формування контенту та впливу на аудиторію новітніх онлайн-медіа. Під
час підготовки збірника були використані матеріали українсько-польського науково-практичного семінару (6–7 лютого 2013 року, м. Острог).
Бібліографія
99.
Мілясевич І. В.
Історія
формування
краєзнавчих
бібліографічних ресурсів в Україні : навч. посіб. / І. В. Мілясевич ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 2-е вид., допов. і перероб. − Рівне :
М. Дятлик, 2013. – 125 с.
У посібнику охарактеризовані основні етапи формування
вітчизняних краєзнавчих бібліографічних ресурсів від зародження до
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1991 р., проаналізовані закономірності їх виникнення, розвитку та
функціонування, визначено роль в інформаційно-комунікативному
процесі різних історичних періодів.
Призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю
8.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія».
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Мовознавство
100. Воловик Л. О. Англійська мова : навч. посіб. для студ.
напрямів підгот. 6.040301 «Приклад. математика», 6.050202
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Л. О. Воловик, С. С. Махаринець, А. М. Красовська. – Рівне : НУВГП, 2012. –
294 с.
Посібник містить вступний та основний курси, граматичні таблиці
та додаток з оригінальними текстами, призначеними для самостійного
читання та активного обговорення студентами в аудиторії, на наукових
конференціях та в інтернет-форумах.
101. Гудич Н. І. Англійська мова. Land and Water Resources
Rational Use : навч. посіб. / Н. І. Гудич, Н. Г. Сторожевська. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 261 с.
Мета посібника сформувати у студентів мовну компетентність
відповідно до вимог програми з іноземних мов в межах професійної
діяльності в процесі вивчення своєї спеціальності.
Посібник містить навчальні тексти, тексти для самостійного
читання, а також граматичний розділ. Кожен урок завершується тестом
для перевірки рівня комунікативної компетентності. Включено також
довідковий та методичний матеріал для написання анотацій, резюме, есе.
Містяться ситуативні матеріали з академічного та професійного
середовища студентів, граматичний довідник, таблиця неправильних
дієслів та словник.
Для студентів напрямів підготовки «Агрономія», «Водні біоресурси
та аквакультура».
102. Кірілкова Н. В. Словник волинських фразеологізмів /
Н. В. Кірілкова. – Рівне ; Острог : [Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»],
2013. – 192 с.
У вітчизняному мовознавстві відчувається брак досліджень
волинських говірок. Представлені матеріали з’явилися у результаті
ретельного вивчення фразеології на Волині.
Уявлення про самих носіїв говірок якнайкраще дає саме народна
фразеологія, оскільки розкриває сутність реальної дійсності.
Словник складений з метою дати реальне уявлення про функціонування фразеологізмів на досліджуваній території та представити мовну
картину світу волинян.
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103. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному
просторі : монографія / Т. В. Крутько. – Рівне : Волин. обереги, 2013. –
156 с.
У монографії здійснюється лінгвосеміотичний аналіз англомовної
віртуальної реклами через дослідження вербальних, візуальних та графічних компонентів у їхній взаємодії. Аналізуються способи досягнення
ефекту переконання та спонукання у рекламних текстах. Узагальнюються
особливості використання англійської мови у рекламному дискурсі з
урахуванням його існування у віртуальному просторі.
Монографія призначена для студентів, аспірантів, спеціалістів у
галузі філології та сфері рекламного бізнесу.
104. Осецька Н. Ф. Англійська мова : навч. посіб. /
Н. Ф. Осецька. – Рівне : НУВГП, 2013. – 258 с.
Тематичний вибір текстів у посібнику зумовлений концепцією
автора, вимогами вузівських програм, а також навчально-методичними
завданнями. Багатофункціональні тексти для ознайомлювального та
пошукового видів читання передбачають розвиток навичок перекладу,
реферування, анотування, роботи зі словником та є базою для
удосконалення мовленнєвої діяльності.
Розрахований на студентів напряму підготовки «Автомобільний
транспорт».
105. Попович Р. Г. Латинська мова для студентів-екологів :
навч. посіб. / Р. Г. Попович. – Рівне : НУВГП, 2013. – 130 с.
Посібник містить теоретичний і фактичний матеріал, спрямований
на оволодіння основами латині, вироблення практичних умінь та навичок
використання фахової латинської термінології у навчальному та
професійному середовищі.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації зі спеціальностей екологічного профілю та фахівців-екологів.
106. Симонович Н. Словник-тренажер основних дієслів
німецької мови / Н. Симонович. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 140 с.
Перший в Україні ейдетичний словник для вивчення дієслів
німецької мови, за допомогою якого можна вивчити та запам’ятати 300
основних дієслів. Він допоможе навчитися уявляти лексику та через уяву
легко запам’ятовувати конкретні лексичні одиниці.
Всім, кому потрібно швидко і назавжди вивчити іншомовну
лексику, словник буде добрим помічником. Особливо цінним це видання
буде для дітей, а також вчителів німецької мови для креативного та
веселого подання лексики на уроках.
107. Шульжук Н. В. Стилістика сучасної української
літературної мови : навч.-метод. посіб. для студ. філолог. спец. ВНЗ. –
Рівне ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 292 с.
У посібнику подано матеріал для практичних занять з курсу
стилістики української мови. Структура кожного модуля відповідає
головній меті: допомогти студентам у засвоєнні основних стилістичних
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понять, навчити різних форм і методів самостійної роботи з мовностилістичним матеріалом, науковою і методичною літературою,
сформувати вміння здійснювати стилістичний аналіз текстів та
моделювати стилістично диференційовані висловлювання усної і
писемної форм, розвивати науково-дослідницькі здібності, виробляти
навички самоконтролю тощо.
***
108. «Get Ready for BEC» : навч. посіб. з ділової англ. мови /
уклад. Л. Д. Король, А. О. Папсуєва. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – 110 с.
Навчальний посібник орієнтований на засвоєння програмного
матеріалу з курсу «Ділова англійська мова» та підготовку до складання
міжнародного іспиту з ділової англійської мови ВЕС («Business English
Certificate») Higher. Мета посібника – допомогти студентам розширити
словниковий запас економічної термінології, сприяти активізації лексикограматичних конструкцій, вдосконалити навички розуміння автентичних
англомовних текстів фахового спрямування.
Див. також №№ 86, 237–239, 242.

Літературознавство
109. Качмарский О. По нехоженым тропам русской литературы.
Вып. 1 : сб. брошюр / О. Качмарский. – Ровно : С. Б. Нестеров, 2012. –
246 с.
Перший розділ книги присвячений російській літературі VIII
століття. Попри розхожу думку про те, що допушкінський період був
бідним на значні твори, автор дослідження доводить, що насправді
людині ХХІ сторіччя необхідно ще дорости до понять більш ніж 200річної давнини, органічно прорости у глиб історії – тоді і відкриється
внутрішньому зору справжнє значення російського класицизму.
У другому розділі розглядається творчість одного із найцікавіших,
але маловідомих письменників – Олександра Кондратьєва − автора низки
літературних шедеврів, інспірованих солярною енергією слов’янського
міфологічного космосу.
Третій розділ присвячено відомому роману «Мастер і Маргарита»
М. Булгакова у контексті появи двох його екранізацій. Аналізуються різні
художні аспекти та метафізичні його глибини.
Для читачів, які цікавляться російською літературою та
поглибленно її вивчають.
110. Качмарский О. По нехоженым тропам русской литературы.
Вып. 2 : сб. брошюр / О. Качмарский. – Ровно : С. Б. Нестеров, 2013. –
320 с.
Другий випуск «По нехоженым тропам русской литературы»
представляє новий погляд на російську літературу Олега Качмарського –
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автора непересічного, глибокого та оригінального. Перший розділ –
«Гоголь, Полевой и другие» представляє за словами самого автора
«совершенно другую «картинку» – совсем не ту, к которой мы привыкли
со школьной скамьи, – а гораздо объёмней, ярче и противоречивее».
У другому розділі – дослідження російської літератури XVIII
століття. Автор також піднімає питання масонства, яке приводить його до
відкриття видатної фігури російської культури – сенатора І. В. Лопухіна.
Абстрагуючись від перших двох розділів, в останньому
О. Качмарський представляє зовсім інший світ та інший вимір – власну
«Королеву снов» «и другие сказочные истории» Ірини Корсунської.
111. Миненко Ю. «Зри сия знаменія княжата славного» : геральдична поезія в укр. бароко / Ю. Миненко ; [гол. ред. І. Пасічник].
– Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 160 с.
У монографії досліджується жанр геральдичної поезії, популярний
в українській бароковій літературі. З’ясовуються джерела виникнення та
розвиток віршів на герби, поєднання емблематичного та панегіричного
елемента у цих творах, визначається жанрова природа геральдичної
поезії. Особливу увагу приділено символіці поезії, класифікуються
найпопулярніші символи віршів на герби, пояснюється їх значення у
бароковому тексті.
Видання адресується вченим, викладачам та студентам,
шанувальникам і знавцям барокової спадщини.
112. Шагінян М. Тарас Шевченко : монографія / М. Шагінян ;
пер. з рос. мови В. Іванисенка. – Рівне : М. Дятлик, 2013. – 262 с.
Видання є докторською дисертацією Маріетти Шагінян (1888–1982) –
видатної російської та вірменської письменниці, літературознавця,
перекладача, дослідника та популяризатора світової літератури, членакореспондента Академії наук Вірменської РСР.
Письменниця з любов’ю висловлювалась про Україну і її «ласкаву і
ніжну емоційно-гостру українську мову…».
Глибоке і ґрунтовне дослідження, зрозуміло, має відбиток часу,
накладений стереотипами російської історіографії та класової ідеології,
без яких книга не змогла б вийти за тих умов. Проте видання багато дасть
читачеві для кращого пізнання особистості Тараса Шевченка, його
творчості та світу, який його оточував.
***
113. Glotov A. The Classics of World Literature : essays. Part 1 :
Russian literature = Глотов О. Класика світової літератури : нариси.
Ч. 1 : Російська література (англ. мовою) / О. Глотов, В. Сердюченко,
С. Новоселецька ; голов. ред. І. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 150 с. : іл.
Книга нарисів є першою частиною запланованих посібників
«Класика світової літератури». Видання не є класичним підручником для
навчання. Автори нарисів подають досить проблемний та дискутивний
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матеріал про видатних літераторів Росії від О. Пушкіна до О. Толстого і
М. Шолохова та оглядовий аналіз основних явищ російської літератури,
що стане для тих, хто взяв до рук цю книгу, стимулом для зацікавленості
та набуття обізнаності.
Матеріал викладений англійською мовою.
Див. також №№ 85, 142, 267.

Художня література
114. Бабій С. Бурелом / С. Бабій ; ред. Т. Дятлик. – Рівне :
М. Дятлик, 2012. – 112 с.
Степан Бабій більш відомий широкому колу читачів як поет
(22 збірки), але активно працює в прозі. Основні жанри − оповідання,
новели, повісті.
«Бурелом» − книжка з історії життя південно-західної Волині.
Автор − виходець з повстанської родини, який у дитинстві багато чого
чув і бачив. А ще більше дізнався з розповідей батька − повстанця, що
лишився живим після тяжкого поранення і відбув 25-річну каторгу. Він і
залишив синові імена повстанців та розповіді про них. С. Бабій показує
боротьбу не на життя, а на смерть, яку ведуть повстанці проти поляків,
німців та енкаведистів.
115. Бабій С. Лебедина пісня. Поезії / С. Бабій. – Рівне :
М. Дятлик, 2013. – 148 с.
У новій поетичній книжці автора звучать небайдужість,
непримиренність і незборимість. Та над усім – «над прахом, над болем,
над страхом» – любов до рідної землі.
116. Береза Ю. П. Трофеї чи жертви : гумор і сатира / Ю. Береза ;
ред. М. Степанюк. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 460 с.
Нова книга українського письменника, лауреата премії імені Остапа
Вишні Юрія Павловича Берези є сатиричним віддзеркаленням усіх
особливостей і вад нашого життя, інколи сумного, абсурдного, інколи
такого, над яким можна і треба посміятися.
117. Берестяний О. З чиєїсь легкої руки : лірика, мініатюри,
пісні / О. Берестяний ; ред. В. Миронюк. – Рівне : Волин. обереги,
2013. – 148 с.
Нова збірка рівненського поета Олександра Берестяного складається з чотирьох розділів. Це філософська та інтимна лірика, вірші на
кожну літеру абетки, гумористичні мініатюри і тексти пісень. У
поетичному світі автора є все, що може зацікавити читача: майстерність,
легкість, відвертість, неочікуваність, гумор.
У книзі використані роботи знаного на Україні та за її межами
талановитого фотохудожника Олександра Майструка.
118. Бондючна Ю. Невивчена гладінь : поезії / Ю. Бондючна ;
ред. С. Синюк. – М. Дятлик, 2012. – 128 с.
40

У новій поетичній збірці Юлії Бондючної постає цілий світ у всіх
його суперечливих проявах: красі і каліцтві, щасті і горі, вірі і зраді,
«білопінному цвітінні дерев» та «смутку вересня»… Вірші поетеси
вирізняються поетичною майстерністю та глибоко особистісним
авторським поглядом на реалії сьогодення.
В окремому розділі книги представлено віршовані портрети колег
по цеху − відомих поетів Рівненщини.
119. Бондючна Ю. Роман із присмаком печериці : кулінарнолірична повість / Ю. Бондючна, С. Синюк. – Рівне : М. Дятлик, 2013. –
48 с.
Кулінарно-лірична повість «Роман із присмаком печериці» – це
захоплююча подорож країнами і століттями, кулінарні рецепти на стику
стародавніх європейських традицій та сучасних кухонних реалій і …
всеперемагаюча сила справжньої терплячої любові.
120. Вдохновение : [поэт. сб.] / ред. В. Мельникова. – Рівне :
С. Нестеров, 2013. – 112 с.
У збірці представлено твори членів рівненського літературного
об’єднання «Любители русской словесности». Цей колективний збірник є
унікальним: авторам далеко за 60, але вони сповнені сили та енергії,
здорового бажання творити музику поетичного слова. У творах
літераторів-аматорів стверджуються істинні життєві цінності – любов до
Батьківщини, добро, вірність, дружба між людьми. Велике місце у збірці
посідає дитяча література.
Для широкого кола любителів поезії.
121. Велесик П. Я. Лóви кажанів : новели / П. Я. Велесик ; ред.:
Б. Боровець. – Костопіль : РОСА, 2011. – 176 с.
У книгу рівненського автора Петра Велесика увійшли новели, у
яких зафіксовані миті життя. У центрі малої прози автора – наша мала
батьківщина з її солоними росами буття, вдовиними долями і потаємними
закутками дитячої душі.
122. Велесик П. Я. Поліський фенікс: Гута : проза / П. Я. Велесик ; ред. М. Колодяжний. – Костопіль : РОСА, 2012. – 220 с.
Книга розповідає про село Гута Костопільського району Рівненської області, яке на початку XX ст. було добре відоме, зокрема своїм
Солоним болотом та курортом з водолікарнею. Розпочинається розповідь
із заснування села Яковом Савицьким ще на початку XVIII ст. Висвітлено
історичний період, що охоплює життя кількох поколінь гутянців аж до
сьогодення.
Автор сподівається, що ця праця стане сторінкою літопису його
рідного села.
123. Велесик П. Я. Сіті Пандори : провінц. роман. – 2-ге вид.,
допов. / П. Я. Велесик ; ред.: Є. Шморгун. – Костопіль : РОСА, 2010. –
292 с.
Події нашого часу, описані у романі, охоплюють двадцять років. Це
життя, у якому кожен обирає: будувати своє благополуччя шляхом
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обману та торгівлі совістю, чи зберегти свою гідність і моральні
принципи, не зважаючи на те, що протистояння системі може зламати
долю. Що ж переможе: добро чи зло? Автор запрошує поміркувати над
цим читача.
124. Велесик П. Я. Сіті Пандори : провінц. роман. Кн. 3. /
П. Я. Велесик ; ред.: Н. Мельник. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. – 252 с.
До написання продовження роману автора якоюсь мірою спонукали
читачі, що відгукнулися, прочитавши перші дві книги роману.
У третій книзі герої роблять спроби щось змінити в своєму житті,
але це вдається не кожному. Декого міцно тримає у своєму павутинні
минуле, іншим ставить підножки жадоба до збагачення. Чи знаходять
вони вихід, читач дізнається, прочитавши книгу.
125. Волошина А. Хай береже вас Бог... / А. Волошина. – Рівне :
Волин. обереги, 2013. – 80 с.
Збірка віршів члена Національної спілки журналістів України Анни
Волошиної пронизана роздумами про Бога, про сутність життя на землі.
Також вона порушує проблеми сучасності, збереження чистого кохання,
любові до рідної землі, на якій живемо, мальовничої природи Поліського
краю.
126. Горліс-Горський Ю. Отаман Хмара : твори / Ю. ГорлісГорський ; упоряд. І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія,
2012. – 64 с. – (Серія «Б-чка літ. музею У. Самчука в Рівному» ; ч. 16).
У книзі подано майже невідомі сьогоднішньому читачеві твори
одного зі сподвижників Уласа Самчука, автора знаменитого роману
«Холодний Яр» Юрія Горліс-Горського.
127. Домонтович В. Аліна й Костомаров : повість / В. Домонтович ; упоряд. І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2013. –
168 с. – (Серія «Б-чка літ. музею У. Самчука в Рівному» ; ч. 22).
Письменник, літературний критик, мовознавець, етнограф, археолог
Віктор Платонович Петров (псевдоніми Віктор Бер, В. Домонтович) –
загадкова, непересічна особистість, яку вже у часи незалежності України
із подивуванням відкрили шанувальники художнього слова. Він залишив
після себе наукові праці, у т. ч. блискучі дослідження «Походження
українського народу» та «Антропологічні (расові) особливості
українського народу». Його називають зачинателем жанру українського
інтелектуального роману та жанру романізованої біографії. З неменшою
цікавістю відкрили його для себе і любителі детективів.
Але найзагадковішим твором виявилося саме життя автора.
У книжці представлено коротку розповідь про В. Домонтовича Інни
Нагорної, його белетризовану біографію «Аліна й Костомаров» та
спогади Уласа Самчука «Я був найкращої про нього думки».
128. Єрмійчук І. М. Акорди відлуння молодості : вибр. твори /
І. М. Єрмійчук. – Вид. 2-ге, доп. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 144 с.
Автор у збірці представляє поетичні твори, у яких розкривається
широкий спектр питань про загальнолюдські цінності, про любов до
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Батьківщини, рідного краю, до Бога. У ліричних віршах автор передає
свої внутрішні переживання та емоції, оспівує природу та ділиться
думками щодо її спотворення людиною. Є розділ, у якому автор
висловлює своє ставлення до окремих політичних і соціальних питань.
129. Ідучи, залишаю любов : історії життя / ред.-упоряд.
Н. Адамчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – 200 с.
Збірник складається з невеличких оповідань, новел, віршів, у яких
автори діляться невигаданими історіями життя. Тут і кохання, і зрада, і
радість, і смуток, і надія на те, що все переможе любов. Серед авторів –
Н. Адамчук, В. Бойчук, П. Гуменюк, К. Гупалюк, О. Ярощук.
130. Іларіон (митрополит). [Іван Огієнко]. Твою тільки луку ці
руки косили : твори / Іларіон (митрополит). [Іван Огієнко] ;
упорядкув. І. Нагорної ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2013. –
64 с. – (Серія «Б-чка літ. музею У. Самчука в Рівному» ; ч. 20).
Коли б видати всю наукову, художню, публіцистичну, перекладацьку та епістолярну спадщину Огієнка, вона б складала щонайменше
добру сотню томів. І всі вони без винятку слугували б сьогодні на
національну ідею та на утвердження процесів українського державотворення.
У цьому виданні представлено Івана Огієнка як поета. За своє життя
автор створив сотні ліричних віршів. Художня палітра Івана Огієнка є
різноманітною та багатобарвною. Його поезія є насамперед вираженням
стану душі, виливом глибоких почуттів автора, переживань і надій. Стиль
авторського письма повною мірою віддзеркалює високість його мрій і
думок.
У збірнику вміщено також уривки з поем та його післямову до
першого тому виданих 1957 року у Вінніпезі творів про релігійну поезію,
яка є своєрідним ключем до розуміння всього поетичного доробку
Іларіона-Огієнка.
131. Корсунская И. Карета Божьей помощи : герметический
роман / И. Корсунская ; ред. О. Качмарский. – Рівне : С. Нестеров,
2013. – 400 с.
Книга талановитої авторки розрахована на обізнаного та тонкого
читача, який відчує художню довершеність роману, його сюжет та
інтригу. Несподівані гротеск, інколи навіть епатаж, парадоксальність та
багатозначущість роману інтригує та захоплює.
132. Кралюк П. М. Лицар і смерть. Дума про гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного / П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – 136 с.
Коли помер гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, митрополит
Іов Борецький доручив Касіяну Саковичу − ректору школи при братстві
Київському Богоявленському та його учням написати жалобні вірші на
його погреб, які потім вийшли під назвою «Вірші на жалісний погреб
знацного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного» (1622).
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Під час створення цих віршів перед їхніми очима постає все
складне життя видатного гетьмана, його непрості стосунки з владою Речі
Посполитої та козаками. Водночас вони розмірковують про сенс
людського життя та смерть.
133. Люліч В. Печериці в законі : кулінарний детектив /
В. Люліч. – Рівне : М. Дятлик, 2013. – 48 с.
Відома поетеса, лауреат премії імені Михайла Дубова дебютує в
прозі новим жанром – кулінарним детективом.
Мобілізувавши хист юриста й жіночу логіку, героїня твору захищає
від злочинного наклепу не тільки коханого, але й цінний продукт
харчування, який шукає шляху на столи вітчизняних споживачів.
Читач крім легкого сюжету знайде для себе смачні і легкі у
виконанні кулінарні рецепти.
134. Маланюк Є. Блакитний день Волинської землі : твори /
Є. Маланюк ; упоряд. І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне :
Лапсюк В. А., 2013. – 112 с. – (Серія «Б-чка літ. музею У. Самчука в
Рівному» ; ч. 21).
Видання містить невеличку добірку поезій відомого українського
поета ХХ століття Євгена Маланюка, у тому числі деякі твори, дотичні до
волинського краю.
На початку книги читач знайде коротенькі нотатки Інни Нагорної
про поета, а також уривки із спогадів про нього Уласа Самчука.
135. Марченко В. ПІРТ «Прима» : твори : в 2 т. Т. 1.
Документальна проза / В. І. Марченко, Е.-П. Б. Курляк. – Рівне :
Ассоль, 2012. – 548 с.
136. Марченко В. ПІРТ «Прима» : твори : в 2 т. Т. 2.
Всеукраїнське літературне товариство «Поетика» : зб. оповід. і
поетич. творів / В. І. Марченко, Е.-П. Б. Курляк. – Рівне : Ассоль,
2013. – 404 с.
Двотомне видання висвітлює становлення і функціонування
Приватного іхтіолого-рибоводного технікуму «Прима» (ПІРТ «Прима») –
вищого учбового закладу І рівня акредитації Міністерства освіти і науки
України.
У першому томі читачеві пропонуються публікації про розвиток
подій протягом десятиріччя діяльності вузу. Викладені методичні
рекомендації з практичного навчання з «Української мови за професійним
спрямуванням» та з «Основ бізнесу».
Другий том знайомить читачів з творчим доробком членів
літературного товариства «Поетика» при ПІРТ «Прима».
137. Мейта С. М. Пора дощів : кн. віршів / С. М. Мейта. – Рівне :
М. Дятлик, 2012. – 160 с.
Автору поезій притаманні легкість письма, яскрава метафоричність,
володіння словом. А ще − філософські роздуми над правічними загадками
людства. У збірку також включено інтимну лірику та вірші християнської
тематики.
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Нова книга поетеси буде співзвучна усім, хто перебуває в пошуках
духовних скарбів.
138. Нивинський А. Віки пливуть над Києвом : повість /
А. Нивинський ; упоряд. І. Нагорна ; ред. Є. Шморгун. – Рівне :
Лапсюк В. А., 2012. – 168 с. – (Серія «Б-ка літ. музею У. Самчука в
Рівному» ; ч. 18).
У книзі подано повість «Віки пливуть над Києвом» та матеріали про
її автора, відомого письменника і громадського діяча на Волині у 30-ті
роки минулого століття Антона Нивинського (псевдонім – Антін
Чекманівський).
Повість складається з восьми самостійних новел, поєднаних в один
твір не дійовими особами, а образом чудодійної Перли, яка протягом чи
не тисячоліття переходила від одного власника до іншого.
139. Орлова Л. И знает пчела… : кн. стихов / Л. Орлова ; ред.
В. Захарова. – Ровно : Волин. обереги, 2013. – 64 с.
Любов Орлова 44 роки прожила на Україні, оспівуючи її красу та
неповторність. Повернення до Білорусі, де вона народилася, стало
поштовхом для нових вражень і почуттів. Життя на землі предків
надихнуло її на створення нових віршів − світлих, щирих,
життєстверджуючих.
140. Панченко М. Совісті не здавши висоти : поезії /
М. Панченко ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : В. А. Лапсюк. – 72 с.
До збірки увійшли створені автором протягом останнього часу
поезії переважно злободенної тематики.
141. Пшенична Л. А. Пташка з райського саду : поезії /
Л. А. Пшенична ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : М. Дятлик, 2013. – 152 с.
Любов Антонівна Пшенична є автором семи книг для дітей та
дорослих. Її твори введені в шкільні підручники, перекладені російською,
білоруською, тувинською мовами.
Поезія Л. Пшеничної − ніби ажурна мелодія у мінорі, просякнута
любов’ю, надією та смутком. У збірці «Пташка з райського саду» поетеса
відкриває високі небеса моралі та духовності, освітлені промінням любові
і турботи про світ, у якому живемо.
142. Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини / редкол.:
Є. Цимбалюк (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : М. Дятлик, 2012. –
Вип. 20–21. – 416 с. : іл.
Літературно-краєзнавчий журнал продовжує знайомити читачів з
творчістю рівненських письменників, митців, краєзнавців, журналістів,
науковців.
Широка творча палітра Рівненщини розкривається за такими
розділами: «Проза», «Поезія», «Поетична мозаїка», «Дебют», «Раритети»,
«Голос великої Волині», «Наші земляки», «Рецензії», «Духовні витоки»,
«Шевченкіана», «Пам’ять неопалима», «Долі людські», «Події»,
«Ретроспектива», «Монографії», «Ріднокрай», «Незабутні», «Мистецтво»,
«Музика» тощо.
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У розділі «Проза» міститься друга частина фантастичної повісті
Л. Рибенко «Любариси», друга частина роману Сергія Курінного
«Схизмати» з історії національно-визвольних змагань українського
народу початку XVII століття, роман Миколи Оттова «Провідник»,
новели Миколи Берези, твори Неоніли Диб’як та ін.
Серед імен, які представляють поетичні твори, − П. Рачок,
Р. Солоневський, В. Басараба, М. Береза, Л. Рибенко, Ю. Костюкевич,
Ю. Бондючна.
Матеріали інших розділів альманаху також зацікавлять усіх, хто
небайдужий до творчого життя краю, та прихильників духовного і
культурного розквіту України.
143. Рибенко Л. Г. Басів Кут : (повісті, оповід., п’єса) /
Л. Г. Рибенко. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 204 с. : іл.
До нової книги Лідії Рибенко увійшли твори, які, попри стильові
відмінності, об’єднує ідея гуманізму, любові до своїх близьких, до свого
народу, до рідної землі і до планети Земля. Автор розповідає історії, які
відбувались у різні часи. Це долі близьких людей у період від Другої
світової війни до сьогодення у повісті-есе «Басів Кут», які безперечно
викличуть зацікавленість та співпереживання, − адже досі живі свідки тих
подій та їхні діти. Це життєві ситуації з любов’ю та присмаком смутку у
повісті «Любаня-Любка» та у п’єсі «Навчить мене плакать». Це і
проблеми людства у фантастичному майбутньому («Любариси»).
У виданні містяться фотографії.
144. Савчук В. Навколо / В. Савчук. – Острог : Р. Свинарчук,
2013. – 106 с.
До першої збірки юного автора увійшли твори малої прозової
форми. Черпаючи натхнення з навколишнього світу, Володимир Савчук
знаходить в буднях незабутні миттєвості, у яких поєднує реальність з
фантазією, серйозність із тонким гумором. Своїми творами автор
закликає по-іншому подивитися навкруги, аби побачити неповторність і
багатогранність всього, що оточує нас.
145. Савчук О. Вічність попереду нас іде / О. Савчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2013. – 52 с.
Це перший поетичний доробок рівненської поетеси, в якому вона
через віршовані рядки розкриває свої стосунки з Богом, по-філософськи
осмислює свої почуття, біль та переживання.
146. Солоневський Р. Лицедії і події : (мініатюри з натури) /
Р. Солоневський ; ред. Т. Палецька. – Рівне : Волин. обереги, 2013. –
48 с.
Р. Солоневський використав висловлювання окремих політиків,
повідомлення засобів масової інформації та реагування на них
суспільства, лише подавши все це у стислій віршованій формі. Автор не
уникав зміщення акцентів та використання гіперболізації. Хронологія
подій не збережена.
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147. Степанюк М. Про калину і не тільки. Гумор. Сатира /
М. Степанюк. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2013. – 80 с.
Автор багатьох поетичних збірок, лауреат Нобельської премії
(2011), гуморист і сатирик продовжує торувати свою стежку в українській
літературі. Залишаючись вірним собі, М. Степанюк пише на гострі та
злободенні теми.
148. Столярчук Б. Самотня скрипка : поезії / Б. Столярчук ; ред.
П. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. – 64 с.
Вірші з нової збірки Богдана Столярчука – людини добре відомої,
титулованої, поважної – несподівано такі ніжні, чуттєві, що дійсно
асоціюються з мелодією самотньої скрипки.
149. Титечко В. Г. Провінційні історії. Кн. 3 : зб. нарисів /
В. Титечко. – Рівне : В. А. Лапсюк. – 44 с.
Талановитий письменник представляє чергову збірку, що є
продовженням його «Провінційних історій», які вийшли у 2005 та
2008 роках. Тут можна знайти свою історію, або історію тих людей, які
живуть поруч з нами, чи просто знайомих, у черговий раз переконуючись
у непередбачуваності нашого життя.
150. Трубілко М. Л. Географія на дотик : зб. віршів / М. Л. Трубілко. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 68 с.
Автор, що народився в поліській глибинці та майже все життя був
пов’язаний з технікою, дивує своїм талантом: настільки природні та
гармонійні його вірші, його сприйняття світу. Поетичний дар у поєднанні
з розумом, добротою душі та гумором залишає світле враження.
151. Фещук В. Стеблинки літа : поезії / В. Фещук ; ред.
Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2013. – 56 с.
Цією збіркою поезії одинадцятикласниця Демидівської школиліцею, що на Рівненщині, вперше виходить у світ із своїми віршами.
152. Філонюк Г. Полиновий вінок : поезії / Г. Філонюк ; літ. ред.
С. Українець ; передм. І. Павлюка. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – 120 с.
У новій книзі молодої поетеси – «берегині полинового вогню», як
назвав її автор передмови, – класичні вірші та вінок сонетів, верлібри та
декілька віршів авторки польською та англійською мовами у перекладі
В. Максимчука.
Поезія Г. Філонюк витончена та гармонійна, ніби зіткана з фарб,
звуків, запахів рідної землі, поривань душі, та найщиріших почуттів.
153. Форманчук О. Сльозою роси привітання надішлю до
рідних долонь / О. Форманчук. – Володимирець : Володимирец.
райдрук., 2013. – 40 с.
До поетичної збірки увійшли кращі твори автора, написані
протягом останніх двох років. У віршах йдеться про красу природи, про
любов до рідної землі і вболівання за долю України, про найвище
людське почуття − кохання, про добро і зло.
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154. Харченко Б. Щоб синя даль манила вічно : зб. віршів /
Б. Харченко. – Рівне : НУВГП, 2013. – 224 с.
У своїх поезіях автор оспівує чарівність і красу України, поліського
краю, рідного міста Рівне. У віршах звучать авторські імперативи про
людські радості, красу життя, людські почуття. Його серце відкликається
на життєві та бурхливі суспільно-політичні події. Є у збірці також
пародії, посвяти, епіграми тощо.
155. Царик Г. На березі всесвітньої любові... Лірична сповідь /
Г. Царик ; [ред.: Р. Ушко]. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 136 с.
Читачеві пропонується десята збірка автора, яка охоплює поетичні
твори різних років.
Поезія Григорія Царика відзначається ліризмом і щирістю,
закоханістю в Україну, в рідний поліський край, в природу і Жінку,
філософськими роздумами та вірою.
156. Шакура М. В. Дорога до істини / М. В. Шакура ; ред.упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – 316 с.
Книга представляє творчий доробок маловідомого поета з
Рівненщини, до якого увійшла поезія, прозові твори, представлені
оповіданнями, бувальщинами, есе та переказами, а також спогади друзів
про автора, який творив українською та російською мовами. Ця книга
поєднує три попередні: «Повернення» (2009), «Не растеряй души» (2009)
та «Покаяння» (2011). Видані вони вже посмертно. Та читач має знати і
пам’ятати своїх талановитих земляків.
157. Шевчук О. М. Прийдешнім : вибр. поезії / О. М. Шевчук. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 72 с. : фото.
Творчість автора суголосна з його громадянською та моральною
позицією. У його віршах особливо наголошується на необхідності
формування в кожного історичної пам’яті, шанування рідної мови, віри у
Творця усього сущого.
158. Шекспір В. Сонети = Shakespeare W. Sonnets / В. Шекспір ;
пер. укр. В. Лящука ; літ. ред. М. і Л. Пшеничні ; передм. Д. Кравець. –
Рівне : Волин. обереги, 2013. – 200 с. – [З парал. англ. текстом].
Василь Лящук – людина з непростою долею, інвалід по зору з
дитинства, намагається жити повноцінним життям. Перші свої поетичні
рядки почав писати з восьми років, з чотирнадцяти вже друкувався в
газетах та журналах. Захоплення літературою привело його до
філологічного факультету Рівненського педінституту.
На сьогодні творчий доробок письменника складає 8 книжок поезій
та перекладів.
Ця збірка всіх 154-х сонетів В. Шекспіра демонструє оригінальну
форму перекладу, яку можна дорівняти до авторської самобутності, де
перекладач стає співавтором.
159. Шкіндер Т. Під сузір’ям Лева : поезії / Т. Шкіндер ; ред.
П. Велесик. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2012. – 100 с.
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Збірка поезій, що складається з двох розділів − «На зламі літ» та
«Намалюй мені дощ», наповнена творами філософського звучання та
лірикою. У своїх віршах поетеса, що народилася в мальовничому куточку
Волині, закарбувала різнобарв’я цього світу та відтінки людських
стосунків.
160. Шморгун Є. Пересопниця. Трикнижжя / Є. Шморгун. –
Рівне : В. А. Лапсюк, 2013. – 372 с.
Перша книга пропонованого трикнижжя «Твердь» розповідає
історії із часів будівництва Пересопницького монастиря. Друга, яка має
назву «...І пітьма не здолала його», – це сторінки буття Пересопницького
Євангелія. І у третій книзі «Лінія» автор представляє Пересопницькі
нотатки нашого часу, де, зокрема, згадує про своє навчання у
Пересопницькій семирічці, про історію встановлення пам’ятника
Пересопницькому Євангелію тощо.
161. Ярмолюк Л. П. Сухе перо шляхетності : поезії /
Л. П. Ярмолюк. – Рівне : О. Зень, 2013. – 68 с.
Любов Ярмолюк – лікар, громадський діяч, митець, поетеса,
благодійник – людина щира та непересічна. Читачі вже мали можливість
ознайомиться з її поезією у двох попередніх збірках: «На віражах життя»
(2011) та «П’ята заповідь» (2012).
Крізь поетичні строки просвічується жіноча душа, небайдужа,
ранима, для якої «Любов і віра – порятунок відчаю».
Див. також №№ 142, 164, 267, 267а, 270.

Дитяча література
162. Демчук Р. С. Весела оселя : вірші для дітей / Р. С. Демчук. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 40 с. : іл.
«Весела оселя» − шоста книжка для дітей члена Національної
спілки письменників України Романа Степановича Демчука. На Рівненщині дві з його книг визнані найкращими дитячими виданнями року:
«Дружня рідня» (2010) та «Мур-ням-ням» (2011).
Гарне видання з веселими цікавими віршами для дітей, яскравими
веселковими малюнками сподобається кожній дитині.
163. Куліш-Зіньків Л. Вибране / Л. З. Куліш-Зіньків ; ред.
Л. Пшенична. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 264 с.
У збірці для дітей Леоніда Куліша-Зіньківа містяться вірші, пісні,
скоромовки, загадки та акро-загадки, весела граматика, казочкирозказочки тощо.
Як написав про автора Борис Боровець у вступній статті: «Його
дитячим творам притаманні своєрідність поетичного мислення,
ненав’язливе проникнення в психологію малечі, вміння побачити
довколишність її очима при жвавій розповідній інтонації, безпосередності
і щирості викладу матеріалу».
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164. Куліш-Зіньків Л. Смішинки для дорослих і Маринки /
Л. Куліш-Зіньків ; ред. П. Велесик. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2012. – 84 с.
У книзі вміщено твори Леоніда Куліша, які залишилися в рукописах
та не були опубліковані за життя письменника. Це переважно
гумористичні мініатюри для дорослих, дитячі вірші, загадки, в яких
відомий автор залишається влучним, дотепним, як й в усій попередній
творчості.
165. Хто ходить по хмарах? / ред. кол.: В. Кузьменко [голов.
ред.] [та ін.] ; іл.: С. Андріюк, Т. Кучер. – Рівне : Живе сл., 2013. – 160
с. : іл.
Книга містить повний текст Євангелія від Луки, адаптований для
дитячого сприйняття за допомогою коротких пояснень, цікавих запитань,
важливих завдань, корисних порад і чудових ілюстрацій.
Для дітей молодшого шкільного віку.
166. Щур А. В. Казки діда Власа / А. В. Щур ; худож.
В. Михальська. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 16 с.
Автор адресує свою другу книжечку віршів дітям дошкільного та
молодшого шкільного віку.
Див. також №№ 120, 269.

МИСТЕЦТВО
167. Борейко Г. Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини у
50-ті – 60-ті роки ХХ ст. : монографія / Г. Д. Борейко. – Рівне : МЕГУ
ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – 204 с.
У монографії досліджено передісторію культурного життя
Рівненщини в контексті суспільно-історичних трансформацій, висвітлено
тенденції та особливості розвитку культурно-мистецьких процесів області
у 50-ті – 60-ті роки ХХ століття на прикладі театрального, музичного,
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів,
керівників, спеціалістів і методистів культурно-мистецьких установ, усіх,
хто цікавиться історією регіональної культурно-мистецької спадщини.
168. Столярчук Б. Й. Лауреати мистецької премії ім. Германа
Жуковського / Б. Й. Столярчук ; ред.: Т. Ю. Прокопович,
Т. Й. Перенчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – 80 с.
Видання вміщує матеріали про лауреатів мистецької премії
ім. Германа Жуковського, які своєю творчістю зробили чималий внесок у
розвиток музичної культури рівненського краю. Книга ілюстрована
світлинами, серед яких чималу частку складають зображення з
ювілейного концерту до 90-річчя з дня народження композитора, а також
ілюстрації з виступів конкурсантів − учасників регіонального конкурсу.
Див. також №№ 94, 142, 209, 216, 217, 254, 255.
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Образотворче мистецтво та архітектура
169. Бендюк М. Юрій Нікітін – художник, містик, філософ /
М. Бендюк, О. Гощук. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2013. – 48 с. : іл.
У виданні розглядається живописна творчість київського
художника-іконописця Юрія Нікітіна. Особлива увага звертається на
використання митцем елементів острозької культурної спадщини.
170. Каранюк Т. Художнє набивання на тканині голкою : прогр.
гуртка : номінація «Галерея дозвілля» / авт.-упоряд. Т. Каранюк. –
Рівне : О. Зень, 2013. – 48 с.
Видання знайомить з досвідом творчої роботи Тетяни Михайлівни
Каранюк – керівника гуртка Рівненської ЗОШ № 27. Представлена також
програма для використання керівниками гуртків декоративно-ужиткового
мистецтва.
Див. також №№ 94, 218, 272, 277.

Фотографія
171. Кращі світлини фотографів України : [фотоальбом] = The
Best Pictures Ukrainian Photographers : [Albom of Photograph] / [ідея,
авт. проекту О. Харват ; літ. ред. Н. Демедюк ; пер. англ. мовою
В. Скринський]. – Рівне : О. Харват, 2013. – 184 с.
«Кращі світлини фотографів України» – перше видання, в якому
15 авторів представлені своїми невеличкими фотопрезентаціями, своїм
баченням світу через об’єктив фотокамери. Кожна світлина цього
альбому – ніби маленька частинка різнобарвної мозаїки життя, неймовірного своїм розмаїттям.
Видання спрямоване на популяризацію сучасного мистецтва
фотографії та фотомитців з різних куточків України.
Музика
172. Історія становлення та перспективи розвитку духової
музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : зб.
матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. Вип. 5 / упоряд. С. Д. Цюлюпа. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 160 с.
У збірнику містяться результати наукових досліджень у жанрі
духової музики, в якому поєднані різні підходи дослідників до розкриття
питань з історії виконавства на духових інструментах, створення духових
оркестрів та перспективи їх розвитку, а також з методики викладання гри
на музичних інструментах.
Наукові статті містять корисну інформацію для викладачів,
студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів мистецьких вищих
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навчальних закладів та широкого кола шанувальників духового
інструментального та оркестрового мистецтва.
173. Качмарский О. В фарватере большого Роджера : Pink
Floyd : мифы и реальность / О. Качмарский. – Ровно : С. Б. Нестеров,
2013. – 48 с.
У книзі Олега Качмарського представлено детальний і пильний
аналіз, філософське, винятково особистісне авторське тлумачення
творчості легендарної групи в її еволюції та ролі кожного з музикантів
«Pink Floyd». Читач отримає можливість краще впізнати і зрозуміти,
вірогідно навіть змінити своє уявлення про цей музичний феномен.
174. Качмарский О. Deep Purple in Rock. Пурпурное измерение
рок-пространства / О. Качмарский. – Ровно : С. Б. Нестеров, 2013. –
208 с.
Як явище музичного мистецтва, духовної культури, як предмет
філософського аналізу рок-музика досі майже не розглядалася. Головною
відмінністю представленого видання є осмислення музично-філософської
складової рок-музики, дослідження різних якостей тих енергій, які є
безпосереднім змістом рок-продукту. Творчість видатної англійської
групи «Deep Purple» розглядається в контексті загального розвитку рокмузики. Значне місце приділяється як багатьом конкретним групам («Led
Zeppelіn», «King Krimson», «Black Sabbath»), так і загальним питанням
(походження хард-року, внутрішній сенс блюзу тощо).
Це видання є першим у задуманому циклі з трьох книг.
Хронологічно воно охоплює період від заснування групи «Deep Purplе» і
до її розпаду (1967–1975).
175. Незгасима зоря маестро. Життя і творчість диригента,
педагога,
народного
артиста
України,
проф.
Богдана
Володимировича Депо = Life and Work of Bogdan Depo / ред.-упоряд.
Б. Столярчук ; пер. англ. В. Ковалюк. – Рівне : О. Зень, 2013. – 352 с. :
фотоіл.
У виданні розповідається про життєвий і творчий шлях видатного
диригента камерного оркестру Рівненської обласної філармонії,
інструментальника, досвідченого педагога, народного артиста України,
професора Богдана Володимировича Депо.
Видання містить світлини, афіші з сімейного архіву родини Депо,
друзів та колег, кімнати-музею Богдана Депо в Інституті мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету, обласного
краєзнавчого музею, обласної наукової бібліотеки, музичного училища,
обласної філармонії та ін.
Зі сторінок книги постає образ світлої, талановитої, творчої
Людини, якою був за життя Богдан Депо.
176. Новосад А. Ф. Рівне, любов моя : вокал. твори /
А. Ф. Новосад ; ред.-упоряд. М. Корейчук, Б. Столярчук. – Рівне :
О. Зень, 2014. – 64 с.
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До збірки увійшли кращі твори, написані рівненським композитором Анатолієм Новосадом, у яких оспівано любов до рідного краю,
батьківської землі, до коханої. Аматорські та професійні колективи,
окремі виконавці включають до свого репертуару його пісні, ліризм яких
і сьогодні чарує слухача.
177. Столярчук Б. Й. Музична сім’я Петровських /
Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – 40 с. : іл.
Видання присвячене музичній сім’ї Петровських з Рівного:
патріарху родини, майстрові смичкових музичних інструментів Михайлу
Володимировичу, його рідним – дружині Матроні Карпівні, співачці
народного хору, доньці Валентині, скрипалю та педагогу, синові
Олександру, майстру з виготовлення та ремонту гітар. Михайло
Володимирович і Олександр – члени Асоціації скрипкових майстрів
України.
178. Цуняк Г. Д. Використання вправ у роботі над координацією
виконавських рухів на початковому етапі навчання гри на скрипці :
метод. рек. для студ. від. «Струн. інструм.» / уклад. Г. Д. Цуняк. –
Рівне : О. Зень, 2013. – 28 с.
У методичних рекомендаціях розглядаються питання організації
початкового етапу гри на скрипці. Основна увага приділяється проблемі
розвитку виконавсько-технічного апарату.
Методичні рекомендації призначаються для студентів відділу
«Струнні інструменти» та педагогів ДМШ.
179. Цюлюпа С. Д. Історія кафедри духових та ударних
інструментів Рівненського державного гуманітарного університету:
минуле і сучасне / С. Д. Цюлюпа. – Рівне : О. Зень, 2012. – 240 с. : іл.
Видання приурочене 40-річчю кафедри духових та ударних інструментів Рівненського державного гуманітарного університету. Містить
основні віхи історії кафедри, розповіді про керівників та викладачів,
концертмейстерів, творчі колективи, т. ін. В окремих розділах книги
представлена історія кафедри у світлинах, а також в афішах та книгах.
Адресоване студентам, аспірантам, викладачам мистецьких навчальних закладів.
РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
180. Бондарчук Я. В. Шість днів творення світу (синтез
релігійних та наукових концепцій) : монографія / Я. В. Бондарчук ;
голов. ред. І. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2013. – 152 с. – (Серія «Медіа-текст в с-мі культури» ; вип. 1).
У монографії проаналізовано різні підходи до вирішення проблеми
походження світу і людини з позицій природного еволюціонізму,
креаціонізму Молодої Землі та Старої Землі. Співставлення біблійного
тексту з даними природничих наук дозволили автору визначити, на який
приблизно проміжок часу припадав кожний «день творення» світу.
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Для культурологів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться різними
теоріями походження світу.
181. Ван Рін А. Роздуми на Євангелієм від Матвія / А. Ван Рін ;
пер. з рос. О. Дробко. – Рівне : Живе сл., 2013. – 240 с.
У своїй книзі Август Ван Рін розмірковує над головною темою
Євангелія від Матвія – Цар і Його царство.
Для тих, хто вивчає Святе письмо.
182. Генри М. Домашняя церковь / М. Генри ; пер. с англ. –
Ривне : Живое сл., 2013. – 64 с.
У своїй книзі Метью Генрі торкається одного з найважливіших
питань у християнстві – організації домашньої церкви у кожній
християнській родині.
Для широкого кола читачів.
183. Гімни хвали для Господньої Вечері : нотна зб. / пер. з рос.
Н. Долі. – Рівне : Живе сл., 2013. – 208 с.
До цієї збірки увійшли гімни, які можна виконувати, коли
християни збираються разом, щоб згадати Господа Ісуса.
Багато гімнів цієї збірки виконуються під час Вечері Господньої,
увійшли також гімни поклоніння для інших випадків церковного
служіння.
Для широкого кола читачів.
184. Дарбі Д. Н. Конспекти проповідей за Євангелієм від Луки /
Д. Н. Дарбі ; пер. з рос. О. Дробко. – Рівне : Живе сл., 2013. – 234 с.
Книга містить докладний послідовний коментар до Євангелія від
Луки.
Буде корисна для читачів, які поглиблено вивчають Біблію і
цікавляться різними богословськими поглядами.
185. Джеффери П. В поисках Бога / П. Джеффери ; пер. с англ.
В. Лоцманов. – Ровно : Живое сл., 2013. – 48 с.
У брошурі містяться відповіді на питання, що стосуються
християнської віри. Автор просто і зрозуміло викладає шлях спасіння.
Для широкого кола читачів.
186. Еллаїн Д. Путівник у небеса / Д. Еллаїн ; пер. з рос.
О. Матвєєвої. – Рівне : Живе сл., 2012. – 128 с.
Джозеф Еллаїн у своїй книзі відверто й прямо говорить про
необхідність навернення до Бога та примирення з Ним.
Для широкого кола читачів.
187. Коутс Ч. Е. Коментар до книги Повторення закону /
Ч. Е. Коутс ; пер. з рос. О. Дробко ; [ред. Н. Доля]. – Рівне : Живе сл.,
2013. – 415 с.
Книга Повторення закону є цікавим поєднанням повчань та наказів
і одночасно – прикладом того, як слід навчати закону.
Для всіх, хто цікавиться глибоким вивченням Біблії.
188. Коутс Ч. Е. Огляд книги Буття / Ч. Е. Коутс ; пер. з рос.
О. Дробко. – Рівне : Живе сл., 2013. – 240 с.
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Книга Буття – це книга початків. У ній описується зародження світу
і людства, заснування інституту шлюбу, виникнення гріха і як наслідок –
покарання за нього. Тут йдеться про сутність завіту і людей завіту.
Книга призначена для широкого кола читачів.
189. Коутс Ч. Е. Огляд книги Числа / Ч. Е. Коутс ; пер. з рос.
О. Дробко. – Рівне : Живе сл., 2013. – 416 с.
Це видання є коментарем Чарльза Ендрю Коутса до старозавітної
книги Числа.
Книга буде корисна для для тих, хто цікавиться глибоким вивченням Біблії та бажає зберегти вірність серед занепаду й відступництва, в
якому ми живемо.
190. Кравчук С. Храми Дорогобузької землі : присвяч. 1025-й
річниці хрещення Київської Русі / С. Кравчук ; ред. А. С. Талащук. –
Рівне ; Гоща : Валері, 2013. – 400 с. : іл.
Спірідон Гнатович Кравчук – відомий автор видань народного
фольклору, художніх книг (повісті й новела) – «Мічені вогнем», романомдилогією «Пекуча сльоза».
«Храми Дорогобузької землі» – своєрідне продовження публікацій
циклу нарисів про монастирі та церкви Гощанського району.
У вступному слові автор подає коротку історію виникнення
християнства, починаючи з перших прихильників віри до розбудови
Християнської церкви, її розколу – і до подрібнення Української Церкви
на окремі конфесії. На початку книги подається розділ «Віхи православ’я:
зародження, поширення, утиски, розколи». У першому і другому розділах
подані нариси про монастирі і приходські церкви. Перед кожним нарисом
розміщено коротеньку оповідь про особу чи подію, на честь якої названо
храм. Згадано імена тих, хто чинив богоугодні справи, переслідувався за
віру, виконував або виконує пастирську місію, бере активну участь у
службах Божих, оберігає сільські святині.
191. Кралюк П. Прийняття і сприйняття християнства в РусіУкраїні : монографія / П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – 136 с.
Монографія присвячена питанням поширення християнства на
українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи
Володимировим хрещенням. Окрема увага звертається на «вибір віри»
князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в
творах давньоруських книжників.
Книга розрахована на широке коло читачів.
192. МакЧейн Р. М. Семь церквей Ассии / Р. М. МакЧейн ; пер.
с англ. – Ривне : Живое сл., 2013. – 80 с.
Книга пропонує проникливе бачення ситуації, що складалася у
перших новозаповітних церквах. Видавці книги переконані у цінності
того, що хотів сказати МакЧейн про послання Ісуса Христа семи церквам
у Асії.
Для широкого кола читачів.
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193. МакШейн А. Сила веры : толкование Послания Иакова /
А. МакШейн ; Янг П. Послание Иуды : толкование / П. Янг ; пер. с
англ. О. Наделиной. – Ровно : Живое сл., 2012. – 160 с.
У книгу включено тлумачення двох новозавітних книг: Послання
Іакова і Послання Іуди.
Для широкого кола читачів.
194. Оуэн Д. Общение с Богом / Д. Оуэн ; пер. с англ.
Ю. Мырзы, С. Денисюка. – Ровно : Живое сл., 2013. – 224 с.
Автор розкриває суть спілкування з Богом та описує багато
благословінь, які воно приносить.
Книга Джона Оуена доводить, що для духовного життя нема
важливішого за практичне пізнання спілкування людини з Богом.
195. Оуэн Д. Отступление от Евангелия / Д. Оуэн ; пер. с англ.
С. Николенко. – Ровно : Живое сл., 2013. – 160 с.
Про відступництво переважно не говорять, але ситуація від цього не
покращується. Автор у своїй книзі розглядає, зокрема, природу та
причини відходу від істини та вчення Євангелія, від Божих заповідей,
небезпеку розповсюдженого відступництва тощо. В останній главі –
«Захист від відступництва» Оуен вказує, як вберегти себе від цієї
спокуси.
196. Оуэн Д. Слава Христа / Д. Оуэн ; пер. с англ. С. Николенко. –
Ровно : Живое сл., 2013. – 160 с.
У книзі Д. Оуен ділиться своїм духовним досвідом про те, як краще
пізнати Христа і бачити його славу, відрізняючи її від слави людської,
щоб віддано служити Господу.
197. Пинк А. У. Как получать пользу от писания / А. У. Пинк ;
пер. с англ. О. Коваленко, С. Денисюка. – Ровно : Живое сл., 2013. –
112 с.
У своїй книзі Артур У. Пінк піднімає важливе для кожного християнина питання – як користуватися Святим Писанням.
Для широкого кола читачів.
198. Райл Д. Ч. Горниця / Д. Ч. Райл ; пер. с англ. С. Николенко.
– Ровно : Живое сл., 2013. – 384 с.
У книзі зібрано проповіді та лекції, у яких читач знайде відповіді на
всі насущні проблеми та питання практичного життя.
199. Райл Д. Ч. Поклонение / Д. Ч. Райл ; пер. с англ.
Г. Вязовский. – Ровно : Живое сл., 2013. – 48 с.
Джон Чейз Райл, розмірковуючи про поклоніння, пропонує вивчити
пов’язані з ним біблійні принципи. Автор говорить про вплив істинного
поклоніння на серце людини та її совість. Воно змушує глибше відчувати
увесь жах гріха і власну недосконалість. Істинне поклоніння ініціює
постійний розвиток духовних знань людини та зростання у святості.
Автор розповідає у своїй книзі, як досягти цього.
200. Стоколос Н. Драма церкви. До історії скасування ГрекоУніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно56

культурних надбань : монографія / Н. Стоколос ; наук. ред.
П. Л. Яроцький. − 2-ге вид., перероб. та розшир. – Рівне : М. Дятлик,
2012 – 348 с.
У монографії на джерельному матеріалі церковного та світського
походження досліджуються чинники та перебіг основних етапів
скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії, а також
викорінення її набутків у сакральній царині до офіційних «возз’єднань»
1839 р. (Правобережна Україна) і 1875 р. (Холмщина і Підляшшя) із
Російською Православною Церквою та впродовж десятиріч після них.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, а також
усіх тих, хто цікавиться історією релігійно-церковного життя України.
201. Хедінг Д. Книга пророка Даниїла: Даниїл як особистість,
тлумач, пророк / Д. Хедінг ; пер. з рос. О. Матвєєвої. – Рівне : Живе
сл., 2012. – 192 с.
У своїй книзі Джон Хедінг пояснює значення видінь, які бачив
Даниїл. Автор вірить, що Господь благословить кожного читача цієї
книги, і сподівається, що наслідком вивчення книги пророка Даниїла
стане посвячене життя, що прославляє Ісуса Христа. Ця книга для тих,
хто бажає краще знати й розуміти Святе Письмо.
202. Шеретюк Р. М. Греко-Уніатська Церква в контексті
етноконфесійної політики Російської імперії на Правобережній
Україні (кінець XVIII – XIX ст.) / Р. М. Шеретюк ; наук. ред.
Н. Г. Стоколос. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 432 с.
У монографії на значному джерельному матеріалі церковного та
світського походження досліджуються спрямованість, механізми, засоби
та методи реалізації етноконфесійної політики Російської імперії щодо
Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII та
впродовж XIX ст., а також спричинені нею наслідки в релігійноцерковному житті цього регіону.
203. Эдвардс Д. Грешники в руках разгневанного Бога /
Д. Эдвардс ; пер. с англ. О. Наделиной. – Ровно : Живое сл., 2013. – 32 с.
У книзі розміщено повний текст відомої однойменної проповіді
Джонатана Едварда.
204. Эллаин Д. Путеводитель в небеса / Д. Эллаин ; пер. с англ.
О. Коваленко. – Ровно : Живое сл., 2012. – 128 с.
Джозеф Еллаїн у своїй книзі відверто й переконливо говорить про
необхідність навернення до Бога та примирення з Ним.
Для широкого кола читачів.
205. Яссін А. Випробування мусульманського розуму : між
владою одкровення та пануванням сліпої волі / А. Яссін ; пер. з араб.
М. Якубовича та О. Свиріпи ; передм. М. Якубовича. – Острог ;
Брюссель : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 104 с.
Книга найавторитетнішого ісламського мислителя сучасності
вперше перекладена українською мовою. Чим може бути вона цікава
українцям?
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Імам Абдессалям Яссін був одним із найбільш вимогливих
представників сучасної мусульманської творчої еліти, еліти, розділеної
між різними школами, континентами й навіть цивілізаціями.
«Випробування мусульманського розуму» допоможе читачу
осягнути ті процеси, які хвилюють сьогодні чверть людства, поглянути на
ісламську культуру зсередини, відчути ту духовну боротьбу, яка сьогодні
розгорнулася в мусульманському світі.
Див. також №№ 165, 208, 231, 272.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
206. Абдрушин (Оскар Эрнст Бернхард). В свете истины.
Послание Граля: большое изд. / Абдрушин (Оскар Эрнст Бернхард) ;
ред. А. Паринов. – Ровно : Ассоль, 2013. – 596 с.
Книга є перекладом німецького оригінального видання книги «Im
Lichte der Wahrheit» (München: Verlag «Der Ruf», 1931).
У передмові автор пише, що це послання буде сприйнятим лише
тими, хто несе у собі відкритою Іскру Істини і Намагання бути
справжньою людиною, і закликає кожного до духовного вдосконалення,
до використання талантів, даних йому волею Творця.
Автор рекомендує читати доповіді у поданій послідовності, щоб
вірно зрозуміти увесь твір.
207. Філософія як культурна політика сучасності : тези доп.
всеукр. наук. конф., м. Острог, 25–26 жовт. 2013 р. / ред. кол.:
Д. М. Шевчук (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – 122 с.
До збірника включено матеріали всеукраїнської наукової
конференції «Філософія як культурна політика сучасності». Увага
дослідників зосереджується на стані філософії та особливостях сучасного
філософування, проявах дегуманізаційних тенденцій в світі, проблемах
філософії освіти та освітньої політики та ін.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів та усіх,
хто цікавиться сучасною філософією.
Див. також № 240.

Історія філософії
208. Кралюк П. М. «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі
західної філософської думки / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський,
М. М. Якубович. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. –
220 с. : іл.
Пропоноване видання – спроба першого в українській історикофілософській думці спеціального дослідження теолого-філософської
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спадщини Мелетія Смотрицького. Додатком до книги подано перший
український переклад найбільшої частини «Треноса» («Трактат про
сходження Святого Духа»).
Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться здобутками української філософської
думки ранньомодерного періоду.
Естетика
209. Шевчук К. С. Естетична аксіологія Романа Інґардена :
монографія / К. С. Шевчук. – Рівне ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – 244 с.
Монографія присвячена дослідженню головних аспектів теорії
цінностей Романа Інґардена – польського філософа, феноменолога.
Окреслюється предмет естетичних досліджень Р. Інґардена,
аналізуються погляди філософа на мистецтво та значення його концепції
естетичного переживання. Визначається зв’язок естетики з філософською
антропологією. Крім того, розглядається можливість використання
естетичної аксіології філософа у дослідженнях сучасного мистецтва.
Психологія
210. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / Міжнар. екон.гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука ; редкол.: А. С. Дем’янчук [та
ін.]. – Рівне : Гедеон Принт, 2013. – Вип. 1 (9). – 238 с.
У збірнику представлені наукові статті викладачів Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана
Дем’янчука, інших вищих навчальних закладів та установ з питань
розкриття ролі та місця системи педагогічної освіти, фізичного
виховання, спорту та здорового способу життя у формуванні громадських
цінностей як основи демократичного суспільства.
211. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / Міжнар. екон.гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука ; редкол.: А. С. Дем’янчук
[та ін.]. – Рівне : Гедеон Принт, 2013. – Вип. 2 (10). – 382 с.
У збірнику представлені наукові статті з питань розкриття ролі та
місця системи педагогічної освіти, фізичного виховання, спорту та
здорового способу життя, обчислювальних методів, математичного і
комп’ютерного моделювання у підготовці та вихованні молодого
покоління та формуванні громадських цінностей як основи
демократичного суспільства.
212. Якубовська С. С. Психологія і педагогіка : навч. посіб. /
С. С. Якубовська. – Рівне : НУВГП, 2012. – 324 с.
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Навчальний матеріал, практичні поради, які містяться в посібнику,
сприятимуть формуванню у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра базових компетенцій як необхідної складової інтегрованої
характеристики майбутнього фахівця. Посібник призначений студентам
усіх напрямів підготовки та спеціальностей, які вивчають психологію і
педагогіку.
Див. також №№ 235, 236.

Бібліографічні посібники
213. Історичні магістралі Руслани Давидюк : біобібліогр.
покажч. до 50-річчя з дня народж. / упоряд. Л. Галуха, А. Жив’юк. –
Рівне : М. Дятлик, 2013. – 108 с. : іл.
Видання знайомить читача з науково-педагогічною діяльністю кандидата історичних наук, доцента Рівненського державного гуманітарного
університету Руслани Петрівни Давидюк. Книга включає покажчик
наукових, навчально-методичних, педагогічних напрацювань Руслани
Давидюк, її біографічні відомості, роздуми колег та друзів про неї.
214. Книга Рівненщини 2012 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен.
обл. універс. наук. б-ки). Вип. 10 / 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, 2013. – 92 с. : іл.
Анотований каталог інформує читачів про надходження до фонду
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки книг 2012 року,
які випущені на теренах Рівненщини, а також опубліковані протягом року
книги місцевих авторів та видання про край, що вийшли за межами
області.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам бібліотек,
книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто цікавиться
книжковою продукцією краю.
215. Швецова-Водка Галина Миколаївна : біобібліогр. покажч. /
Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. –
Рівне : РДГУ, 2012. – 179 с. – (Академіки, д-ри наук, професори
РДГУ).
Покажчик, присвячено науковій діяльності Г. М. Швецової-Водки –
доктора історичних наук, професора кафедри бібліотекознавства і
бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету,
відомого вченого в галузі бібліографознавства, книгознавства,
документознавства. У виданні зібрано та систематизовано відомості про її
науковий доробок, який нараховує близько 270 друкованих праць за
період 1969–2011 рр., що вийшли окремими виданнями (монографії,
навчальні посібники, ін.) або опубліковані у наукових збірниках і фаховій
60

періодиці. До покажчика включено також літературу про наукову
діяльність вченого.
Покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів,
викладачів, студентів, працівників бібліотек, інформаційних центрів та
всіх, хто цікавиться питаннями бібліотекознавства та бібліографії, а
також педагогічними, історичними та соціально-комунікаційними
науками.
ДОДАТОК
Видання, що продовжуються
216. 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, 2011. – Вип. 11. – 199 с.
У наукових статтях розкриваються питання художньої практики
України в історичній ретроспективі, теоретико-методологічних основ
збереження народних традицій, освіти і виховання як основи розвитку
культури ХХІ століття, професійної педагогічної діяльності як
культурного феномена.
217. 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, 2012. – Вип. 12. – 253 с.
У наукових статтях розкрито теоретико-методологічні проблеми
культури, освітлено регіональну культурну практику як предмет
наукового дослідження, розглянуто форми вияву мистецтва та педагогічні
проблеми сучасної вищої школи.
218. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за ред.
П. А. Ричкова. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – Вип. 3. – 315 с. : іл.
У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження
пам’яток архітектури Волині. Матеріали багато проілюстровані.
Більшість світлин і креслень публікується вперше.
Призначений для наукових працівників, архітекторів, реставраторів
архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та студентів.
219. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування : зб. наук. пр. : гуманіт. науки / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: В. А. Гурін
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. 3 (55). – 135 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з гуманітарних наук.
Призначений для наукових працівників, аспірантів та студентів
навчальних закладів.
220. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування : зб. наук. пр. : економіка / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: М. П. Сорока
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2012. –
Вип. 1 (57). – 302 с.
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Вип. 2 (58). – 286 с.
Вип. 3 (59). – 292 с.
Вип. 4 (60). – 274 с.
У збірниках опубліковано наукові статті з економічних наук.
Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів.
221. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування : зб. наук. пр. : економіка / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: М. П. Сорока
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 1 (61). – 284 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів.
222. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування : зб. наук. пр. : с.-г. науки / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: М. П. Сорока
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2011. – Вип. 2 (58). – 169 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій, агроґрунтознавства та агрофізики, раціонального
використання природних ресурсів, водних біоресурсів.
Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів та
студентів навчальних закладів.
223. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. : зб. наук. пр. : техн. науки / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: М. П. Сорока
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2012. –
Вип. 1 (57). – 236 с.
Вип. 2 (58). – 256 с.
Вип. 3 (59). – 268 с.
Вип. 4 (60). – 272 с.
224. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. : зб. наук. пр. : техн. науки / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: М. П. Сорока
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 1 (61). – 343 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального
використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства. Призначено для наукових працівників, інженерів,
аспірантів та студентів.
225. Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування :
наук. зб. / ред. група: М. Манько, С. Позіховська, Т. Глушман,
М. Бендюк ; упоряд.: М. П. Манько, С. В. Позіховська. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 2. – 128 с.
До збірника увійшли матеріали Другої наукової конференції
«Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування», яка відбулася
6 червня 2013 року в м. Острог до 135-річчя з дня народження
легендарного острозького музейного працівника Йосипа Новицького
(1878–1964).
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226. Інва.net : інформ. бюл. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; кер.
проекту, голов. ред. Р. М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2013. –
Вип. 28. – 74 с. : іл.
Представлений випуск бюлетеню для людей з обмеженими
можливостями надасть можливість ознайомитися з порадами психолога,
юриста та лікаря, отримати інформацію служби зайнятості, дізнатися про
життя та творчість людей, які завдяки мужності та цілеспрямованості
досягають успіху, т. ін. У рубриці «Сторінка лікаря» розміщена інформація про туберкульоз, у «Порадах психолога» – про те, як спілкуватися
із незрячою людиною та допомогти їй. Далі у вже відомих читачу
рубриках кожний знайде для себе цікаву або корисну інформацію.
227. Наукові записки. Вип. ХІ : [присвяч. розв. музейн. справи
та краєзн. Волині] : [зб. наук. пр.] / Рівнен. обл. краєзн. музей ;
редкол.: О. С. Булига (голов. ред.) [та ін.]. – [Луцьк] : Волин.
старожитності, 2013. – 286 с. : іл., табл.
У науковому збірнику опубліковано матеріали наукових досліджень, присвячених розвитку музейної справи та краєзнавства Волині. Ряд
статей проілюстровано фотографіями, таблицями, які опубліковано
вперше.
Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів,
магістрів, істориків, археологів, культурологів, етнологів, фольклористів,
етнографів, музейних працівників, краєзнавців, а також молодих
дослідників.
228. Наукові записки. Сер. «Економіка» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 21. – 304 с.
229. Наукові записки. Сер. «Економіка» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 22. – 186 с.
230. Наукові записки. Сер. «Економіка» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 23. – 384 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з актуальних питань
розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні, фінансів суб’єктів
господарювання, реформування бюджетної та податкової системи
України, сучасних проблем економічної теорії, менеджменту та
маркетингу, теорії і практики обліково-аналітичного забезпечення
суб’єктів господарювання, актуальних питань інформатизації тощо.
Збірник стане у нагоді науковим працівникам, викладачам та
студентам економічних вузів, працівникам фінансово-економічних
установ та підприємницьких структур.
231. Наукові записки. Сер. «Історичне релігієзнавство» : [зб.
наук. пр.] / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: С. І. Жилюк,
П. М. Кралюк, В. К. Баран [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – Вип. 8. – 216 с.
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Збірник наукових праць містить результати досліджень з історичного релігієзнавства, які розкривають проблему значення релігійного
чинника в контексті суспільних і світоглядних трансформацій.
232. Наукові записки. Сер. «Історичні науки» : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та
ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – Вип. 20. –
276 с.
Збірник присвячений проблемам української і світової історії,
острогіани, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені
наукові зацікавлення дослідників Національного університету «Острозька
академія» та інших наукових і навчальних установ України. У збірнику
також опубліковано матеріали Всеукраїнської наукової конференції
«Волинь повстанська» (до 70-річчя утворення Української Повстанської
Армії) (Острог, 12 жовтня 2012 р.).
Для фахівців-істориків, аспірантів і студентів.
233. Наукові записки. Сер. «Культурологія». Вип. 11. Ч. 1 :
матеріали VI Міжнар. наук. конф. «Культура в горизонті сталих і
плинних ідентичностей», м. Острог, 12−13 квіт. 2013 р. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог
: Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 432 с.
234. Наукові записки. Сер. «Культурологія». Вип. 12. Ч. 3 :
матеріали VI Міжнар. наук. конф. «Культура в горизонті сталих і
плинних ідентичностей», м. Острог, 12−13 квіт. 2013 р. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог :
Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2013. – 450 с.
Збірники присвячено актуальним проблемам феномену ідентичності. Об’єднує представлені матеріали тема осмислення сталої і плинної
ідентичності культури. Автори здійснюють цілісний аналіз найважливіших аспектів культурної ідентичності, а також проявів релігійної
політичної ідентичності в Україні та Європі. Матеріали збірника можуть
бути використані для подальших розробок окресленої тематики, а також
при вивченні культурологічних курсів.
235. Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» : [зб. наук.
пр.] / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.) [та
ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 22. – 260 с.
236. Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» : [зб. наук.
пр.] / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.) [та
ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 24 :
Актуал. пробл. когніт. психології. – 172 с.
У збірниках висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в
різних сферах теорії і практики психолого-педагогічної науки. Автори –
науковці, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів України
піднімають широке коло питань загального та спеціального характеру.
Рекомендовано науковцям, викладачам, учителям, методистам,
студентам та всім, хто зацікавлений в освітніх проблемах.
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237. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: В. В. Максимчук, З. В. Столяр ; редкол.:
І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2012. – Вип. 31. – 246 с.
238. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: А. Р. Криловець ; редкол.:
І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – Вип. 32. – 286 с.
До збірників увійшли статті учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми культури української мови
і мовлення», присвячені питанням українського мовознавства та
лінгводидактики.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів.
239. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: В. В. Максимчук, З. В. Столяр ; редкол.:
І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. – Вип. 40. – 296 с.
До збірника увійшли статті вітчизняних науковців, присвячені
проблемам сучасної української мови, ідіостилістики, неології,
термінознавства, діалектології, культури мови і мовлення, шкільної і
вузівської лінгводидактики.
Для науковців, викладачів, аспірантів, учителів-практиків,
студентів-філологів.
240. Наукові записки. Сер. «Філософія» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) ;
П. М. Кралюк (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2013. –
Вип. 13. – 186 с.
Вип. 14. – 180 с.
У збірниках осмислюються актуальні філософські проблеми.
Аналізуються історико-філософські, культурно-філософські та естетичні
аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали
збірників можуть бути використані для подальших досліджень окресленої
проблематики та під час проведення дидактичних занять.
241. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту
/ Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: С. С. Пальчевський (голов.
ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 5 (48). – 166 с.
Збірник містить статті з актуальних проблем теорії і методики
виховання та навчання дошкільників, учнів і студентів, професійної
орієнтації учнівської молоді, підготовки майбутніх педагогів.
Для науковців, працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних
закладів.
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242. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту /
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: С. С. Пальчевський (голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 6 (49). – 212 с.
Збірник наукових праць містить статті з актуальних питань
викладання іноземної мови за матеріалами доповідей Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Сучасні проблеми германського та
романського мовознавства», проведеної Рівненським державним гуманітарним університетом, та з проблем вищої освіти за матеріалами
міжнародної науково-методичної конференції «Вища освіта в Україні:
проблеми та перспективи розвитку», яка відбулась у Луцькому
національному технічному університеті.
Матеріали можуть бути корисними для науковців, практичних
працівників, викладачів та студентів вищих, професіонально-технічних і
загальноосвітніх навчальних закладів.
243. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту /
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: С. С. Пальчевський (голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 7 (50). – 220 с.
Збірник наукових праць містить статті IV Міжнародної науковопрактичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і
виробництві», проведеної в Луцькому національному технічному
університеті 28–30 травня 2013 р., з проблем методологічних принципів
впровадження інформаційних технологій в освіті, підготовки фахівців
інформаційного, педагогічного, економічного, технічного та інших
напрямів, інноваційних освітніх технологій, педагогічних аспектів
професійно-технічної та вищої освіти.
Для науковців, працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних
закладів.
244. Острозький краєзнавчий збірник : [зб. наук. ст.] / ред.
група: М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман, М. Бендюк ; упоряд.
М. П. Манько ; Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога ; Остроз.
наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 5. – 496 с.
До збірника увійшли матеріали Десятої наукової конференції
«Острозькі краєзнавчі читання», яка відбулась 24 травня 2012 року в
Острозі до 140-річчя від дня народження засновника Острозького
історичного музею о. Михайла Тучемського (1872–1945).
245. Острозький краєзнавчий збірник : [зб. наук. ст.] / ред.
група: М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман, М. Бендюк ; упоряд.
М. П. Манько ; Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога ; Остроз.
наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог : Вид-во
Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 6. – 480 с.
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До збірника увійшли матеріали Одинадцятої наукової конференції
«Острозькі краєзнавчі читання», яка відбулась 6 червня 2013 року в
Острозі до 135-річчя від дня народження легендарного острозького
музейного працівника Йосипа Новицького.
246. Проблеми раціонального використання соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова
політика та інвестиції : зб. наук. пр. / Спілка економістів України,
Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Ін-т Європ.
інтеграції ; [уклад. та ред. В. І. Павлов]. – Рівне : НУВГП, 2012. –
Вип. 18. –
№ 1. – 350 с.
№ 2. – 358 с.
№ 3. – 356 с.
№ 4. – 340 с.
У збірниках висвітлюються результати досліджень проблем
фінансової політики та інвестиційного сприяння процесам сталого
просторового розвитку регіону. Розглядаються теоретичні, методологічні
і практичні аспекти трансформації економіки, інфраструктури соціальної
сфери та раціонального природокористування.
247. Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен. держ.
гуманіт. ун-ту / редкол.: М. М. Гон (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2012. – Вип. 9. – 259 с.
248. Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен. держ.
гуманіт. ун-ту / редкол.: М. М. Гон (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2013. – Вип. 10. – 270 с.
У збірниках містяться статті з методології та філософії політики,
актуальних проблем та історії міжнародних відносин, політичних
процесів, а також дослідження в області етнополітології та етнодержавознавства.
Адресовано фахівцям з політології та всім, хто цікавиться політичною наукою.
249. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди :
зб. наук. пр. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; ред.
Є. М. Бабич [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 25. – 784 с.
250. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди :
зб. наук. пр. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; ред.
Є. М. Бабич [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 27. – 464 с.
У збірниках наведені нові результати фундаментальних та
прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технологій
їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій
зовнішнім впливам, методи їхнього розрахунку. Висвітлені окремі
питання розрахунків та підсилення будівельних конструкцій, будівель і
споруд.
25-й випуск присвячений 75-річчю Бабича Євгена Михайловича,
завідувача кафедри інженерних конструкцій, професора, доктора
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технічних наук, заслуженого працівника народної освіти, академіка
Академії будівництва України, Академії екології і життєдіяльності,
голови правління Північно-Західного територіального відділення
Академії будівництва України.
Для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій і
виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та
студентів навчальних закладів будівельного напряму.
251. Слов’янський вісник. Сер. «Істор. та політ. науки» : зб.
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства
Київ. славістич. ун-ту ; редкол.: Б. М. Юськів (наук. ред.) [та ін.]. –
Рівне : Дизайн-агенція «Кольорова», 2012. – Вип. 15. – 162 с.
252. Слов’янський вісник. Сер. «Істор. та політ. науки» : зб.
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства
Київ. славістич. ун-ту ; редкол.: Б. М. Юськів (наук. ред.) [та ін.]. –
Рівне : Дизайн-агенція «Кольорова», 2013. – Вип. 17. – 118 c.
253. Слов’янський вісник. Сер. «Істор. та політ. науки» : зб.
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства
Київ. славістич. ун-ту ; редкол.: Б. М. Юськів (наук. ред.) [та ін.]. –
Рівне : Дизайн-агенція «Кольорова», 2014. – Вип. 18. – 196 c.
У збірниках висвітлюються питання всесвітньої історії, історії та
політики слов’янських країн, міжнародних відносин і політичного життя.
Велика увага приділена проблемам української історії та політики у
контексті розвитку інших слов’янських народів і в загальноцивілізаційному руслі.
254. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку :
зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; ред. кол.: В. Г. Виткалов (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2011. – Вип. 17 : у 2 т. Т. 1. – 319 с.
255. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку :
зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; ред. кол.: В. Г. Виткалов (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2012. – Вип. 18 : у 2 т.
Т. 1. – 250 с.
Т. 2. – 285 с.
Збірники містять статті, у яких розглядається історико-мистецька
проблематика переважно західноукраїнських земель. Певна частина
матеріалів висвітлює теоретико-методологічні проблеми українського
мистецтва. Окремий розділ складають повідомлення, огляди та рецензії.
Для науковців, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться
вітчизняною історико-мистецькою спадщиною.
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Видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
(неопубліковані)
256. Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на
2014 рік : реком. покажч. л-ри / 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, 2013. – 42 с.
У покажчику відображаються матеріали про ювілейні і пам’ятні
дати 2014 року у громадсько-політичному та культурному житті
Рівненської області.
До окремих дат подаються інформаційні довідки та рекомендаційні
списки літератури (про П. Чубинського, Б. Бондарського, науковокраєзнавче товариство ім. князів Острозьких «Спадщина», Рівненське
обласне товариство Національної спілки краєзнавців України, товариство
імені Тараса Шевченка).
257. Нова література з питань економіки, програмування,
екології за ІV кв. 2012 р. : поточ. список л-ри / Рівнен. обл. універс.
наук. б-ка ; склала Н. М. Литвиненко ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2013.
– 29 с.
258. Нова література з питань економіки, програмування,
екології за І кв. 2013 р. : поточ. список л-ри / Рівнен. обл. універс.
наук. б-ка ; склала Н. М. Литвиненко ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2013.
– 29 с.
259. Нова література з питань економіки, програмування,
екології за ІІ кв. 2013 р. : поточ. список л-ри / Рівнен. обл. універс.
наук. б-ка ; склала Н. М. Литвиненко ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2013.
– 31 с.
260. Нова література з питань економіки, програмування,
екології за ІІІ кв. 2013 р. : поточ. список л-ри / Рівнен. обл. універс.
наук. б-ка ; склала Н. М. Литвиненко ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2013.
– 22 с.
261. Нова література з питань економіки, програмування,
екології за ІV кв. 2013 р. : поточ. список л-ри / Рівнен. обл. універс.
наук. б-ка ; склала Н. М. Литвиненко ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2014.
– 21 с.
У списках відображені надходження у відділ інформації та
документів виробничої тематики Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки літератури з питань економіки, програмування,
екології (книги та статті з газет і журналів).
262. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч. /
Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. А. Степанюк. – Рівне, 2013. –
IV кв. 2012 р. – 122 с.
І кв. 2013 р. – 133 с.
ІІ кв. 2013 р. – 145 с.
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263. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч.
за ІІІ кв. 2013 р. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:
Демчук П. І. – Рівне, 2013. – 128 с.
264. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч. за
ІV кв. 2013 р. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Демчук П. І. –
Рівне, 2014. – 142 с.
Щоквартальні покажчики містять відомості про нові надходження
краєзнавчої тематики (книги, статті з журналів, газет та збірників) у фонд
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.
265. Новини сільськогосподарської літератури : поточ. список
л-ри / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; склала Р. О. Гірак ; ред.
З. М. Тирак. – Рівне, 2013. –
ІV кв. 2012 р. – 23 с.
І кв. 2013 р. – 22 с.
ІІ кв. 2013 р. – 24 с.
ІІІ кв. 2013 р. – 27 с.
Щоквартальні списки літератури відображають надходження
літератури сільськогосподарської тематики (книги та статті з газет і
журналів) у фонд Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Література, що вийшла за межами області
(твори місцевих авторів та книги про край)
266. Грицак В. М. Село – душа моя. Літопис сіл Гориньград-І та
Гориньград-ІІ Рівненського району Рівненської області. Історія.
Факти. Сучасність / В. Грицак, О. Сичик. – Х. : Залогін С. О., 2013. –
336 с. : іл.
«Село моє – душа моя» − перше видання, яке присвячено літопису
сіл Гориньград-І та Гориньград-ІІ Рівненського району Рівненської
області.
У книзі подано повний літопис життя цих населених пунктів у
контексті найважливіших подій української та європейської історії, а
також біографії відомих осіб, що родом з цих сіл.
Видання багато ілюстроване. Значний відсоток використаних у
виданні архівних фотографій та репродукцій опубліковано вперше.
Автори книги та дослідники минулого сіл, уродженці цих сіл –
народний депутат України, генерал-лейтенант міліції, державний діяч
Василь Грицак та учитель вищої категорії Оксана Сичик.
267. Загублений талант. Сергій Кушніренко : біогр. нарис,
твори, докум. / упорядкув., переднє сл., біогр. нарис, прим. Надії
Миронець. – Дрогобич : Коло, 2013. – 258 с. : іл.
У збірнику вперше зібрано твори українського поета (1913–1984),
творчість якого була добре відомою у 1930-х – на початку 1940-х рр. у
Західній Україні та серед українських емігрантів у Польщі. Серед друзів
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С. Кушніренко були Олена Теліга, Олег Штуль (Жданович), Іван
Коровицький та інші.
Книга містить не лише поезію та прозу С. Кушніренка, але й
документи, які розкривають його життєвий шлях. Упорядник книги у
статті «Людина трьох життів» подає біографію поета та аналіз його
творів.
267а. Криловець А. Поезії взаємне почуття / А. О. Криловець. –
Луцьк : Твердиня, 2012. – 84 с.
Анатолій Криловець – автор поетичних книг «Великдень гряде»
(1991), «Скресання» (1993), «Друга чаша» (1999), «Похмілля» (2004). За
збірку «Моя вселенська тимчасовість» (2006) став лауреатом
Всеукраїнської літературної премії «Благовіст». За збірку «Поезії взаємне
почуття» (2012) – лауреатом обласної літературної премії імені Валер’яна
Поліщука.
268. Новомалин у просторі і часі : краєзн. дослідж. волин. села :
монографія / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько [та ін.] ; за
ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Х. : Чайка, 2013. – 744 с. :
кольор. іл., карти, табл.
Монографія є комплексним краєзнавчим дослідженням містечкасела Новомалин у Рівненській області. Книга містить детальну характеристику і карти природних умов та ресурсів Новомалинського краю,
археологічних пам’яток, зібраних на його території. В ній уточнено дату
першої письмової згадки про село, охарактеризовано життєдіяльність
населення в різні історичні періоди, детально розглянуто соціальнодемографічні процеси і поведінку мешканців села в другій половині
ХІХ – упродовж ХХ ст.
Видання вирізняється високою поліграфічною якістю, науковою
ретельністю та змістовністю.
Призначено для краєзнавців, географів, істориків, економістів, екологів та всіх, кого цікавить історія України та феномен західноукраїнського села.
269. Рачинець С. В мами на долонях... : дитяча поезія /
С. Рачинець ; худож. Г. Скребньова. – Л. : Плай, 2013. – 44 с.
Читаючи нову книгу відомого українського письменника з
Рівненщини, юні читачі вчитимуться пізнавати світ, любити Бога,
шанувати родину, розрізняти добро і зло.
270. Рачинець С. Закон душі : поезії та поема / С. Рачинець. –
Л. : Плай, 2013. – 192 с.
Сергій Порфирович Рачинець після закінчення Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка довгий час працював журналістом.
Але втрата зору змінила його життя. Опинившись у фізичній темряві, у
болі та відчаї, Сергій Порфирович зумів знайти духовне світло та
зрозуміти, для чого людина має пройти «Долиною Плачу». Талант
дозволив йому у поетичних творах поділитися з людьми своїми
почуттями, думками, вірою та надією.
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271. Самородов В. М. В. І. Вернадський та В. Г. Короленко : у
поєднанні доль і поглядів / В. М. Самородов, С. Л. Кигим,
Л. В. Ольховська. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 60 с. : фотоіл.
Представлено відомості про спільність родоводу всесвітньовідомих
особистостей: натураліста, вченого В. І. Вернадського (1863–1945) та
письменника В. Г. Короленка (1853–1921). Наведено нові, раніше не
відомі факти родинних стосунків троюрідних братів, проаналізовано
спорідненість їх поглядів та вчинків.
Видання присвячене 150-річчю В. І. Вернадського та 160-річчю
В. Г. Короленка й адресоване історикам науки, музейникам, краєзнавцям.
272. Сакральна спадщина Дубенщини : матеріали міжнар. наук.
іст.-краєзн. конф., присвяч. 1025-річчю хрещення Київської Русі та
521-й річниці Дубен. замку / ред. кол.: Л. Кічатий (голов. ред.) [та ін.]. –
Луцьк : Волин. обл. друк, 2013. – 300 с. : іл.
У збірнику опубліковано матеріали досліджень науковців,
краєзнавців, музейних працівників, які відображають історію та сучасний
стан сакральної спадщини Дубенщини та історичної Волині.
Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться
історією Дубна та Волині, та на спеціалістів – істориків, музейників,
мистецтвознавців, культурологів, археологів, художників, екскурсоводів,
архітекторів, краєзнавців, а також на учнів та студентів.
273. Федоришин М. В. Пересопниця літописна XII–XIV ст. /
М. В. Федоришин ; ред. Т. Федак. – Дрогобич : Коло, 2013. – 24 с. :
фотоіл.
Автор на основі писемних літописних джерел простежує історичні
події, пов’язані із давньою Пересопницею протягом XII–XIV ст. Представлено історичні постаті тогочасних князів – володарів удільного
пересопницького князівства.
Видання проілюстровано світлинами І та ІІ Археологічного Grandфестивалю «Русь Пересопницька», який проходить щорічно у травні–
червні в музейному комплексі «Культурно-археологічний центр «Пересопниця».
Ця публікація є частиною розділу «Історичне підґрунтя культурної
спадщини Пересопниці» монографії автора «Історія і культура Пересопниці».
Видання розраховано на всіх, хто цікавиться історією України.
274. Чехи і Дубенщина : матерали міжнар. наук.-теорет. конф. /
редкол.: Л. Кічатий (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк : Волин. обл. друк.,
2011. – 132 с.
Доповіді й повідомлення присвячені 20-літній історії Дубенського
чеського товариства «Стромовка» та різноманітним аспектам чеськоукраїнських стосунків. Розглядаються питання військової співдружності
українців і чехів у різні історичні періоди. Вміщено спогади безпосередніх учасників подій, порівнюється трагічна доля спалених німцями Лідіце
і Малина, аналізується вклад чехів у розвиток господарства регіону,
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особливості організації чеського шкільництва на Волині, правовий статус
чеської національної меншини. Приділено увагу й українсько-чеським
взаєминам у сфері культури, літератури, архітектури, культу святих.
∗∗∗
275. Chytry C. Polski cmentarz w Równem / C. Chytry ; red.
J. Łukasiewicz. – / Janów Lubelski : MARLEX, 2013. – 133 s. : fotogr.
Волинь – це край дитинства та молодості тисяч поляків. Багато хто
з них приїжджає на Україну, аби відшукати свої сліди, колишні садиби і
цвинтарі. Небагато з того залишилось. Старі цвинтарі заросли,
зруйновані, розкрадені. Від деяких вандали не залишили й сліду.
Оминула ця доля лише польський цвинтар по вулиці Дубенській у
Рівному, хоча з часом з деяких надгробків стерлися написи та й самі
кам’яні плити постарішали, потріскались, осіли.
Чеслав Хитрий з парафіянами римо-католицького костьолу святих
апостолів Петра і Павла вирішили зберегти ті надгробки, які ще можна
реставрувати.
В жодній бібліотеці або архіві не знайшлося ніякої інформації про
місця вічного спочинку на кладовищі по вулиці Дубенській.
У результаті зусиль, пошуків та роботи на самому цвинтарі вийшла
книга з описами, які включають вигляд пам’ятника, його технічний стан,
написи, матеріал, з якого він збудований. Хронологічні рамки − від початку
ХХ століття до 1943 року. Більшу частину складають описи пам’ятників
20−30-х років минулого століття. Описано 222 надгробки з іменами похованих. Міститься 215 фотографій із зображеннями пам’ятників.
Книга має не лише гуманітарне, а й важливе історичне значення.
276. Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 = Поєднання
через важку пам’ять. Волинь 1943 = Reconciliation through Difficult
Remembrance. Volhynia 1943 / pomysł, wybór, redakcja = ідея, вибір,
ред. = idea, selection, edition Aleksandra Zińczuk. – [Lublin] : [s. і.], 2012.
– 396 s. : il.
Книжка «Поєднання через важку пам’ять. Волинь 1943» – це один
із результатів польсько-українського проекту, започаткованого 2012 року.
Завданням цієї ініціативи є представлення нелегкої спільної історії
поляків і українців та намагання подолати складнощі у погодженні обох
сторін щодо трактування історії. Це стало можливим завдяки віднаходженню шляхетних і справедливих людей, особливо серед українців, які
рятували поляків під час трагічних подій в 1943–1945 роках на Волині і
Галичині, та серед поляків, які допомагали українцям під час братовбивчої боротьби.
Улітку 2012 року студенти з Польщі та України, розпочали
дослідження − збирали розповіді серед мешканців Волині (більше
50 населених пунктів). У результаті кропіткої сумісної роботи учасників
експедицій, простих людей, що поділилися своїми спогадами, істориків,
культурних діячів, журналістів, письменників, практиків, редакторів,
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перекладачів і з’явилося видання, яке слугуватиме порозумінню і
єднанню націй і народів.
***
277. Острог : [буклет] / Остроз. держ. іст.-культ. заповідник ;
текст: Микола Манько. – Тернопіль : Наш світ, 2013. – 16 с.
Буклет представляє старовинне місто Острог, замковий комплекс
якого 2007 року став переможцем у спецномінації «Визначна пам’ятка
духовної України» і увійшов у десятку кращих пам’яток. Читач зможе
дізнатися про історію Острога та його визначні історичні, культурні та
духовні надбання: Острозьку академію, Замок князів Острозьких,
Державний історико-культурний заповідник, до складу якого входять
краєзнавчий музей, другий в Україні Музей книги та друкарства з його
унікальними книжковими колекціями, постійна нумізматична виставка,
пам’ятки оборонної і храмової архітектури Острога, Свято-Троїцький
монастир сусіднього села Межиріч тощо. Текст доповнено яскравими
фотоілюстраціями.
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Ґендерна проблематика та антропологічні горизонти
Доповідь про стан наволишнього природного середовища в Рівненській
області у 2011 р.
Європейська інтеграція України...
Життя і діяльність Йозефа Панека
Загублений талант. Сергій Кушніренко
Зареєстрований ринок праці Рівненської області
Ідучи, залишаю любов
Інва.net
Інституційні механізми розширення партнерських зв’язків...
Інтенсифікація технологій – шлях до підвищення ефективності
Історичні магістралі Руслани Давидюк
Історія та легенди сіл Рівненського району
Історія становлення та перспективи розвитку духової музики
Історія української культури
Книга Рівненщини 2012
Кращі світлини фотографів України
Криваві жорна війни
Література. Діти. Час
Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2014 рік
Маркетинг
Методика навчання української мови
Наукові записки [Рівнен. обл. краєзн. музей]
Наукові записки:
− сер. «Економіка»
− сер. «Історичне релігієзнавство»
− сер. «Історичні науки»
− сер. «Культурологія»
− сер. «Психологія і педагогіка»
− сер «Філологічна»
– сер. «Філософія»
Незгасима зоря маестро
Нова література з питань економіки, програмування...
Новини краєзнавчої літератури
Новини сільськогосподарської літератури
Новомалин у просторі і часі
Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія
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216, 217
218
2
120
12

219
220, 221
222
223, 224
225
183
53
20
73
26
267
1
129
226
74
49
213
11
172
79
214
171
5
85
256
63
86
227
228–230
231
232
233, 234
235, 236
237–239
240
175
257–261
262–264
265
268
98

Оновлення змісту, форм та методів навчання...
Острог
Острозький краєзнавчий збірник
Очищення природної води
Панорама політологічних студій
Погорина
Проблеми раціонального використання...потенціалу регіону
Проблеми розвитку соціально-економічних систем...
Професійний розвиток педагога
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу...
Реабілітовані історією
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді
Рівненський державний гуманітарний університет: витоки, становлення,
сьогодення
Рукописна книга з Пересопниці
Сакральна спадщина Дубенщини
Слов’янський вісник. Сер. «Історичні та політичні науки»
Твердиня над Іквою
Творчістю та наукою утверджуєм
Тенденції розвитку фізичного виховання студентів
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку
Філософія як культурна політика сучасності
Хто ходить по хмарах?
Чехи і Дубенщина
Швецова-Водка Галина Миколаївна
«Get ready for BEC»
Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943
The Problems of Accounting, Analysis and Financial Reporting: Experience of
Ukraine and Poland
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241–243
277
244, 245
42
247, 248
142
246
66
89, 89а
210, 211
6
249, 250
91
92
7
272
251-253
19
94
95
254, 255
207
165
274
215
108
276
72

Покажчик книжкової продукції області
(по видавництвах та приватних видавцях)
Азалія 126, 127, 130, 151
Ассоль 87, 135, 136, 206
Волинські обереги 26, 29, 56, 63, 81, 83, 84, 88, 93-95, 103, 117, 125, 128, 139, 145, 146, 155,
158, 166, 172, 202, 214, 226
Валері 190
Володимирецька райдрукарня 153
Гедеон Принт 210, 211
Дизайн-агенція «Кольорова» 251, 252, 253
Живе слово 165, 181-189, 192-199, 201, 203, 204
Костопільська друкарня 13
МЕГУ 167
НУВГП 21, 24, 27, 28, 30-35, 38-43, 45-48, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
76, 79, 82, 96, 97, 100, 101, 104. 105, 154, 169, 212, 219, 246, 249, 250
Острозька академія 10, 11, 53, 60, 73, 74, 77, 78, 98, 102, 107, 108, 111, 113, 132, 152, 180,
191, 205, 207, 208, 209, 225, 228-240, 244, 245
Пересопниця 2, 7
РДГУ 215, 216, 217, 241, 242, 243, 247, 248, 254, 255
Редакція газети «Замок» 19
РІС КСУ 75
А. Р. Брегін 91
М. Дятлик 3, 4, 6, 15, 17, 55, 99, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 133, 137, 141, 142, 143,
150, 163, 200, 213, 218-224
О. Зень 5, 12, 22, 23, 25, 36, 37, 44, 52, 86, 89, 90, 92, 129 156, 157, 161, 162, 168, 170, 175,
176, 177, 178, 179
[Зламан М. М.] 57
В. А. Лапсюк 8, 18, 80, 124, 134, 138, 140, 147, 148, 149, 159, 160, 164
С. Б. Нестеров 109, 110, 120, 131, 173, 174
В. А. Олейник 14
Р. В. Свинарчук 49, 144
О. Харват 171
Неопубліковані видання РОУНБ 256-265
За межами
Дрогобич: Коло 267, 273
Львів: Плай 269, 270
Луцьк:
Волинська обласна друкарня 272
Волинські старожитності 227, 274
Твердиня 267а
Полтава: РВВ ПДАА 271
Тернопіль: Наш світ 277
Харків:
Залогін С. О. 266
Чайка 268
***
Janów Lubelski : MARLEX 275
Без видавництва 1, 16, 20, 66, 72, 276
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К 532
НАУКОВЕ ВИДАННЯ
Книга Рівненщини 2013 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен. обл. універс. наук. б-ки).
Вип. 11 / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. та ред.: Сахнюк Л. Г. ; наук. ред.: Промська О. Л. ;
відп. за вип.: Ярощук В. П. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 84 с. : іл.
11-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2013» інформує читачів про щорічні
надходження до фонду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених
на Рівненщині, а також опублікованих протягом року книг місцевих авторів та видань про край,
що вийшли за межами області.
У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них. Окремою кольоровою
вставкою подаються копії частини обкладинок із зазначенням позицій видань у каталозі.
На початку розміщена література про область та райони, її історію, далі – за діленнями
таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації – по галузях знань. Окремими розділами
представлені видання, що продовжуються, неопубліковані видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки та книги, які вийшли за межами області, але стосуються краю, чи є
творами місцевих авторів.
Для зручності користування до каталогу створений допоміжний апарат: іменний покажчик
авторів, редакторів, укладачів, перекладачів, художників, фотографів; алфавітний покажчик назв
творів; покажчик книжкової продукції області.
Включено також книги минулого року, які надійшли до бібліотеки вже після виходу
попереднього випуску каталогу.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної
влади та управлінь, керівникам бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім,
хто цікавиться книжковою продукцією краю.
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