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Від укладача
Анотований каталог «Книга Рівненщини...» – єдине видання в
області, що інформує про видавничу продукцію краю, останнім
часом набуває популярності серед інтелігенції міста, студентської
молоді, усіх тих, хто небайдужий до розвитку культури,
літератури, мистецтва, духовності нашого краю. Адже саме через
нього широкому колу громадськості стає доступною інформація
про видання Рівненщини. Каталог надає можливість читачеві
зорієнтуватися у виборі потрібної книги, ознайомитися з новими
творами вже відомих авторів, відкрити для себе невідомі раніше
імена.
Протягом року до фонду Рівненської державної обласної
бібліотеки надійшло 328 назв місцевих видань (деякі однойменні
випуски описано під одним номером, тому у каталозі 308 позицій).
У черговий раз зазначу, що ця цифра не відображає повного
репертуару назв по області, оскільки не всі видавці надсилають до
бібліотеки сигнальний примірник.
У 2011 році бібліотека отримала усього 3590 назв видань.
Частка місцевих надходжень від загальної кількості складає 9,12 %
(у 2010 р. – 8,5%).
Найбільше назв надійшло від Національного університету
водного господарства та природокористування – 92.
На другому місці – видавець Олег Зень – 31.
За ними – «Волинські обереги» – 30, Національний
університет «Острозька академія» – 25, «Живое слово» – 20,
видавець М. Дятлик – 13, Костопільська друкарня – 8, Рівненський
державний гуманітарний університет – 7. Решта видавництв і
видавців представлена – 1 - 6 назвами.
Співвідношення надходжень у галузевому аспекті виглядає
таким чином:
Художня та дитяча література – 61 (у 2010 - 63)
Техніка та сільське господарство – 39 (42)
Книги історичної тематики, в т.ч. історія краю – 24 (33)
Економіка – 23 (31)
Природничі та фізико-математичні науки – 28 (30)
Мистецтво – 16 (19)
Культура. Наука, освіта – 26 (17)
Видання релігійної, духовної тематики – 27 (16)
Політика, політичні науки – 8 (13)
Філологія – 12 (7)
Бібліографічні видання – 18 (21)
Інші галузі представлено 1 – 4 назвами.
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Видання, що продовжуються – 42 назви.
Як бачимо, переважає художня література. Збільшилась
кількість книг з культури, науки, освіти, філології та видань
релігійної тематики.
З 50 до 70-ти назв зросла також частка книг, які
безпосередньо стосуються різних аспектів життя Рівненщини історії, географії, екології, сільського господарства, науки, освіти,
культури тощо.
Збільшилась кількість наукової, навчальної літератури та
публіцистики.
Як і в попередні роки можна висунити претензії до художньотехнічного оформлення, редагування та коректури деяких книг,
наголосити на неприпустимості недотримання Державних
стандартів при оформленні мінімуму вихідних відомостей. Можна
також говорити про те, що інколи виходять книжки, доцільність
друку яких викликає великі сумніви через маловартий зміст або
недосконалість та непрофесіоналізм викладу матеріалу. Є видання,
які навряд чи зацікавлять когось окрім самого автора. Але здобутки
видавничої галузі Рівненщини значно переважають ці досадні
недоліки.
Значна кількість книг, отриманих бібліотекою, користується
великим попитом, адже теми, які піднімаються авторами,
викликають зацікавленість відвідувачів.
Так не залишилася поза увагою письменників та істориків
знаменна дата – 450-річчя Пересопницького Євангелія.
П.М. Кралюк у збірнику «Пересопницькому Євангелію – 450
років” представив документи, наукові статті, спогади, художні
твори, які стосуються Пересопниці, Пересопницького Євангелія та
волинської книжності.
«Пересопницьке
Євангеліє:
повернення
на
рубікон»
Є. Цимбалюка розповідає про історію Першокниги, знану та
невідому.
Вийшли наукові видання, присвячені цій темі:
«Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української
національної культури» – збірник матеріалів Всеукраїнської
міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю
написання Пересопницького Євангелія, (12-13 травня 2011 р.,
Ізяслав Хмельницької області), у якому представлені різні аспекти
досліджень Пересопницького Євангелія.
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«Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної
Церкви і українського народу» (до 450-річчя духовно-національної
святині) – збірник матеріалів Міжнародної конференції, проведеної
Волинською духовною семінарією УПЦ КП, у якому окрім інших
важливих тем розглядається роль і значення Пересопницького
Євангелія в житті народу й церкви.
Рівненська державна обласна бібліотека випустила до цієї
дати бібліографічний покажчик «Пересопницьке Євангеліє:
покажчик документних джерел: до 450-річчя створення
Пересопницького Євангелія», де відображено документи, що
присвячені
Пересопниці
та
Пересопницькому
Євангелію
(українською, російською, польською мовами), з фондів Рівненської
державної
обласної
бібліотеки,
Рівненського
обласного
краєзнавчого музею, Державного історико-культурного заповідника
м. Острога, Державного історико-культурного заповідника м.
Дубна.
Так чи інакше тема Першокниги знайшла своє відображення в
інших наукових збірниках, в окремих поезіях, в художній прозі:
наприклад, у творах Є. Шморгуна «…І пітьма не здолала його :
сторінка буття «Пересопницького Євангелія» та П. Кралюка
«Блага вість од княгині Жеславської : Історія Пересопницького
Євангелія» тощо.
Окремо згадаю довідкові видання, які безумовно будуть
запитуватися читачами:
«Літературна Рівненщина» (уклад. Л. Рибенко) – антологія,
яка включає короткі біографії митців Рівненщини та їхні твори. До
видання також увійшли твори письменників – уродженців нашого
краю, які нині живуть і творять в інших областях держави. Крім
того читач зустрінеться з великими попередниками – Мелетієм
Смотрицьким, Данилом Братковським, Кирилом Ставровецьким.
Видання вийшло з нагоди 25-річчя Рівненської обласної
організації Національної спілки письменників України.
Енциклопедичний довідник Б.Й. Столярчука «Митці
Рівненщини», у якому зібрано інформацію про 2100 професійних та
аматорських художників, скульпторів, композиторів, диригентів,
акторів, режисерів, музичних виконавців, балетмейстерів,
керівників художніх колективів, збирачів і носіїв етнокультурних
традицій, народних умільців, чиї життя і творчі шляхи пов’язані з
Рівненщиною.
Не лише змістом, а й високою художньою та поліграфічною
якістю викликають зацікавлення два мистецьких видання
О. Харвата:
«Рівне. На Європейських перехрестях» – фотоальбом, до
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якого включено біля 70 робіт фотомайстрів з України, Чехії та
Італії. (Проект «Фотовиставки в боротьбі з кризою»).
«150 святинь Великої Волині» – альбом, який знайомить із
кращими зразками іконопису, живопису, скульптури, декоративноужиткового мистецтва та стародруків від ХІІ до ХХ ст. (150
пам’яток з території Великої Волині, що знаходяться в експозиціях
музеїв, запасниках, храмах, приватних колекціях).
Серед видань, що представляють художню прозу та поезію,
читач неодмінно знайде щось цікаве для себе: можливо це будуть
«Батьківські криниці» С. Праска, або «Картаті штани з Америки»
Г. Сербіна, чи «П’єси» О. Заворотнього, ймовірно роман
Є. Шморгуна «… І пітьма не здолала його». Когось розвеселять
жартівливі поеми І. Фадєєва, гуморески М. Кащука або
А. Карп'юка, чи зачарує світ «фентезі» у «Хранителі святині»
В. Козачука, хтось відчує мелодію поетичного візерунку Е. Пугачева.
Іншого захопить «Архітектурна спадщина Волині» П. Ричкова чи
«Дзвони Божих храмів історичної Волині Х-ХХ ст.» В. Рожка,
хтось знайде віддушину та пораду в «Інва.net»...
У будь-якому випадку – читач вибирає, читач оцінює
прочитане.
Завжди допоможе у виборі бібліотека, яка всіма засобами
намагається інформувати громадськість через різноманітні масові
заходи, книжкові виставки, рекламну продукцію бібліотеки,
повідомлення у ЗМІ, сайт.
Серед заходів, які проводилися бібліотекою, резонансним став
щорічний конкурс «Краща книга Рівненщини», де обираються
переможці у таких номінаціях: кращий літературний дебют, краще
поліграфічне видання, краще історико-краєзнавче видання, краще
довідкове видання, краще поетичне видання, краще прозове видання,
краще художнє оформлення книги, краще видання з мемуаристики
та документалістики, краще видання для юнацтва та молоді,
краще видання для дітей.
Спільно з обласною бібліотекою працюють обласна
організація Національної спілки письменників України, обласне та
міське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка. У рамках
літературної студії «Погорина» проведені творчі зустрічі з
письменниками Рівненщини Анатолієм Криловцем, Святославом
Праском, Сергієм Гулею, Миколою Березою, Вікторією
Климентовською.
Відбулися презентації книг «Літературна Рівненщина.
Антологія», «Пересопницькому Євангелію - 450».
У рамках книжкової ярмарки «Книга Рівненщини – 20102011», приуроченої до Дня працівників видавництв, поліграфії та
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книгорозповсюдження, для відвідувачів було організовано
коментовану виставку «Перші кроки у літературі – видання
молодих авторів», біля якої відбулася зустріч з молодими
літераторами.
Широку аудиторію зібрала презентація видавництва «Азалія»
до 20-річчя з часу його заснування.
Для читачів відділу абонемента виділені години, коли їх
обслуговують відомі літератори, краєзнавці, митці (Л. Рибенко,
І. Пащук, Б. Столярчук, інші).
У рамках акції «Книжкова весна у Рівному» відбулась
презентація
«Українського
педагогічного
енциклопедичного
словника» (С.У. Гончаренко).
Також відбулися презентації книг: Володимира Войтовича
«Пересопниця. Рівненський край: історія та культура», Марка
Боєслава «Сталь без іржі», Олексія Сацюка «Смертоносці»,
Володимира Рожка «Дзвони Божих храмів історичної Волині Х-ХХ
ст.», Андрія Пастушенка «Вишиванка від мами», Євгена Шморгуна
«І пітьма не здолала його: сторінки буття «Пересопницького
Євангелія», колективної монографії за редакцією В. Виткалова
«Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини», фотоальбомів
Олександра Харвата «Рівне. На європейських перехрестях» та
А. Мізерного «Козацькі могили, та багатьох інших.
Проведено захід, на якому було представлено електронну
презентацію
бібліографічного
покажчика
«Пересопницьке
Євангеліє» (санаторій «Червона калина»).
Для групи студентів Рівненського державного гуманітарного
університету була представлена слайд-презентація «Книги
Рівненщини 2010».
Усі дії та заходи, що спрямовані на просування української
книги, у тому числі й видань Рівненщини, є окремим систематичним
напрямком роботи – планомірної та різноманітної.
Інформація про заходи та книжкові виставки щомісячно
розміщується на сайті бібліотеки (http://libr.rv.ua).
Тексти творів рівненських авторів в електронному варіанті
можна знайти на сайті „Бібліотека книг, виданих на Рівненщині»
(http://on-libr.info).
Отримати місцеві видання читач може, відвідавши
Рівненську державну обласну бібліотеку за адресою:
33028; м. Рівне, пл. Короленка, 6.
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Нотатки видавця
Олег Зень, м. Рівне
Шановні земляки, ви тримаєте в руках черговий щорічник
«Книга Рівненщини 2011» – книгу, надзвичайно важливу як для
широкого читацького загалу, небайдужого до долі української
книги, так і для нас – видавців, друкарів та книгорозповсюджувачів
краю. Видання це започатковане Рівненською державною обласною
бібліотекою, зініційоване Валентиною Петрівною Ярощук,
керівником цього культурно-мистецького закладу та Людмилою
Гордіївною Сахнюк, яка безпосередньо укладає та готує оригіналмакет для здачі у видавництво. Щира вдячність і респект їм за цю
подвижницьку працю від усього видавничо-друкарського цеху.
Чим пам’ятний 2011 рік для книговидавців? Незважаючи на
продовження кризи в українській і світовій економіці, можна
впевнено стверджувати: українська книга ЖИВЕ і буде ЖИТИ,
скільки буде жити український народ. Ці слова ґрунтуються на
сьогоднішніх реаліях книгодрукування: за даними всеукраїнського
журналу «Вісник Книжкової палати» (ч. 12 за минулий рік) за рік
випуск книг у Рівненській області зріс на 39% (на 1 грудня 2010 року
в нашій області надруковано 71 тисячу книг, на 1 грудня 2011 року –
99 тисяч).
Що ж нового з’явилось 2011-го в доробку рівненського
видавця Олега Зеня? Тисячі маленьких українців схвально зустріли
нові чудові повнокольорові великоформатні книги письменника
Романа Демчука «Казки дідуся Романа» та «Країна Казкомрій».
Талановитий митець із Зарічного навіть анотації до своїх книг
складає у віршах. Ось, наприклад: «В казках Демчука Романа і
мудрість народу не в’яне, й цікавинок різних досить, читайте, як
дітки попросять! А чемний школяр у затишку хай сам прочитає цю
книжку. Казки – дивовижна штука: розвага малим і наука». Радісно
було спостерігати захоплені очі сотен юних рівнян на презентації
книги казок Романа Демчука, що відбулась у Рівненській обласній
дитячій бібліотеці 11 грудня 2011 року.
У гарній палітурці, ошатно оздоблена тисненням 2011-го
вийшла книга Олександра Тарасенка «Воскресіння. Хорова родина»,
присвячена 20-річчю Архієрейського хору Рівненського СвятоВоскресенського кафедрального собору УПЦ (друкарня Миколи
Дятлика). Для мене як для видавця української книги особливо
приємним є той факт, що стиль і зміст книги виявились
надзвичайно цікавими. Мова автора – як та цілюща джерельна вода
у літню спеку. Безперечно український читач знайде у цьому виданні
багато цікавого про подорожі уславленого хорового колективу
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Україною, Польщею, Німеччиною, Францією, Туреччиною,
Фінляндією та Російською Федерацією. Книга ілюстрована
сотнями кольорових світлин, що дають змогу побачити не тільки
географію творчих поїздок і досягнень рівненських співаків, а й
відчути неповторну ауру спілкування митців на репетиціях,
церковних службах, на відпочинку…
Що ж є найціннішим у видавничій роботі? Це, безумовно,
люди: автори – письменники і поети, науковці, друзі та колеги.
Такими щирими й доброзичливими земляками серед багатьох інших
для мене стали науковець Рівненського обласного краєзнавчого
музею п. Алла Українець та земляк-холмщак, краєзнавець Іван
Пащук. 2009 року вони допомогли мені зустрітись із авторомкраєзнавцем із Зарічного Володимиром Перуніним (тоді вийшла
чудова книга «Зарічненщина, або Ритми глибинного Полісся,
втрачені Європою»), а вже 2011-го вони ж познайомили мене з
директоркою Березнівського краєзнавчого музею – п. Наталією
Трохлюк, яка є не тільки чудовим менеджером музейної справи, а й
редактором-упорядником
серійного
видання
–
«Літопис
Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею».
У цій книзі надруковані праці науковців (зокрема й кілька праць
Наталії Трохлюк) та краєзнавців, що були створені на основі
польових досліджень, археологічних та фольклорно-етнографічних
експедицій. Доступною мовою описане народне мистецтво
Поліського регіону, що зберегло цінні архаїчні традиції
тисячолітньої культури предків у гончарстві, ткацтві, вишивці,
плетінні, різьбленні та ковальстві. Видання ілюстроване
світлинами з фондів музею. Авторами багатьох фотографій є
місцеві фотохудожники початку ХХ століття, зокрема Митрофан
та Григорій Янцевичі, російський емігрант Радіонов та інші. Без
душевного щему неможливо читати статтю «Українка ХХ
століття: яка вона?» Нонни Марковець – мужньої і красивої
українки, родина якої й вона сама зазнали політичних переслідувань
режиму лише за те, що щиро любили Україну, зберігали вірність
прабатьківським традиціям.
Та ж пані Алла Українець (низький їй за це уклін) познайомила
мене 2011 року з учителькою Мутвицької ЗОШ Зарічненського
району, членкинею Національної спілки краєзнавців п. Валентиною
Тумаш, яка, маючи машинописний рукопис мемуарів Героніма
Тукальського-Нелюбовича, організувала видання книги «Історія
родини Тукальських-Нелюбовичів і Рівненське Полісся». Неоціненну
допомогу в перекладі рукопису з польської надав науковець
Рівненського обласного краєзнавчого музею Олексій Нагорнюк, а
кошти
на
друк
книги
були
виділені
Зарічненськими
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райдержадміністрацією та райрадою. Принагідно зазначу, що це
видання є одним із найкращих у когорті з понад 260 книг, виданих
мною за понад 16 років діяльності. Короткі нариси життя
польської шляхетської родини, яка володіла чималою територією на
півночі сучасної Рівненщини, що нині межує з Республікою Білорусь,
написані автором так, що буквально чарують читача своєю
красою, щирістю і цікавими фактами. Прочитайте, будь ласка, цю
невелику книгу і ви, безперечно, отримаєте чимале естетичне
задоволення…
2011 року за авторства професора Рівненського державного
гуманітарного університету Богдана Столярчука вийшло друге
видання енциклопедії «Митці Рівненщини», що розповідає про
професійних
та
аматорських
художників,
скульпторів,
композиторів, диригентів, акторів, режисерів, музичних виконавців,
балетмейстерів, керівників художніх колективів, збирачів і носіїв
етнокультурних традицій, народних умільців, чиї життєві і творчі
шляхи тісно пов’язані з нашим Поліським краєм. Звичайно думку
про це видання треба почути від професійного мистецтвознавця,
але як видавець книги я можу впевнено стверджувати, що в даному
випадку спрацьовує закон переходу кількості в якість, коли
вдумливий читач після опрацювання матеріалу може скласти повну
картину про творчих людей нашого краю – а в книзі подано
відомості про понад 2100 митців Рівненщини.
Зазначу принагідно, що книги Богдана Столярчука «Митці
Рівненщини» та Романа Демчука «Казки дідуся Романа» видані за
сприяння Рівненської облдержадміністрації в рамках Програми
підтримки національного книговидання.
Був плідним минулий рік і на поетичні збірки. Щоб читачі самі
оцінили художній смак майстрів слова, наведу кілька рядків з книги
того ж Богдана Столярчука «Вертаю у мамину пісню»:
Я вже не можу без тебе на відстані,
Я вже не можу без тебе близько.
Осінь мене щодня розхристує,
Ніби малого хлопчиська.
Крізь негоду, дощі і тумани
До тебе йду, поспішаю, лечу.
Вітер задмухує листя багряне,
Наче останню свічу.
Чи не правда – слова, що змушують трепетно забитись
кожне серце, кожну творчу душу, згадати таке просте, але й таке
складне водночас почуття – кохання.
Не менш майстерно описує порухи людської душі у віршованій
формі майстер слова з села Карпилівка Рівненського району
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Олександр Костюк. Повірте, не раз клавіатура технічного
редактора і видавця завмирала і чекала, поки кілька разів
прочитаються вголос прекрасні слова про незабутнє:
Пройди й не поміть мене: висотай душу...
Уже в ній тепла, ніби світла в золі,
Кроків твоїх не спиню, не порушу, –
Рубцюється шов на серцевому тлі.
Проте не спіши, не лишай на поталу,
Болю ж і тобі я, напевно, болю,
Рядком призабутої пісні-хоралу
Хоча б наостанок тебе обпалю.
Ах, скільки докорів і глуму-неслави,
Наче й життя у мене не своє,
Усе ж я подякую долі, їй-право,
За те, що ти є, що ти є, що ти є!..
А як гарно звучать такі рядки. Прочитайте, будь ласка,
вслухайтесь у мелодію слова простого українського сільського
вчителя. Ось таку поезію варто і до шкільної програми залучити:
Шукаю відлюддя, місцину оту,
Де гидь не успіла поставити міти,
Добра острівок, що уміє зігріти,
А то й підказати молитву святу.
Кудись відпливають гризоти земні
І ще не оплачені кривди-провини.
Дякую, Боже, за рай самотини
І слово, яке посилаєш мені.
Великий пласт у творчості Олександра Костюка займає
соціальна тематика: автор гостро відчуває правду і кривду
сьогодення, прагне глибинно осмислити духовне єство українців як
народу, як нації. Особливо помітні акценти митця на формування в
кожного із нас історичної пам’яті, пошанування рідної мови,
звичаїв і традицій. А як гарно Олександр Костюк пише про своє
рідне село – Карпилівку:
На пагорбах, як на малих Бескидах,
Поцяткувавши хатами зело,
Стоїть віки, не сходячи з овиду,
Моє слов’янське сонячне село.
2011 року вийшли друком три книги на пошанування
рівненських науковців і педагогів: Руслана Михайловича
Постоловського – «Звідки життя повниться добром»,
«Слов’янський світ і Україна» та Анатолія Івановича Литвинчука –
«Шляхами долі». У книгах – відомості про життєвий, творчий і
науковий доробок цих знаних рівнян, а також наукові розвідки з
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історії слов’янських народів та широкого спектру проблем
української історії різних періодів. Серед авторів – науковці з
академічних установ, вищих навчальних закладів України та
зарубіжжя. Видання, присвячені Руслану Постоловському та
Анатолію Литвинчуку, багато ілюстровані світлинами, що дає
змогу повніше осягнути творчий і життєвий шлях ювілярів.
Хочу окремо відмітити статтю Івана Демянюка «Прощання
з легендою», де описано повстання під проводом Северина
Наливайка, яка справила на багатьох шанувальників історії
надзвичайне враження. Тож раджу читачам ближче ознайомитись
зі збірником наукових праць «Слов’янський світ і Україна».
Як бачимо є успіхи, але, на жаль, є і труднощі, що
заважають плідно працювати. І це не високі податки (хоч ніде
правди діти - податки дійсно зависокі: 15% прибуткового і 35%
пенсійного), а найперше – відсутність коштів на видання і друк
книг. Наведу такий приклад: наприкінці 2011-го мені в роботу
попала книга учасника бойових дій в Сирії та Чехословаччині,
чудової людини Степана Опанасовича Волощука з Гощанського
району. Повірте досвіду видавця – книга написана майстерно, не
гірше сучасних загальновідомих українських письменників, таких як
Люко Дашвар, Ірена Карпа, Дарія Корній, Володимир Лис. Та через
брак коштів було виготовлено лише десять сигнальних примірників!
Вдумайтесь – цікава книга, а в бібліотеки області (а їх на
Рівненщині більше 500) попав лише один примірник! Тож автор
подав заявку на державне фінансування. Нагадаємо, що 2011 року
на книгодрукування у Рівненській області було виділено 160 тисяч
гривень, тоді як у Волинській – 750 тисяч!? Тому й загальний
тираж надрукованих на Рівненщині книг – 90 тисяч, а на Волині –
642 тисячі (за даними Книжкової палати України на 2010 рік).
На закінчення хочу побажати всім колегам: видавцям Миколі
Дятлику, Валерію Войтовичу, Олександру Харвату, Володимиру
Лапсюку, видавництвам «Волинські обереги» (керівник Власюк
Тетяна Олександрівна), «Овід» (Бабак Лариса Григорівна), «Азалія»
(Євген Шморгун), друкарській родині Нестерових та іншим –
багато цікавої роботи, успішних нових проектів, гарного
спілкування з авторами і колегами, та всього-всього найкращого.
Мрію також про те, що усі ми в 2012 році об’єднаємось і створимо
Спілку видавців, друкарів і книгорозповсюджувачів Рівненщини за
прикладом журналістів і письменників, щоб спільно відстоювати
наші корпоративні інтереси.
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ. РАЙОНИ
1. Зареєстрований ринок праці Рівненської області (2006 –
2010 рр.) : аналіт.-стат. зб. / Рівнен. обл. центр зайнятості. –
Рівне : [б. в.], 2011. – 132 с.
Статистично-аналітичний збірник містить матеріали, що
характеризують стан ринку праці Рівненської області в динаміці за
2006-2010 роки і є джерелом одержання надійної інформаційноаналітичної бази для оцінки та прогнозу ситуації на ринку праці,
розробки та оцінки ефективності заходів сприяння зайнятості
населення, стану надання соціальних послуг безробітним з метою
прийняття виважених рішень щодо регулювання ринку праці.
2. Мазаний В. Працею осяяна земля / В. Мазаний ; фото А.
Похилюка. – Рівне : В. О. Нестеров, 2011. – 64 с.
У виданні, підготовленому до 20-річчя створення Рівненської
обласної служби зайнятості, представлено Рівненщину – перлину
поліського краю, де живуть люди, які своєю невтомною працею
намагаються збагатити рідну землю. Атомна енергетика, хімічна
промисловість, переробна, скляна, й електротехнічна галузі
пишаються сьогодні працівниками, які прийшли на виробництво
при безпосередньому сприянні служби зайнятості Рівненщини.
Інформація про м. Рівне та кожний район області
проілюстрована яскравими фотографіями.
3. Статистичний щорічник Рівненської області за 2010 рік /
за ред. Ю. В. Мороза ; Держкомстат України, Головне упр.
статистики у Рівнен. обл. – Рівне : [б. в.], 2011. – 480 с.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище
області за 2010 рік у порівнянні з минулими роками.
Розраховано на широке коло читачів.
ІСТОРІЯ КРАЮ
4. Бендюк М. Історія Оженина, Краєва, Бродова, Стадник /
М. Бендюк, С. Журик, Т. Гущук. – Острог : Р. В. Свинарчук,
2011. – 100 с. : іл.
У книзі зібрано матеріали досліджень, що стосуються історії
сіл, які належать до Оженинської сільської ради.
Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться
історією, культурою, краєзнавством. Книга буде цікавою вчителям,
студентам, учням та особливо – жителям та вихідцям описаних сіл.
5. Войтович В. Пересопниця. Рівненський край: історія та
культура / В. Войтович ; ред.: Н. Корнійчук, І. Кидрук. – Рівне :
В. Войтович, 2011. – 816 с.
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Пропоноване видання укладено на основі досліджень
першоджерел, легенд, переказів, оповідей, спогадів та на авторських
записах про 110 сіл і містечок історичного Погориння. Це наслідок
багатьох експедицій і пошуків у рукописних архівах, працях
самобутніх авторів, бібліотеках, музейних сховищах. Книга містить
2100 історичних фотокарток, більшість з яких раніше не
друкувалися, та 414 світлин і малюнків, виконаних автором під час
подорожей.
Для науковців, етнографів, краєзнавців, мистецтвознавців,
усіх, хто цікавиться історією та культурою України.
6. Жив’юк А. А. Від „Дерманської республіки” до
„Дерманської трагедії” : нариси укр. визвол. руху в Дермані на
Волині / А. А. Жив’юк, І. В. Марчук. – Рівне : М. Дятлик, 2011. –
156 с. : іл.
У книзі нарисів висвітлено історію українського визвольного
руху в селі Дермань на Волині впродовж ХХ століття. Автори
відстежили еволюцію національної свідомості мешканців Дерманя
під впливом поширення освіти, книги, діяльності українських партій
та інституцій. Особливий акцент зроблено на зародженні й
розгортанні боротьби за створення самостійної української держави,
яку провадили ОУН і УПА, на теренах, прилеглих до Дерманя.
Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, усіх, хто
зацікавлений історією України.
7. Квасилів : фрагменти історіі : в 2 т. Т. 1 / упоряд. та
голов. ред. А. Лимич (Войнарович). – Рівне : Волин. обереги,
2011. – 400 с.
У збірнику висвітлюється історія Квасилова від невеликого
чеського села до сучасного українського селища, проілюстрована
фотографіями різних часів.
Матеріал у книзі закінчується 2010 роком, коли Квасилову
виповнилося 565 років від першої писемної згадки та 140 років від
часу заселення його чехами.
8. Літопис Березнівщини : наук. зап. Березнівського
краєзн. музею. Вип. 1 / ред.-упоряд. Н. Трохлюк ; ред. кол.: А.
Українець, Г. Охріменко. – Рівне : О. Зень, 2011. – 224 с.
У збірнику опубліковані матеріали, які відображають
сучасний стан досліджень частини території Українського Полісся –
Березнівщини. У книзі надруковані праці науковців, краєзнавців,
польові матеріали, зібрані під час археологічних та фольклорноетнографічних експедицій.
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Видання розраховане на істориків, археологів, фольклористів,
мистецтвознавців, етномузикологів, учителів, студентів та широке
коло шанувальників історичної та етнокультурної спадщини
Полісся.
9. Мазаний В. С. Поклик долі : 30-річчю пуску Рівненської
АЕС присвячується / В. С. Мазаний. – Рівне : Каліграф, 2010. –
38 с. : фотоіл.
Яскраво ілюстроване видання розповідає про історію та
сьогодення Рівненської атомної станції, про колектив сильних,
гармонійних особистостей, які вбачають смисл свого буття на цьому
світі у тому, щоб, даючи енергію, дбати про благополуччя людей,
рідної природи – землі.
10. Мельник В. І. Янова Долина : іст.-краєзн. нарис / В. І.
Мельник, А. М. Карп’юк. – Костопіль : Костопіл. друк, 2011. – 52
с.
У книзі розповідається про базальтові поклади, історію
каменоломень у Яновій Долині, що на Костопільщіні. Базальтові
стовпи з 1983 року охороняються на правах геологічної пам’ятки
природи місцевого значення. Автори наводять аргументи на користь
потенційних можливостей створення на Рівненщині першого
українського геологічного парку саме для охорони унікальних
базальтових стовпів.
11. Мельничук А. Г. Посягва : історія одного села : іст.краєзн. опис / А. Г. Мельничук, В. А. Мельничук. – Рівне : М.
Дятлик, 2011. – 184 с.
На основі архівних документів, спогадів очевидців та за
переказами, що дійшли від попередніх поколінь, складена розповідь
про мальовниче волинське село Посягву, про її славну історію, про
щирих та працьовитих людей, їх традиції, звичаї та обряди, про
красу рідної природи.
12. Мельничук А. Г. Села Гощанщини у дослідженні
Миколи Теодоровича „Історико-статистичний опис церков та
парафій Волинської єпархії” (1888 р.) : з пер. на укр. мову :
історико-краєзн. вид. / А. Г. Мельничук. – Рівне : О. Зень, 2010. –
96 с. : іл.
Видання містить історичну інформацію про храми та парафії
сіл Гощанщини, які включено у дослідження викладача Волинської
духовної семінарії М.І. Теодоровича «Историко-статистическое
описание церквей и приходов Волынской епархии».
13. Острозька академія XVI – XVII століття : енциклопедія
/ ред. кол.: І. Пасічник (гол. ред.) , П. М. Кралюк (відп. ред.) [та
ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – 512 с. :
іл.
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У виданні вміщено статті та матеріали, що стосуються історії
Острозької академії (XVI – XVII ст.), історико-культурного
контексту, а також історіографії одного з перших вищих навчальних
закладів на теренах Східної Європи.
Для
науковців
істориків,
літературознавців,
мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів, педагогів,
а також усіх, хто цікавиться історією уукраїнської культури.
14. Прищепа Б. А. Дорогобуж на Горині у Х-ХІІІ ст. / Б. А.
Прищепа. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 250 с.
У монографії на основі комплексного аналізу археологічних та
писемних джерел досліджується розвиток міста Дорогобужа в епоху
Київської Русі в ХІ-ХІІІ ст. Характеризується історична топографія
міста, планування забудови, основні види господарської діяльності
жителів, напрямки торгівельно-економічних зв'язків, аналізується
соціально-економічний та культурний розвиток міста.
Для археологів, істориків, етнологів, краєзнавців та всіх, хто
цікавиться історією України.
15. Сидорчик І. Ромейки в контексті часу та подій / І.
Сидорчик. – Володимирець : Володимир. друк., 2010. – 424 с.
У книзі нарисів письменника і журналіста Івана Сидорчика
постає історія невеликого поліського села Ромейки, що на
Рівненщині у Володимирецькому районі, та чимало досі невідомих
та призабутих фактів про наш край минулого століття. У зібраних
автором архівних джерелах, публікаціях, унікальних історичних
фото, які досі не публікувалися, кожен може пізнати своїх батьків
чи дідусів – а, отже, й глибше пізнати історію отчої землі.
Книга адресована старшокласникам, студентам, вчителям, а
також усім, хто цікавиться історією.
16.
Тукальський-Нелюбович
Г.
Історія
родини
Тукальських-Нелюбовичів і Рівненське Полісся. Ч. 1 : Доки не
сів міцно в сідло / Геронім Тукальський-Нелюбович. – Рівне : О.
Зень, 2011. – 128 с.
У книзі вперше українською мовою надруковано спогади
польського шляхтича, колишнього власника маєтку в селі Рутвиця –
Героніма Тукальського-Нелюбовича про історію його родини на
початку ХХ століття. Життя шляхетного роду нерозривно пов'язане
з селами Рутвиця, Морочне, Неньковичі, Храпин, Купче, іншими
населеними пунктами сучасного Зарічненського району Рівненської
області.
17. Фелонюк А. В. Юзеф Дунін-Карвицький та
магдебурзьке право Мізоча на Волині / А. В. Фелонюк ; ред. О.
Веремчук. – Рівне : Лапсюк В. А., 2011. – 28 с.
Автор – кандидат історичних наук, науковий співробітник
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Львівського відділення Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України знайомить
читача з історією розвитку містечка Мізоч, ключову роль в якому
відіграла родина власників Дунін-Карвицьких. За роки їх володіння
Мізочу надано магдебурзьке право, його перетворено на
адміністративно-господарський осередок та центр громадськокультурного життя Волині другої половини XVIII-початку XX ст.
18. Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини – далека і близька.
– 3-е вид., допов. / Чеслав Хитрий. – Рівне : Волин. обереги, 2011.
– 664 с.
Третє видання краєзнавчої розвідки Чеслава Хитрого
знайомить читача з минулим волинського краю, з невідомими
раніше матеріалами архівів, публікаціями і працями польських
авторів.
Книга зацікавить кожного, кому небайдужа правда про нашу
далеку і недалеку минувшину.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
19. Воловик Г. П. Систематика тварин : зоолог. довід. :
навч. посіб. / Г. П. Воловик. – Рівне : НУВГП, 2011. – 138 с.
Зоологічний довідник містить схеми систем безхребетних і
хордових тварин.
У науковій систематиці прийнято використовувати латинську
мову у класифікації тваринного світу. Тому у довіднику подаються
латинський алфавіт, правила класифікації звуків, вимови
буквосполучень у латинській мові, латинські назви тварин.
Довідник допоможе студентам у вивченні правил латинської
мови, а запропоновані схеми систематик основних типів
безхребетних і хордових допоможуть студентам систематизувати
матеріал лекцій, розвити уміння у процесі розв’язання навчальних
завдань.
20. Гроховська Ю. Р. Біологічний моніторинг водного
середовища : навч. посіб. / Ю. Р. Гроховська, С. В. Кононцев, Т.
М. Колесник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 162 с.
Міститься робоча програма, стисло викладений навчальний
матеріал дисципліни, поділений на змістовні модулі і теми,
запитання для самоконтролю, методичні рекомендації до виконання
лабораторних
робіт,
контрольна
тестова
програма
та
термінологічний словник.
Для студентів ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом
6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура”.
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21. Якимчук А. Ю. Економіка природокористування :
навч. посіб. / А. Ю. Якимчук, А. Л. Черній. – Рівне : НУВГП,
2010. – 274 с.
У посібнику розкрито теоретико-методологічні основи
здійснення природоохоронної діяльності на рівні держави загалом,
регіону і окремого підприємства зокрема. Наведено загальну
характеристику природних ресурсів і економічні основи їх
використання. Особливу увагу приділено процесу формування
ринку
екологічних
інновацій
в
Україні.
Обґрунтовані
природоохоронні проекти на прикладі промислових підприємств
Рівненщини тощо.
ЛЮДИНА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
22. Довкілля Рівненщини : доп. про стан навколиш.
природ. середовища в Рівнен. обл. у 2009 р. / за ред. П. Д.
Колодича. – Рівне : С. Б. Слободюк, 2010. – 220 с.
Доповідь підготовлена державним управлінням охорони
навколишнього природного середовища в Рівненській області
відповідно до вимог Закону України „Про охорону навколишнього
природного середовища”.
Матеріали рекомендуються для використання місцевими
органами самоврядування, науковими та освітніми закладами,
підприємствами,
установами,
організаціями,
громадськими
об'єднаннями.
23. Клименко М. О. Екологічне інспектування : навч.
посіб. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. М. Клименко. –
Рівне : НУВГП, 2010. – 373 с.
У навчальному посібнику викладено процедуру екологічного
інспектування, наведено характеристику, функції, структуру
Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторських
перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального
природокористування.
Посібник призначено для студентів напряму „Екологія,
охорона
навколишнього
середовища
та
збалансоване
природокористування”.
24. Клименко М. О. Техноекологія : практикум : навч.
посіб. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – Рівне : НУВГП, 2010. –
84 с.
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Навчальний посібник містить техноекологічні методики і
практичні розрахунки, що використовуються у різних напрямках
галузевої техноекології. Практикум буде корисним при вивченні
навчальної дисципліни в умовах кредитно-модульної організації
навчального процесу студентами ВНЗ напряму підготовки 6.040106
„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування”.
25. Лико Д. В. Оцінка ризику для здоров'я сільського
населення від впливу факторів середовища життєдіяльності
людини : монографія / Д. В. Лико, І. В. Гущук. – Рівне : Червінко
А., 2010. – 230 с.
У монографії викладені дані багаторічних досліджень стану
здоров'я сільського населення на прикладі Рівненської області.
Показано ризики від впливу факторів, викликаних у результаті
життєдіяльності людини. Доведено залежність стану здоров'я
дорослого населення Рівненщини від якості атмосферного повітря,
питної води, харчових продуктів, соціально-побутових умов та рівня
медичного забезпечення тощо.
Розроблено та науково обґрунтовано концептуальні напрямки
профілактичних засад соціально-гігієнічних, організаційних заходів
збереження та поліпшення здоров'я сільських жителів.
26. Михальчук М. А. Українсько-англійський тлумачний
екологічний словник : навч. посіб. / М. А. Михальчук, В. І.
Косолапов, З. М. Буднік. – Рівне : НУВГП, 2011. – 150 с.
Словник містить різноманітний науковий, довідковоінформаційний матеріал та тлумачення значної кількості термінів і
понять з різних розділів екології. Посібник буде корисним для
студентів всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр напряму „Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування”,
а також фахівцям природоохоронної галузі.
27. Скрипчук П. М. Екологічна сертифікація в сфері
природокористування : екол.-екон. засади розв. : монографія /
П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 358 с.
В монографії обґрунтовані теоретичні, методологічні та
практичні основи формування екологічної сертифікації, схеми,
принципи та інституційні передумови її запровадження. Розроблено
концепцію екологічної сертифікації сфери природокористування,
економічний механізм її становлення і розвитку, викладені
організаційні передумови просування екологічно безпечної
продукції, послуг та забезпечення екологічної сертифікації сфери
природокористування. Монографія рекомендована фахівцям
інформаційної та економічної галузі природокористування,
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екологічного менеджменту, стандартизації і сертифікації,
екологічної безпеки, громадських та державних організацій,
викладачам, аспірантам та студентам.
28. Скрипчук П. М. Організаційно-економічні основи
запровадження екологічної стандартизації і сертифікації :
монографія / П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 259 с.
У
монографії
розроблено
організаційно-економічний
механізм, теоретичні, методологічні та практичні основи
запровадження екологічної стандартизації і сертифікації продукції
послуг та сфери природокористування. Обґрунтовано використання
екологічних стандартизації і сертифікації як інструментів
забезпечення екологічної безпеки природокористування.
Монографія
рекомендована
фахівцям
з
економіки
природокористування, екологічного менеджменту, стандартизації і
сертифікації, екологічної безпеки, громадських та державних
організацій, викладачам, аспірантам та студентам.
29. Скрипчук П. М. Теоретико-методологічні основи
формування системи екологічної стандартизації і сертифікації :
монографія / П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 367 с.
У монографії досліджено теоретичні, методологічні та
практичні основи формування екологічної стандартизації і
сертифікації, схеми, принципи та інституційні передумови їх
запровадження. Розроблено концепцію екологічної сертифікації
продукції, послуг та сфери природокористування. Запропоновано
методики екологічного аудиту тощо.
Рекомендовано широкому загалу фахівців з різних аспектів
природокористування, екологічного менеджменту, стандартизації,
сертифікації, екологічної безпеки, т. ін. Може бути запропоновано
викладачам, аспірантам та студентам.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ.
МАТЕМАТИКА. МЕХАНІКА
30. Бейко І. В. Задачі, методи і алгоритми оптимізації :
навч. посіб / І. В. Бейко, П. М. Зінько, О. Г. Наконечний. – Рівне
: НУВГП, 2011. – 624 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні методи і
алгоритми для розв'язування задач оптимізації, що виникають в
різних областях науки і техніки, у сфері управління економічними,
соціальними, екологічними, технічними та іншими процесами тощо.
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Для студентів, аспірантів, науковців, які спеціалізуються в
області теорії, практики прийняття оптимальних рішень,
планування, прогнозування, проектування, виробництва й
експлуатації систем різної природи.
31. Брушковський О. Л. Вища математика : ряди : основи
теорії ймовірності та мат. статистики : навч. посіб. Ч. 4. / О. Л.
Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2010. – 246 с.
Навчальний посібник містить тематичний план та розподіл
навчального часу за структурою дисципліни, робочу програму,
методичні рекомендації до вивчення теоретичної частини курсу,
стислі конспекти лекцій, питання для самоконтролю, зразки
модульних контрольних робіт, завдання для індивідуальної роботи і
т. ін.
Для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.0600101
„Будівництво” (IV семестр).
32. Кузьменко В. М. Основи інформаційних технологій та
програмування : навч. посіб. / В. М. Кузьменко. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 196 с.
Навчальний посібник містить вказівки щодо вивчення
окремих тем навчальної дисципліни, питання для самоконтролю,
контрольну тестову програму, алфавітний покажчик, список
літератури.
Призначено для вивчення дисципліни „Основи інформаційних
технологій та програмування” в умовах кредитно-трансферної
системи організації навчального процесу бакалаврів напрямів
підготовки
6.050601
„Теплоенергетика”
та
6.050602
„Гідроенергетика”.
33. Лабораторний практикум з програмування : навч.
посіб. / за заг. ред. проф. А. П. Власика. – Рівне : НУВГП, 2011. –
495 с.
У посібнику розглянуто типові способи розробки алгоритмів
та їх програмування на мовах Pascal, Object Pascal, C, C++, C#.
Лабораторний практикум також містить елементи програмування
інтелектуальних систем. Завдання до лабораторних робіт
супроводжуються достатньою кількістю демонстраційних програм,
що суттєво полегшує їх виконання.
Для студентів вузів, коледжів, учнів ліцеїв та шкіл.
34. Мізюк В. Г. Вища математика. : навч.-метод. посіб. / В.
Г. Мізюк. – Рівне : НУВГП, 2011. – Ч. 2. – 166 с.
Зміст посібника відповідає програмі нормативної навчальної
дисципліни „Вища математика”, розробленої на кафедрі вищої
математики НУВГП доцентами О. Л. Брушковським, В. Г. Мізюком,
Я. І. Ярмушем. Рекомендовано Президією науково-методичної
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комісії напряму 0926 „Водні ресурси” Міністерства освіти і науки
України до впровадження в навчальний процес.
35. Слюсарчук В. Ю. Метод локальної лінійної
апроксимації в теорії нелінійних рівнянь : монографія / В. Ю.
Слюсарчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 342 с.
У монографії за допомогою с-неперервних операторів та
методу локальної лінійної апроксимації нелінійних операторів
встановлюються нові умови існування обмежених розв'язків
широкого
класу
нелінійних
різницевих,
дискретних,
диференціальних і диференціально-функціональних рівнянь.
Для наукових працівників, викладачів і студентів.
36. Шевчук В. Механічні основи структурного аналізу :
навч. посіб / В. Шевчук, М. Лавренюк. – Рівне : О. Зень, 2011. –
80 с.
Викладено основні питання механіки суцільних середовищ:
напруження та деформації у точці та зв’язки між ними для
різноманітних геологічних середовищ. Теоретичний матеріал
супроводжується значною кількістю прикладів розв’язання задач.
Для студентів геологічних факультетів університетів,
спеціалістів-геологів і геомеханіків.
ФІЗИКА
37. Фізика атомного ядра та елементарних частинок : навч.
посіб. / О. С. Мосієвич [та ін.] – Рівне : РДГУ, 2011. – 575 с.
Навчальний посібник містить виклад програмного матеріалу з
розділу „Фізика атомного ядра та елементарних частинок" за
кредитно-трансферною системою навчання. В посібнику передбачено
короткий виклад основних питань лекційного курсу, лабораторні
роботи, тематику практичних занять, приклади розв'язування задач і
питання для самоконтролю знань та задачі для самостійного
розв'язування, т. ін.
Посібник розрахований на викладачів, студентів фізичних,
технічних та технологічних спеціальностей ВНЗ.
Див. також № 294.
ХІМІЯ
38. Мартинюк Г. В. Хімічний експеримент : практикум / Г.
В. Мартинюк. – Рівне : О. Зень, 2011. – 264 с.
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В посібнику коротко подана класифікація основних видів
експериментальних робіт з хімії, нормативні документи щодо
правил техніки безпеки при роботі в хімічному кабінеті
(лабораторії), описані лабораторні роботи з неорганічної і органічної
хімії. До кожної теми подано питання для самопідготовки,
контрольні запитання, задачі і вправи.
Для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних
навчальних закладів.
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ.
ГЕОДЕЗІЯ. ГЕОФІЗИКА. ГЕОЛОГІЯ. ГЕОХІМІЯ.
ГЕОГРАФІЯ
39. Бачишин Б. Д. Цифрові карти місцевості : навч. посіб. /
Б. Д. Бачишин. – Рівне : НУВГП, 2011. – 182 с.
Викладено основи та технології створення цифрових карт
місцевості. Описано особливості векторизації картографічних
об’єктів та форми представлення просторових даних в цифрових
картах. Описано особливості роботи з пакетами прикладних
програм „Digitals” та „MapEdit”. Розглянуто процедури обробки
цифрової картографічної інформації тощо.
Для студентів напряму підготовки 6.080101 „Геодезія,
картографія та землеустрій”.
40. Будз М. Д. Геологія загальна та історична : курс лекцій
/ М. Д. Будз, А. С. Романів. – Рівне : Доцент, 2009. – 100 с.
У лекціях викладаються необхідні майбутнім спеціалістамгеографам знання про будову Землі та геологічну історію її
розвитку; про основні сфери Землі, їх склад і будову; про будову та
склад земної кори; мінерали та гірські породи, умови їх утворення і
залягання, класифікацію, характерні риси. Подаються також
відомості про геологічну історію розвитку Землі та органічного
життя на ній, про абсолютний і відносний вік гірських порід та
геологічних процесів тощо.
41. Галік O. I. Метеорологія і кліматологія. Ч. 2 : Повітряні
маси, циркуляція атмосфери, прогнозування : навч. посіб. / O. I.
Галік, М. В. Корбутяк, Ю. С. Кушнірук. – Рівне : НУВГП, 2011.
– 141 с.
У навчальному посібнику розглянуто основи метеорології,
фізичні процеси, що проходять в атмосфері. Звертається увага на
основні поняття синоптичної метеорології, питання забруднення
атмосфери. Нормативні документи подано станом на 2008 р.
Посібник призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за
напрямами підготовки «Екологія, охорона навколишнього
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середовища та збалансоване природокористування», «Агрономія»,
«Водні біоресурси та аквакультура».
42. Калько А. Д. Конструктивно-географічний аналіз
мінерально-сировинної безпеки України : монографія / А. Д.
Калько. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 328 с.
У монографії висвітлені теоретико-методологічні основи
конструктивно-географічної
оцінки,
проаналізовані
сучасні
тенденції формування системи національної мінерально-сировинної
безпеки України та окреслене місце України в загальносвітових
глобалізаційних
процесах.
Розглянуті
протиріччя
між
законодавчими актами з надрокористування та об'єктивною
ситуацією, пов'язаною з необхідністю формування національної
мінерально-сировинної безпеки.
Рекомендовано співробітникам науково-дослідних і проектних
організацій, викладачам, аспірантам та студентам географічних,
геологічних економічних та гірничих спеціальностей ВНЗ.
43. Назарук Г. І. Геохімія : навч. посіб. / Г. І. Назарук. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 156 с.
Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо
вивчення окремих тем, запитання та завдання для самоконтролю,
завдання для самостійної і розрахункової роботи, список
рекомендованої літератури.
Для студентів напряму підготовки „Агрономія”. Буде
корисним
аспірантам,
науковим
працівникам,
фахівцям
агрохімічного профілю.
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
44. Гроховська Ю. Р. Ботаніка з основами гідроботаніки :
навч. посіб. / Ю. Р. Гроховська, С. В. Кононцев. – Рівне :
НУВГП, 2010. – 341 с.
У навчальному посібнику наведено основні закономірності
будови, розвитку і функції клітини тканин та вегетативних органів
рослини; розкрито принципи класифікації та характеристика
фіторізноманіття водних екосистем, викладено основи екології
водних рослин, вузлові питання фітоценології. Особлива увага
зосереджена на систематиці і морфоанатомічних особливостях
водних рослин.
Для студентів ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності
6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура».
45. Клименко М. О. Якість та ефективність фосфоритів :
монографія / М. О. Клименко, Д. В. Лико, С. М. Лико. – Рівне :
НУВГП, 2010. – 202 с.
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У книзі викладено дані багаторічних досліджень щодо
використання фосфоритів як джерела фосфору для рослин,
мікроелементів і як комплексного меліоранта на кислих та
забруднених радіонуклідами ґрунтах Українського Полісся.
Показано вплив фосфоритів на трансформацію складу, властивостей
ґрунту, формування поживного режиму, урожай вирощування
культур та ін.
Для
науковців,
студентів,
спеціалістів
сільського
господарства, біологів та екологів.
ЕКОЛОГІЯ
46. Екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В.
Лико., І. Б. Грюк, С. М. Лико, О. А. Деркач. – Рівне : Червінко
А. В., 2010. – 322 с.
У посібнику викладено основні екологічні поняття класичної
екології, проблеми прикладної екології та шляхи їх вирішення.
Подається навчальна програма з варіантами завдань для самостійної
роботи студентів, теоретичний матеріал тощо.
Рекомендується студентам ВНЗ освітньо-кваліфікаційного
рівня „бакалавр”.
Див. також № 266.
ТЕХНІКА
47. Бабич Є. М. Розрахунок і конструювання
залізобетонних балок : навч. посіб. / Є. М. Бабич, В. Є. Бабич. –
Рівне : НУВГП, 2010. – 93 с. : іл.
Посібник відповідає затвердженій робочій програмі
дисципліни „Будівельні конструкції” та призначений для студентів
ВНЗ за напрямом підготовки „Будівництво”.
48. Баховець Б. О. Автоматизований електропривод : навч.
посіб. / Б. О. Баховець. – Рівне : НУВГП, 2011. – 238 с.
Посібник складається з двох частин. У першій частині коротко
викладено механіку електропривода, наведено аналіз способів
регулювання швидкості двигунів постійного і змінного струмів та
подано методику розрахунку їх потужності. У другій – описано
принципи побудови дискретних систем керування, наведені методи
розрахунку параметрів аналогових систем автоматичного
регулювання за заданими статистичними і динамічними
показниками, аналіз роботи систем частотного керування
асинхронними і синхронними двигунами, а також описано методи
побудови різних систем керування електроприводами.
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Для студентів, які навчаються за нарямом „Автоматизація та
компютерно-інтегровані технології”.
49. Булгакова М. Енергозбереження в Україні : правові
аспекти і практична реалізація / М. Булгакова, М. Приступа. –
Рівне : О. Зень, 2011. – 48 с.
У
посібнику
досліджено
законодавство
у
галузі
енергозбереження, перелічені та проаналізовані основні програмні
документи. Висвітлено особливості державної політики у цьому
напрямку. Запропоновано шляхи та методики вдосконалення
управління енергозбереженням на місцевому рівні. Розглянуті
питання енергоменеджменту, енергетичного аудиту, фінансування
заходів
із
енергозбереження
бюджетними
установами,
енергетичного паспорту та державної експертизи.
Публікація адресована керівникам бюджетних установ,
депутатам місцевих рад, посадовим особам, які приймають рішення.
50. Волошин В. П. Метрологія і стандартизація у водному
господарстві та гідромеліорації : навч. посіб. / В. П. Волошин, В.
А. Живиця, A. M. Рокочинський. – Рівне : НУВГП, 2011. – 136 с.
: іл.
У навчальному посібнику розглянуто питання державної
системи стандартизації та забезпечення єдності вимірювань в
Україні, систему стандартизації та нормування у будівництві.
Наведено відомості про технічні вимірювання, основи теорії, методи
і засоби вимірювань, точність вимірювань у будівництві, водному
господарстві, меліорації, сільськогосподарському водопостачанні і
водовідведенні. В додатках наведено рекомендовані нормативні
документи, що діють в системі Держводгоспу України.
Посібник
відповідає
робочій
програмі
дисципліни
«Метрологія і стандартизація» та призначений для студентів ВНЗ,
які навчаються за напрямом підготовки «Гідротехніка» (водні
ресурси).
51. Герасимов Г. Г. Теоретичні основи теплотехніки : навч.
посіб. / Г. Г. Герасимов. – Рівне : НУВГП, 2010. – 382 с. : іл.
Викладено закони термодинаміки та їх застосування до
аналізу кругових процесів (циклів) теплових двигунів і холодильних
установок. Розглянуто задачі теплопровідності, конвективного
теплообміну і теплового випромінювання, а також основи
розрахунків
теплообмінних
апаратів,
елементи
хімічної
термодинаміки тощо.
52. Дворкін Л. Й. Технологія опоряджувальних,
теплоізоляційних та гідроізоляційних матеріалів : навч. посіб. /
Л. Й. Дворкін, В. В. Житковський. – Рівне : НУВГП, 2010. – 223
с.
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Навчальний посібник містить робочу програму, програмний
матеріал змістових модулів, типові завдання для модульних
контрольних робіт, список рекомендованої літератури.
Призначений для самостійного вивчення дисципліни в умовах
європейської кредитно-трансферної системи організації навчального
процесу студентами ВНЗ, які навчаються за напрямом
«Будівництво».
53. Дворкін Л. Й. Розв'язування будівельно-технологічних
задач методами математичного планування експерименту :
навч. посіб. / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, В. В. Житковський. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 174 с.
У навчальному посібнику розглянуто використання методів
системного аналізу та математичного планування експериментів для
розв'язання задач будівельного матеріалознавства. Наведено
методики отримання математичних моделей різних видів, їх
інтерпретації та аналізу, а також приклади їх застосування та
розв'язання основних типів задач. Може бути використаний при
вивченні дисциплін „Основи системного аналізу” та „Розв'язування
будівельно-технологічних
задач
методами
математичного
моделювання” студентами ВНЗ, які навчаються за напрямом
„Будівництво”, а також аспірантами та магістрантами.
54. Єременко І. О. Потенціал та ефективність
енергозбереження в комунальній сфері на прикладі
Маневицького району Волинської області / І. О. Єременко ;
наук. ред. А. М. Мартинюк. – Рівне : О. Зень, 2011. – 28 с.
В дослідженні вивчено досвід місцевої влади Маневицького
району Волинської області у сфері енергозбереження. Здійснено
класифікацію
споруд
бюджетних
установ
за
класами
енергоефективності. Проведено порівняльний аналіз ефективності
першочергових заходів з енергозбереження. Обґрунтовано
доцільність використання для опалення місцевих видів палива та ін.
Публікація стане в нагоді керівникам бюджетних установ,
спеціалістам, які займаються питаннями енергоефективності у
школах, дитсадочках, адмінбудівлях тощо.
55. Зінь Е. Я. Планування діяльності підприємства : навч.
посіб. / Е. А. Зінь, М. О. Турченюк. – Рівне : НУВГП, 2011. – 247
с.
У посібнику висвітлено основні теоретичні положення
методології планування діяльності підприємства в ринкових умовах
господарювання. Розглянуто практичні питання організації
стратегічного, тактичного, оперативного планування з урахуванням
кон’юнктури ринку та місця підприємства в конкурентній боротьбі.
Значну увагу приділено обґрунтуваню виробничої програми,
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плануванню матеріально-технічного та кадрового забезпечення,
оплати праці персоналу, т. ін.
Для студентів напряму підготовки 6.030504 „Економіка
підприємства” та 6.030601 „Менеджмент”, а також працівникам
підприємств, які займаються плануванням.
56. Зінь Е. Я. Управління автомобільним транспортом :
навч. посіб. / Е. Я. Зінь ; наук. ред. О. І. Шичко. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 326 с.
Матеріал посібника згруповано у трьох частинах, де
викладено методологічні, організаційно-економічні та соціальні
основи управління автомобільним транспортом та висвітлено
процес управління в сфері автомобільного транспорту. Посібник
містить додатки, в якому наведений стислий зміст законів України
про автомоблний транспорт, термінологічний словник. В кінці список рекомендованої літератури.
57. Зима Т. І. Гідротехнічні споруди : навч. посіб / Т. І.
Зима, М. М. Хлапук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 211 с.
Посібник містить робочу програму, стисло викладений
навчальний матеріал дисципліни, поділений на змістовні модулі,
теми занять, плани практичних занять і лабораторних робіт,
завдання та порядок виконання курсового проекту, список
рекомендованої літератури, термінологічний словник.
58. Караван Б. В. Обстеження та випробування будівель і
споруд : навч. посіб. / Б. В. Караван. – Рівне : НУВГП, 2011. – 137
с.
Навчальний посібник містить робочу програму, стисло
викладений навчальний матеріал дисципліни, що поділений на
змістові модулі і теми, питання та вправи для самоконтролю з
кожної теми, плани лабораторних занять, методичні рекомендації,
список рекомендованої літератури.
Посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни
в умовах європейської кредитно-трансферної системи організації
навчального процесу студентами ВНЗ, які навчаються за напрямом
підготовки 6.060101 "Будівництво", професійне спрямування
„Промислове та цивільне будівництво".
59. Караван В. В. Метрологія і стандартизація : навч. посіб.
/ В. В. Караван. – Рівне : НУВГП, 2011. – 101 с.
Навчальний посібник містить робочу програму дисципліни,
стисло викладений навчальний матеріал, який поділений на змістові
модулі, питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань,
методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, методичні
рекомендації до оформлення та виконання звіту з лабораторних
робіт та контрольної роботи, список рекомендованої літератури.
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Посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни
в умовах європейської кредитно-трансферної системи організації
навчального процесу студентами ВНЗ, які навчаються за напрямом
підготовки 6.060101 "Будівництво".
60. Клімов С. В. Організація технічного сервісу машин :
навч. посіб. / С. В. Клімов. – Рівне : НУВГП, 2011. – 120 с.
Посібник спрямований на здобуття умінь та знань
випускниками ВНЗ при виконанні виробничих функцій і вирішенні
типових завдань діяльності відповідно до освітньо-кваліфікаційної
характеристики бакалавра напряму „Машинобудування” при
проведенні технічного сервісу машин.
61. Козяр М. М. Інженерна графіка в системі графічного
пакету AutoCad : лабораторний практикум : навч. посіб. / М. М.
Козяр, Ю. В. Фещук, З. К. Сасюк. – Рівне : НУВГП, 2011. – 204 с.
: іл.
Лабораторний практикум призначено на тих, хто прагне
самостійно опанувати роботою із системою AutoCAD. Описано
команди та функції системи, подано багато прикладів, які
ілюструють прийоми роботи з програмою.
Практикум відповідає затвердженій робочій програмі
дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації.
62. Козяр М. М. Машинобудівні кресленики : навч. посіб. /
М. М. Козяр, Ю. В. Фещук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 196 с. : 146
іл., 9 табл.
У посібнику описано команди та функції системи AutoCAD
2010. Він дозволяє самостійно опанувати прийоми роботи з
графічною системою, яка дає змогу створювати високопрофесійні
робочі креслення за допомогою комп'ютера.
Навчальний посібник відповідає робочій програмі дисципліни
„Інженерна та комп'ютерна графіка”, „Креслення з основами
машинної графіки” і призначено для студентів ВНЗ за напрямами
підготовки „Енергетика та енергетичне машинобудування”,
„Розробка корисних копалин”, „Транспорт і транспортна
інфраструктура”, „Машинобудування та металообробка” та
„Технологічна освіта”. Може бути використаний інженернотехнічними працівниками.
63. Кононцев С. В. Екологічна біотехнологія очищення
стічних вод та культивування кормових організмів : монографія
/ С. В. Коноцев, Л. А. Саблій, Ю. Р. Гроховська. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 154 с.
Науково обґрунтовано доцільність культивування у процесі
біологічного очищення стічних вод молокозаводів кормового
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організму, що використовується у рибництві – трубочника
звичайного Tubifex tubifex (Muller, 1774). Розроблено конструкцію
затопленого біофільтра, у якому можливе ефективне культивування
трубочників, та технологічну схему біологічного очищення стічних
вод молокозаводів.
Для фахівців, наукових працівників, викладачів і студентів.
64. Кравченко В. С. Санітарно-технічне обладнання
будинків : навч. посіб. / В. С. Кравченко, Н. В. Кравченко. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 120 с. : іл.
У посібнику наведено програму навчальної дисципліни,
програмний матеріал змістових модулів, методичні рекомендації до
вивчення окремих модулів і проведення практичних і лабораторних
робіт. Розглянуто системи та схеми внутрішнього водопостачання і
водовідведення будинків різного призначення. Викладено основні
відомості про влаштування, монтаж, проектування та експлуатацію
санітарно-технічних систем житлових будинків та промислових
об'єктів. Описані принципи роботи, основи розрахунку, конструкції
обладнання та мереж санітарно-технічних систем будинків і
наведені рекомендації до проведення розрахунків у курсовому
проектуванні.
Для студентів напряму підготовки 6.060.103 „Гідротехніка
(водні ресурси)”.
65. Кравченко Н. В. Економіка галузі : навч.-метод. посіб. /
Н. В. Кравченко. – Рівне : НУВГП, 2011. – 170 с.
У посібнику наведено основні теоретичні положення кожної
теми нормативної дисципліни „Економіка галузі”, питання до
вивчення курсу, тематику практичних занять, контрольні завдання у
вигляді задач і тестових питань, перелік основних термінів.
Для студентів спеціальності 8.092601 „Водопостачання та
водовідведення”.
66. Крусь Ю. О. Основи та фундаменти : курсове і
дипломне проектування : навч. посіб. / Ю. О. Крусь ; за ред. д-ра
техн. наук, проф. Є. М. Бабича. – Рівне : НУВГП, 2011. – 214 с. :
іл.
У навчальному посібнику викладені загальні принципи
проектування ґрунтових основ і фундаментів за граничними
станами, послідовно розглянуті методи розрахунків і правила
конструювання фундаментів мілкого закладання та пальових
фундаментів промислових і цивільних будівельних об’єктів.
Описані методи штучного покращення основ, особливості
проектування та зведення фундаментів на структурно нестійкіх
ґрунтах тощо.
Посібник
містить
детальну
методику
виконання
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спеціалізованих курсових робіт (проектів) із дисципліни „Основи та
фундаменти” і призначенй для студентів ВНЗ, які навчаються за
напрямом підготовки „Будівництво”.
67. Куба В. В. Теплоенергетичні установки : розрахунок і
проектування : навч. посіб / В. В. Куба, В. В. Середа. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 154 с.
У трьох розділах посібника розглянуто питання проектування
теплоенергетичних установок. Наведено відомості про проектування
підприємств із теплоенергетичним устаткуванням, холодильних
установок і теплообмінного обладнання. Посібник містить
контрольну тестову програму, предметний покажчик і список
літератури.
68. Мартиненко А. О. Опір матеріалів (спец. курс) : навч.
посіб. / А. О. Мартиненко, А. В. Подворний. – Рівне : НУВГП,
2010. – Ч. 1. – 334 с. : іл.
У посібнику викладено напружено-здеформований стан
тонкостінних стрижнів, розрахунки балок на динамічні
навантаження, врахування пластичних деформацій, основи теорії
пружності (плоский напружений стан) і метод скінченних елементів
для плоскої задачі.
Призначається для студентів ВНЗ за напрямком підготовки
«Будівництво», а також для інженерів в проектувальній і науководослідницькій роботі. Відповідає робочій програмі дисциплін «Опір
матеріалів (спецкурс)» і «Основи теорії пружності і пластичності»
напряму 6.060101 «Будівництво».
69. Мартинов С. Ю. Інформаційні технології проектування
систем водопостачання і водовідведення : навч. посіб. / С. Ю.
Мартинов, В. О. Орлов. – Рівне : НУВГП, 2011. – 137 с. : іл.
Розглянуто об'єктну модель MS Office, методи і засоби
розробки та реалізації додатків в середовищі Microsoft Officе з
використанням мови VBA для вирішення завдань водопостачання та
водовідведення, включаючи запис дій, які виконуються
користувачем, зберігання їх у вигляді макросів, розробку інтерфейсу
та програмного коду, здійснення організації діалогу з користувачем
та обміну інформацією між додатками, виконання відладки програм
та обробки помилок.
70. Ніколайчук В. М. Прикладна механіка : навч. посіб. / В.
М. Ніколайчук, В. М. Стрілець. – Рівне : НУВГП, 2011. – 303 с.
У навчальному посібнику відповідно до навчальних програм
подано основи інженерних розрахунків елементів технічних об'єктів
у чотирьох розділах: опір матеріалів, теорія механізмів і машин,
деталі машин і взаємозамінність, що містять короткі теоретичні
відомості, формули та ілюстрації, розрахункові схеми та списки
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рекомендованої літератури.
Навчальний посібник призначений для студентів напрямів
підготовки 6.092501 „Автоматизація та комп'ютерні - інтегровані
технології" та 6.070101 „Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)" при вивченні дисципліни „Прикладна механіка" в
умовах Європейської кредитно-трансферної системи.
71. Ольховик О. І. Виробнича база промислового та
цивільного будівництв : навч. посіб. / О. І. Ольховик, В. Ю.
Громадченко, О. О. Заречанський. – Рівне : НУВГП, 2010. – 141
с.
Посібник містить основні вдомості про підприємства та
служби, що призначені для органзіції матеріально-технічного
забезпечення об’єктів промислового та цивільного будівництва.
Призначений для студентів напряму підготовки 6.060101
„Будівництво”.
72. Онокало В. Г. Вантажознавство : навч. посіб. / В. Г.
Онокало. – Рівне : НУВГП, 2010. – 92 с.
Навчальний посібник містить програму, вказівки щодо
вивчення окремих змістових модулів, плани практичних занять,
тематику самостійної роботи, задачі, тренінгову тестову програму,
термінологічний словник, а також список рекомендованої
літератури, яка може бути корисною при самостійному вивченні
дисципліни в умовах кредитно-трансферної системи навчального
процесу студентами інженерних спеціальностей.
Навчальний посібник призначено для студентів напряму
підготовки 6.070101 «Транспортні технології» професійного
спрямування
«Організація
перевезень
і
управління
на
автомобільному транспорті».
73. Пеньков В. І. Проектування та спорудження об'єктів
теплоенергетики : навч. посіб. / В. І. Пеньков. – Рівне : НУВГП,
2010. – 210 с.
Посібник містить типову програму, вказівки до вивчення
розділів курсу, плани практичних занять, модулі перевірки знань
студентів, методичні вказівки до виконання курсового проекту,
зразки теплових схем і методику їх розрахунку, каталоги і
характеристику основного та допоміжного теплоенергетичного
обладнання, список рекомендованої літератури. Рекомендуєься при
вивченні дисципліни і виконанні курсового проекту на тему
„Проектування котелень і ТЕЦ”.
74. Пеньков В. І. Технічна термодинаміка : навч. посіб. / В.
І. Пеньков. – Рівне : НУВГП, 2010. – 209 с.
Навчальний посібник курсу „Технічна термодинаміка” містить
матеріал відповідно типової програми для студентів напряму
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6.090601 „Теплоенергетика” і включає методичні розробки до
практичних і лабораторних занять, завдання та методику виконання
розрахунково-графічної і курсової робіт, збірник прикладів,
термодинамічні діаграми, питання з перевірки знань студентів в
умовах Європейської кредитно-трансферної системи.
75. Поліщук Н. В. Технологічне обладнання харчової
промисловості та його експлуатація : навч. модуль 1 :
„Механічне, холодильне, теплове обладнання харчової
промисловості та його експлуатація (обладнання підприємств
громадського харчування і торгівлі)” : навч. посіб. / Н. В.
Поліщук. – Рівне : О. Зень, 2011. – 248 с.
Використовуючи матеріал посібника, студенти мають
можливість не тільки вивчити будову, принцип дії, технічні та
споживчі
характеристики,
застосування
обладнання,
яке
використовується в харчовій промисловості, але й техніку безпеки
та експлуатацію таких апаратів, а також здійснити порівняльний
аналіз технічних характеристик обладнання різних фірм виробників,
прослідкувати історію розвитку і удосконалення та зміни
зовнішнього вигляду і конструкції обладнання.
Для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта”,
магістрів, викладачів технічних, технологічних і фізичних
спеціальностей педагогічних і гуманітарних навчальних закладів.
76. Практикум з охорони праці : навч. посіб. / О. М.
Кухнюк, С. Л. Кусковець, М. Б. Сурговський, Н. М. Прокопчук.
– Рівне : НУВГП, 2011. – 266 с.
Посібник складається із дев'яти розділів і додатків, в яких
розглянуто практичні інженерні рішення з охорони праці. Наведені
необхідні відомості з нормативно-технічної літератури, вимоги до
безпечної організації будівельного майданчика, послідовно
розглядаються основні методи розрахунків стосовно окремих видів
робіт. У всіх розділах наводяться приклади розв'язку задач із
необхідними поясненнями і табличними даними.
Посібник відповідає затвердженим робочим програмам
дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі» і
призначений для студентів ВНЗ за напрямом підготовки
«Будівництво».
77. Сливка П. Д. Водогосподарські розрахунки : навч.
посіб. / П. Д. Сливка, О. П. Будз. – Рівне : НУВГП, 2011. – 80 с.
Навчальний посібник містить програму, конспект лекцій,
методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, план практичних
занять,
зміст
розрахунково-графічної
роботи,
список
рекомендованої літератури.
Для студентів напряму підготовки 6.040106 „Екологія,
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охорона
навколишнього
середовища
та
збалансоване
природокористування” ВНЗ.
78. Технічне обслуговування автомобіля : лаборатор.
практикум / В. А. Гесь [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2010. – 351 с.
Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт
діагностування технічного обслуговування найпоширеніших
моделей автомобілів з дизельними та бензиновими двигунами.
Для студентів і викладачів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації.
79. Ужинський М. Ю. Цифрові технології і засоби
мультимедіа : навч. посіб. / М. Ю. Ужинський. – Рівне : О. Зень,
2011. – 227 с.
У 4-х розділах посібника розглядаються питання місця
цифрових технологій і засобів мультимедіа в організації навчальнотворчої діяльності. У 1-му розділі: фізичні основи та коротка історія
звукозапису, опис аналогових методів запису та відтворення звуку.
У 2-му: екскурс основ цифрового представлення звуку і
звукозапису. У 3-му - висвітлюються формати цифрових технологій
звукозапису, характеризуються засоби мультимедіа та проводиться
їх порівняльний аналіз. У 4-му: питання студійної роботи та
мастерингу.
Для викладачів і студентів ВНЗ мистецьких напрямів,
звукорежисерів та аудіотехнологів.
80. Черчик Л. М. Економіка будівництва : навч. посіб. / Л.
М. Черчик, А. М. Іванченко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 201 с.
У посібнику представлено робочу програму дисципліни,
розглянуто
економічну
модель
діяльності
будівельного
підприємства. Наведено відомості про формування виробничої
програми будівельного підприємства та необхідні виробничі
ресурси; ціноутворення та кошторисна справа у будівництві.
Міститься контрольна тестова програма.
Посібник відповідає робочій програмі дисципліни „Економіка
будівництва” та призначений для студентів ВНЗ напряму підготовки
„Будівництво”, магістрів, аспірантів, спеціалістів і керівників
будівельних підприємств, слухачів шкіл бізнесу.
Див. також №№ 267, 289, 290.
СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
81. Красовська Ю. В. Оцінювання економіко-екологічних
ризиків використання осушуваних земель : монографія / Ю. В.
Красовська, В. М. Костриченко. – Рівне : НУВГП, 2011. – 254 с.
Робота присвячена питанням оцінювання ризиків аграрного
використання осушуваних земель, врахування їх при обґрунтуванні
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інвестицій в осушувальні меліорації та зменшення негативного
впливу на результати господарювання.
Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів
ВНЗ, аспірантів, студентів, широке коло читачів, яких цікавлять ці
проблеми.
82. Кузло М. Т. Інженерне ґрунтознавство та механіка
ґрунтів : навч. посіб. / М. Т. Кузло. – Рівне : НУВГП, 2011. – 252
с.
У посібнику розглянуто основні відомості про ґрунти, їх
фізичні та механічні властивості з урахуванням особливостей їхньої
роботи в земляних насипах і в дорожніх спорудах. Наведено
приклади з визначення додаткових напружень в ґрунті основи,
стійкості ґрунтових укосів та осідання ґрунтових основ. Розглянуто
питання роботи ґрунту під навантаженням та штучного поліпшення
властивостей ґрунту.
Для студентів, які навчаються за професійним спрямуванням
„Автомобільні дороги і аеродроми”.
83. Рокочинський А. М. Наукові та практичні аспекти
оптимізації водорегулювання осушувальних земель на екологоекономічних засадах : монографія / А. М. Рокочинський ; за ред.
М. І. Ромащенка. – Рівне : НУВГП, 2010. – 352 с.
Монографію присвячено вирішенню проблеми підвищення
загальної ефективності водорегулювання осушувальних земель при
проектуванні та експлуатації меліоративних систем з дотриманням
сучасних економічних та екологічних вимог.
Розраховано на науковців та спеціалістів у галузі водного
господарства та споріднених галузях сільського господарства та
охорони навколишнього середовища. Також може бути використана
викладачами, науковими співробітниками, аспірантами і студентами
ВНЗ відповідного профілю.
84. Ткачук В. Ф. Агромеліоративні багатоярусні
глибокорозпушувачі : монографія / В. Ф. Ткачук, О. П.
Лук'янчук, О. П. Рижий. – Рівне : НУВГП, 2011. – 190 с.
Монографія написана на основі результатів досліджень
авторів і рекомендується студентам, аспірантам, науковим та
інженерно-технічним працівникам, які займаються вивченням,
проектуванням,
дослідженням
робочих
органів
глибокорозпушувачів ґрунтів.
85. Шалай С. В. Оцінка продуктивності осушуваних
земель за довготерміновим прогнозом : монографія / С. В.
Шалай, А. М. Рокочинський. – Рівне : НУВГП, 2011. – 150 с.
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Монографію присвячено питанням удосконалення підходів до
оцінки продуктивності земель у зоні осушувальних меліорацій на
основі врахування спектру множинних змінних умов реальних
об'єктів.
На прикладі умов діючої еколого-економічної системи, що
розташована у зоні Західного Полісся України, виконана прогнозна
оцінка врожайності сільськогосподарських культур та визначений
на її основі економічний ефект від застосування меліоративних
заходів.
Для студентів, аспірантів та наукових працівників, які
займаються вивченням, дослідженням теорії і практики
застосування гідромеліоративних заходів на осушувальних землях й
оцінкою їхнього еколого-економічного ефекту.
Див. також № 266.
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЦИНА
86. Гриб Й. В. Золоті рецепти українського народного
цілительства та фітотерапії : порадник. Т. 1 / Й. В. Гриб, О. В.
Гриб. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 128 с.
Автори книги представляють розробленні ними та апробовані
методики добору комплексу лікарських трав, спрямованих на
реабілітацію здоров'я окремої людини. Подаються комплексні
фітозбори для лікування різних захворювань та фітореабілітації
людини. У додатках указано перелік вживаних назв лікарських
рослин.
87. Демчук І. В. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навч.метод. посіб. : європ. кредит.-трансфер. система / І. В. Демчук. –
Рівне : НУВГП, 2010. – 76 с.
У посібнику розглянуто питання погіршення стану здоров'я
студентської молоді в Україні та Національному університеті
водного господарства та природокористування зокрема. Наводяться
орієнтовні комплекси фізичних вправ при різних видах захворювань
та рекомендації з методик нетрадиційних засобів оздоровлення, т.
ін.
Посібник відповідає затвердженій робочій програмі
дисципліни „Фізичне виховання” для ВНЗ.
Див. також № 269 – 271.
СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. СОЦІОЛОГІЯ
88. Ґендерна проблематика та антропологічні горизонти :
матеріали І Всеукр. наук.-практ конф., [Острог], 26 – 27 трав.
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2011 / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (відп.
ред.) [та ін.] – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. –
136 с.
У збірнику містяться наукові статті та тези доповідей, у яких
розглядаються
різноманітні
ґендерні
проблеми.
Зокрема
акцентується увага на методології ґендерних досліджень у
психології та педагогіці, ґендерних стереотипах освіти, ґендерному
аспекті дослідження української культури, ґендерній проблематиці у
літературній творчості та мас-медіа тощо.
Матеріали збірника можуть стати у нагоді філософам,
культурологам, психологам, соціологам та усім, хто зацікавлений
ґендерною тематикою.
89. Краплич Р. Система соціальних знижок – виграють усі
/ Р. Краплич. – Рівне : Фундація ім. князів-благодійників
Острозьких, 2010. – 140 с.
Книга є одним із видань нової серії «Бібліотека журналу
«Вісник благодійництва».
У ній зібрано матеріали про впровадження Фундацією імені
князів-благодійників Острозьких системи соціального дисконту. У
книзі міститься послідовний виклад того, яким чином формувалася
та розвивалася система соціальних знижок, що є не лише програмою
лояльності бізнесу до своїх клієнтів, але й має значно ширші
можливості здобуття довіри громадян і суспільства, які базуються
на творенні добра й солідарної взаємодопомоги.
Книга буде корисна для соціально відповідального бізнесу, що
шукає партнерства з неприбутковим сектором, а також активістам
громадських і благодійних організацій, менеджерам з маркетингу та
зв’язків з громадськістю, викладачам та студентам гуманітарних й
економічних спеціальностей, винахідників.
Див. також. № 134.
СТАТИСТИКА
90. Шило Ж. С. Статистика : навч. посіб. / Ж. С. Шило. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 190 с.
У посібнику подається послідовність вивчення абсолютних та
відносних величин, графічного зображення даних, рядів динаміки та
індексів. Особлива увага приділяється забезпеченню вірогідності
статистичної інформації та статистичній природі показників
соціально-економічної статистики. Наведено також приклади
практичних задач для вирішення, зміст та структуру курсової
роботи за варіантами, тестову частину.
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Для студентів ВНЗ напряму підготовки „Фінанси і кредит”.
Буде корисним також фахівцям економічного та фінансового
профілю.
ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
91. Берестецька битва в історії України : матеріали наук.практ. конф., присвяч. 360-річчю Берестецької битви / упоряд.:
Леонід Галабуз, Олександр Борисюк. – Рівне : С. Б. Нестеров,
2011. – 176 с.
Збірник тез науково-практичної конференції „Берестецька
битва в історії України”, присвяченої 360-річчю Берестецької битви.
У поданих матеріалах досліджуються аспекти яскравої, героїчної і
водночас трагічної сторінки національної історії періоду Визвольної
війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
Видання розраховане на дослідників, науковців, викладачів,
студентів, вчителів та учнів, усіх, хто цікавиться історією України.
92. Близняк М. Історичне краєзнавство : навч. посіб. / М.
Близняк. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. –
236 с. : іл.
Пропонований посібник розкриває основні напрями розвитку
національного краєзнавства з найдавніших часів до сьогодення.
Подано загальні тенденції поступу шкільного краєзнавства і його
роль в освітньому та державотворчому процесах. Простежено
формування Волині як регіону, висвітлено історію краю від
найдавніших часів до кінця XVIII ст., коли він був включений до
складу Російської імперії. Висвітлено здобутки і втрати волинян під
час Української національно-визвольної революції середини XVII
ст. під проводом Б. Хмельницького. Представлений соціальноекономічний розвиток краю, охарактеризовано його культуру.
Окремо увагу присвячено епосі "Волинських Афін" — часу розквіту
національної освіти, культури та мистецтва в другій половині XVI
ст., коли центром означених процесів став Острог на Волині.
Для викладачів, студентів ВНЗ та всіх, хто цікавиться
минулим України, Волині та Острога.
93. Жив'юк А. А. За московським часом: контроверсії
радянізації Рівненщини (кінець 1930-х – кінець 1950-х років) / А.
А. Жив'юк. – Рівне : Папірус-Друк, 2011. – 186 с.
Книга включає статті, опубліковані автором впродовж 20092010 рр. в українських фахових історичних виданнях, та окремі
неопубліковані матеріали. Об'єднані хронологічно і тематично, вони
висвітлюють різні сюжети, пов'язані з першою і другою
радянізацією Рівненщини, ширше – всієї Західної України.
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Наскрізною фабулою видання є політичне, ідеологічне, економічне,
збройне
протистояння
комуністичної
номенклатури,
яка
утверджувала
в
краї
радянську
модель
існування,
і
західноукраїнського населення, що виступало в обороні системи
своїх традиційних цінностей.
Для дослідників, викладачів, студентів, учнів, усіх,
зацікавлених історією України.
94. Колесо історії : іст. альм. (дод. до зб. „Тези наук. робіт”).
Вип. 3 : Голодомор 1932 – 1933 років в Україні. Пам’ять народу /
упоряд. Сульжик О. В. – Рівне : [б. в.], 2011. – 154 с.
В альманасі вміщено кращі науково-дослідницькі роботи
учнів-членів Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, в
яких узагальнено спогади мешканців Рівненської області, свідків
(жертв) Голодомору, висвітлено питання, пов’язані з трагедією
Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Збірник приурочено вшануванню пам’яті жертв та 75-им
роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Для учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а
також усім, хто цікавиться історією рідного краю.
95. Своя державність, збройна сила, віра Христова :
матеріали німецького архіву командувача УПА Тараса БульбиБоровця / упоряд. А. В. Кун. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 212
с. : іл.
У книзі вперше в Україні друкується частина літературної
спадщини Т. Бульби-Боровця, військового і політичного діяча,
Головного командира УПА, генерал-хорунжого. Проживав у
післявоєнний період у Німеччині, згодом у США, де помер у 1981
році.
96. Слов'янський світ і Україна : зб. наук. пр. на пошану
ректора Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, проф. Руслана
Постоловського / відп. ред. В. Шеретюк. – Рівне : О. Зень, 2011. –
504 с.
Видання присвячене 60-річчю від дня народження професора,
ректора Рівненського державного гуманітарного університету,
заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента
Академії педагогічних та соціальних наук, члена-кореспондента
Міжнародної слов'янської академії
Р. М. Постоловського. У
збірнику подані наукові розвідки з історії слов'янських народів та
широкого спектру проблем української історії різних періодів.
Серед авторів – науковці з академічних установ та вищих
навчальних закладів України й зарубіжжя.
Видання розраховане на науковий та викладацький загал,
студентів та всіх, хто небайдужий до історії.
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97. Сулько В. С. Історія України : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / В. С. Сулько. – Рівне : О. Зень, 2011. – 544 с.
Посібник складається з розділів, у які входять програма курсу,
план семінарських занять із широкими коментарями і висновками,
модулі перевірки знань студентів, теми рефератів із
рекомендованою літературою до них, поіменні списки правителів
українських земель, тестові завдання, понятійний словник, т. ін.
Рекомендовано викладачам і студентам, вчителям і учням, які
вивчають історію України.
Див. також №№ 187,261,262,273,289,291,292,304.
ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
98. Голляка І. Г. Інвестиційний аналіз : опорний курс
лекцій / І. Г. Голляка. – Рівне : Тетіс, 2010. – 80 с.
Запропонований конспект лекцій складається з дев'яти тем.
Систематизовано і в доступній формі висвітлено зміст, предмет і
завдання інвестиційного аналізу, сутність, класифікацію та
життєвий цикл інвестиційних проектів, оцінку умов розміщення
виробництва, технічний, економічний і фінансовий аналіз та ризики
інвестиційних проектів, складання кошторисної документації, аналіз
ефективності фінансових інвестицій.
Для студентів економічних спеціальностей вузів, широкого
кола осіб, що цікавляться інвестиційним аналізом.
99. Голляка І. Г. Теорія економічного аналізу : опорний
курс лекцій / І. Г. Голляка. – Рівне : Тетіс, 2011. – 106 с.
У курсі лекцій розкрито наукові основи, зміст, предмет,
завдання, види, метод і методика, економіко-статистичні й
економіко-математичні
прийоми,
система
комплексного
економічного аналізу. Окрема тема присвячена методичним основам
аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності
підприємства.
Для студентів економічних спеціальностей вузів.
100. Гомон Л. П. Ціноутворення та інвесторська
кошторисна документація будівництва : навч. посіб. / Л. П.
Гомон. – Рівне : НУВГП, 2011. – 200 с.
Навчальний посібник містить основи ціноутворення в
будівництві, види і правила складання кошторисної документації,
порядок розрахунку договірних цін в промисловому, цивільному,
міському будівництві та господарстві.
101. Гончаров С. М. Соціально-етичний маркетинг : навч.
посіб. / С. М. Гончаров. – Рівне : НУВГП, 2011. – 241 с.

41

Розглянуто процес становлення концепції соціально-етичного
маркетингу в Україні як філософії ринкової економіки в умовах
соціальної держави, спрямованої на соціальний захист населення як
форми реалізації державної соціальної політики, зарубіжного
досвіду та розвитку соціально-етичного маркетингу в конкретних
сферах діяльності.
Для студентів, викладачів, аспірантів та магістрів ВНЗ.
102. Дука Н. С. Основи зовнішньоекономічної діяльності :
термінолог. слов. / Н. С. Дука ; за заг. ред. Е. А. Зіня. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 471 с.
У термінологічному словнику вміщено 3168 термінів з курсу
„Основи зовнішньоекономічної діяльності”. Словник укладено на
основі законодавчих та нормативно-правових актів України з питань
господарських, економічних, правових, фінансових відносин у
зовнішньоекономічній сфері.
103. Князевич А. О. Механізм управління інноваційним
розвитком : монографія / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне
: О. Зень, 2011. – 136 с.
У монографії обґрунтовані та досліджені теоретикометодологічні основи формування ефективного господарського
механізму управління інноваційним розвитокм підприємств.
Висвітлені проблеми становлення і практичного впровадження
механізмів управління інноваційним розвитком тощо.
Видання розраховано на широке коло читачів, зокрема
студентів напряму підготовки 7.030601 „Менеджмент” при вивченні
дисципліни „Інноваційний менеджмент”, а також аспірантів,
науковців, викладачів вищих навчальних закладів, керівників
підприємств, установ і організацій.
104. Клименко М. О. Стратегія сталого розвитку : навч.
посіб. / М. О. Клименко, Л. В. Клименко. – Рівне : НУВГП, 2010.
– 267 с.
У посібнику наведено визначення поняття сталого розвитку,
передумови формування його засад. Розглянуто поняття систем, їх
розвитку та властивостей. Приділено увагу напрямам розв'язання
проблем сталого розвитку, вибору індикаторів, які характеризують
стан соціальної, економічної та екологічної підсистем.
Для студентів усіх напрямів підготовки освітньокваліфікаційних рівнів, а також аспірантам, теми яких стосуються
проблем розвитку соціо-економіко-екологічних систем.
105. Мальчик М. В. Рефлексивное управление
конкурентоспособностью промышленных предприятий :
монография / М. В. Мальчик. – Донецк ; Ровно : Лапсюк В. А.,
2010. – 216 с.
42

У монографії розглянуто питання розробки механізму
управління та підвищення конкурентоспроможністі промислових
підприємств на основі рефлексивного підходу. Обґрунтовані
концептуальні напрямки моделювання рефлексії прийняття рішень.
Розроблено
механізми
управління,
які
дозволяють
низьковитратними
засобами
забезпечити
підприємства
конкурентними перевагами.
Для наукових працівників, керівників та спеціалістів
промислових підприємств, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ
економічних спеціальностей.
106. Міщук Г. Ю. Ринкова інфраструктура : навч. посіб. /
Г. Ю. Міщук, О. О. Шишкіна. – Рівне : НУВГП, 2011. – 163 с.
У посібнику викладено основи функціонування суб’єктів
ринкової інфраструктури, що можуть використовуватися для
удосконалення існуючих зв’язків у бізнес-середовищі підприємства.
Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
„Управління персоналом і економіка праці” та „Менеджмент”.
107. Основи менеджменту : практикум : навч. посіб. / за
ред. В. П. Окорського. – Рівне : НУВГП, 2011. – 443 с.
У першій частині посібнику представлено підбірку
ситуаційно-аналітичних і ситуаційно-розрахункових задач, ділових
ігор, практичних завдань, тестів для самооцінки менеджерських
якостей. У другій частині наведено методичні рекомендації і вимоги
до виконання, оформлення, здачі та захисту курсової роботи з
дисципліни „Основи менеджменту” студентами напряму підготовки
„Менеджмент”.
108. Павлов B. I. Страхові послуги : навч. посіб. / B. I.
Павлов, Н. М. Білоус. – Рівне : НУВГП, 2011. – 109 с.
Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо
вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику
семінарських занять, тренінгову тестову програму, завдання до
виконання контрольної роботи та список рекомендованої літератури
для вивчення навчальної дисципліни в умовах кредитно-модульної
системи організації навчального процесу студентами напряму
підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”.
109. Павлов В. І. Формування інституційної системи ринку
цінних паперів в Україні : монографія / В. І. Павлов, Н. М.
Кондрацька. – Рівне : НУВГП, 2011. – 294 с.
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У монографії рокриваються теоретичні та методологічні
аспекти формуваня інституційної системи ринку цінних паперів.
Визначаються особливості інституційного забезпечення та
державного регулювання ринку цінних паперів. Розглядаються
пріоритетні напрямки розвитку фондового ринку, включаючи
створення інституцій єдиного фінансового регулятора та
використання ліквідних фінансових інструментів.
Монографія розрахована на науковців, педагогічних
працівників, аспірантів, студентів ВНЗ, керівників, спеціалістів та
учасників фондового ринку, а також широке коло читачів.
110. Правові основи працеохоронної політики України :
навч. посіб. / К. Н. Ткачук, В. М. Москальова, С. Л. Кусковець,
В. В. Запарний. – Рівне : НУВГП, 2011. – 310 с.
Знання правових норм займає особливе місце в житті людини.
Точне і неухильне дотримання вимог охорони праці тісно пов'язано
з правильним розумінням законодавства, підзаконних нормативних
актів, постанов Верховної Ради та Уряду України.
Посібник призначений для підготовки фахівців за напрямом
„Охорона праці” та практичних працівників у галузі охорони праці.
Правові питання в посібнику подаються на підставі державних
законів, які становлять законодавчу і нормативну базу охорони
праці. У систематизованому вигляді розкрито питання правової
відповідальності за порушення законодавства, підзаконних і
нормативних актів щодо охорони праці на підставі Кримінального,
Адміністративного та Цивільного кодексів України.
Навчальний посібник буде корисним не тільки для студентів,
які навчаються за напрямом підготовки „Охорона праці”, але й для
тих, які вивчають питання охорони праці і нагляд у сфері пожежної
безпеки.
111. Практикум з менеджменту : навч. посіб. / Л. Ф.
Кожушко, Т. О. Кузнєцова, А. С. Щербаков, О. М. Мандзюк. –
Рівне : НУВГП, 2010. – 430 с.
Системне використання теоретичного матеріалу і практично
апробованих управлінських ситуацій, вправ, тестів, питань для
обговорення робить посібник корисним для викладачів та студентів
економічних спеціальностей.
Посібник розроблено для студентів напрямів підготовки
„Економіка підприємства”, „Управління персоналом та економіка
праці”, „Фінанси і кредит”, „Облік і аудит”.
112. Проблеми раціонального використання соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону :
фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. / редкол.: B. I.
Павлов [та ін.]. – Київ : СЕУ ; Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 16. –
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№ 1. – 573 с.
№ 2. – 574 с.
№ 3. – 566 с.
№ 4. – 548 с.
У збірниках наукових праць 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.
113. Проблеми утримання багатоквартирних будинків і
прибудинкових територій ЖЕКами : стан та шляхи їх
вирішення : документ для консультацій із зацікавленими
сторонами / Рівнен. обл. громад. орг „Комітет виборців
України”. – Рівне : Олейник В. А., 2011. – 28 с.
В книзі проаналізовано ситуацію з утримання ЖКП
багатоквартирних
житлових
будинків
Рівного,
заходи
реформування, які впроваджуються на рівні міста, в тому числі із
залученням громадськості. Виділено декілька варіантів вирішення
існуючих проблем з окресленням сильних та слабких сторін
кожного з них.
114. Савіна Н. Б. Підприємницьке право : навч. посіб. / Н.
Б. Савіна, А. М. Костюкевич. – Рівне : НУВГП, 2011. – 153 с.
Окрім теоретичних і практичних аспектів підприємницького
права посібник містить рекомендації щодо організації роботи над
вивченням курсу, контрольну тестову програму, термінологічний
словник та предметний покажчик.
Для студентів напряму „Менеджмент”.
115. Сисун Г. Г. Нормування праці : навч.-метод. посіб. / Г.
Г. Сисун, О. І. Джоші. – Рівне : НУВГП, 2011. – 173 с.
Посібник включає типову програму, рекомендації щодо
вивчення тем, план практичних занять, тестові питання, тематику
самостійної роботи, індивідуальну роботу, список рекомендованої
літератури.
Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ.
116. Фінанси і кредит : бакалавр, спеціаліст, магістр :
інформ. пакет / В. І. Павлов [та ін.] ; ред. кол.: В. А. Гурін (відп.
ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2010. – 357 с.
Інформаційний пакет розкриває досвід діяльності кафедри
фінансів та економіки природокористування Національного
університету водного господарства та природокористування по
підготовці фахівців за напрямом „Фінанси і кредит”.
Книга розрахована на абітурієнтів, студентів, викладачів ВНЗ.
45

117. Якубовська С. С. Психологія управління : навч. посіб /
С. С. Якубовська. – Рівне : НУВГП, 2011. – 360 с.
Посібник для вищих навчальних закладів складається з 2-х
змістовних модулів, в яких розглянуто предмет і методи психології
управління, психологію особистості керівника і службовця, а також
психологію управлінських діяльності, спілкування, роботи з
колективом у сфері державної служби.
Для магістрів спеціальності „Державна служба” та студентів,
які вивчають психологію управління.
Див. також №№ 138,265,268,276,277
ПОЛІТИКА І ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
118. Аналітичний звіт щодо оприлюднення прийнятих
актів
шести
міських
рад
(Рівненської,
Дубенської,
Здолбунівської, Костопільської, Кузнецовської, Сарненської), їх
виконавчих комітетів і мерів цих міст / Рівнен. обл. громад. орг.
„Комітет виборців України” ; авт.-упоряд. С. Дубов. – Рівне :
Олейник В. А., 2011. – 28 с.
У брошурі містяться результати моніторингу рівня
оприлюднення прийнятих актів шести міських рад Рівненської
області, їх виконавчих комітетів і мерів міст за період з червня 2009
по травень 2011 року. Також зазначені заходи, які були вжиті цими
радами на забезпечення виконання Закону України „Про доступ до
публічної інформації”.
У висновках за результатами моніторингу надані рекомендації
для міських рад, які б могли суттєво поліпшити існуючу ситуацію.
Розраховано на представників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, громадських діячів, політологів,
журналістів, а також широке коло зацікавлених громадян.
119. Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал
місцевого самоврядування в Україні : монографія / С. В.
Штурхецький. – Рівне : Овід, 2011. – 148 с.
Монографія присвячена аналізу актуальних проблем
функціонування та розвитку такого маловивченого на сьогодні
феномена місцевого самоврядування в Україні, як комунікативний
потенціал. Досліджується сутність комунікативного потенціалу,
аналізуються особливості комунікативного процесу в місцевому
самоврядуванні,
визначається
комунікативний
потенціал
унормованих законодавством форм безпосередньої участі громадян.
Теоретичний виклад ілюструється прикладами з періодики, наукової
літератури та практики діяльності територіальних громад. На основі
останніх політичних та економічних трендів запропоновано шляхи
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розвитку комунікативного потенціалу місцевого самоврядування в
Україні.
Для викладачів, науковців, політиків, державних службовців,
працівників органів місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться
проблемами розвитку місцевого самоврядування.
Див. також №№ 288,291,292.
ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ
120. Лазарчук М. О. Довідник нормативно-правових
документів з водно-екологічного законодавства : навч. посіб. /
М. О. Лазарчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 333 с.
Навчальний посібник містить витяги із законів, інших
законодавчих актів та підзаконних документів, що стосуються
питання охорони, використання та відтворення водних ресурсів.
Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки
«Гідротехніка (водні ресурси)».
121. Правовий путівник жителів сіл / Рівнен. обл. громад.
орг. „Комітет виборців України”. – Рівне : Олейник В. А., 2011. –
78 с.
У виданні описано функціонування органів влади в Україні, у
формі „питання – відповідь” розглянуто ситуації, з якими
найчастіше звертаються мешканці сіл області до центрів права
Рівненського КВУ, а також надано рекомендації щодо дій у різних
життєвих ситуаціях.
Книга видана з метою поліпшення правової обізнаності
громадян і насамперед розрахована на сільських жителів. Однак
буде корисною і для більш широкого кола читачів.
КУЛЬТУРА
122. Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка
української національної культури : матеріали Всеукр.
міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання
Пересопн. Євангелія / ред. М. В. Попович ; упоряд. П. М.
Кралюк. – Ізяслав ; Острог : Свинарчук Р. В. – 176 с. : 20 іл.
Збірник містить матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної
наукової
конференції,
присвяченої
450-річчю
написання
Пересопницького Євангелія, яка відбулася 12-13 травня 2011 року в
місті Ізяславі Хмельницької області.
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За розділами „Історичний та культурний аспекти”, „Історія
написання та вивчення книги”, „Пам’ять і пошанування”
представлені різні аспекти досліджень Пересопницького Євангелія.
Розглянуто також історичні питання релігійного життя на
Хмельниччині.
Див. також №№ 243,252,260,281,282,301,305.
ІНФОРМАТИКА
123. Войтович І. С. Архітектура інформаційних систем :
навч. посіб. / І. С. Войтович, М. П. Малежик, В. П. Сергієчко. –
Рівне : О. Зень, 2011. – 322 с.
У посібнику розкрито архітектуру персональних комп’ютерів
(ПК), їх внутрішню будову, принципи роботи окремих елементів ПК
та в цілому. Окремі розділи посібника присвячені архітектурі
програмних засобів, що у поєднанні з іншими розділами дає цілісне
уявлення про взаємодію людини з ПК на апаратному та
програмному рівнях.
Посібник може бути корисним учням, вчителям, студентам,
викладачам.
124. Гладка О. М. Практикум з інформатики :
використання табличного процесора Excel : навч. посіб. / О. М.
Гладка. – Рівне : НУВГП, 2011. - 75 с.
Посібник містить завдання та методичні вказівки для
виконання лабораторних і самостійних робіт з інформатики, які
передбачають використання табличного процесора Excel. Наведено
завдання для формування у студентів навичок із створення та
обробки електронних таблиць, а також для використання
табличного процесора Excel для розв’язання деяких видів
інженерних задач.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
дисциплін, в яких використовується табличний процесор Excel, а
також спеціалістів-практиків, які самостійно освоюють технології
роботи з електронними таблицями.
125. Тимейчук О. Ю. Інформаційні системи та
математичні методи наукових досліджень : навч. посіб. / О. Ю.
Тимейчук, В. М. Кузьменко, Т. Б. Тимейчук. – Рівне : НУВГП,
2011. – 118 с.
Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо
вивчення окремих тем, відомості про лабораторні заняття, модулі
перевірки знань, тестову програму, рекомендації до самостійної
роботи, термінологічний словник, список рекомендованої
літератури. Посібник призначено для вивчення дисципліни в умовах
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Європейської
кредитно-трансферної
системи
студентами
спеціальностей „Автомобілі та автомобільне господарство”,
„Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і
обладнання”, „Обладнання хімічних виробництв та підприємств
будівельних матеріалів” і „Розробка родовищ корисних копалин”.
НАУКА. ОСВІТА
126. Виховання гуманістично спрямованої особистості :
навч.-метод. посіб. / Дем’янюк Т. Д. [та ін.] – Рівне : Волин.
обереги, 2011. – 236 с.
На основі матеріалів дослідження, аналізу досвіду роботи
Володимирецького ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1 розкриваються теоретичні та
соціально-педагогічні засади виховання гуманістично спрямованої
особистості, оновлена парадигма змісту, форм і методів виховання,
його
організаційно-функціональна
структура,
інноваційні
технології.
Рекомендовано директорам шкіл різного типу, методистам,
педагогам-практикам, управлінцям, студентам ВНЗ.
127. Віднічук М. А. Використання спеціалізованих
програмних засобів у процесі навчання природничих дисциплін
: навч. посіб. / О. М. Марченко, М. А. Віднічук. – Рівне, 2010. –
132 с.
У посібнику розглянуто актуальні питання формування
комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища в процесі
навчання природничих дисциплін у старших класах. Систематизовано
знання про дидактичні можливості використання спеціалізованих
програмних засобів GRAN-1D, GRAN-2D, GRAN-3D, Mathcad, Maple
під час навчання старшокласників математики, фізики, економіки.
Посібник призначено для вчителів природничих дисциплін
загальноосвітніх навчальних закладів, учнів старших класів
природничо-математичного профілю.
128. Гончаренко С. У. Український педагогічний
енциклопедичний словник. – 2-ге вид., доп. й випр. / С. У.
Гончаренко. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 552 с.
У виданні вміщено узагальнену й систематизовану
інформацію з теорії і практики навчання та виховання. Розглянуто
широке коло понять педагогічної науки, подано довідковий
матеріал: основні поняття й терміни, які стосуються навчальновиховного процесу, нові педагогічні теорії і концепції, категорії.
Всього словник містить близько 4000 статей.
Для педагогів-практиків, наукових працівників, студентів і
аспірантів, вихователів, батьків.
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129. Гончаров С. М. Методи та технології навчання в
кредитно-трансферній системі організації навчального процесу :
навч.-метод. посіб. / С. М. Гончаров, В. А. Гурин. – Рівне :
НУВГП, 2010. – 451 с.
Навчально-методичний посібник знайомить з основами
технологій навчання, які можуть бути використані в європейській
кредитно-трансферній системі організації навчального процесу, що
допоможе викладачеві вищої школи зробити процес навчання
сучасним, цікавим і ефективним. Значну увагу приділено
інноваційним технологіям навчання, оцінюванню викладання та
відповідності міжнародним стандартам якості ISO 9001:2008,
підготовки до викладання в кредитно-трансферній системі.
Для викладачів, магістрантів та методистів ВНЗ усіх рівнів
акредитації, усіх тих, хто цікавиться технологіями традиційних та
нетрадиційних методів навчання в умовах інтеграції в єдиний
освітній простір Європи.
130. Джеджера К. В. Основи педагогіки і психології / К. В.
Джеджера, Н. М. Шагай. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 392 с.
Навчальний посібник відповідає програмі курсу „Основи
педагогіки і психології для студентів спеціальності „Театральне
мистецтво”. У ньому здійснена систематизація основних положень
педагогіки і психології у сфері театрального мистецтва: розкрито
механізми всебічної взаємодії соціальних суб’єктів, способи впливу
на особистість глядача, педагогічні аспекти навчання і виховання
майбутніх акторів, а також доведено важливість професійного
зростання через осягнення свого внутрішнього „Я”.
Для студентів мистецьких спеціальностей, викладачів, а також
усіх, хто цікавиться педагогікою і психологією.
131. Зарва О. М. Моральне виховання студентів у
коледжах та університетах США : навч.-метод. посіб. / О. М.
Зарва ; за ред. проф. В. М. Жуковського. – Острог : вид-во Нац.
ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – 172 с.
У посібнику представлена програма спецкурсу та навчальнометодичне забезпечення для самостійної роботи студентів вищих
педагогічних навчальних закладів.
Для студентів, аспірантів, магістрантів, викладачів.
132. Звідки життя повниться добром : життєвий шлях
Руслана Михайловича Постоловського у спогадах, світлинах,
коментарях та його наукова спадщина : до 60-річчя від дня
народж. / уклад.: С. Грипич, В. Шеретюк. – Рівне : О. Зень, 2011.
– 224 с.
Видання присвячено ювілею відомого українського історикадослідника, фахівця з історії, зокрема – історії слов'янських народів,
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кандидата історичних наук, професора, завідувача кафедри
всесвітньої історії, організатора вищого навчального закладу,
ректора Рівненського державного гуманітарного університету,
заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента
Академії педагогічних та соціальних наук, члена-кореспондента
Міжнародної слов'янської академії, активного громадського діяча
Руслана Михайловича Постоловського. Книга містить біографію
ювіляра, матеріали про його життєвий та творчий шлях, наукову і
навчально-методичну
спадщину,
наукову
школу
„Історія
слов'янських народів”, публікації про нього.
Видання адресується науковцям, педагогам, студентам, усім,
кого цікавлять історія, педагогіка, міжнародні відносини та долі
визначних людей краю.
133. Компетентнісний підхід у сучасній університетській
освіті : зб. наук. пр. / ред. кол.: Л. Д. Малевич (відп. ред.) [та ін.].
– Рівне : НУВГП, 2011. – 164 с.
У збірнику опубліковано матеріали відкритої сесії наукової
школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній
освіті „Компетентнісній підхід у сучасній університетській освіті”
(Рівне, 31 березня – 1 квітня 2011 року) .
134. Лутаєв В. В. Соціально-політичні цінності та життєві
орієнтації студентської молоді : (за матеріалами конкретносоціолог. дослідж. у Нац. ун-ті водного госп-ва та
природокористування 2001 – 2010 рр.) : монографія / В. В.
Лутаєв, А. С. Циганчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 210 с.
Спираючись на результати багаторічних досліджень, автори
аналізують соціально-політичні цінності та життєві орієнтири
студентської молоді, мотиви її професійного вибору, особливості
духовних потреб, ставлення до ринкових перетворень, соціальних
норм життя.
Для педагогів, соціологів, психологів, працівників навчальних
закладів.
135. Павлов B. I. Університетська освіта : навч. посіб. / В. І.
Павлов, Н. М. Кондрацька. – Рівне : НУВГП, 2011. – 111 с.
Навчальний посібник містить робочу програму, конспективно
викладений лекційний матеріал дисципліни, поділений на змістові
модулі і теми, перелік питань для самоконтролю, вихідні дані для
розв’язування задач, контрольно-тестову програму, завдання і
методичні поради для виконання контрольної роботи студентами
заочної форми навчання, список рекомендованої літератури.
Посібник буде корисний при самостійному вивченні дисципліни
студентами ВНЗ за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і
кредит”.
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136. Совтис Н. Тексти для читання з польської мови :
навч. посіб. / Н. Совтис. – Рівне : О. Зень, 2011. – 136 с.
Посібник з польської мови за професійним спрямуванням
призначено для студентів, які вивчають політологію як
спеціальність або мають курс політологічних дисциплін і володіють
базовими знаннями з польської мови. Мета посібника: навчити
студентів-політологів перекладати і реферувати спеціальну
літературу, допомогти у засвоєнні фахової лексики для усного та
письмового спілкування.
137. Технології навчання : наук.-метод. зб. / редкол.: С. М.
Гончаров [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 12. – 298 с.
Збірник містить статті, у яких представлені прогресивні
технології, розробки і впровадження інноваційних технологій у
навчальний процесс, нові форми виховання молоді, здобутки у
модернізації національної освіти викладачів НУВГП.
138. Троцюк Т. П. Німецька мова : навч. посіб. / Т. П.
Троцюк, О. А. Демянюк, Т. О. Тимощук. – Рівне : НУВГП, 2010.
– 190 с.
Кожен із 6 розділів навчального посібника містить тексти
німецькою мовою економічного профілю з поясненням основних
слів, словосполучень і термінів українською, а також лексикограматичні вправи, які служать для закріплення активного
словникового запасу та засвоєння граматичного матеріалу.
Важливою складовою опрацювання кожної теми є завдання на
перевірку розуміння тексту та комунікативні завдання, які
спрямовані на розвиток усного та письмового мовлення.
Посібник призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за
напрямами «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Облік і
аудит»,
«Управління
персоналом
та
економіка
праці»,
«Менеджмент», «Транспортні технології».
139. Шляхами долі : Віхи життєвого літопису Анатолія
Литвинчука / РДГУ. – Рівне : О. Зень, 2011. – 122 с.
У виданні, присвяченому педагогічній, науковій та
громадсько-політичній діяльності Литвинчука Анатолія Івановича,
професора, кандидата історичних наук, заслуженого працівника
культури України, зібрано і систематизовано відомості про його
життєвий, творчий і науковий доробок, який нараховує понад 100
друкованих праць, що вийшли окремими виданнями (підручники,
навчальні посібники), а також опубліковані в наукових збірниках і
періодиці. Включено також літературу, відгуки про наукову та
громадську діяльність Анатолія Івановича, фотоматеріали.
140. Яремчук І. П. Формування національно-свідомої
життєво-компетентної особистості гімназиста в системі роботи
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класних керівників / І. П. Яремчук, Т. І. Кукса ; заг. ред. Т. Д.
Дем’янюк. – Рівне : [б. в.], 2011. – 208 с. – (Б-чка каф. класних
кер.)
Видання допоможе класним керівникам, вчителям у справі
виховання всебічно розвинутої особистості, національно свідомої,
спроможної ставити перед собою цілі, вибирати свій життєвий
шлях.
Див. також №№ 283,284,293.
ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ. ТУРИЗМ
141. Кравчук Ю. С. На вершинах світу / Ю. С. Кравчук. –
Костопіль : Костопіл. друк., 2010. – 124 с.
У спортивно-туристичному виданні йдеться про сходження на
гору Монблан в Альпах костопільчанина Юрія Кравчука та
рівнянина Ігоря Парчевського під час експедиції 1999 р., метою якої
було підкорення найвищих гір на всіх континентах, представлення і
популяризація серед населення різних країн держави України,
ознайомлення зі звичаями та культурою українського народу тощо.
Книга стане в пригоді тим, хто мріє присвятити себе
альпінізму, долати свої вершини.
142. Шолопак П. В. Легка атлетика у вищих навчальних
закладах : навч.-метод. посіб. / П. В. Шолопак, Л. Ф. Шолопак. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 87 с.
Розглянуто основні види легкої атлетики, класифікації та
характеристики легкоатлетичних вправ. Викладено історію
виникнення й розвитку легкої атлетики, основи техніки та методику
навчання видів легкої атлетики. Наведено зміст практичних занять з
легкої атлетики в основних навчальних і спортивних відділеннях.
Рекомендується студентам ВНЗ для досконалого оволодіння
технікою та методикою виконання легкоатлетичних вправ.
143. Щесюк С. В. Екскурсійна діяльність у сфері
туристичної індустрії : навч. посіб. / С. В. Щесюк, М. С.
Олексин. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 154 с.
Посібник складається з розділів, які розкривають історію
екскурсійної справи, сутність екскурсійної діяльності, методику
підготовки та проведення екскурсії, розробки маршруту екскурсії.
Розкриваються особливості проведення екскурсій для різних видів
екскурсійних груп. Викладаються вимоги до екскурсовода.
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БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОГРАФІЯ
144. Покликання – бібліотекар : до 40-річчя вищої
бібліотечної освіти в Рівному / І. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М.
Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. –
Рівне : РДГУ, 2011. – 284 с. : іл.
Досліджується історія та сучасний стан підготовки
бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у Рівненському державному
гуманітарному університеті (1970–78 рр. – Рівненський культурноосвітній факультет Київського державного інституту культури,
1979–99 рр. – Рівненський державний інститут культури). У книзі
також представлені біографічні довідки всіх штатних викладачів
фахових кафедр різних періодів, біобібліографічні відомості про
професорсько-викладацький
склад
сучасної
кафедри
бібліотекознавства і бібліографії.
145. Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та
методика бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 495 с.
У збірнику представлено найбільш важливі наукові праці
автора, переважно статті, в галузі бібліографознавства, опубліковані
за тривалий період (близько 40 років). Видання допоможе читачам
ознайомитися з публікаціями різних років видання, які мають
наукову значущість.
Для фахівців у галузі бібліографознавства, викладачів,
аспірантів і студентів. Видання може зацікавити спеціалістів
бібліотек, інших інформаційних установ, засобів масової
комунікації.
Див. також №№ 132,139,144,257-259,294-299
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО
146. Антошко І. Словник-тренажер фразових дієслів
англійської мови / І. Антошко, Н. Дерябіна. – Рівне : М. Дятлик,
2011. – 200 с.
Перший в Україні ейдетичний словник фразових дієслів
англійської
мови,
який
розкриє
для
кожного
секрет
запам'ятовування будь-якого англійського слова та допоможе
запам'ятати 157 найбільш уживаних фразових дієслів.
Крім того кожен зможе засвоїти елементи мнемотехніки –
науки запам’ятовування, якій налічується вже більше тисячі років,
та елементи ейдетики – новітньої технології ефективного
використання нашої пам'яті.
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Для учнів шкіл, студентів, для всіх, хто цікавиться
нетрадиційними способами вивчення іноземних мов, хто хоче
швидко поповнити запас англійською, хто прагне розвивати свою
пам'ять.
147. Воробйова Л. М. Психолінгвістичний глосарій / Л. М.
Воробйова. – 2-ге вид., доп. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 128
с.
Видання є своєрідним словником-довідником, у якому
окреслюється
термінологічний
апарат
психолінгвістики,
висвітлюється сутність основних психолінгвістичних і суміжних
психологічних і лінгвістичних термінологічних понять, які входять
до змісту навчальної дисципліни „Психолінгвістика”.
Глосарій містить також короткі відомості про вітчизняних і
зарубіжних учених, які займались чи займаються проблемами
психолінгвістики.
Розрахований на студентів психологічних і філологічних
спеціальностей ВНЗ.
148. Деменчук О. В. Лінгвістика експерієнцій: динамічні
моделі в семантиці лексики чуттєвого сприйняття : монографія /
О. В. Деменчук ; наук. ред. О. О. Тараненко . – Рівне : О. Зень,
2011. – 416 с.
У монографії представлено аналіз динамічних семантичних
моделей експерієнціальної лексики (експерієнтивів) – семантичного
класу слів на позначення феноменів чуттєвого сприйняття на
засадах плюралістичної методології, що ґрунтується на
використанні альтернативних прийомів і методів дослідження
мовних явищ.
Монографія призначена для широкого кола філологів, які
цікавляться проблемами лексичної семантики, теорії валентностей
та функціонального синтаксису.
149. Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі
сучасних слов’янських мов : зб. наук. пр. учасн. Міжнар. наук.
конф. „Динам. процеси в граматиці та лекс. складі сучас.
слов’ян. мов”, присвяч. пам’яті проф. К.Ф. Шульжука (Рівне, 19
– 20 трав. 2011 р.). / Нац. ун-т „Остроз. акад.” ; редкол.: Г. М.
Вокальчук (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне ; Оломоуць ; Острог :
вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – 322 с.
До збірника увійшли статті з проблем мовознавства науковців
з України, Молдови, Чеської Республіки – учасників Міжнародної
наукової конференції „Динамічні процеси в граматиці та
лексичному складі сучасних слов’янських мов”, присвяченої пам’яті
проф. К.Ф. Шульжука. У працях розглянуто актуальні питання
сучасної української мови, лінгво- й ідіостилістики, неології,
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компаративістики,
перекладознавства,
лінгвістики
тексту,
міжмовної комунікації, теорії мовної освіти та культури мови.
Для науковців, викладачів, аспірантів, учителів-словесників,
студентів-філологів.
150. Лінгвістичні студії молодих дослідників : зб. наук. пр.
учасн. Міжнар. наук. конф. „Динам. процеси в граматиці та
лекс. складі сучас. слов’ян. мов”, присвяч. пам’яті проф. К.Ф.
Шульжука (Рівне, 19 – 20 трав. 2011 р.). Вип. 1. / Нац. ун-т
„Остроз. акад.” ; редкол.: Г. М. Вокальчук (голов. ред.) [та ін.] ; Рівне ; Оломоуць ; Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”,
2011. – 176 с.
До збірника увійшли статті з проблем слов’янського
мовознавства молодих науковців, аспірантів, магістрантів, студентів
з України, Молдови, Чеської Республіки – учасників Міжнародної
наукової конференції „Динамічни процеси в граматиці та
лексичному складі сучасних слов’янських мов”, присвяченої пам’яті
проф. К. Ф. Шульжука. У працях розглянуто актуальні питання
сучасної української мови, лінгво- й ідіостилістики, неології,
компаративістики, перекладознавства, лінгводидактики.
Збірник включає також переклади магістрантів-русистів, що
виникли в рамках семінару з художнього перекладу на кафедрі
славістики філософського факультету університету ім. Ф.
Палацького (Оломоуць – Чеська Республіка).
Для викладачів, аспірантів, студентів-філологів.
151. Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього
тисячоліття : зб. наук. пр. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” ; редкол.:
Г. М. Вокальчук (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту
„Остроз. акад.”, 2011. – 268 с. – (Лексикограф. серія „Укр.
індивід.-авт. неографія” ; вип. 5)
Автори збірника розглядають у своїх статтях поетову
мовотворчість. На матеріалах щоденників проаналізовано ставлення
Олеся Гончара до творчості Павла Тичини. Ряд статей присвячено
неології, неографії та словнику авторських лексичних новотворів
Павла Тичини.
Призначений для науковців, лінгвістів, викладачів, аспірантів,
студентів ВНЗ.
152. Павлова О. І. Основи термінознавства : навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Павлова. – Рівне : Волин.
обереги, 2011. – 200 с.
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У посібнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням
сучасного стану термінознавчої науки: загальні відомості про термін
і термінознавство як науку, природу і сутність терміна, його
лексико-граматичні характеристики, лексико-семантичні процеси в
термінології, основні шляхи і способи термінотворення, аспекти
прикладного термінознавства тощо.
Призначено для студентів 5 курсу факультетів іноземної та
української філології ВНЗ.
153. Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор
Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т „Остроз. акад.” ; ред. кол.: Г. М. Вокальчук (відп. ред.) [та
ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – 493 с. –
(Лексикограф. серія „Укр. індивід.-авт. неографія” ; вип. 4)
Збірник присвячений аналізу мовотворчості українських
поетів-дисидентів 60-70-х років ХХ ст.
Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів
філологічних спеціальностей ВНЗ, слухачів курсів „Українська
неологія” та „Українська індивідуально-авторська неографія”,
учителів-словесників.
154. Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі
структурними рівнями української мови : навч.-метод. посіб.
для здобувачів наук. ступеню і студ. укр. філології / І. М. Хомяк.
– Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття
української мови, охарактеризовано методику формування
правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації
зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою,
словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з
роботою над розвитком мовлення.
Див. також №№ 136,138,285.
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
155. Горохович А. Т. Багатшати душею : твори / А. Т.
Горохович. – Рівне : Азалія, 2011. – 56 с.
У книжці подано статті та дослідження відомої діячкиволинянки Антоніни Горохович (1913-1997), спогади про авторку її
сучасників.
156. Кирильчук О. М. Методичні рекомендації до
виконання курсових робіт з української літератури : навч.метод. посіб. / О. М. Кирильчук. – Рівне : М. А. Войтович, 2010. –
38 с.
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Навчально-методичний посібник пропонує доскональне
обґрунтування процесу написання наукових студентських робіт для
допомоги під час виконання самостійної дослідницької роботи з
історії української літератури.
Видання
розраховано
на
студентів
філологічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.
157. Когут О. Архетипні сюжети та образи в сучасній
українській драматургії : монографія / О. Когут ; наук. ред. Л. З.
Мороз. – Рівне : НУВГП, 2010. – 440 с.
Для літературознавців, мистецтвознавців, культурологів,
філософів, широкого кола читачів, які цікавляться вивченням історії
української літератури.
Див. також №№ 153,285.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
158. Адамчук Н. Зійшла веселка над Горинню / авт.-уклад.:
Н. Адамчук, О. Форманчук. – Володимирець : Володимирец.
друк., 2011. – 178 с.
До збірки увійшли нариси про талановитих людей
Гощанщини, серця яких освітлені добром та любов’ю. Вони
звеличують свій рідний край не лише тим, що множать трудом
гощанські здобутки, але й своїм милосердям, шляхетністю,
талантом, вдачею та піснею…
159. Айпін Є. Д. Божа Мати в кривавих снігах : роман / Є.
Д. Айпін ; пер. Є. Шморгун. – Рівне : Лапсюк В. А., 2011. – 232 с.
Роман відомого хантийського письменника і громадського
діяча Єремея Айпіна присвячено подіям 1933-1934 років –
повстанню корінних народів Обської Півночі, які не витерпіли гніту
більшовицького режиму.
160. Андрійчук В. Контрольна зі шкільництва / В.
Андрійчук ; ред. О. Форманчук. – Гоща : Володимирец. район.
друк., 2011. – 252 с.
У книзі зібрані спогади ветерана-освітянина, відмінника
освіти України В. Г. Андрійчука, його учнів, колег-учителів.
Частина матеріалів – про період панування Царської Росії, інша –
панської Польщі. Згадуються події часів німецько-фашистської
окупації. У більшості ж розкриваються сторінки історії Погориння у
післявоєнний час та у 80-90 рр. минулого століття.
161. Береза М. Монастир : поема-фреска / М. Береза. –
Рівне : Волин. обереги, 2010. – 28 с. : іл.
«Монастир» - нова книга знаного в Україні рівненського поета
Миколи Берези, члена Національної спілки письменників України,
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лауреата обласної літературної премії імені Валер’яна Поліщука. Це
хвилююча
поетична
розповідь
про
драматичну
долю
Городищенського
Свято-Різдва
Богородиці
монастиря
на
Хмельниччині.
Поема-фреска «Монастир» - багата на події, маловідомі
сторінки минувшини, розповідає про тих, хто будував та хто
руйнував храми упродовж майже п’яти сторіч.
Читача привабить образна мова поеми, довірливе, з гірким
присмаком самоіронії художнє письмо автора.
162. Боєслав М. Сталь без іржі : вибране / М. Боєслав. –
Рівне : М. Дятлик, 2010. – 190 с.
До уваги читачів – вибрані твори (поезії, оповідання, драма)
Марка Боєслава (справжнє ім’я – Михайло Дяченко) – пристрасного
поета, драматурга, публіциста, великого подвижника національної
ідеї, референта з пропаганди крайового провода ОУН-УПА
Карпатського краю, члена Української Визвольної Ради, головного
редактора підпільних часописів „Чорний ліс” та „Шлях перемоги”.
163. Бойчук В. А. І буде день як світла радість!.. : (вибране)
: оповід., новели / В. А. Бойчук. – Рівне : Лапсюк В. А., 2011. –
425 с.
Нова книга Василя Бойчука містить оповідання, новели, що
вже були опубліковані, та ті, які написані нещодавно. Автор
переносить читача в реальний світ, у якому він знайде хвилюючі
картини з життя, філософські роздуми про долі людей, про
буденність, про радість і смуток… Книга закликає до доброти,
любові до життя, рідної землі й до ближніх…
164. Булан О. Нитка реальної фантастики / О. Булан. –
Рівне : Друк Волині, 2011. – 80 с.
Маленькі прозаїчні замальовки Олени Булан наскрізно
просякнуті енергетикою юної, творчої, палкої душі. Душі, яка
сприймає цей непростий, прекрасний і водночас покалічений світ
через призму надії і добра…
165. Бурьянов Р. В. Русская рулетка / Р. В. Бурьянов. –
Рівне : Волин. обереги, 2011. – 164 с.
«Русская рулетка» - перша книжка Руслана Бур’янова, якій
прийшов в поезію вже у зрілі роки, маючи за плечима життєвий
досвід та духовний багаж. Одна з фраз автора характеризує його
творчість: «Это кардиограмма моего сердца и состояние души».
166. Ващук Т. П. Я босоніж ішла розвалинами замку... :
вибр. поезії / Т. П. Ващук. – Костопіль : Костопіл. друк., 2010. – 44
с.
У першій збірці юної поетеси переплелися почуття,
переживання, пошуки відповідей на запитання та бажання істини –
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все, що переповнює душу, коли перед нею постає ще невідомий,
такий складний і прекрасний світ...
167. Величко В. О. Ранок на підвіконні : поезії / В. О.
Величко. – Костопіль : РОСА, 2011. – 136 с.
Це перша збірка поезії Валентини Величко, вчителя
Гощанської гімназії. До того її вірші друкувались у районній та
обласній пресі та українському часописі „Над Бугом і Нарвою”.
Також вона є автором пісенної збірки „Голос серця” (Рівне, 2003).
Представлена збірка поезій – це почуття, обрамлені словом.
Світла мить пробудження і зрілість літнього вечора, зачарованість
усім живим, осмислення буття, а ще – поетичні натюрморти.
168. Волошина А. М. Моя душа і в сутінках відверта / А. М.
Волошина. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 112 с.
А. Волошина – автор збірок поезій „Осінь”, „Я ні про що не
жалкую”, „Розмова з фото”, „Музика вітру”. Її творчості притаманні
образність та задушевність. Її глибока лірика торкається найтонших
струн душі.
Увазі читача поетеса пропонує свій новий поетичний доробок.
169. Глотов М. Разом навіки / М. Глотов. – Рівне : [б. в.],
2010. – 32 с.
Молодий автор розповідає маленьку історію з життя про
кохання, коротке та трагічне.
Розраховано на широке коло читачів.
170. Гостинець – 2 : альманах : л-ра, мистец., краєзнавство
/ ред.: О. Форманчук, Н. Ткачук, П. Гуменюк. – Володимирець :
Володимирец. район. друк, 2011. – 334 с.
В альманасі вперше зібрано твори 45 авторів, так чи інакше
пов’язаних із Володимирецьким районом Рівненської області.
Книга містить багатий різноплановий матеріал: поезію,
краєзнавчі нариси, живопис, літературу та пісні рідного краю.
171. Гуменюк В. Исповедь : стихи / В. Гуменюк. – Ривне : [б. в.],
2011. – 68 с.
Поезія Володимира Гуменюка – це його життя – стрімке,
бурхливе, сповнене очікувань і надій. Кожне слово вистраждано його
чуйним серцем...
172. Гуменюк П. Граєво райдуги : новели, оповідання,
повість / П. Гуменюк. – Володимирець : Володимирец. район.
друк., 2011. – 124 с.
Автор у своїх творах проповідує добро і правду, людяність і
порядність.
173. Гущин Є. Дзвінкове перевесло : поезії / Є. Гущин. – К.
: М. Дятлик, 2011. – 120 с. : іл.
Збірка поезій Євгена Гущина «Дзвінкове перевесло» запрошує
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читача у світ пейзажної лірики, вічної теми любові до жінки та
отчого краю, у філософські роздуми про деякі аспекти людського
буття та реалії сьогодення.
У виданні використані світлини із архіву автора.
Книга призначена для широкого читацького загалу.
174. Дідик В. В. Мелодія життя / В. В. Дідик. – Рівне :
Волин. обереги, 2011. – 172 с.
Вірші Валентини Дідик приваблюють своєю щирістю,
любов’ю до своєї родини, небайдужістю до долі України та її
народу.
175. Журба Г. (Домбровська Г. М.) Зорі світ заповідають :
повість / Г. Журба (Г. М. Домбровська) ; упоряд. І. Нагорна. –
Рівне : Азалія, 2011. – 132 с. – (Б-чка літ. музею Уласа Самчука в
Рівному ; чис. 4)
Твір Галини Журби у свій час виборював пальму першості у
знаменитої „Волині” Уласа Самчука. Повість і сьогодні підтверджує
читацькому світові, що її авторка – першорядна майстриня
українського художнього слова.
176. З душі починається світ : поезія, проза, публіцистика /
Мистец. асоц. Кузнецовська ; упоряд.: Л. Сай, М. Воробей. –
Рівне : Волин. обереги, 2011. – 144 с. : іл.
У збірнику представлено поезію, прозу та публіцистику членів
мистецької асоціації Кузнецовська.
177. Заворотній О. П'єси / О. Заворотній ; ред. Л. Г.
Рибенко. – Рівне : Друк Волині, 2011. – 524 с. : іл.
У доволі солідному томі Олексія Заворотнього вміщено твори,
різні за художнім рівнем: є проби пера, є серйозні тексти, є твори
високого регістру, які вражають глибиною думки. Автор пропонує
різні жанри, різні теми та проблеми, різні історичні періоди.
У книзі є п'єси, написані за творами інших письменників:
„Чорнобильська мадонна” І. Драча, „Архів сімейства Адама” Марка
Твена, „Євангеліє” Матвія, „І мертвим, і живим, і ненародженим”
Тараса Шевченка, „Люблю тебе такою, як ти є” Олега Чорногуза.
Для наймолодших читачів автор підготував сценічний варіант
низки народних казок на відомі сюжети.
178. Кащук М. Крута коза : гуморески та сатир. мініатюри
/ М. К. Кащук. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 92 с.
У новій книзі гуморесок та сатиричних мініатюр рівненський
гуморист пропонує читачеві веселі діалоги, дотепні фрази і строфи,
у яких висміює людські вади та хиби нашого життя.
179. Карп'юк А. Експромти : гуморески. / А. Карп'юк. –
Костопіль : Костоп. друк., 2011. – 32 с.
У нову збірку письменника увійшли гуморески, написані
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останнім часом.
180. Карп’юк А. М. Юрій Жилко – син Поліського краю /
А. М. Карп’юк. – Костопіль : Костопіл. друк, 2011. – 60 с.
В книзі йде мова про життя і літературну діяльність
українського поета, уродженця с. Підлужне Костопільського району
Рівненської області Юрія Жилка, який у другій половині 30-х років
ХХ ст. став жертвою сталінської репресивної машини.
Це розширене видання розраховане на вчительський і
учнівський колективи, студентів, краєзнавців, усіх шанувальників
художнього слова.
181. Кобилянський М. На березі Стиру : поезія / М.
Кобилянський. – Рівне : Рівнен. друк., 2011. – 18 с.
Автор запрошує читача у свій поетичний світ, сповнений
любові до життя та рідного краю.
182. Костюк О. С. Грані : вибр. поезії / О. С. Костюк. –
Рівне : О. Зень, 2011. – 324 с.
Поетичним творам автора властиве драматичне світобачення й
осмислення подій, загострене відчуття правди й кривди сьогодення,
прагнення глибинного осмислення духовного єства українців як
народу, як нації. Особливу увагу митець звертає на формування у
кожного громадянина історичної памяті, пошанування рідної мови,
звичаїв і традицій.
183. Латыш Т. Святое и грешное : поэзия / Т. Латыш. –
Рівне : А. Брегін, 2010. – 124 с.
«Мне ясность нравится в стихах» – ці слова авторки збірки
характеризують її поезію. Невимушені її вірші – калейдоскоп
нашого життя. Здається, що людина римує все: те, що бачить, те, що
відчуває, те, про що хоче сказати...
184. Лісовська Ю. Із піску та туману : зб. новел та оповід. /
Ю. Лісовська. – Острог : Р. Свінарчук, 2011. – 96 с.
Ця збірка – погляд авторки на буденність, на повсякденні
ситуації, за якими криються відповіді на тривоги та неврози
людства, підґрунтя для довгих роздумів і переосмислення. Це
намагання відчинити двері у долі людей, які змушені жити за
певними умовностями, стереотипами та стандартами; показати
людські емоції, які є приглушеними та непомітними для сторонніх
очей.
185. Літературна Рівненщина : антологія / упоряд. Л.
Рибенко. – Рівне : Оповідач, 2010. – Вип. 2. – 480 с. : іл.
Представлена антологія – літературна хрестоматія, до якої
включено короткі біографії митців та їхні твори. До видання
увійшли твори не лише членів Рівненської обласної організації
Спілки письменників України, але й письменників – уродженців
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нашого краю, які нині живуть і творять в інших областях держави.
Крім того читач зустрінеться з великими попередниками, які,
починаючи з часів Середньовіччя стояли біля витоків національної
літератури. Це Мелетій Смотрицький, Данило Братковський,
Кирило Ставровецький.
Книга адресована всім небайдужим до українського слова,
усім, хто бажає глибше дізнатися про витоки літературного процесу
на Рівненщині, його сьогодення, а також познайомитися з творчістю
наших земляків, які опинилися поза межами нашого краю.
Антологія видається з нагоди 25-річчя Рівненської обласної
організації Національної спілки письменників України.
186. Мельникова В. О. Глоток воды / В. О. Мельникова. –
Рівне : Волин. обереги, 2011. – 116 с.
У збірнику Вєри Мельникової представлені вірші і проза.
Твори вирізняються широтою тематичного спектру, щирістю
почуттів, гумором. Тут пейзажна та інтимна лірика, мотиви
материнської любові, філософські роздуми про сутність буття.
Твори українською мовою демонструють любов до України
росіянки за походженням, багатство народно-поетичної лексики,
відображають національний колорит.
187. Намозов А. Найти и уничтожить / А. Намозов. –
Костополь : Костопіл. друк., 2010. – 164 с.
Повість знайомить з роботою однієї з самих ефективних
розвідгруп НКВД, які діяли в тилу ворога. Розповідаються невідомі
факти із життя колишніх розвідників Лідії Лісовської, Марії
Микоти, легендарного Миколи Кузнєцова.
Книга розрахована на широке коло читачів.
188. Одерако І. В. Там, де починаються грані : оповідання,
новели, етюди / І. В. Одерако. – Рівне : Азалія, 2010. – 112 с.
До уваги читачів представлена перша невеличка книжка Ірини
Одерако, яку, відкривши, читач обов’язково дочитає до кінця. Легка,
ненав’язлива проза ніби торкається душі, щось пробуджує в ній: чи
то спогади з власного життя, чи то якісь давні відчуття...
Залишається враження, що це серйозна заявка молодої авторки
на право входження у літературу.
190. Островський М. М. Зелений вогонь : поезії / М. М.
Островський. – Рівне : Ассоль, 2010. – 132 с.
«Зелений вогонь» – друга книга ліричних поезій відомого
рівненського поета Михайла Островського.
Книга пройнята громадським пафосом, любов’ю до Вітчизни.
Вірші, вміщені в збірці, розповідають про людей у життєвому
океані, щедрість буття, складність навколишнього світу, красу
поліської природи.
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191. Оттов М. Вінок терновий : повість / М. Оттов ; ред. М.
Пшеничний. – Рівне : М. Дятлик, 2010. – 188 с. : іл.
Редактор видання М. Пшеничний сприймає повість «Вінок
терновий», як справжню кіноповість: „Аж зримо бачу вражаючі
кадри, де ще юна героїня Антоніна Мазурчук, маючи в душі й серці
«те, що не вмирає», скільки могла, як могла, де могла – боролася за
Країну Україну”. Далі він пише, що проза автора – болюча і
трагічна, як і вся наша історія. Як минуле, суще, грядуще. Але
іншого вибору в нас нема. Не ми вибрали Україну, а вона вибрала
нас.
Розрахована на широке коло читачів.
192. Плиска С. Червоними і чорними стежками / С.
Плиска. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – 236
с. : іл.
Автор книги – освітянин, відомий не лише на Рівненщині, а й
в Україні.
Його біографічна хроніка як людини, педагога, вмілого
керівника буде цікавою представникам різних вікових груп, адже у
спогадах викладено епізоди особистого життя, вплетені в історичну
епоху.
Чільне місце відведено надійним і щирим стосункам у родині,
які й стали твердим підґрунтям здобутків та успіхів усіх її членів.
193. Подвишенний О. Душевні ноти : зб. поезій / О.
Подвишенний. – Острог : Остроз. друк., 2011. – 56. с.
Вірші, які представив на суд читачів обдарований юний автор,
– це ще пошуки себе, свого світу, свого місця в ньому. Бажання
поетичною мовою розкрити свої душевні поривання, думки,
почуття, враження – колись стане справжньою поезією через
навчання, надбані знання та досвід.
194. Праск С. Батьківські криниці : вибр. твори. Т. 1 / С.
Праск ; ред. М. Пшеничний. – Рівне : Оповідач, 2011. – 328 с.
Святослав Праск – автор поетичних збірок «Незамолений
гріх», «Купава», «Піднебесний птах», романів «Межа», «Живиця»,
«Коріння і пагіння», романів-трилогій «Здобути або не бути» і
«Столочене жито», а також науково-популярної книги «Господньої
молитви тайна».
Вірші і поеми, які увійши до першої книги майбутнього
п'ятитомника вибраних творів Святослава Праска під назвою
«Батьківські криниці», охоплюють його поетичний набуток за всі
роки творчості.
195. Пугачев Е. В. Таинство зерна / Е. В. Пугачев ; ред. О.
Качмарський. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 156 с.
Серед числених збірок так званих поезій, що видаються
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останнім часом, книга Є. Пугачова – мов ковток справжнього
чистого повітря. Тонкі емоції, філософське сприйняття світу,
інтелект – все це просвічує крізь віртуозні вірші справжнього Поета
у гармонійному співзвуччі душі з мелодією поетичного візерунку.
196. Сацюк О. Зелений вогонь : оповідання (на тлі
пережитого) / О. Сацюк. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 156 с.
«Зелений вогонь» — оповідання письменника Олексія
Сацюка, члена ОУН, пізніше емігранта – про жахливі знущання і
розстріли, вчинені московськими опричниками НКВД у Лубенській
в’язниці перед німецькою окупацією України 1941 року. В Україні
видається вперше.
197. Сербін Г. П. Картаті штани з Америки / Г. П. Сербін. –
Рівне : Волин. обереги, 2011. – 198 с.
Георгій Павлович Сербін – заслужений журналіст України,
публіцист, краєзнавець, прозаїк, поет-пісняр, довічний стипендіат
Президента України. Автобіографічна оповідь знайомить з його
цікавим життям, сповненим праці і боротьби, громадської і творчої
діяльності.
Автор веде правдиву розповідь від себе і своїх героїв на тлі
грандіозних економічних, соціальних, політичних і воєнних подій і
потрясінь понад вікового періоду в Україні від становлення
Рівненщини радянських часів до періоду незалежності України.
198. Скруха С. Під містечком Берестечком : 360-річчю
Берестецької битви присвячується / С. Скруха. – Рівне : С. Б.
Нестеров, 2011. – 56 с.
Книга розповідає про Берестецьку битву 1651 року. Поетичні
твори авторки сповнені глибоким ліризмом, почуттям гордості за
своїх предків і переживанням за майбутню долю України.
У останньому розділі Світлана Скруха пропонує читачеві своє
бачення картини Іллі Рєпіна „Запорожці пишуть листа турецькому
султану”.
Книга розрахована на широке коло читачів.
199. Сокіл Г. Дві стежки до слова : поезії, пісні / Г. Сокіл, Т.
Сокіл ; ред.-упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2011. – 80 с.
Поезія Григорія та Тетяни Соколів сповнена оптимізмом і
надією, вистраждана і виважена, проймає душу тонким ліризмом.
Залюблені в Полісся, у його чарівну природу, поети возвеличують
цю незрівнянну красу і радіють від того. що живуть в ній і можуть
доторкнутися до неї душею і словом.
200. Соколенко Г. І. Сурмач визвольних змагань : поезії,
ст., спогади / Г. І. Соколенко ; упоряд. А. М. Карп’юк. –
Костопіль : Костопіл. друк., 2010. – 104 с.
Книга знайомить шанувальників поетичного слова із
65

творчістю талановитого митця, вихідця із Ізяславщини, що на
Хмельниччині, Герася Соколенка, чиє молоде життя нагло обірвала
ворожа куля під час Другої світової війни. Невипадково його
називають поетом-соборником, поетом-державником. Адже він
мислив категоріями всеукраїнського обрію, а самобутні його вірші,
пройняті щирою любов’ю до рідної України, сурмили в похід за її
визволення.
Публікується з нагоди 90-річчя з Дня народження полум’яного
поета-патріота.
201. Степанюк М. І. Толока, та не така : Гумор. Сатира /
М. І. Степанюк. – Рівне : [б. в.], 2011. – 100 с.
Автор відгукується на найболючіші проблеми сьогодення,
розглядаючи їх крізь призму свого гумористично-сатиричного
обдарування.
202. Столярчук Б. Сміх крізь ноти. Вип. 2 / Б. Столярчук ;
ред. Ю. Береза. – Рівне : О. Зень, 2011. – 40 с.
Ця збірочка – другий зошит веселих оповідок Богдана
Столярчука з життя своїх колег-музикантів.
203. Супрунов И. Письмо женщине. Поэзия разных лет / И.
Супрунов. – Рівне : [б. в.], 2011. – 184 с.
Вірші, представлені у книзі, відображають внутрішній світ
автора, який жив, закохувався, бачив світ в яскравих кольорах. Як
жив, як відчував – так писав. У невигадливих, не завжди досконалих
строчках – ніби прозорі замальовки колишнього життя, у яких
відчувається легкий жаль по колись зрадженому коханню, по
молодих літах у великій країні…
204. Тимощук В. В. Сонях : зб. поезій / В. В. Тимощук. –
Рівне : Волин. обереги, 2011. – 124 с.
Нова збірка «Сонях» – це п'ята книга поета, композитора,
співака, лауреата Міжнародних фестивалів Василя Володимировича
Тимощука.
205. Фадеев И. Живи, танцуя и смеясь / И. Фадеев. – Ровно
: М. Дятлик, 2010. – Т. 3. – 192 с.
У третій том І. Фадєєва включено вірші, поеми та розповіді.
У віршах – і біблійні мотиви, і Афганістан, і „Пісні про село”
українською, і присвяти коханій жінці та колезі по перу...
Жартівливі поеми – ніби навіяні „Федотом-стрельцом – удалым
молодцом” Л. Філатова та „Девушкой и смертью” М. Горького.
Розповіді – рельєфні зображення нашого смішного та сумного
життя...
Творчість автора відрізняє ненав’язливість, доступність
форми, легкий гумор. Не помітиш, як вже книжка прочитана.
206. Хуткий А. Г. Що чую в імені твоїм : худож.-іст.
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повість-гіпотеза / А. Г. Хуткий. – Рівне : Волин. обереги, 2010. –
80 с.
У книзі автор викладає свою версію виникнення міста
Володимирець Рівненської області, а також події, що відбувалися на
цій території понад тисячу років назад.
207. Царик Г. Акації шаль біла... : лірика / Г. Царик. –
Рівне : Волин. обереги, 2011. – 124 с.
208. Царик Г. Все – од Любові : лірика / Г. Царик. – Рівне :
Волин. обереги, 2011. – 124 с.
Читачеві пропонуються сьома та восьма збірки автора, які
охоплюють поезії різних років.
Поезія Григорія Царика відзначається тонким ліризмом і
щирістю, філософськими роздумами, закоханістю в Україну, в
рідний поліський край, в природу і Жінку.
209. Шморгун Є. І. … І пітьма не здолала його : сторінка
буття «Пересопницького Євангелія» / Є. І. Шморгун. – Рівне :
Азалія, 2011. – 164 с.
Клеванські єзуїти, звіряючи із описом майно Пересопницького
монастиря, подарованого їм князем Чарторийським, виявили, що
знамените рукописне Євангеліє кудись зникло…
Про те, як у першій половині XVII століття наші предки
рятували свою Першокнигу від ворожого глуму, а можливо, й від
знищення, йдеться у представленій книзі.
210. Шпаковська Н. Мальви на осонні : поезії. – Рівне : [б.
в.], 2011. – 60 с.
Перша збірка Наталії Шпаковської окреслена пориваннями
душі авторки, які освітлюють її любов до рідних, її пристрастне
кохання, захоплення природою. Рідна російська та не менш любима
українська – дві мови – наче два крила її творчості.
211. „Я голосую за мир” : матеріали ХV Міжнар. громад.
учнів. читань „Я голосую за мир” / ред. кол.: А. С. Дем’янчук [та
ін.]. – Рівне : Тетіс, 2011. – 212 с.
У збірнику висвітлені основні погляди учнів на проблеми
збереження миру в Україні та світі. Коротенькі оповідання, есе,
вірші про мир та війну, про ветеранів та про людську пам'ять – все
це справляє враження та вселяє віру в майбутнє.
212. Ярошик Б. Чому плачуть берези? : оповід. / Б.
Ярошик. – Костопіль : Костопіл. друк., 2011. – 40 с.
Чому плачуть берези?.. – це реквієм по знищених гаях і
дібровах, заклик до збереження природи рідного краю. Книжка –
цінний посібник для вчителів у їхній навчальній та виховній роботі
– так вважає автор книги, учитель Маломидської середньої школи
Костопільщини.
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Див. також №№ 243,300,301,302.
ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА
213. Демчук Р. С. Казки дідуся Романа / Р. С. Демчук ; літ.
ред. Л. Пшенична ; худож. Н. Велігурська. – Рівне : О. Зень,
2011. – 72 с.
Яскраво ілюстрована книжечка для дошкільнят і дітей
молодшого шкільного віку Романа Демчука відкриває малятам
цікавий казковий світ, в якому вони знайдуть добро і
справедливість.
214. Демчук Р. Країна казкомрій : для юних
шанувальників казкових історій / Р. Демчук. – Рівне : О. Зень,
2011. – 60 с.
В казках Романа Демчука і золотовлоса принцеса, і злодій, і
чорний чаклун, і лось, який розмовляє... І добро, яке перемагає.
215. Катеринич П. В. Квакослухання : повість-казка / П. В.
Катеринич. – Рівне : Азалія, 2010. – 92 с. : 8 кольор. іл.
Автор з гумором розповідає про конкурс пісні
„Квакослухання” серед птахів та тварин - ніби пише пародію на наш
дорослий, часом абсурдний світ.
МИСТЕЦТВО
215 а. Столярчук Б. Митці Рівненщини : енциклопед.
довід. – 2-е вид., допов. й перероб. / Б. Столярчук – Рівне : О.
Зень, 2011. – 386 с.
Енциклопедичний довідник містить інформацію про
професійних
та
аматорських
художників,
скульпторів,
композиторів, диригентів, акторів, режисерів, музичних виконавців,
балетмейстерів, керівників художніх колективів, збирачів і носіїв
етнокультурних традицій, народних умільців, чиї життя і творчі
шляхи пов’язані з Рівненщиною. Усього подається понад 2100
прізвищ. Видання доповнене ілюстративним матеріалом.
Довідник розрахований не лише на працівників культури і
мистецтва, але й на всіх, для кого є цікавою та цінною духовна
спадщина ріднокраю.
Див. також № 130.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА
216. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / за
ред. П. А. Ричкова. – Рівне : М. Дятлик, 2010. – Вип. 2. – 215 с. :
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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
ВНЗ.
217. Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини :
колект.. моногр. / упоряд. і наук. ред. проф. В. Г. Виткалов. –
Рівне : М. Дятлик. – 224 с. : іл.
Розглядаються різні види декоративно-прикладного мистецтва
Рівненщини (художня вишивка, ткацтво, обробка дерева,
писанкарство та інші) в історичній ретроспективі, семантика
орнаменту, мотивів тощо. Аналізуються технології виготовлення
того чи іншого культурного зразка; розглянуто художні пам'ятки
окремих видів мистецтва, знайдені на теренах історичних міст краю
– Пересопниці, Торговиці, Березного.
Для усіх, хто цікавиться культурно-мистецькою спадщиною
Рівненщини.
218. Ричков П. Non omnis moriar. Архітектура в культурній
праці князів Острозьких : монографія / П. Ричков. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 141 с. : іл.
У монографії розглядається роль архітектури в культурній
спадщині князів Острозьких - видатних діячів вітчизняної історії
доби пізнього середньовіччя. Автор, ґрунтуючись на дослідженнях
літературних та архівних джерел, своїх власних наукових розвідках,
аналізує меценатську діяльність декількох поколінь цих
„некоронованих королів Русі”, висвітлює найпомітніші князівські
ініціативи в розбудові та заснуванні нових міст, у спорудженні
унікальних замкових комплексів, фундації цілої низки самобутніх
храмів та монастирських ансамблів.
Книга адресована архітекторам, історикам, мистецтвознавцям,
студентам, усім, хто зацікавлений архітектурною спадщиною
України.
219. Рівне. На Європейських перехрестях : [фотоальбом] =
Rivne. At the European Crossroads : [photoalbum]. – Рівне : О.
Харват, 2010. – 74 с. : фото.
Західноукраїнським Центром Соціального Партнерства за
фінансування МФВ спільно з Фундацією імені князів-благодійників
Острозьких, клубом „Простір фото” реалізовується проект
„Фотовиставки в боротьбі з кризою”.
В рамках проекту проводяться роботи в найбільш вражених
кризою районах, де відбуваються фотосесії, майстер-класи,
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презентуються фотовиставки. Виготовлена фотовиставка та
фотоальбом за результатами проведених заходів будуть
презентовані у великих містах з метою залучення благодійних
пожертв для проведення конкурсу „Фотовернісаж на Покрову”, а
також для розвитку фотомистецтва та духовності.
До альбому включено біля 70 робіт фотомайстрів з України,
Чехії та Італії.
220. 150 святинь Великої Волині [мистецьке видання] = 150
Sanctities of Volhynia [art publication] / авт. проекту О. Харват ;
фотогр. О. Харват, В. Луц ; тексти ст. В. Луц, М. Бендюк. – Рівне
: О. Харват, 2011. – 224 с.
В альбомі представлено понад 150 рухомих пам’яток
культурної спадщини з території Великої Волині, що знаходяться в
експозиціях музеїв, запасниках, храмах, приватних колекціях.
Читачі зможуть ознайомитись із кращими зразками іконопису,
живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва та
стародруків від ХІІ до ХХ ст.
221. Шатрова М. Документні ресурси української
бібліографії образотворчого мистецтва (1996 – 2005) :
монографія / М. Шатрова. – Рівне : РДГУ, 2011. – 256 с.
У монографії проаналізовано стан наукового дослідження
документних ресурсів з образотворчого мистецтва як об’єкта
галузевої бібліографії, розглянуто понятійний апарат теми.
Здійснено систематизацію документного потоку та розкрито стан
книговидання галузі в Україні наприкінці XX – на початку XXІ ст.
Охарактеризовані галузеві довідкові ресурси досліджуваного
періоду, виявлені характерні ознаки й тенденції розвитку
бібліографічних ресурсів з образотворчого мистецтва.
Для дослідників у галузі книгознавства, бібліографознавства,
документознавства, а також викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ
відповідних напрямів та працівників наукових бібліотек. Книга
може зацікавити викладачів та вчителів образотворчого мистецтва.
МУЗИКА
222. Велесик П. Я. Слово на крилах мелодій : пісні / П. Я.
Велесик ; ред.-упоряд.: М. Корейчук, Б. Столярчук. – Костопіль
: Роса, 2011. – 100 с.
До збірника увійшли пісні композиторів Рівненщини, написані
на вірші українського поета Петра Велесика. Його лірика органічно
вплелася в мелодії сучасних авторів, створюючи неповторну
музичну палітру образів рідної землі, материнської журби,
плинності життя у його незбагненній багатогранності та енергетиці.
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223. Воскресіння. Хорова родина. Нариси з історії хорового
мистецтва / упоряд. О. Тарасенко. – Рівне : О. Зень, 2011. – 360 с.
Видання присвячене 20-річчю великої хорової родини
Архієрейського
хору
„Воскресіння”
Рівненського
СвятоВоскресенського Кафедрального собору Української Православної
Церкви.
У нарисах і статтях науковців, дослідників, релігійних діячів
наводиться цікава інформація щодо творчого шляху непересічного
колективу,
його
обдарованих
співаків,
які
своїми
високомистецькими досягненнями мали змогу поділитися з
вдячними пошановувачами хорового співу з України, Польщі,
Франції, Росії та інших країн.
Книга ілюстрована, що дає змогу побачити не тільки
географію творчих поїздок і досягнень рівненських співаків, а й
відчути неповторну ауру спілкування митців на репетиціях,
церковних службах, на відпочинку. Видання рекомендоване для
використання у навчальних програмах фахових дисциплін
спеціальності „Музичне мистецтво” спеціальності „Хорове
диригування” ВНЗ.
224. Забута Б. І. Музичне забезпечення хореографічних
постановок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. І. Забута. –
Рівне : Волин. обереги, 2011. – 196 с.
Посібник за змістом відповідає однойменній програмі курсу для
студентів спеціальності «Хореографія». Розкриваються питання змісту,
структури, форм музики в хореографії; взаємозв'язку музичної та
хореографічної драматургії; особливості засобів виразності музики у
просторі танцювального мистецтва; аналізується специфіка музичного
супроводу навчально-репетиційних занять з класичного та
характерного тренажу тощо.
Призначений
студентам-хореографам,
практикуючим
балетмейстерам,
хореографам-педагогам,
концертмейстерам
танцювальних колективів.
225. Калустьян О. В. Гімн Рівненського державного
гуманітарного університету / О. В. Калустьян, Б. Й. Столярчук. –
Рівне : О. Зень, 2011. – 12 с. + 1 диск (CD-R).
У виданні подано текст та ноти гімну Рівненського державного
гуманітарного університету, створеного викладачами РДГУ –
заслуженим діячем мистецтв України, професором Олександром
Варткесовичем Калустьяном та професором, відмінником освіти
України Богданом Йосиповичем Столярчуком. Додається електронний
диск (CD-R) із записом гімну.
226. Кобилянський М. Пісні про Рафалівку / М.
Кобилянський. – Рівне : Рівнен. друк., 2011. – 12 с.
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Книга містить пісні про Рафалівку на слова Михайла
Кобилянського, краєзнавця, вчителя географії ЗОШ № 2 м.
Кузнецовська із репертуару концерту 2009 р., присвяченого 50річчю Рафалівського центру дитячої та юнацької творчості. До
кожної пісні подані ноти.
Розрахована на музичних працівників, всіх, хто цікавиться
піснями рідного краю.
227. Михайло Каганов. Матеріали, спогади, пісні / ред.упоряд.: М. П. Корейчук, Б. Й. Столярчук. – Рівне : Овід, 2011. –
224 с. : іл.
Книга присвячена життю, творчості, педагогічній і
громадській діяльності рівненського композитора 60-70-х років ХХ
століття, заслуженого діяча мистецтв України, доцента Михайла
Івановича Каганова. У видання включенно спогади його учнів,
колег, педагогів, близького мистецького оточення, а також світлини
з архіву родини та друзів.
228. Мосійчук Г. В. Рідна сторона : зб. пісень / Г. В.
Мосійчук. – Дубно : Ред. газ. „Замок”, 2011. – 28 с.
У доробку авторки – понад сто пісень. Публікується в
періодичних виданнях, збірниках. Записала шість компакт-дисків,
сім відеокліпів. Бере активну участь у багатьох масових заходах по
Україні та за кордоном. Лауреат багатьох фестивалів. Новий збірник
присвячений двадцятій річниці Незалежності України.
229. Столярчук Б. П’єси для контрабаса і фортепіано / Б.
Столярчук ; муз. ред. В. В. Чекалюк. – Рівне : О. Зень, 2011. – 23
с.
Збірник п’єс для контрабаса і фортепіано Богдана Столярчука
представляє синтез різножанрових цікавих композицій. Кожна п’єса
є не просто музичним твором, але й засобом, що вирішує
педагогічні завдання технічного і творчого зростання виконавського
рівня учнів дитячих музичних шкіл. Послідовність п’єс створює
умови для поступового розвитку дитини, на допускаючи емоційного
і технічного її перевантаження.
РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
230. Анстей Б. Толкование пророчеств Исаии / Б. Анстей ;
пер. с англ. С. Денисюка. – Ровно : Живое слово, 2011. – 384 с.
У своїй праці Брюс Анстей показує, що у Книзі пророка Ісайї
відображається історія відкуплення: полон і повернення іудеїв,
покликання і служіння, царство Ісуса Христа, місія Церкви та її
надія, нинішнє правління Ісуса цим світом, майбутнє відродження
усього творіння у святості, славі, мирі й праведності.
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Для широкого кола читачів.
231. Брукс Т. Противостойте Дьяволу! : уроки духовной
борьбы против сатаны / Т. Брукс. – Ровно : Живое слово, 2011. –
95 с.
Томас Брукс (1608–1680) належить до числа найвідоміших
пуританських авторів і проповідників. Багато з книг, написаних у ті
часи, безнадійно застаріли, чого не можна сказати про скорочений
переклад книги „Дорогоцінні засоби проти сатани”. Світ змінився,
але не змінились головні принципи боротьби проти искусителя.
Книга призначена для тих, хто хоче бути переможцем у
духовній боротьбі.
232. Вайк фан Б. Є. Дитяча біблія : читання на кожен день
/ Б. Є. фан Вайк. – Рівне : Живе слово, 2010. – 370 с.
Біблійні оповідання для наших дітей на кожен день року. Ця
Дитяча Біблія – особливе видання, в якому одну сторінку займає
текст для щоденного читання і дві сторінки – чудові кольорові
ілюстрації. Читаючи сторінку за сторінкою цієї книги, маленький
читач буде знаходити корисні поради і підтримку у своєму
щоденному житті.
233. Генрі М. Таємниці спілкування з Богом / Метью Генрі
; пер. з рос. О. Матвєєвої. – Рівне : Живе слово, 2011. – 96 с.
234. Генри М. Тайна общения с Богом / Мэтью Генри ; пер.
с англ. Н. Кузьменко. – Ровно : Живое слово, 2011. – 96 с.
Проповіді автора про повсякденне ходіння християнина з
Богом. Основна тема роздумів – зростання в благочесті й
перебування віруючої людини в Бозі.
Для широкого кола читачів.
235. Гимны хвалы для Господней Вечери : нотний сб. / пер.
с англ. О. Дробко, С. Денисюка. – Ровно : Живое слово, 2011. –
208 с.
До збіркі увійшли гімни, які можна виконувати, коли віруючі
збираються разом. Більшість гимнів підходить для співу на Вечері
Господній, але до видання включено і гімни поклоніння для інших
випадків церковного служіння.
236. Дарби Дж. Н. Конспекты проповедей на Евангелие от
Луки / Дж. Н. Дарби ; пер. с англ. Н. Кузьменко. – Ровно : Живое
слово, 2010. – 224 с.
Представлено детальний послідовний коментар до Євангелія
від Луки, написаного відомим богословом ХІХ ст. Джоном
Нельсоном Дарбі.
237. Деннет Э. Комментарии к книгам Захарии и Малахии.
Благословенная надежда / Э. Деннет ; пер. с англ. О. Неделиной
[и др.]. – Ровно : Живое слово, 2010. – 352 с.
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До збірки увійшли коментарі до біблійних книг Захарії та
Малахії і статті про Друге пришестя Господа.
238. Жилюк С. І. Релігійне життя Житомирщини
наприкінці 1970-х – початку 1990-х pp. : монографія / С. І.
Жилюк, Л. І. Паніна. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2011. – 272 с.
У монографії автор досліджує непросту історію релігійного
життя Житомирщини 70 – початку 90-х рр. у важких умовах
радянського атеїстичного режиму.
Книга зацікавить кожного, хто прагне пізнати і зрозуміти
правдиву історію нашої країни.
239. Историко-статистическое описаніе церквей и
приходовъ Волынской Епархіи / составилъ преподаватель
Волынской духовной Семинаріи Н. И. Теодоровичъ. – Рівне :
Рівнен. друк., 2011. – Томъ 2. Уезды Ровенскій, Острожскій и
Дубенскій. – 1126 с. – Репр. відтворення вид. – Почаевъ : Въ
Типографіи Почаево-Успенской Лавры, 1889.
Рівненське єпархіальне управління Української Православної
Церкви спільно з жителем м. Рівне Міненком Р. Є. перевидало 2-й
том книги викладача Волинської духовної семінарії М. І.
Теодоровича «Историко-статистическое описание церквей и
приходов Волынской епархии». Видання включає історичну
інформацію про храми та парафії Ровенського, Острозького і
Дубенського повіту Волинської губернії.
У передмові Архиєпископ Рівненський і Острозькій
Варфоломій, з благословення якого здійснено перевидання, висловив
сподівання, що «перевидання цієї книги викличе живий інтерес серед
духовенства і віруючих нашої єпархії, інтелігенції, студентів і всіх
тих, хто любить рідний край та його історію».
240. Коутс Ч. Е. Огляд книги Левит / Ч. Е. Коутс ; пер. з рос.
О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2011. – 304 с.
У своїй праці Чарльз Ендрю Коутс коментує одну із
старозавітних книг – книгу Левит.
241. Мид М. Обнаружен почти христианин / Мид Мэтью ;
пер. с англ. Н. Кузьменко. – Ровно : Живое слово, 2011. – 160 с.
У книзі автор дає корисні поради справжнім віруючим, які
відкриті до прийняття осуду і наставляння, бажають поглибити
відносини з Ісусом Христом.
242. Одемчук А. Новая жизнь для зависимых людей / А.
Одемчук ; пер. с укр. О. Дробко. – Ровно : Живое слово, 2011. –
272 с.
Книга написана для тих людей, які прагнуть звільнитися від
гріховної залежності та змінити своє життя.
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Розділи, присвячені побудові нового життя, містять корисні
поради, підтверджені свідченнями людей, які звільнились від
залежностей.
Для широкого кола читачів.
243. Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М.
Кралюк. – Острог ; Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 240 с. : іл.
У книзі представлені документальні матеріали, наукові статті,
спогади, а також твори художнього характеру, які стосуються історії
Пересопниці, Пересопницького Євангелія й волинської книжності.
Розрахована на широке коло читачів.
244. Петрушкевич М. С. Релігійні комунікації: християн.
контекст : монографія / М. С. Петрушкевич. – Острог : вид-во
Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – 228 с. : іл.
У комплексному філософсько-релігієзнавчому дослідженні
особливостей релігійної комунікації у православ'ї, католицизмі та
протестантизмі розкрито місце комунікаційної функції у системі
християнства, охарактеризовано вплив соціокультурної ситуації на
становлення та розвиток християнських конфесійних комунікаційних
систем.
245. Пінк Артур У. Як отримувати користь від Писання /
Артур У. Пінк ; пер. з рос. І. Онищука – Рівне : Живе слово, 2011.
– 96 с.
У своїй книзі Артур Пінк розглядає важливе для кожного
християнина питання : як користуватися скарбами святого Писання.
Для широкого кола читачів.
246. Райл Дж. С. Обов’язки батьків / Дж. С. Райл; пер. з рос.
О. Кошелевої. – Рівне : Живе слово, 2011. – 96 с.
246а. Райл Дж. С. Обязанности родителей / Дж. С. Райл ;
пер. с англ. – Ровно : Живое слово, 2011. – 94 с.
У книзі Джозеф С. Райл дає поради щодо виховання дітей.
Сімнадцять мудрих, чітких, ясних і практичних рекоменацій
досвідченого служителя Церкви Божої подають біблійний погляд на
обов’язки чоловіка та дружини.
Для широкого кола читачів.
247. Релігійна політика радянської влади на Житомирщині
(у документах 1979 – 1991 рр.) : зб. док. / упоряд. С. І. Жилюк. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – 308 с.
У книзі вміщено документи і матеріали Державного архіву
Житомирської області, які розкривають релігійну політику
радянського режиму на Житомирщині, висвітлюють становище
православних, римо-католицьких, протестантських та іудейських
громад (статистичні дані, фінансово-господарську діяльність, рівень
релігійної активності населення та ін.).
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Видання розраховане на фахівців, краєзнавців, викладачів,
студентів і всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.
248. Рушд І. Вирішальне слово про зв'язок релігійного
закону та людської мудрості : критич. дослідж. / Ібн Рушд ; пер.
з араб. та комент. М. М. Якубовича. – Острог : вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2011. – 84 с. : іл.
Працю присвячено творчості відомого середньовічного
арабського мислителя Ібн Рушда аль-Кургубі (1126 – 1198 pp.). У
матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського
світу, висвітлено роль, яку спадщина Ібн Рушда відіграла в розвитку
середньовічної філософії та науки. Уперше українському читачеві
пропонується цей твір, перекладений з новітніх арабомовних
видань, із відповідними коментарями до нього.
Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів,
студентів, а також усіх, хто цікавитеся визначними здобутками
ісламської культури.
249. Уатсон Т. Усе допомагає на добре / Т. Уатсон ; пер. О.
Дробко. – Рівне : Живое слово, 2011. – 112 с.
Автор у своїй книзі пояснює, що і радісні, й сумні
переживання „допомагають на добре” народу Божому. Книга дає
біблійну відповідь на злободенне питання: чому погане трапляється
з гарними людьми?
Книга розрахована на широке коло читачів.
250. Уорд С. Життя віри / Самуель Уорд ; пер. з рос. І.
Костюченко. – Рівне : Живе слово, 2011. – 32 с.
251. Уорд С. Жизнь веры / Самуэль Уорд ; пер. с англ. Г.
Вязовского. – Ровно : Живое слово, 2011. – 32 с.
У своїй брошурі Самуель Уорд підкреслює, що жити вірою –
істинна насолода і життя вірою доступне кожному.
252. Цимбалюк Є. Пересопницьке Євангеліє: повернення
на рубікон / Є. Цимбалюк. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 112 с. : іл.
Про
народження,
значущість,
історичний
шлях
Пересопницького Євангелія, на якому на вірність народу
присягають президенти незалежної України; про знане і потаємне,
пов'язане з фоліантом, про невичерпну енергію української
Першокниги.
253. Хедінг Д. Друге послання до Коринтян / Д. Хедінг ;
пер. з рос. О. Кошелевої. – Рівне : Живе слово, 2011. – 288 с.
У своїй книзі Джон Хедінг детально та послідовно розглядає
відомі та більш складні тексти Другого послання до Коринтян.
Водночас автор показує, що значення послання можна зрозуміти
найкраще, якщо брати до уваги його контекст.
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Книга призначена всім, хто бажає глибше дослідити Святе
Письмо.
254. Хедінг Д. Символи й знаки. Послання до Євреїв / Д.
Хедінг ; пер. з рос. О. Матвеєвої. – Рівне : Живе слово, 2011. –
208 с.
У даній книзі автор доводить, що старий завіт містить у собі
насіння самоусунення власної церемоніальної структури й введення
більш досконалого порядку в Христі як Синові, Людині,
Посланникові й Первосвященикові. Кожний, хто буде вивчати
Послання до Євреїв, глибше пізнає Ісуса Христа, що і є кінцевою
метою даного послання.
255. Яручик-Захария А. П. Острова / А. П. ЯручикЗахария. – Ровно : Живое слово, 2011. – 224 с.
Автобіографічна повість Олександра Яручика-Захарії – це
книга про важкий, часом драматичний, але цікавий та плодотворний
шлях. Автор не з чуток знає, що таке життя в еміграції та в умовах
радянської тоталітарної системи, відверто розповідає про свої
духовні пошуки і зустрічі з Господом, описує труднощі та успіхи
місіонерського служіння та 35-річний досвід роботи християнським
радіожурналістом.
Для широкого кола читачів.
Див. також. №№ 278,279,306.
ПСИХОЛОГІЯ
256. Кочубей А. В. Психологія : навч. посіб. / А. В. Кочубей,
Б. І. Прохоров. – Рівне : НУВГП, 2011. – 220 с.
У посібнику викладено основи курсу психології, розкрито
загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних
процесів психічної діяльності, емоційно-вольову сферу й
індивідуальні особливості особистості, висвітлено питання
психології особистості, колективу та психології спілкування.
Запропоновано методичні вказівки до виконання семінарських
занять, психологічні тести до кожної теми, термінологічний словник
і списки використаної та рекомендованої літератури.
Для студентів всіх спеціальностей ВНЗ.
Див. також № 130
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БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ
257. Книга Рівненщини 2010 : анот. каталог видань : (з
фондів Рівнен. держ. обл. б-ки) / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.
та ред. Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне :
Волин. обереги, 2010. – Вип. 8. – 90 с.
8-й випуск анотованого каталогу „Книга Рівненщини 2010”
інформує читачів про видання поліграфічних підприємств
Рівненщини, а також твори місцевих авторів та книги про край, що
вийшли за межами області, які надруковані протягом року та
надійшли до фонду Рівненської державної обласної бібліотеки.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи,
представникам органів державної влади та управління, керівникам
бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім,
хто цікавиться книжковою продукцією краю.
258. Пересопницьке Євангеліє : покажч. документ. джерел
: наук.-допом. бібліогр. покажч. : До 450-річчя створення
Пересопн. Євангелія / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Н. М.
Кожан, Л. М. Малишева ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; ред. Л. Г.
Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 82 с.
Науково-допоміжний покажчик включає описи книг, брошур,
статей із видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет,
інтернет-ресурсів, відеоматеріалів, які присвячені літописній
Пересопниці та Пересопницькому Євангелію (українською,
російською, польською мовами). У покажчику відображено
документи з фондів Рівненської державної обласної бібліотеки,
Рівненського обласного краєзнавчого музею, Державного історикокультурного заповідника м. Острога, Державного історикокультурного заповідника м. Дубна.
Розраховано на науковців, істориків, краєзнавців, викладачів,
студентів.
259. РДГУ в персоналіях : біобібліогр посіб. / уклад.: С. Н.
Грипич, Л. М. Булавкова, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2010. –
384 с. – (Наук. літопис ; Т. 1).
У посібнику зібрано та систематизовано відомості про
творчий і науковий доробок вчених Рівненського державного
гуманітарного університету, який нараховує 1885 друкованих праць,
що вийшли окремими виданнями, а також були опубліковані у
наукових збірниках і періодиці. Наукова школа вчених представлена
окремим розділом. До посібника включено також літературу про
наукову та громадську діяльність науковців.
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Посібник розрахований на широке коло науковців, аспірантів,
докторантів, працівників науково-методичних центрів, наукових
бібліотек, педагогів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами
історії педагогічної, теоретико-методичної та навчально-виховної
діяльності.
ДОДАТОК
ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
260. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва
«Афіна» кафедри культурології. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т;
наук. ред., голов. ред. та упоряд. В. Г. Виткалов. –– Рівне : О.
Зень, 2010. – Вип. 10 : у 2-х т.
Т. 1. – 188 с.
Т. 2. – 234 с.
У збірниках відображено матеріали VI Всеукраїнської
науково-практичної конференції „Духовна культура України: реалії
та перспективи” (м. Рівне), на якій були присутні 275 учасників із 43
вищих навчальних закладів України.
Зміст 1-го тому: „Культурна динаміка України в контексті
глобалізаційних проблем”, „Освіта і виховання як основа розвитку
культури ХХІ століття”.
Зміст 2-го тому: „Професійна діяльність як культурний
феномен”, „Теоретико-методологічні основи збереження народних
традицій”, „Художня практика України в історичній ретроспективі”,
„Регіональний культурний потенціал України”.
261. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. (На
пошану професора, ректора Руслана Постоловського) / Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: голов. ред. Р. М. Постоловський;
наук. ред. С. С. Троян [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2011. – Вип. 21. –
782 с. –
Збірку відкриває стаття професора кафедри всесвітньої історії
РДГУ Савчука П. О. „Постоловський Руслан Михайлович – людина,
організатор, науковець”. Далі містяться праці з історії України,
історико-краєзнавчий науковий дискурс та наукові розвідки,
присвячені проблемам всесвітньої історії, історії міжнародних
відносин і зовнішньої політики, джерелознавства та історіографії.
262. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. (Випуск
наукового збірника присвячений 450-річчю Пересопницького
Євангелія)/ Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: голов. ред. Р.
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М. Постоловський; наук. ред. С. С. Троян [та ін.]. – Рівне : О.
Зень, 2011. – Вип. 22. – 324 с.
Збірник містить результати наукових пошуків з актуальних
проблем української та всесвітньої історії, виголошені на ІІІ
Міжнародній науковій конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів 7-8 грудня 2011 року (Рівне, історико-соціологічний
факультет).
263.
Актуальні
проблеми
сучасної
філології
:
літературознавство : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. /
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: Я. О. Поліщук (голов.
[наук. ] ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 19. – 178 с.
У збірнику вміщено статті з проблем українського
літературознавства, теорії літератури та компаративістики.
Матеріали збірника можуть бути використані науковцями,
студентами, вчителями-словесниками.
264. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування : зб. наук. праць :
гуманіт.
науки
/
Нац.
ун-т
водного
госп-ва
та
природокористування ; редкол.: В. А. Гурін (голов. ред.) [та ін.].
– Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 3 (51). – 102 с.
У збірнику містяться наукові статті з різних аспектів
гуманітарних наук. Призначений для науковців, аспірантів та
студентів вищих навчальних закладів.
265. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування : зб. наук. праць :
економіка / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ;
редкол.: В. А. Гурін (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне: НУВГП, 2010. –
Вип. 2 (50). – 256 с.
Вип. 3 (51). – 264 с.
Вип. 4 (52). – 258 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з економічних наук.
Для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів
навчальних закладів.
266. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування : зб. наук. праць :
сільськогоспод. науки / Нац. ун-т водного госп-ва та
природокористування ; редкол.: В. А. Гурін (голов. ред.) [та ін.].
– Рівне : НУВГП, 2010. –
Вип. 1 (49). – 108 с.
Вип. 2 (50). – 102 с.
Вип. 4 (52). – 138 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з екології,
сільськогосподарських
меліорацій,
агроґрунтознавства
та
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агрофізики, раціонального використання природних ресурсів,
водних біоресурсів.
Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів
та студентів навчальних закладів.
267. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування. : зб. наук. праць : техн.
науки / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ;
редкол.: В. А. Гурін (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2010. –
Вип. 1 (49). – 278 с.
Вип. 2 (50). – 258 с.
Вип. 3 (51). – 284 с.
Вип. 4 (52). – 256 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального
використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд,
будівництва,
машинознавства.
Призначені
для
наукових
працівників, інженерів, аспірантів та студентів ВНЗ.
268. Економіка та менеджмент : наук. зап. Рівнен. держ.
гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
редкол.: Е. В. Крикавський (відп. ред.) [та ін.]. – Рівне : О. Зень,
2011. – Вип. 5 - 6. – 190 с.
У збірнику опубліковано результати наукових досліджень, у
яких висвітлено сучасні проблеми удосконалення організаційних
структур управління, активізації зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності, проведення маркетингових досліджень,
вивчення економічної історії Західного регіону України, управління
рекреаційними ресурсами тощо.
Для наукових працівників, керівників організацій, викладачів,
аспірантів, студентів ВНЗ.
269. Інва.net : інформ. бюл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; ред.
Р.М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – Вип. 23. – 92 с.
270. Інва.net : інформ. бюл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; ред.
Р.М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – Вип. 24. – 76 с.
271. Інва.net : інформ. бюл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; ред.
Р.М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – Вип. 25. – 76 с.
Інформаційний бюлетень „Інва.нет” випускається з метою
підтримки та інформування людей з вадами здоров’я.
Кожен випуск надає можливість читачам підвищити свою
обізнаність з правових питань, отримати інформацію про нове у
законодавстві з обов’язковими коментарями спеціалістів. Читач
знайде у бюлетені поради психолога, юриста та лікаря, отримає
інформацію служби зайнятості, т. ін. Познайомиться з життям та
творчістю людей, які мужньо долають проблеми інвалідності. З
цікавістю почитає рубрики „Повір у себе”, „Творчість”, „Панорама
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подій”, „Спорт”, „Цікаво знати”, „Сторінка для дітей”, „Дошка
оголошень” та знайде собі друзів.
У кожному випуску рубрика „Сторінка лікаря” містить
консультації лікарів з окремих захворювань.
23-ій випуск присвячений захворюванням очей. Крім
традиційних рубрик у видання також включено матеріали
Міжнародного семінару-тренінгу „Надання послуг людям з
обмеженими можливостями у публічних бібліотеках”, який вiдбувся
16-18 березня 2010 р. в м. Рiвному.
У 24-ому - статті, присвячені психічним та нервовим
захворюванням.
У 25-ому випуску подається інформація про вірусні гепатити –
лікування, профілактика та стан поширення їх у Рівненській області.
272. Матеріали студентської наук. конф. (квітень – травень
2010 р.) / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ;
відп. ред. М. М. Гіроль. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 5. – 296 с.
До збірника увійшли тези студентів Національного
університету водного господарства та природокористування,
підготовлені до щорічної студентської наукової конференції
університету.
273. Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; редкол.:
О. С. Булига (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2010. – Вип. 8. :
(140-річчю від дня народж. Федора Рудольфовича Штейнгеля
присвячуєтся). – 338 с. : фотогр., табл.
У науковому збірнику опубліковані матеріали науковців, які
відображають сучасний стан досліджень Волині, а також музейні та
краєзнавчі дослідження України. Ряд статей проілюстровані
опублікованими вперше фотографіями і таблицями.
Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів,
магістрів, істориків, археологів, культурологів, етнологів,
фольклористів, етнографів, музейних працівників, краєзнавців, а
також молодих дослідників, які роблять перші кроки у створення
нових знань.
274. Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; редкол.:
О. С. Булига (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : Волин. старожитності,
2011. – Вип. 9. Ч. 1 : (Присвячується 450-річчю з часу створення
Пересопн. Євангелія) – 188 с. : іл., табл.
У науковому збірнику опубліковано матеріали наукових
досліджень, присвячених історії Української Першокниги –
Пересопницького
Євангелія.
Ряд
статей
проілюстровано
фотографіями, таблицями, які опубліковані вперше.
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Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів,
магістрів, істориків, археологів, культурологів, етнологів,
фольклористів, етнографів, музейних працівників, краєзнавців, а
також молодих дослідників.
275. Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; редкол.:
О. С. Булига (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : Волин. старожитності,
2011. – Вип. 9. Ч. 2. – 324 с. : фотогр., табл.
У збірнику опубліковано матеріали наукових досліджень,
присвячених історії Волинського краю. Ряд статей проілюстровано
фотографіями, таблицями, які опубліковано вперше.
Розраховано на докторантів, викладачів, аспірантів, магістрів,
істориків, археологів, культурологів, етнологів, фольклористів,
етнографів, музейних працівників, краєзнавців, мистецтвознавців,
художників, а також молодих дослідників, які роблять перші кроки
у створення нових знань.
276. Наукові записки. Сер. „Економіка” : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т „Остроз. акад.” ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та
ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – Вип. 16.
– 644 с.
277. Наукові записки. Сер. „Економіка” : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т „Остроз. акад.” ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та
ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – Вип. 17.
– 508 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з актуальних питань
розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні, фінансового
ринку, фінансів суб'єктів господарювання.
Для наукових працівників, викладачів, студентів економічних
факультетів ВНЗ, працівників фінансово-кредитних установ та
підприємницьких структур.
278. Наукові записки. Сер. „Історичне релігієзнавство” /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та
ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – Вип. 4. –
212 с.
279. Наукові записки. Сер. „Історичне релігієзнавство” /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та
ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – Вип. 5. –
256 с.
Збірники наукових праць містять результати досліджень з
історичного релігієзнавства, які розкривають проблему значення
релігійного чинника в контексті суспільних і світоглядних
трансформацій.
280. Наукові записки. Сер. „Історичні науки” / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та ін.]. –
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Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2010. – Вип. 15. – 522
с.
До збірника увійшли статті з актуальних проблем дослідження
української діаспори. Серед розглянутих питань – аналіз діаспори як
явища, громадської та політичної діяльності еміграції та діаспори,
культурномистецьких здобутків, співпраці українців у світі,
розвитку науки, огляди бібліотечної та архівної діаспоріани в
Україні й поза нею, діяльність видатних українців та ін.
281. Наукові записки. Сер. «Культурологія» : Проблеми
культурної ідентичності : співвідношення традиційного і
модерного аспектів ідентифікації : матеріали міжнар. наук.
конф. 15 – 16 квітня 2011 р. , м. Острог / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та ін.]. – Острог : видво Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2010. – Вип. 5. – 668 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються різні
аспекти проблеми культурної ідентичності. Звертається увага на
сучасні стратегії ідентичності, проблеми ідентичності в Україні,
релігійної та політичної ідентичності тощо. Матеріали збірника
можуть бути використані в процесі подальших досліджень цих
проблем та при вивченні культурологічних дисциплін.
282. Наукові записки. Сер. «Культурологія» / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та ін.]. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2010. – Вип. 8. – 164
с.
Збірник наукових праць присвячено актуальним проблемам
культурології – теоретичним та історичним аспектам культури,
проблемам культурної ідентичності. Розглянуто основні феномени
культури в інформаційну епоху, досліджено питання українського
народознавства та фольклористики.
283. Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» / Нац.
ун-т „Остроз. акад.” ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та ін.]. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2010. – Вип. 16. – 360
с.
284. Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» / Нац.
ун-т „Остроз. акад.” ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та ін.]. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – Вип. 17. – 460
с.
У збірниках висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки
в різних сферах теорії і практики психолого-педагогічної науки.
Зміст збірників торкається багатьох питань загального та
спеціального характеру.
Рекомендовано
науковцям,
викладачам,
учителям,
методистам, студентам та всім, хто зацікавлений в освітніх
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проблемах.
285. Наукові записки. Сер. «Філологічна» / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; уклад.: Р. А. Криловець, В. В. Максимчук, З. В.
Столяр ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та ін.]. – Острог :
вид-во Нац. ун-ту „Остроз. акад.”, 2011. – Вип. 21. – 392 с.
До збірника увійшли статті, присвячені проблемам
українського мовознавства, літературознавства, лінгвістики. Для
науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів.
286. Наукові записки. Сер. „Філософія” / Нац. ун-т
„Остроз. акад.” ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) ; П. М.
Кралюк (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз.
акад.”, 2011. – Вип. 8. – 480 с.
287. Наукові записки. Сер. „Філософія” / Нац. ун-т
„Остроз. акад.” ; редкол.: І. Д. Пасічник (гол. ред.) ; П. М.
Кралюк (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту „Остроз.
акад.”, 2011. – Вип. 9. – 364 с.
У збірниках осмислюються актуальні філософські проблеми.
Аналізуються історико-філософські, культурно-філософські та
естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох.
Матеріали можуть бути використані для подальших досліджень
окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.
288. Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен.
держ. гуманіт. ун-ту / редкол.: М. М. Гон (голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 7. – 274 с.
У виданні містяться статті, які розміщені відповідно змісту за
такими розділами: “Актуальні проблеми та історія міжнародних
відносин”; “Політичні інститути та процеси”; “Політична філософія
та ідеологія”; “Етнополітологія та етнодержавознавство”; “Рецензії”.
Збірник адресований всім, хто цікавиться політичною наукою.
289. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди : зб. наук. пр. / ред. Є. М. Бабич [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2011. – Вип. 21. – 647 с.
290. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди : зб. наук. пр. / ред. Є. М. Бабич [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2011. – Вип. 22. – 864 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.
Для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій
і виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів,
85

аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напряму.
291. Слов'янський вісник : зб. наук. пр. Сер. „Іст. та політ.
науки” / Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славістич. ун-ту. –
Рівне, РІС КСУ, 2011. – Вип. 11. – 299 с.
У збірнику висвітлюються питання всесвітньої історії, історії
та політики слов'янських країн, міжнародних відносин і політичного
життя. Важлива увага приділена проблемам української історії та
політики, що осмислюються як у контексті розвитку інших
слов'янських народів, так і в загальноцивілізаційному руслі. До
наукової збірки увійшли статті, підготовлені за матеріалами
Міжнародної науково-практичної конференції „Центрально-Східна
Європа: двадцять років систем трансформацій і геополітичних змін"
(Рівне, 25 січня 2011 року).
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, а
також усіх, хто цікавиться проблемами всесвітньої та української
історії, політології та міжнародних відносин.
292. Слов'янський вісник : зб. наук. пр. Сер. „Іст. та політ.
науки” / Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славістич. ун-ту ;
редкол.: С. С. Троян (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне, РІС КСУ, 2011. –
Вип. 12. – 287 с.
Науковий збірник підготовлений до ювілею профессора,
ректора Рівненського державного гуманітарного університету і
почесного ректора Рівненского інституту слов'янознавства
Київського славістичного університету Руслана Михайловича
Постоловського. До збірника увійшли статті з питань історії та
політики слов'янських країн, всесвітньої історії, міжнародних
відносин і політичного життя. Важлива увага приділена проблемам
української історії та політики в контексті розвитку інших
слов'янських народів та в загальноцивілізаційному руслі.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, а
також усіх, хто цікавиться проблемами всесвітньої та української
історії, політології та міжнародних відносин.
293. Філософія. Педагогіка. Суспільство : зб. наук. пр.
Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / редкол.: Л. М. Шугаєва (гол. ред.)
[та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2011. – Вип. 1. – 319 с.
Концепція збірника базується на науковій актуалізації
методологічних засад гуманітарного знання і висвітленні духовнопрактичного потенціалу наук про людину і суспільство.
Розрахований на фахівців гуманітарних і соціальнополітичних наук.
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ВИДАННЯ РДОБ (НЕОПУБЛІКОВАНІ)
294. Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук.допом. покажч. [Електронний ресурс] / Рiвнен. держ. обл. б-ка ;
уклад. Л. А. Степанюк ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред.: З. М.
Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне. – 32 с.
– (Серія «Славетні земляки»). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
; 12 см. — Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98,
2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.
Науково-допоміжний покажчик присвячено Георгію Шарпаку
(Georges Charpak) – лауреату Нобелівської премії в галузі ядерної
фізики, члену Академії наук Франції, уродженцю м. Дубровиці
Рівненської області.
До видання включені праці, публікації в збірниках,
періодичних виданнях та Інтернет-ресурси, які висвітлюють
сторінки життєвого шляху Георгія Шарпака.
Видання доповнено допоміжним апаратом: іменним
покажчиком авторів, редакторів, укладачів, перекладачів,
художників та покажчиком назв праць.
Покажчик стане в нагоді науковцям, історикам, краєзнавцям,
бібліотечним працівникам та всім, хто звертається до вивчення
життєвого та наукового шляху славетного земляка Георгія Шарпака.
295. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини
: реком. покажч. л-ри. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Н. М
Кожан., Н. О. Нікітіна – Рівне, 2011. – 37 с.
296. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр.
покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: П. І. Демчук, Л. А.
Степанюк, Л. М. Каленюк ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2011. –
IV кв. 2010 р. – 135 с.
І кв. 2011 р. – 130 с.
ІІ кв. 2011 р. – 119 с.
ІІІ кв. 2011 р. – 116 с.
Щоквартальний покажчик містить нові надходження
краєзнавчої тематики (книги, статті з журналів, газет та збірників) у
фонд Рівненської державної обласної бібліотеки.
297. Новини сільськогосподарської літератури : поточ.
список л-ри... / Рівнен. держ. обл. б-ка ; склала Р. О. Гірак ; ред.
З. М. Тирак. – Рівне, 2011. –
ІV кв. 2010 р. – 27 с.
І кв. 2011 р. – 10 с.
ІІ кв. 2011 р. – 20 с.
ІІІ кв. 2011 р. – 27 с.
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298. Нова література з питань економіки, програмування,
екології : поточ. список / Рівнен. держ. обл. б-ка ; склала Н. М.
Литвиненко ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2011. ІV кв. 2010 р. – 27 с.
І кв. 2011 р. – 31с.
ІІ кв. 2011 р. – 21 с.
ІІІ кв. 2011 р. – 25 с.
У списках відображені надходження літератури (статті з газет
і журналів та книги) у відділ документів виробничої тематики
Рівненської державної обласної бібліотеки.
299. Формула успіху : реком. бібліогр. покажч.
[Електронний ресурс] / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Л. А.
Костильова ; ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк . – Рівне, 2011. – 32
с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги :
Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.
– Назва з контейнера.
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Формула
успіху» присвячений актуальній темі самореалізації особистості.
Рекомендована література допоможе читачам стати
незалежною особистістю з високим творчим потенціалом, яка перш
за все сподівається на власні сили, розум, знання та енергію.
Практичні рекомендації підкажуть, як реалізувати приховані
здібності, як досягти успіху, як навчитись сприймати свої невдачі як
природну частину руху вперед.
Покажчик включає бібліографічні описи та рекомендаційні
анотації до документів з фондів Рівненської державної обласної
бiблiотеки: статтей з періодичних видань та наукових збірників за
2006 – 2011 роки, книг з 2000 року по сьогоднішній день.
ЛІТЕРАТУРА, ЩО ВИЙШЛА ЗА МЕЖАМИ ОБЛАСТІ
(ТВОРИ МІСЦЕВИХ АВТОРІВ ТА КНИГИ ПРО КРАЙ)
300. Козачук В. Хранитель святыни / В. Козачук. – СПб. :
Ленинград. изд-во, 2010. – 416 с.
Європа розколота на сотні держав та володінь. Технічна
цивілізація залишилася у далекому минулому. На Землі ніч – або
ранок? – нового середньовіччя. На Півдні Франції протистоїть
сильним ворогам теократична держава...
Той, хто цікавиться жанром „фентезі”, із захопленням
прочитає цю книгу автора з м. Дубна.
301. Кралюк П. Блага вість од княгині Жеславської :
Історія Пересопницького Євангелія / П. Кралюк. – Луцьк :
Волин. обл. друк., 2011. – 116 с.
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У повісті йдеться про історію створення та збереження відомої
пам'ятки української писемності – Пересопницького Євангелія. У
першій частині розповідається про княгиню Жеславську
(Заславську) (в чернецтві Параскеву), що була фундаторкою
Пересопницького Євангелія. Героями другої й третьої частини є
творці Пересопницького Євангелія – архімандрит Григорій та писар
Михайло Василевич. У четвертій йдеться про гетьмана Івана
Мазепу, який подарував книгу кафедральному собору. У п'ятій,
останній – розповідається про Тараса Шевченка, в руки якого під
час роботи в Київській археографічній комісії потрапило
Пересопницьке Євангеліє.
302. Миколайчук Н. Осяяння : Вибрані твори : в 2 т. Т. 1 :
Поезії / Н. Миколайчук ; літ. ред. М. Пшеничний. – Луцьк :
Волин. обл. друк., 2009. – 232 с.
303. Миколайчук Н. Осяяння : Вибр. твори : в 2 т. Т. 2 :
Проза і публіц., рец. та наук. есе, мист. проекти, листи й відгуки
читачів / Н. Миколайчук ; літ. ред. М. Пшеничний. – Луцьк :
Волин. обл. друк., 2011. – 180 с.
Ніна Миколайчук – відмінник народної освіти, вчительметодист, багато років викладала українську мову та літературу,
поетеса, яку добре знають на Україні і поціновують у зарубіжжі. Ані
матеріальна скрута інтелігенції, ані культурна сліпота правлячої
верхівки не принизили, не озлобили, не затьмарили краси
навколишнього світу, душі та серця, яку вона відкриває у своїх
творах.
Представлений двотомник буде цікавим для всіх
поціновувачів української літератури.
304. Острожець з давнини до сьогодення / упоряд. Н.
Миколайчук. – 2-е вид., допов. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011.
– 236 с.
У книзі на основі першоджерел, а також спогадів очевидців та
старожилів аналізуються складні історичні події в селі Острожець
Рівненської області та їхнiй вплив на людські долі.
Розраховано на шанувальників історії рідного краю.
305. Пересопницьке Євангеліє в історії Української
Православної Церкви і українського народу (до 450-річчя
духовно-національної святині) : зб. матеріалів Міжнар. наук.практ. конф., присвяч. 450-річчю Пересопн. Євангелія / техн.
ред. І. Марченко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 188 с.
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Збірник містить тези й повідомлення учасників Міжнародної
конференції, проведеної Волинською духовною семінарією УПЦ
КП. Розглядається роль і значення Пересопницького Євангелія в
житті народу й церкви, використання духовної літератури і
богослужбових книг у практичній діяльності церкви, духовні
святині літописних і сучасних поселень історичної Волині.
306. Рожко В. Дзвони Божих храмів історичної Волині ХХХ ст. / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2011. – 220 с.
Історія появи церковних дзвонів, найважливіші осередки
людвісарського мистецтва, значення й порядок використання
дзвонів у Богослужінні, найяскравіші зразки церковних дзвіниць –
це теми, які розкриваються у монографії, яку пропонує увазі читача
дослідник Волинського краю – Володимир Рожко.
Ця праця є вагомим внеском у волинезнавчу науку та
розрахована на науковців, викладачів, краєзнавців, широке коло
читачів.
307. Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете
ноокоммуникологии : науч.-практ. пособ. / Г. Н. ШвецоваВодка. – М. : Литера, 2010. – 384 с.
У посібнику розглядаються питання теорії документа з позиції
теорії соціальної комунікації (ноокомунікології): визначення
документа, його функції, якості та ознаки, типологічна класифікація
документа за різними ознаками і т.д.
Книга буде корисною для дослідників в галузі
документознавства, а також викладачів і студентів вищих
навчальних закладів за спеціальностями, які передбачають вивчення
теорії документу, і практичних робітників, пов'язаних із створенням,
збереженням, організацією та використанням документів.
308. Ярмусь С. Моє турботливе слово : до тих, що люблять
Україну всім серцем = Jarmus S. My Troublesome word : To Those
Who Love Ukraine Wholeheartedly / С. Ярмусь. – Вінніпег ; Луцьк
: [б. в.], 2011. – 32 с.
Ім'я доктора Душпасторства, Богословських наук, профессора
о. Степана Ярмуся з Вінніпегу добре відоме не лише в
україномовному, англомовному світі на заході, а й на Волині, в
Україні.
Його наукова розвідка «Моє турботливе слово : до тих, що
люблять Україну всім серцем” – найновіший духовний дарунок
рідному народові на рідних землях і в розсіянні сущих.
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Науково-інформаційне видання
ББК 91.11(4Укр-4Рів)
К 532
Книга Рівненщини 2011 : анотований каталог видань : (з фондів Рівнен.
держ. обл. б-ки) / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. та ред.: Л. Г. Сахнюк ; наук.
ред. О. Л. Промська ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : ФОП Процюк О.В.,
2012. – Вип. 9. – 99 с + іл.
9-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2011» інформує читачів про
щорічні надходження до фонду Рівненської державної обласної бібліотеки видань, випущених на
теренах Рівненщини, а також опублікованих протягом року книг місцевих авторів та видань про
край, що вийшли за межами області.
Каталог містить 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, райони, історію краю, далі – за діленнями таблиць
бібліотечно-бібліографічної класифікації – по галузях знань. Окремими розділами представлені
видання, що продовжуються, неопубліковані видання Рівненської державної обласної бібліотеки
та книги, які вийшли за межами області, але пов’язані з краєм чи є творами місцевих авторів. Для
зручності користування до каталогу створений допоміжний апарат: іменний покажчик,
алфавітний покажчик назв творів, покажчик книжкової продукції області.
У 9-й випуск включено також нотатки одного з партнерів бібліотеки – рівненського
видавця Зеня Олега Михайловича, у яких він поділився своїми думками про видавничі справи
минулого року.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів
державної влади та управління, керівникам бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям,
студентам та всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю.
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