Від укладача
Черговий випуск анотованого каталогу „Книга Рівненщини” представляє книжкову продукцію краю, що надійшла протягом року до обласної книгозбірні.
Обов’язковий місцевий та краєзнавчий примірники - книги, видані на
території Рівненщини, в інших регіонах України, пов’язані з краєм, - є по суті основними джерелами комплектування.
Всього від місцевих видавництв і приватних видавців надійшло в бібліотеку - 328 назв (у 2009 році - 234), що складає 8,5% від загальної кількості
назв надходжень за рік (3859).
Ця цифра свідчить лише про надходження до Рівненської державної
обласної бібліотеки і не є кількісною характеристикою місцевих видань за
рік, адже не всі вони потрапляють до книгозбірні.
Кількість отриманих назв по видавництвах:
82 – НУВГП, 37 – „Волинські обереги”, 36 – видавець Олег Зень, 13 –
„Овід”, 11 – РДГУ, по 10 – „Живое слово” та Рівненська друкарня; по 8 –
Острозька Академія та видавець М. Дятлик; 5 – Костопільська друкарня.
Решта видавництв - від 4 до 1.
Серед отриманих документів - монографії, науково-популярні, довідкові
видання, великий відсоток навчальної літератури з математики, фізики,
техніки, економіки, т. ін., художня література, в т. ч. дитяча, збірники. Є
нотні та образотворчі видання, фотоальбоми тощо.
Співвідношення надходжень у галузевому аспекті майже не змінилось:
як і раніше перважає художня література, книги з техніки, історії та економіки.
Художня та дитяча література – 63 (у 2009 - 51)
Техніка та сільське господарство 42 (35)
Книги історичної тематики, в т.ч. про край – 33 (23)
Економіка - 31 (20)
Природничі науки - 30 (27)
Мистецтво - 19 (16)
Культура. Наука, освіта – 17 (15)
Видання релігійної, духовної тематики – 16 (13)
Політика, політичні науки - 13
Філологія - 7
Бібліографічних видань – 12
Інші галузі представлено 1 - 4 назвами.
Видання, що продовжуються – 36 назв.
З 40 до 50-ти збільшилась кількість книг, які безпосередньо стосуються різних аспектів історії та життя краю.
Нові місцеві видання широко пропагуються через різноманітні
масові заходи, книжкові виставки, рекламну продукцію, повідомлення у
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засобах масової інформації. Тексти творів рівненських авторів розміщуються в електронному варіанті на сайті (on-libr.info). На сайті РДОБ щомісячно
виставляються нові книги в 5 номінаціях для голосування на кращу книгу року.
Так у квітні 2010 року в Залі камерної та органної музики відбулись
урочистості до 70-річчя обласних бібліотек Рівного. До цієї події було приурочено підведення підсумків конкурсу „Книга Рівненщини 2009”.
У травні проведено зустріч з книговидавцями та письменниками Рівненщини, присвячену Дню працівників видавництв, поліграфії, книгорозповсюдження. У рамках заходу була організована виставка «Книга Рівненщини 2009» та презентація анотованого каталогу видань книг 2009 року.
Відбулася автограф-сесія з письменниками, книги яких стали переможцями
обласного щорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини».
Також було презентовано біобібліографічний покажчик «В усі віки найважча ноша - Слово», виданий РДОБ до 70-річчя від дня народження письменника Євгена Шморгуна.
Проведено вечір-зустріч з переможцем обласного конкурсу «Краща
книга Рівненщини – 2009» О. Прищепою.
На поетичних читаннях „Пам’яті Валер’яна Поліщука” звучали вірші у
авторському виконанні Ганни Лимич-Войнарович, Євгена Цимбалюка, Миколи Берези, Юлії Бундючної, Неоніли Диб’як. Літератора Рівненщини Миколу
Пшеничного за книгу «Душа» було відзначено обласною літературною
премією ім. Валер’яна Поліщука
Було проведено ряд презентацій нових книг, виданих у Рівному, а саме:
Наталія Тарасевич, Лариса Костюк «Георгій Косміаді: життя і творчість у
документах»; Ірина Куліш-Лукашевич «Поиски и находки»; Улас Самчук
«Кулак» та багато інших.
Вже традиційними у бібліотеці стали щорічні книжкові ярмарки, на
яких представлено друковану продукцію видавництв Рівненщини.
Інформація про книги виставляється на сайт книгозбірні
(http://libr.rv.ua.) Тексти творів рівненських авторів розміщуються в електронному варіанті на сайті (on-libr.info).
Отримати включені в каталог видання можна, відвідавши Рівненську
державну обласну бібліотеку за адресою: м. Рівне, пл. Короленка, 6.
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
1. Зареєстрований ринок праці Рівненської області (2001 – 2009
рр.) : аналіт.-стат. зб. / Рівнен. обл. центр зайнятості. – Рівне, 2010. – 132 с.
Статистично-аналітичний збірник містить матеріали, що характеризують стан ринку праці Рівненської області в динаміці за 2001-2009 роки, і є
джерелом одержання надійної інформаційно-аналітичної бази для оцінки та
прогнозу ситуації на ринку праці, розробки та оцінки ефективності заходів
сприяння зайнятості населення, стану надання соціальних послуг безробітним
з метою прийняття виважених рішень щодо регулювання ринку праці.
Історія краю
2. Булига О. Поєднанні Волинню : іст.-краєзн. нариси : кіносценарій / О. Булига. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 232 с.
У книзі зібрані матеріали, опубліковані протягом 1992-2009 років у місцевих, всеукраїнських періодичних виданнях та наукових збірниках. Нариси
стосуються різноманітних сторінок діяльності визначних діячів волинського
краю, штрихи до історичних портретів яких намагався відобразити автор.
Представлений кіносценарій відтворює «мандрівки» створеного на Волині у
середині XVI ст. Пересопницького Євангелія.
Видання зацікавить усіх небайдужих до історії рідної землі.
3. Висоцьк : із глибини віків до сьогодення : вид. 2-е, переробл. /
упоряд. та ред. : Г. Якута, Н. Рожко, А. Романович. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 232 с. : іл.
До перевидання книги „Висоцьк...” внесені зміни і доповнення,
пов’язані з зауваженнями і відгуками, що надійшли від височан та інших читачів першого видання. Враховані також зміни в житті Висоцька за минулі
роки. Зокрема у видання увійшли історична довідка про Висоцьк Едварда Руліковського, спогади Гітл Фіалкової про події, що сталися у Висоцьку 9 вересня 1942 року, матеріали дослідження учнів Висоцького шкільного лісництва
про ландшафтний державний заказник «Почаївський», розповідь про найстаріші дерева та ліси Висоцька, про шкільне лісництво та ін.
4. Волинь історична : зб. наук. ст. / ред. кол. : М. І. Григорук (голова) [та ін.]. – Рівне : РОО САУ, 2010. – 120 с.
Збірник містить статті науковців, у яких висвітлюється розвиток
архівної справи, міжнародні контакти спеціалістів Державного архіву Рівненської області. Подано уривок із книги українського історикакраєзнавця Волині та церковного діяча XIX ст. Миколи Теодоровича «Історико-статистичний опис церков і приходів Волинської Єпархії», присвячений Острозькому уїзду. Актуальною в нинішніх умовах є стаття
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про Рівненського бурмістра та перший лікувальний санаторій у Гуті Степанській. Надзвичайно пізнавальними є публікації про Пересопницю, Підборецький Дубовецький монастир та інш.
5. Карп'юк А. М., Захожа Н. М. Ставок: село на сторінках історії.
: іст.-краєзн. вид. / А. М. Карп'юк, Н. М. Захожа. – Костопіль : Костопіл.
друк., 2010. – 76 с.
У книзі на основі архівних джерел, спогадів учасників подій і старожилів розповідається про історію села Ставок Костопільського району Рівненської області від сивої давнини до сьогодення. Історико-краєзнавчий нарис розрахований на широке коло читачів, зокрема на тих, хто хоче більше
знати про минуле рідного краю.
6. Кузьмін Ю. Гощанщина в іменах / Ю. Кузьмін. – Рівне : О.
Зень, 2009. – 320 с.
У довіднику вперше зібрані 450 життєписів людей, так чи інакше
пов’язаних з Гощанським районом Рівненської області. Це давні дідичі (володарі) сіл і містечок, шляхетські (дворянські) роди, до яких вони належали,
священнослужителі, учасники комуністичного та національного руху, відомі письменники, науковці, артисти, політики тощо. Книга містить багатий
різноплановий історичний та краєзнавчий матеріал, починаючи з XI століття.
Для вчителів-істориків, краєзнавців, школярів, студентів
7. Кулиш-Лукашевич И. В. Поиски и находки : из истории русского движения на Волыни в 20 – 30-х гг. / И. В. Кулиш-Лукашевич ;
лит. ред. О. Качмарский. – Ровно : Гедеон Принт, 2010. – 226 с.
Ірина Всеволодівна Куліш-Лукашевич – літературознавець за фахом
– викладала історію літератури, історію мистецтва, етику, педагогіку в Рівненському музичному училищі (1956 – 1997 рр.). З 2000 року займається
краєзнавством. Друкувала статті краєзнавчої та морально-етичної тематики
в різних виданнях: „City life” (Луцьк), „Єпархіальний вісник” (Рівненська та
Острозька єпархії), „Литературная учеба” (Москва), „Вчені записки Рівненського краєзнавчого музею” та багатьох інших. У збірниках Рівненського
інституту слов'янознавства надруковані матеріали дослідження творчості А.
Кондратьєва. Учасник „Кондратьевских чтений” 2006 – 2008 рр. у Рівному,
учасник Неплюєвської міжнародної конференції у Сумах 2009 р.
Матеріали вищевказаних публікацій лягли в основу мемуарних нарисів збірника „Поиски и находки”.
8. Мельничук А. Г. Села Гощанщини у дослідженні Миколи Теодоровича „Історико-статистичний опис церков та парафій Волинської
єпархії” (1888 р.) : іст.-краєзн. вид. / А. Г. Мельничук. – Рівне : О. Зень,
2010. – 98 с.
У книзі зроблено спробу перекладу на українську мову та систематизації розповіді про села, що колись відносилися до Рівненського
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та Острозького повітів Волинської губернії, які тепер складають Гощанський
район.
Книга розрахована на вчителів історії, учнів шкіл, краєзнавців та всіх,
хто цікавиться історією рідного краю.
9. Михальчук Ю. Мізоч : трагічні сторінки історії : 1939 – 1955 /
Ю. Михальчук. – Рівне : О. Зень, 2010. – 254 с.
Дослідження розкриває трагічні й водночас героїчні сторінки Другої
світової війни та її відлуння в історії Мізоча (1939 - 1955 рр.). В основу написання лягли архівні дані, наукові джерела, розповіді очевидців подій.
Книга – свідчення злочинності по відношенню до українства як німецького нацизму, так і радянського тоталітаризму. Ця наукова праця – пам'ятник тим, хто високою ціною відстояв свободу, незалежність, волю власної
держави, хто боровся на фронтах війни та в повстанському підпіллі.
Адресується історикам, краєзнавцям, національно-свідомим громадянам – усім, хто хоче пізнати власну історію. Книга стане актуальною для учнів, студентів, учителів, викладачів краєзнавчих дисциплін.
10. Пошукові роботи в урочищі Гурби (2002 – 2009 рр.) : підсумк.
звіт / Рівнен. обл. рада ; Рівнен. обл. держ. адміністрація ; Рівнен. обл.
краєзн. музей ; Відділ Ін-ту дослідів Волині. – Рівне : О. Зень, 2009. – 200
с.
Битва під Гурбами 1944 року між загонами УПА та Внутрішніми військами НКВС давно стала об’єктом наукових досліджень. Про неї написано
чимало історичних та краєзнавчих нарисів, статей, повідомлень у пресі. Але
мало хто знає, наскільки складно було отримати та узагальнити матеріальні
докази. Пропоноване видання демонструє процес «із середини», тобто підготовку, перебіг і узагальнення матеріалів експедицій в урочище Гурби. Про
пошук решток загиблих, самі поховання, зібрання спогадів, аналіз архівних
досліджень, публікації, т.ін. – до вашої уваги в цьому виданні.
11. Святе, як хліб, село моє : добірка ст. і нарисів про село Липки
Гощан. р-ну / упоряд. Н. І. Шишко. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 72 с.
Про історію та сьогодення села Липки, що на Рівненщині. Про його
щирих та працелюбних жителів, які з любов'ю відносяться до минулого рідного села та будують його майбутнє.
12. Солдатюк М., Пшенична Л. Мирогоща : іст.-краєзн. есе / М.
Солдатюк, Л. Пшенична. – Дубно : Дубен. друк., 2009. – 256 с.
Книга розповідає про історію, сьогодення та людей села з мирною і гарною назвою – Мирогоща. Читач має чудову нагоду пройти його історичними шляхами, де переплелися долі, легенди, факти, спомини, цінності і дріб'язки, відкриття і втрати, замовчуване і явне.
13. Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Л. Сніжко. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 60 с.
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У збірнику подано матеріали науково-практичної конференції "Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся", яка проходила 14 травня 2009 року.
14. Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини – далека і близька. – 2-е
вид., доп. / Чеслав Хитрий. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 416 с.
Автор 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.
м. Рівне
15. Місто дивної долі : Рівне очима хроністів та письменників :
дайджест / ред.-упоряд., коректор Л. Рибенко. – Рівне : Волин. обереги,
2009. – 72 с. : іл.
Видавці дайджесту ставили за мету простежити історію та становлення міста Рівного, використовуючи текстові та ілюстративні матеріали – свідчення хроністів та письменників.
У виданні містяться документальна інформація про м. Рівне, уривки з
творів письменників-класиків та сучасних рівненських авторів, а також архівні фото та світлини сучасного міста.
***
16. Рівне на межі тисячоліть : відеофільм [Електронний ресурс] /
Управління культури і туризму ; відп. за вип. А. Ткачук. – Рівне : Студія
ОСД, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Системні вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 98/Me/2000/XP/2003/. – Назва
з титул. екрану.
Рівне – старовинне місто на північному заході України з багатою 725річною історико-культурною спадщиною, традиціями та мальовничою природою. Відеофільм знайомить глядача із стародавнім та вічно молодим містом Рівним, з його минувшиною та сьогоденням, відкриє чарівний куточок
Поліського краю.
Природничі науки.
17. Катастрофи в надрах і географічні способи їх прогнозування /
Е. І. Черней , Я. Б. Олійник, А. Д. Калько, М. М. Мельничук. – Рівне : О.
Зень, 2010. – 104 с.
В книзі обґрунтований спосіб прогнозування катастроф, які виникають
в надрах, що пов'язано із зв'язком вуглеводневих геологічних формацій з планетарними процесами і космічними явищами.
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Наведено найбільш розповсюджені гіпотези щодо проблем Тунгуського метеориту та Бермудського трикутника. Подано теоретичні і практичні
шляхи вирішення прикладних завдань, пов'язаних з попередженням стихійних природних явищ.
Книга рекомендована викладачам, працівникам НДІ і студентам географічних, геологічних, астрономічних та гірничих вузів і кафедр, широкому
читацькому загалу.
Охорона довкілля
18. Довкілля Рівненщини : доповідь про стан навколиш. природ.
середовища в Рівнен. обл. у 2008 р. / Держ. упр. охорони навколиш. природн. середовища в Рівнен. обл. ; за ред. П. Д. Колодича, В. І. Чуба. – Рівне : В. А. Олейник, 2009. – 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.
19. Троцюк Т. П. Німецька мова для екологів : навч. посіб. / Т. П.
Троцюк. – Рівне : НУВГП, 2009. - 174 с.
Посібник призначено для студентів ВНЗ за напрямом підготовки
"Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".
Кожен із 6 розділів містить тексти екологічного профілю німецькою
мовою з поясненням основних слів, словосполучень і термінів українською, а
також лексико-граматичні вправи, які служать для закріплення активного
словникового запасу та засвоєння граматичного матеріалу.
Фізико-математичні науки.
Математика
20. Антонюк Р. А. Вища математика : навч.-метод. посіб. / Р. А.
Антонюк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 42 с.
Посібник містить загальний інформаційний блок, тематичний план дисципліни, робочу програму, рекомендації щодо вивчення курсу, запитання
для самоконтролю, зразки модульних контрольних робіт, методичні поради і
завдання до виконання типових розрахунків, контрольних робіт студентами
заочної форми навчання, питання для підготовки до екзамену і список рекомендованої літератури.
Розрахований на студентів напряму підготовки „Агрономія” і „Водні
біоресурси та аквакультури”.
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21. Антонюк Р. А. Довідник з математики : навч. посіб. / Р. А. Антонюк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 247 с.
Довідник містить основні розділи елементарної математики, а також
елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, вступ до математичного
аналізу, диференціальне та інтегральне числення функції однієї та кількох
змінних, звичайні диференціальні рішення, ряди, елементи теорії поля. Теоретичний матеріал проілюстрований достатньою кількістю розв'язаних задач і
вправ.
Довідник розрахований на учнів, студентів, аспірантів, інженерів, всіх,
хто цікавиться математикою і проводить математичні розрахунки.
22. Брушковський О. Л. Вища математика : навч. посіб. / О. Л.
Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2010. – 144 с.
Посібник містить робочу програму, методичні рекомендації до вивчення курсу і виконання контрольної роботи з вищої математики, довідковий матеріал, зразок виконання контрольної роботи, 30 варіантів індивідуальних завдань, питання для підготовки до захисту контрольної роботи, тестові завдання та список рекомендованої літератури.
23. Брушковський О. Л. Вища математика : диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Елементи теорії поля : Ч. 3
: Європейська кредитно–трансферна система : навч. посіб. / О. Л. Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2010. – 156 с.
Посібник містить тематичний план та розподіл навчального часу за
структурою дисципліни, робочу програму, методичні рекомендації до вивчення курсу, питання для самоконтролю, методичні поради до виконання
модульних контрольних робіт, завдання для індивідуальної роботи, тексти
контрольних робіт, методичні поради до їх виконання, питання і тестові завдання для підготовки до іспиту та список рекомендованої літератури.
Для студентів ІІ курсу напрямку підготовки 6.060101 „Будівництво”
(ІІІ семестр).
24. Власюк А. П., Мартинюк П. М. Чисельне розв'язання задач
консолідації та фільтраційного руйнування ґрунтів в умовах тепломасопереносу методом радіальних базисних функцій : монографія / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 277 с.
В монографії досліджено процеси консолідації ґрунтів та їх контактного розмиву з урахуванням фільтрації сольових розчинів в неізотермічних
умовах. Побудовано математичні моделі даних процесів, які досліджено з використанням безсіткового чисельного методу радіальних базисних функцій.
Наведені чисельні експерименти засвідчили можливість значного впливу переносу тепла та масопереносу солей на процеси фільтраційної консолідації та
контактного розмиву ґрунтових масивів. Проведено порівняння сіткових методів на прикладі задач фільтраційної консолідації.
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25. Крівцов В. В., Дєєв С. С. Нарисна геометрія : контрольні запитання та відповіді : навч. посіб. / В. В. Крівцов, С. С. Дєєв. – Рівне :
НУВГП, 2010. – 162 с. : іл.
У навчальному посібнику наведено контрольні запитання та відповіді
на них з курсу нарисної геометрії. Аналіз, співставлення правильних та неправильних відповідей допоможе студентам глибше опанувати теоретичні
положення курсу нарисної геометрії і оволодіти навичками розв'язування задач.
26. Мартинюк П. М., Федорчук Н. А. Теорія систем та математичне моделювання : навч. посіб. / П. М. Мартинюк, Н. А. Федорчук. – Рівне
: НУВГП, 2010. – 225 с.
У навчальному посібнику викладено вступ до теорії математичного
моделювання. Перша частина містить вступ до теорії систем та класифікації
їх математичних моделей. В другій частині висвітлено теми щодо побудови
математичних моделей конкретних систем – від моделей руху рідини в пористих середовищах до математичних моделей систем масового обслуговування.
Призначено для студентів за напрямом підготовки 6.040301 – „Прикладна математика”.
27. Мізюк В. Г. Вища математика : навч. посіб. / В. Г. Мізюк. – Рівне : НУВГП, 2009. – 212 с.
Зміст глав навчального посібника і їх послідовність відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни „Вища математика", яка розроблена на
кафедрі вищої математики НУВГП доцентами О.Л. Брушковським, В.Г. Мізюком, Я.І. Ярмушем і рекомендована до видання Президією науковометодичної комісії напряму 6.060101 "Гідротехніка (водні ресурси)" Міністерства освіти і науки України.
28. Слюсарчук Л. М. Вища математика : елементи лінійної алгебри
та аналітичної геометрії. Вступ в математичний аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної : навч. посіб. Ч. 1. Європейська кредитнотрансферна система / Л. М. Слюсарчук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 95 с.
Посібник містить робочу програму дисципліни „Вища математика”, методичні рекомендації до вивчення змістовних модулів, план лекційних та практичних занять, контрольні тестові програми, контрольні вправи, список рекомендованої літератури.
29. Тадеєв П. О., Міськова Н. М. Математична освіта в Україні наприкінці XIX - на початку XX століття / П. О. Тадеєв ; Н. М. Міськова. – Рівне : О. Зень, 2010. – 208 с. : іл. ; табл.
У навчальному посібнику розглянуто основні засади змісту початкової
математичної освіти, проаналізовано навчальні плани, програми та підручники
з математики, якими користувалися у початкових школах наприкінці XIX – на початку XX століття у різних регіонах України.
13

Посібник рекомендовано для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.
30. Тимейчук О. Ю. Математичні моделі та оптимізація тепломасообміну : навч. посіб. / О. Ю. Тимейчук – Рівне : НУВГП, 2010. – 50 с.
Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, відомості про лабораторні заняття, модулі перевірки
знань, тренінгові тестову програму, контрольні вправи, рекомендації щодо
самостійної роботи, завдання та порядок виконання розрахункової роботи,
термінологічний словник, список рекомендованої літератури.
Для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.050601 „Теплоенергетика”,
а також буде корисний спеціалістам, магістрам і аспірантам, які працюють у
цій галузі.
Фізика
31. Бялик М. В. [та ін.]. Загальна фізика. Ч. 1 : інтерактивний
комплекс навч.-метод. забезпечення / М. В. Бялик [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2009. – 396 с.
Навчально-методичний комплекс «Загальна фізика» містить типову
програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лабораторних знань,
тематику, список рекомендованої літератури.
Може бути корисним при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами всіх
інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
32. Загальна фізика. Ч. 2 : інтерактивний комплекс навч.-метод.
забезпечення / за ред. Д. І. Олексина, В. Ф. Орленка. – Рівне : НУВГП,
2009. - 457 с.
Навчально-методичний комплекс «Загальна фізика» містить типову
програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лабораторних занять,
тематику самостійної та індивідуальної роботи, тренінгову тестову програму, список рекомендованої літератури. Буде корисним при самостійному
вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального
процесу студентами всіх інженерно-технічних спеціальностей ВНЗ.
Хімія
33. Боднарук Ф. М. Загальна і неорганічна хімія. Ч. 2 (хімія елементів) : навч. посіб. / Ф. М. Боднарук. – Рівне : НУВГП, 2009. - 286 с. :
іл.
Розглянуто властивості елементів та утворених ними простих
речовин та сполук, а також закономірності їх зміни в підгрупах та
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періодах періодичної системи на основі будови їх атомів, молекул, кристалів,
природи хімічних зв'язків та міжмолекулярної взаємодії. Коротко описано
знаходження елементів у природі, способи добування та напрями застосування їх простих речовин та найважливіших сполук.
Для студентів природничих, інженерно-технічних та технологічних
спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також
студентів хіміко-технологічних та хімічних спеціальностей та викладачів хімії.
34. Боднарук Ф. М. Органічна хімія : навч. посіб. / Ф. М. Боднарук.
– Рівне : НУВГП, 2010. – 185 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочі програми для напрямів 6.090101 „Агрономія” та 6.06101 „Будівництво”, стисло викладений навчальний матеріал дисципліни, поділений на змістові модулі і теми, питання
та вправи для самоконтролю, методичні рекомендації до самостійної роботи;
приклади відповідей на типові питання для модульних контрольних робіт,
список рекомендованої літератури.
35. Манековська І. Є. Хімія : навч. посіб. / І. Є. Манековська. – Рівне : НУВГП, 2010. – 250 с.
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Хімія” буде корисним і необхідним при самостійному вивченні дисципліни студентами-будівельниками в умовах кредитно-модульної системи
організації навчального процесу.
36. Турчин П. Ф. Фізична та колоїдна хімія : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / П. Ф. Турчин. – Рівне : НУВГП, 2009. 269 с.
37. Турчин П. Ф. Фізична та колоїдна хімія з основами фізичної
хімії високомолекулярних сполук : навч.-метод. посіб. / П. Ф. Турчин. –
Рівне : НУВГП, 2010. – 264 с.
Навчально-методичний посібники складаються з розділів, в яких подано типову програму, повний обсяг теоретичного матеріалу, тематику лабораторних робіт, методичні вказівки до виконання розрахункової роботи, запитання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної і розрахункової роботи.
Посібник розроблено на основі сучасної хімічної літератури, ілюстровано схемами, таблицями, рисунками, діаграмами, рівняннями реакцій.
Видання призначено для студентів напряму «Агрономія». Буде корисним студентам, аспірантам, науковим працівникам, фахівцям біологічного
профілю.
Науки про землю.
38. Веремеєнко С. І., Трушева С. С. Моніторинг ґрунтів : навч.
посіб. / С. І. Веремеєнко, С. С. Трушева. – Рівне : НУВГП, 2010. - 227 с.
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Наводяться основні положення вчення про ґрунтовий моніторинг та
його види. Розглядаються різновиди антропогенної деградації ґрунтів, методи
ґрунтового моніторингу, способи нормування якості ґрунтів, організація
ґрунтового моніторингу в Україні, результати його проведення та перспективи розвитку.
Посібник відповідає затвердженій робочій програмі навчальної
дисципліни "Моніторинг якості ґрунтів" та призначений для студентів
агрономічних,
екологічних
спеціальностей,
аспірантів,
наукових
співробітників.
Геодезія
39. Панчук Ю. М., Янчук О. Є. Лабораторний практикум з інженерної геодезії : навч. посіб. / Ю. М. Панчук, О. Є. Янчук. – Рівне : НУВГП,
2010. - 134 с.
У навчальному посібнику наведено основні відомості про лабораторні
роботи і загальні вказівки щодо їх виконання, рішення типових задач за топографічною картою, вказівки з визначення площ контурів на планах і картах,
будова і перевірки сучасних геодезичних приладів. Посібник містить практичні вказівки з побудови планового і висотного знімального обґрунтування,
виконання топографічних знімань різними методами тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки „Будівництво", „Архітектура", „Гідротехніка (водні ресурси)",
може стати у пригоді для студентів, які навчаються за напрямом „Гірництво".
40. Романчук С. В., Мальчук М. П. Будова, перевірки, дослідження
геодезичних приладів та робота з ними : навч. посіб. / С. В. Романчук, М.
П. Мальчук. – Рівне : НУВГП, 2009. - 166 с.
В посібнику наведена послідовність вивчення будови, перевірок, дослідження геодезичних приладів та робота з ними. Викладені основні правила
ставлення до геодезичних приладів і догляд за ними. Подано методичні вказівки щодо будови приладів, їх перевірок та дослідження, а також роботи з ними. Міститься велика кількість рисунків та фотографій.
Призначено для студентів будівельних спеціальностей і спеціальності
„Землевпорядкування та кадастр" при вивченні курсу „Інженерна геодезія" та
„Геодезія" і буде корисним фахівцям будівельного та землевпорядного профілю.
41. Черняга П. Г., Бялик I. M., Янчук P. M. Супутникова геодезія :
навч.-метод. посіб. / П. Г. Черняга [та ін.] – Рівне : НУВГП, 2009. - 150 с.
Навчально-методичний посібник містить типову програму, опорний
конспект лекцій, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт, тренінгову тестову програму, список рекомендованої літератури та може
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бути корисним при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитномодульної організації навчального процесу студентами напряму 6.080101
"Геодезія, картографія та землеустрій"
42. Черняга П. Г., Дмитрів О. П., Стахів Я. А. Геодезія. Ч. 1 : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / П. Г. Черняга, О. П.
Дмитрів, Я. А. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2009. – 296 с.
Навчально-методичний комплекс містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем і виконання лабораторних робіт, порядку виконання та оформлення розрахунковографічних робіт і самостійної роботи студентів, контрольні питання і тестову
програму, список рекомендованої літератури, яка може бути використана при
самостійному вивчені навчальної дисципліни в умовах кредитно-модульної
організації навчального процесу.
Біологічні науки.
43. Володимирець В. О. Ботаніка : інтерактивний комплекс навч.метод. забезпечення / В. О. Володимирець. – Рівне : НУВГП, 2010. - 209 с.
Навчально-методичний комплекс включає робочу програму, методичні
рекомендації до вивчення всіх тем змістовних модулів, тематику індивідуальної роботи, матеріал для самостійної роботи, завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, дворівневі тестові й творчі завдання для перевірки засвоєння теоретичних знань лекційного курсу та
вмінь практичного характеру, список інформаційних джерел, що є складовими компонентами при вивченні дисципліни "Ботаніка" студентами професійного спрямування "Агрохімія та ґрунтознавство", а також студентами інших
спрямувань напряму підготовки "Агрономія".
44. Лико Д. В., Шклярук Л. В. Біологія : навч.-метод. посіб. (за вимогами кредитно-модульної системи) / Д. В. Лико, Л. В. Шклярук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 264 с.
Посібник (за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу) для студентів спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.
Екологія
45. Волкова Л. А. Природокористування : навч. посіб. / Л. А.
Волкова. – Рівне : НУВГП, 2010. – 172 с.
Посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення
окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної роботи,
методичні розробки, тестову програму, список рекомендованої літератури, для самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно17

модульної організації навчального процесу студентами напряму 6.040106
„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.
46. Волкова Л. А. Рекультивація земель : навч. посіб. / Л. А. Волкова. – Рівне : НУВГП, 2010. – 172 с.
Викладено науково-теоретичні, організаційні та правові засади рекультивації порушених земель, основні напрями та етапи рекультивації, землювання малопродуктивних земель, проведення рекультивації водогосподарського, лісогосподарського напряму, відтворення родючості порушених земель
при капітальному ремонті та аваріях на трубопроводах. Наведено методичні
рекомендації до виконання практичних завдань.
Посібник рекомендовано для студентів ВНЗ напрямів підготовки
"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Гідротехніка (водні ресурси)" і працівників проектних організацій.
47. Клименко М. О., Клименко Л. В. Вступ до фаху : навч. посіб. /
М. О. Клименко, Л. В. Клименко. – Рівне : НУВГП, 2010 – 286 с.
У посібнику розглянуті засади формування системних уявлень про
свою професію, майбутню діяльність, шляхи досягнення професійної
досконалості, про роль нормативних дисциплін у формуванні майбутнього
фахівця, отримання початкових умінь щодо прийняття самостійних рішень.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів
спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування".
48. Клименко М. О., Прищепа А. М. Практикум з радіоекології :
навч. посіб. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа. – Рівне : НУВГП, 2010. –
220 с.
У навчальному посібнику викладено методи та методики радіоекологічних досліджень. Особливу увагу приділено вимогам роботи в радіаційних
лабораторіях, нормам радіаційної безпеки, визначенню радіоактивного забруднення довкілля, дослідних зразків за допомогою приладів радіологічного
контролю. Розглянуто питання прогнозування рівня забруднення сільськогосподарської, лісової продукції в умовах радіаційного забруднення.
Посібник призначено для студентів спеціальності „Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.
49. Сацюк І., Гуйдаш М. У поході за збереження довкілля / І. Сацюк, М. Гуйдаш. – Рівне : [б. в.], 2009. – 142 с.
Автори розкривають багатопланову діяльність Рівненської обласної
організації Українського товариства охорони природи по збереженню і захисту навколишнього середовища.
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Техніка
50. Бабич B. C., Караван В. В., Зінчук М. С. Проектування кам'яних і армокам'яних конструкцій : навч. посіб. / Нац. ун-т водного госп-ва
та природокористування ; В. С. Бабич [та ін.] ; за ред. С. М. Бабича. – Рівне : НУВГП, 2010. – 196 с.
Висвітлені основні фізико-механічні характеристики кам'яної кладки,
основні положення розрахунку кам'яних і армокам'яних елементів при різних
видах навантажень, наведені основи проектування кам'яних і армокам'яних
конструкцій цивільних і промислових будівель відповідно до чинних норм.
Навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямом «Будівництво».
51. Бордюженко О. М. Основи термодинаміки, теплотехніки та теплотехнічне обладнання. Ч. 2 Процеси сушіння, випалу і плавління. Теплова обробка виробів з бетону і залізобетону : навч.-метод. посіб. / О. М.
Бордюженко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 230 с.
Навчальний посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно-трансферної системи навчального процесу студентами ВНЗ, які навчаються за напрямом 6.060101 „Будівництво”.
52. Гнєушев В. О. Брикетування торфу : монографія / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; В. О. Гнєушев. – Рівне :
НУВГП, 2010. – 167 с.
У монографії розглянуті всі процеси брикетування торфу від підготовки сировини до складування готової продукції і організації її збуту. Науково
обґрунтовані можливі напрямки підвищення ефективності брикетного виробництва. Книга призначена для науковців, фахівців галузі та студентів, які навчаються розробці торфових родовищ та переробці торфу.
53. Гнєушев В. О. Вентиляція і пневматичний транспорт : навч.
посіб. / В. О. Гнєушев. – Рівне : НУВГП, 2010. – 138 с.
У посібнику розглянуто теоретичні засади руху чистого повітря і аеродинамічні властивості матеріалу, що транспортується. Наведено відомості
про загальну будову та найважливіші елементи вентиляційних та аспіраційних систем, їх функціонування та розрахунок. Розглянуто стаціонарні та мобільні пневмотранспортні системи вітчизняного і зарубіжного виробництва.
Кожний розділ містить засоби контролю засвоєння навчального матеріалу, а
також завдання для самостійної роботи студента з вивчення даного предмета.
Наведено методики і приклади розрахунку вентиляційної і пневмотранспортної систем.
54. Гончарук О. М., Стрілець В. М., Шинкаренко І. Т. Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби на транспорті : навч. посіб. / О. М. Гончарук [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2010. – 205
с.
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Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, контрольні питання перевірки
знань, тренінгову тестову програму, рекомендації щодо індивідуальної роботи, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Посібник
може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу студентами напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».
Висвітлені основні фізико-механічні характеристики
55. Грицан С. В. Металознавство і зварювання : інтерактивний
комплекс навч.-метод. забезпечення / С. В. Грицан. - Рівне: НУВГП, 2009.
- 78 с.
Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки
щодо вивчення окремих тем, плани лабораторних занять, тематики самостійної і індивідуальної роботи, тренінгову тестову програму, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, які можуть бути корисними при
самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації
навчального процесу студентами за професійним спрямуванням «Технологія
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» вищих навчальних закладів.
56. Гурин В. А., Євреєнко Ю. П. Гідроаеродинамічні машини та
насосні станції: конструкції, експлуатація, надійність : слов.-довід. / В. А.
Гурин, Ю. П. Євреєнко. – Рівне : НУВГП, 2008. - 186 с.
Розглянуто конструкції та принцип дії насосів, вентиляторів, компресорів та гідравлічних турбін. Дана методика розрахунку режиму роботи насосів та їх висотного розташування. Висвітлено конструкції водозабірних, рибозахисних та водовипускних споруд. Наведено конструкції зрошувальних,
водопровідних, осушувальних, водовідвідних насосних станцій та насосних
станцій для закритих зрошувальних мереж. Розглянуто питання надійності
техніки та експлуатації насосних станцій.
Розраховано на студентів ВНЗ за напрямом підготовки „Гідротехніка
(водні ресурси)", наукових працівників, інженерів водогосподарського будівництва.
57. Гурин В. А., Хайтул Н. В. Технологія ремонтноексплуатаційних робіт : навч. посіб. / В. А. Гурин, Н. В. Хайтул. – Рівне :
НУВГП, 2010 – 245 с.
Посібник спрямований на здобуття знань та умінь випускниками ВНЗ
при виконанні виробничих функцій і вирішення типових завдань діяльності
відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів напряму
підготовки 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”.
Наведено методичні рекомендації щодо вивчення теоретичного курсу
та питань виробничого характеру, які вирішуються фахівцями у виробничій
діяльності під час проведення ремонтно-експлуатаційних робіт на меліоративних системах.
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Посібник призначений для студентів та фахівців водогосподарських
організацій.
58. Жомирук Р. В., Маланчук Є. З. Основи автоматизації гірничого
виробництва : навч. посіб. / Р. В. Жомирук, Є. З. Маланчук. - Рівне:
НУВГП, 2009. - 373 с.
Навчальний посібник складається із восьми розділів, в яких наведено
відомості про елементи автоматики, їх статичні та динамічні характеристики.
Розглянуто технічні та технологічні особливості систем автоматизації гірничого виробництва. Подано головні схеми автоматизації процесів та машин,
апаратура керування електроприводами. Наведено досвід застосування схем
автоматизації для технологічних процесів свердловинного гідровидобутку,
рудопідготовки, сушильних установок, процесів збагачення, згущення, флотації, сепарації.
Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Основи автоматизації гірничого виробництва» та призначений для студентів
ВНЗ за напрямом підготовки «Гірництво» спеціальності 8.090301 «Розробка
родовищ корисних копалин».
59. Зима Т. І., Хлапук М. М. Гідротехнічні споруди : навч. посіб. /
Т. І. Зима, М. М. Хлапук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 211 с.
Навчальний посібник містить робочу програму, стисло викладений навчальний матеріал дисципліни, що поділений на змістові модулі, теми занять,
плани практичних занять і лабораторних робіт, завдання та порядок виконання курсового проекту, список рекомендованої літератури, термінологічний
словник.
60. Кім Є. К., Пікула М. В. Технологія конструкційних матеріалів і
матеріалознавство : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення
дисципліни / Є. К. Кім, М. В. Пікула. – Рівне : НУВГГІ, 2010. – 153 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, вказівки
щодо самостійного вивчення окремих тем, плани лабораторних робіт, тематику самостійної роботи, список рекомендованої літератури, які будуть корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної
системи організації навчального процесу студентами напрямів 6.050503
„Машинобудування", 6.070106 „Автомобільний транспорт"
61. Климов С. В. Експлуатація і обслуговування машин : навч. посіб. / С. В. Климов. – Рівне : НУВГП, 2010. – 2010. – 218 с.
Навчальний 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”.
Наведено робочу програму дисципліни, методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу та до виконання лабораторних робіт практичного
характеру з питань організації і технології технічного обслуговування машин
та обладнання.
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Для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму „Машинобудування”
62. Климук А. С. Транспорт і шляхи сполучень : інтерактивний
комплекс навч.-метод. забезпечення дисципліни / А. С. Климук. – Рівне :
НУВГП, 2009. - 55 с.
Розглянуто структуру транспортної мережі і характеристики окремих
видів транспорту. Викладено основні питання проектування, будівництва і
експлуатації транспортних гідротехнічних споруд. Відповідає нормативній
програмі та вимогам кредитно-модульної системи організації навчального
процесу.
Для студентів напряму „Будівництво" ВНЗ III - IV рівнів акредитації.
63. Ліпянін В. А. Інженерна підготовка міських територій : навч.
посіб. / В. А. Ліпянін. – Рівне : НУВГП, 2010. – 143 с.
63а. Ліпянін В. А. Інженерний благоустрій міських територій : навч. посіб. / В. А. Ліпянін. – Рівне : НУВГП, 2010. – 159 с.
У посібниках містяться робочі програми, викладено навчальний матеріал дисциплін, що поділений на змістовні модулі та теми, питання для самоконтролю з кожної теми, методичні рекомендації до практичних занять, списки рекомендованої літератури.
Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки 0921 „Будівництво” за спеціальністю 7.092103, 8.092103 „Міське будівництво і господарство”.
64. Маковський А. М., Філіпович Ю. Ю. Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики : навч. посіб. / А. М. Маковський, Ю. Ю.
Філіпович. – Рівне : НУВГП, 2010. – 130 с. : іл.
Наведено опис ресурсів поновлювальних і непоновлювальних (альтернативних) джерел енергії, розглянуто способи та методи їх добування, використання і перетворення в електроенергію та її транспортування до споживачів. Значна частина посібника присвячена способам використання гідравлічної енергії.
Призначений студентам ВНЗ, які навчаються за галуззю знань 0506 –
„Енергетика та енергетичне машинобудування” за напрямом підготовки
6.060101 „Будівництво” (професійне спрямування „Гідротехнічне будівництво”).
65. Малащенко В. О., Матвіїв Б. Т. Спеціальні нарізеві з'єднання :
монографія / В. О. Малащенко, Б. Т. Матвіїв. – Рівне : НУВГП, 2010. - 76
с.
У монографію включено теоретичні основи аналізу існуючих нарізевих з'єднань, алгоритми створення та результати досліджень нових нарізевих
з'єднань з підвищеним самогальмуванням. Синтезовано щільно-міцне нарізне
з'єднання, що захищено патентом України на винахід, з обґрунтуванням його
основних геометричних, силових і міцнісних параметрів.
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Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, які
спеціалізуються у галузі розрахунків і проектування нарізевих з'єднань. Може
використовуватися у навчальному процесі студентами, аспірантами та викладачами ВНЗ.
66. Мобіло Л. В. Випробування і експериментальні дослідження
машин і обладнання : навч. посіб. / Л. В. Мобіло. – Рівне: НУВГП, 2010. –
155 с.
Навчальний посібник містить теоретичну частину для отримання студентами необхідних знань при виконанні комплексу лабораторних робіт з
експериментальних досліджень землерийних машин, методику проведення
експериментів, завдань на розрахунково-графічну і контрольну роботу, термінологічний словник, список рекомендованої літератури, які можуть бути
корисні при самостійному вивченні навчальної дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
67. Олійник Є. П., Потапчук І. В. Основи містобудування : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / Є. П. Олійник, І. В. Потапчук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 244 с. : іл.
Міститься типова програма, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем курсу, плани лекційних та практичних занять, тренінгова програма,
список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними для аудиторного та самостійного вивчення дисципліни студентам, що навчаються за напрямком „Архітектура” в умовах кредитно–модульної організації навчального процесу.
68. Орлов В. О., Назаров С. М., Орлова А. М. Водозаборні споруди
: навч. посіб. / В. О. Орлов, С. М. Назаров, А. М. Орлова. – Рівне : НУВІГП, 2010 – 167 с.
Наведено програму курсу, опорний конспект лекцій, контрольні запитання та тести з вивчення курсу, методичне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури. Навчальний посібник буде корисним при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами, які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”.
69. Орлов В. О., Орлова А. М., Зощук В. О. Технологія підготовки
питної води : навч. посіб. / В. О. Орлов, А. М. Орлова, В. О. Зощук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с. : іл.
Наведено програму курсу, опорний конспект лекцій, контрольні запитання та тести з вивчення курсу, методичне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури. Буде корисним для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) професійного
спрямування „Водопостачання та водовідведення”
70. Орлова A. M., Орлов В. О. Водопідготовка. Інтерактивний
комплекс навч.-метод. забезпечення / A. M. Орлова, В. О. Орлов. – Рівне :
НУВГП, 2009. – 182 с.
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Наведено програму курсу, опорний конспект лекцій, контрольні запитання та тести з вивчення курсу, методичне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний комплекс може бути корисним при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної
організації навчального процесу студентами, які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)».
71. Пастушенко В. Й. Алгоритмізація і програмування : навч.
посіб. / В. Й. Пастушенко. - Рівне : НУВГП, 2010. - 430 с.
Навчальний посібник "Алгоритмізація і програмування" складається з
програми дисципліни, конспекту лекцій, завдань для лабораторних занять та
самостійної роботи, тестів для контролю знань і списку рекомендованої
літератури та може бути корисним при самостійному вивченні дисципліни в
умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами напряму підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
ВНЗ.
72. Проектування осушувальних систем : навч. посіб. / М. О. Лазарчук [та ін]. – Рівне : НУВГП, 2010. – 332 с.
Навчальний посібник містить настанови щодо проектування осушувальних систем та необхідний довідковий матеріал.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом
підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)».
73. Сівак В. М., Орлов В. О. Основи системного аналізу : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення / В. М. Сівак, В. О. Орлов. –
Рівне : НУВГП, 2009. - 128 с.
Наведено програму курсу, конспект лекцій, контрольні запитання та
тести по вивченню курсу, матеріальне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури.
Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки 6.060103
"Гідротехніка (водні ресурси)".
74. Стрілець В. М., Стрілець О. Р. Практикум з курсу „Основи
конструювання” : навч. посіб. / В. М. Стрілець, О. Р. Стрілець. – Рівне :
НУВГП, 2010. – 198 с.
У практикумі розглянуто послідовність та приклади виконання практичних занять. Наведено тематику та обсяг курсового проектування, оформлення розрахунково-пояснювальної записки та креслень.
Призначений для підготовки бакалаврів напрямів 6.050601 „Теплоенергетика” та 6.05.06.05 „Гідроенергетика”.
75. Ткачук О. А., Шадура В. О. Водопровідні мережі : навч. посіб. /
О. А. Ткачук, В. О. Шадура. – Рівне : НУВГП, 2010. – 146 с.
Наведено основні принципи розрахунків та проектування водопровідних мереж і взаємодіючих з ними інших споруд системи подачі та розподілення води: водоводів, водонапірних башт та резервуарів. Розглянуто конструктивні особливості водопровідних мереж та споруд до них.
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Посібник призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом
професійної підготовки „Гідротехніка (водні ресурси)” та „Будівництво”
76. Шадура В. О., Мартинов С. Ю., Орлов В. О. Міські інженерні
мережі та споруди :навч. посіб. / В. О. Шадура [та ін.]. – Рівне : НУВГП,
2010. –100 с. : іл.
Розглянуто основні схеми, споруди та обладнання, способи прокладання інженерних мереж населених пунктів і підприємств. Висвітлено конструктивні особливості та основні принципи розміщення водопровідних, каналізаційних, теплових, газових та електричних мереж. Викладено основи сумісного розміщення інженерних мереж на території міста.
Навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом
«Гідротехніка (водні ресурси)».
77. Шестаков В. Л. Термодинаміка : навч. посіб. / В. Л. Шестаков.
– Рівне : НУВГП, 2009 - 153 с. : іл. 14, табл. 12.
Посібник призначено для студентів, які вивчають дисципліну "Основи
термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання" за напрямом
6.060101 "Будівництво". Може бути використаний для розрахунків в курсовому та дипломному проектуванні теплових агрегатів в лініях з виготовлення
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
78. Широков Е. Экотехнология биопозитивных ограждающих
конструкцій из соломенних блоков в Беларуси / Е. Широков. – Ривне : О.
Зень, 2010. – 120 с.
У виданні представлена технологія зведення будинків із захищаючими
конструкціями з солом'яних блоків. Розглянуте основне коло проблем і задач,
що виникають перед забудовником на кожному етапі будівництва особистого
помешкання.
Книга адресована широкому колу читачів, зацікавлених проблемою
створення енергозберігаючого і екологічного житла.
Сільське та лісове господарство
79. Веремеєнко С. І. Охорона ґрунтів та відновлення їх родючості :
навч. посіб. / С. І. Веремеєнко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 219 с.
Висвітлено теоретичні основи засвоєння поживних речовин рослинами, дано агрохімічну характеристику основним типам ґрунтів в Україні,
представлено основні найбільш поширені види добрив, технології їх виробництва, вплив на біопродуктивність ґрунту та оптимальні способи використання, розглянуто агрохімічне обслуговування сільського господарства і екологічні проблеми застосування добрив.
Для викладачів і студентів агрохімічних спеціальностей ВНЗ ІІІ і IV
рівнів акредитації.
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80. Веремеєнко С. І., Гладовська Т. М. Радіобіологія : навч. посіб.
/ С. І. Веремеенко, Т. М. Гладовська. – Рівне : НУВГП, 2010. – 110 с.
Радіологія – наука, що вивчає дію іонізуючих випромінювань на флору, фауну та їх угрупування. Посібник містить типову програму, зміст і методичні вказівки до вивчення окремих змістовних модулів, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, тематику самостійної роботи студентів, тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичних знань лекційного
курсу та практичної підготовки, список рекомендованої літератури, що є
складовими компонентами при вивченні дисципліни «Радіобіологія» в умовах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального
процесу студентами напряму 6.090101 «Агрономія».
81. Гладовська Т. М. Генетика рослин : інтерактивний комплекс
навч.-метод. забезпечення / Т. М. Гладовська. – Рівне : НУВГП, 2008. 81 с.
Навчальне-методичний комплекс містить типову програму, зміст і
методичні вказівки до вивчення окремих змістовних модулів, методичні
вказівки до виконання лабораторних робіт, тематику самостійної роботи
студентів, тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичних знань лекційного курсу та практичної підготовки, список рекомендованої літератури,
що є складовими компонентами при вивченні дисципліни „Генетика рослин" в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
студентами спеціальності „Агрохімія та Ґрунтознавство".
82. Гладовська Т. М. Шкідники сільськогосподарських культур :
навч.-метод. посіб. / Т. М. Гладовська. – Рівне : НУВГП, 2010. – 102 с.
Навчально-методичний посібник містить типову програму, зміст і
методичні вказівки до вивчення окремих змістових модулів, до виконання
лабораторних робіт, тематику самостійної роботи студентів, тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичних завдань лекційного курсу та практичної підготовки, список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни «Шкідники сільськогосподарських культур» в умовах Європейської
кредитно-трансферної системи навчального процесу студентами напряму
6.090101 «Агрономія».
83. Зелений пам'ятник – для нащадків / С. В. Івашинюта [та
ін.]. – Рівне : Рівнен. друк. . 2010. – 76 с.
Видання підготовлено з нагоди 55-річного ювілею заступника директора по науковій роботі Рівненського природного заповідника, кандидата сільськогосподарських наук Волошинової Ніни Олексіївни. Розповідається про її вклад в розвиток лісового господарства Рівненщини, 10річну роботу в Рівненському природному заповіднику, селекційні роботи
у лісогосподарських підприємствах Рівненщини, про створення селекційних об'єктів основних лісоутворювальних порід під науковометодичним і практичним керівництвом Ніни Олексіївни. Вміщено також
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її автобіографія та поетичні рядки, в яких оспівуються рукотворні ліси та
природа рідної землі.
84. Климук А. С. Рибогосподарська гідротехніка : навч. посіб. /
А. С. Климук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 110 с.
Міститься програма, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани
практичних занять, тематика самостійної та індивідуальної роботи, тестова програма, які бути корисними під час самостійного вивчення дисципліни «Рибогосподарська гідротехніка» в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами напряму «Водні біоресурси та
аквакультура» НУВГП денної та заочної форм навчання.
85. Ліси Рівненщини. – Рівне : Рівнен. друк., 2010. – 76 с.
У книзі автори розкривають таємничий та прекрасний світ лісів,
багатих на дива, та незаймані куточки неповторної природи Рівненського
Полісся. Світлини про красу лісів Рівненщини супроводжуються текстовими матеріалами.
86. Мошинський B. C., Бухальська Т. В. Моніторинг та охорона
земель : практикум / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська. – Рівне :
НУВГП, 2010.- 123 с. : іл.
Практикум з моніторингу та охорони земель розроблено
відповідно до сучасних передових наукових ідей у галузі моніторингу
природних та природно-техногенних систем з урахуванням прикладних
аспектів використання даних систематичних моніторингових спостережень для потреб охорони земельного фонду. У логічній послідовності
студентам пропонується виконання спеціальних практичних робіт з
тематичної картографії, районування контрольованих територій, розробки програм спостережень, оцінки стану земель та розробки програми
з охорони земельних ресурсів.
Для студентів спеціальності 7.070904, 8.070904 - „Землевпорядкування та кадастр" денної та заочної форми навчання.
87. Мошинський B. C., Сасюк З. К. Просторова екстраполяція
у задачах відтворення даних моніторингу : монографія / В. С. Мошинський, З. К. Сасюк. – Рівне : НУВГП, 2010. - 184 с.
У монографії викладено наукові засади просторової екстраполяції
даних стаціонарних моніторингових спостережень у системі
відтворення даних моніторингу осушуваних земель.
Застосування методів кореляційного та регресійного аналізу
моніторингових та спеціальних даних дало змогу підтвердити гіпотезу
про наявність і можливість кількісного опису явища квазісинхронності
умов формування властивостей ґрунтів у територіально розрізнених
пунктах осушуваних масивів. Викладені у монографії наукові результати вирішують завдання виявлення основних багаторічних стохастичних
закономірностей трансформованих діяльністю людини режимів осушуваних ґрунтів; встановлення імовірнісних параметрів розподілів
показників стану осушуваних ґрунтів; розробки емпіричних
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математичних моделей динаміки і просторової мінливості ґрунтових змінних
в різних пунктах осушуваних територій.
Для наукових працівників, викладачів і студентів.
88. Олійник О. О. Інтегрований захист рослин : навч. посіб. / О. О.
Олійник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 155 с.
Посібник містить типову програму, зміст і методичні вказівки до вивчення окремих змістовних модулів, плани практичних робіт, вихідні дані до
виконання розрахункових роботи, тематику самостійної роботи студентів,
тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичних знань лекційного курсу та практичної підготовки, перелік основних термінів та понять дисципліни,
список рекомендованої літератури.
Буде корисним студентам спеціальності „Агрохімія та ґрунтознавство”
ВНЗ.
89. Оптимізація розрахунку осушувальних систем та управління
ними : монографія / ред. О. М. Лазарчук [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2010. –
355 с.
Монографія містить основні теорії і практики застосування економікоматеріальних методів при проектуванні та експлуатації осушувальних систем.
Рекомендовано для науковців, фахівців та студентів в галузі осушення земель.
90. Рокочинський A. M., Антонов О. Д., Шалай С. В. Інженерні
вишукування
для
водогосподарського
та
природоохоронного
будівництва : навч. посіб. / A. M. Рокочинський, О. Д. Антонов, С. В.
Шалай. – Рівне : НУВГП, 2010. - 173 с.
Посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих
тем, тематику самостійної та індивідуальної роботи, тестову програму, список рекомендованої літератури, термінологічний словник і може бути застосований при самостійному вивченні дисципліни в умовах ECTS студентами
ВНЗ за напрямом підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)».
Охорона здоров'я. Медицина
91. Довідник фальсифікованих лікарських засобів, виявлених на
території України. - 2-е вид. / А. Д. Захараш [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 236 с.
Друге видання "Довідника фальсифікованих лікарських засобів, виявлених на території України" містить ілюстровану інформацію про усі випадки
виявлення фальсифікатів за період з 1999 по 2010 рік. Крім того, підібрано
актуальні публікації фахівців галузі, що стосуються проблем фальсифікації
лікарських засобів на території України та Російської Федерації.
Довідник рекомендовано для використання в роботі фахівцям системи
охорони здоров'я України.
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СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Соціологія
92. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових
досліджень : навч. посіб. / В. І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с.
У посібнику розглядаються такі питання: системний підхід – витоки,
аспекти та визначення актуальності, архітектура систем, основні принципи
системного підходу, алгоритм проведення системного аналізу, практичні
аспекти системного підходу; методологія наукових досліджень, підготовка
та організація досліджень, оформлення результатів дослідження.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів України за напрямом підготовки „Державне управління”, а також може бути використаний викладачами, аспірантами, магістрами і працівниками органів регіонального управління та місцевого самоврядування в їх практичній роботі.
93. Петрочко Ж. В. Дитина у складних життєвих обставинах:
соц.-пед. забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне : О.
Зень, 2010. – 368 с.
У монографії розкрито теоретико-методологічні засади, окреслено
концептуальні основи та розкрито особливості соціально-педагогічного забезпечення прав дітей. Охарактеризовано загальну технологію цього процесу на діяльнісно-професійному рівні, описано специфіку підготовки фахівців, т. ін.
Для науковців, аспірантів і студентів педагогічних університетів, соціальних працівників і соціальних педагогів, які працюють у сфері соціально-педагогічної роботи з дітьми.
Статистика
94. Кушнір Н. Б., Мельничук Н. В., Мороз О. В. Статистика : навч. метод. посіб. для самост. роботи / Н. Б. Кушнір, Н. В. Мельничук, О.
В. Мороз. – Рівне : НУВГП, 2010. – 138 с.
Посібник містить типову програму, тематику та зміст самостійної роботи, завдання та методичні рекомендації до виконання завдань курсової
роботи з дисципліни „Статистика” та перелік інформаційного забезпечення,
модульні тестові програми для контролю знань, які можуть бути корисними
для вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030 509 „Облік і
аудит” в умовах КМСОНП.
Історія. Історичні науки
95. Атаманенко А. Українське історичне товариство : ідеї,
постаті, діяльність / Нац. ун-т „Острозька академія”, Ін-т дослідж.
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укр. діаспори, Укр. іст. т-во ; А. Атаманенко. – Острог : Остроз. акад.,
2010. – 672 с. : іл.
У монографії на тлі розвитку світової та української історичної науки
висвітлюється створення та різні аспекти діяльності Українського історичного товариства, заснованого в США у 1965 році. Розглядаються соціокультурні
умови функціонування української науки, передумови створення Товариства,
організаційні основи його діяльності, завдання, структура, його роль у наукових конференціях і міжнародних славістичних та історичних конгресах. Висвітлено видавничу діяльність, різні аспекти функціонування журналу „Український історик” та один із головних напрямів праці – грушевськознавство.
Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, а також усіх,
хто цікавиться історією України, української науки та українців у світі.
96. Винар Л. Р. Павло В. Грицак. (1925 - 1958) : монографія / Любомир Р. Винар ; ред. А. Атаманенко. – Кент ; Острог : Укр. іст. т-во, Остроз. акад., Ін-т дослідження укр. діаспори, 2009. – 96 с.
Монографію відомого українського історика із США професора Любомира Р. Винара присвячено вивченню творчості талановитого дослідника
історії України Павла Володимира Грицака, що жив і працював у США. До
книги включено також унікальні джерельні матеріали: листування Павла В.
Грицака з проф. Михайлом Жданом, листи проф. Володимира Кубійовича до
Павла Грицака, спогади про вченого його близьких – матерів, дружини, брати
та ін.
Книга призначена для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України.
97. Віхи історії України в документах і матеріалах (від найдавніших часів до початку XX ст.) : навч. посіб. / В. Й. Сидорук [та ін.] – Рівне:
Волин. обереги, 2010. – 392 с.
У хрестоматію включено документи і матеріали до вивчення курсу
"Історія України", які висвітлюють основні віхи української історії від найдавніших часів до початку XX ст.
Посібник розрахований на вчителів, викладачів коледжів, гімназій, ліцеїв та студентів історичних факультетів ВНЗ.
98. Дослідники козацької минувшини : зб. тез наук.-практ. конф.,
присвяченої 155-ій річниці від дня народження Д. Яворницького та 95-ій
річниці від дня народження І. Свєшнікова / упоряд. Л. Галабуз. – Рівне :
С. Б. Нестеров, 2010. – 128 с.
У поданих матеріалах досліджуються різні аспекти історії козацтва.
Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, учнів та
всіх, хто цікавиться історією України.
99. Мисан В. О., Левдер А. І. Історія слов’янських народів : навч.метод. посіб. / В. О. Мисан, А. І. Левдер. – Рівне : МЕГУ ім. С.
Дем’янчука, 2009. – 124 с.
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Посібник адресований студентам денної форми навчання, спеціальності «6.010100 – Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та основи правознавства». Матеріали посібника укладені за кредитно-модульною системою
навчання в формі рекомендацій, що дозволить організувати самостійну роботу студентів-істориків в освоєнні теорії курсу «Історія слов’янських народів»
та підготовці до проведення семінарських занять. В посібнику подано перелік
завдань для модульного, семестрового, річного, підсумкового контролю
знань та умінь.
100. Мисан В. О., Левдер А. І. Історія слов’янських народів : навч.метод. посіб. для студ. заочної форми навчання / В. О. Мисан, А. І. Левдер. – Рівне : МЕГУ ім. С. Дем’янчука, 2009. – 80 с.
Навчально-методичний посібник адресований студентам заочної форми навчання, спеціальності «6.010100 – Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та основи правознавства». Мета посібника – допомогти студентам
історикам в організації самостійної роботи з курсу «Історія слов’янських народів». Матеріали посібника укладені в формі рекомендацій, які можна використати в процесі самоосвіти, підготовки до семестрових сесій та сесійного
навчання в університеті.
101. Огородник В. М. Шляхами партизанської слави : іст. вид. / В.
М. Огородник. – Рівне : М. Дятлик, 2010. – 172 с.
У книзі автор описав, якого розмаху на окупованій фашистами території набув партизанський рух в Україні. Саме згуртованість, віра в перемогу,
патріотизм відіграли важливу роль у перемозі над ворогом. Лідери партизанського руху організовували загони, вели за собою людей, які згодом ставали
відданими партизанами, відчайдушними сміливцями. Ці сильні духом люди
пройшли через багато випробувань, втрачали друзів, проте не здавалися, внесши свою частку в перемогу.
102. Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній
Волині 1615 року / Нац. ун-т „Острозька акад.”, Львівська нац. наук. бка ім. В. Стефаника НАН України ; упоряд. : В. Атаманенко, І. Рибачок. Острог : Остроз. акад., 2009. – 270 с.
Публікація включає текст інвентаря Базалійської, Красилівської, Шульжинської та Старокостянтйнівської волостей, які входили до володінь князя
Януша Острозького і складали частину створеної ним Острозької ординації.
До публікації вміщено також дослідження з історії краю.
Для істориків, краєзнавців, студентів та всіх, хто цікавиться минулим
рідного краю.
103. Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. / О. П. Прищепа. – Рівне : М. Дятлик, 2010. – 287 с.
Монографія присвячена дослідженню міст Волинської губернії у
складі царської Росії другої половини XIX - початку XX ст., які пов'язані з
важливими трансформаціями, викликаними проведенням реформування у
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межах царської Росії та початковим етапом модернізації суспільства на
шляху переходу від традиційного аграрного до урбанізованого.
Простежено темпи урбанізаційних процесів та з'ясовано причини їх
відставання у порівнянні з іншими регіонами підросійської України. Головну увагу приділено соціальній та національній структурі міського населення, ролі соціально-економічних процесів пореформеної доби у формуванні
центрів ділового життя на Волині.
Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим
України.
104. Своя державність, збройна сила, віра Христова : матеріали
німецького архіву командувача УПА Тараса Бульби-Боровця / упоряд.
А. В. Куц. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 212 с. : іл.
У книзі вперше друкується частина літературної спадщини (німецький архів) Тараса Бульби-Боровця, військового і політичного діяча, Головного командувача УПА, генерала-хорунжого.
105. Студії з україністики : збірник наук. пр. на пошану дослідника укр. козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження / відп. ред. Л. Д. Малевич. – Рівне : О. Зень, 2010. – 252 с.
У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним проблемам сучасної україністики. Висвітлено питання історії українського козацтва, історіографії та джерелознавства, історії Волині, розглянуто окремі аспекти українського мовознавства і педагогіки.
Відкриває збірку публікація „Завжди у невтомній праці і творчому
пошуку” Віктора Грома та Галини Клинової про життя та творчість дослідника козацької історії Валерія Цибульського, 60-річчю якого присвячено
видання.
106. Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік» : князь
Костянтин Іванович Острозький : монографія / В. Ульяновський. – Острог : Остроз. акад., 2009. – Вип. 2. – 168 с.
У монографії розповідається про життя Костянтина Івановича Острозького – одного із найславетніших представників князівської династії Острозьких. Основна увага приділяється його участі у воєнних кампаніях, його
підтримці Православної Церкви, господарській та політичній діяльності.
Для науковців, викладачів, студентів, широкого кола читачів.
Етнографія
107. Ковальчук В. П. Народна музика Рівненського Полісся:
Обрядові пісні / В. П. Ковальчук ; заг. ред. Ю. П. Рибак. – 2-е вид. –
Рівне : НУВГП, 2009. – 188 с. : іл., нот.
Антологія обрядових мелотипів північних районів Рівненщини
містить 86 вокальних зразків сезонно-трудового, календарного та
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родинного циклів. Матеріали зібрані упродовж 1986-2001 pp. Віктором Ковальчуком на чолі колективу співробітників Етнокультурного центру "Веснянка" Рівненського Палацу дітей та молоді.
Музичні твори упорядковано за жанрово-типологічним принципом і
доповнено примітками та покажчиком пісенних типів. Видання ілюстроване
експедиційними фотографіями. Більшість творів публікується вперше.
Збірник адресується етнографам, етномузикологам, діалектологам,
краєзнавцям і всім шанувальникам традиційної народної культури.
108. Перунін В. Зарічненщина, або Ритми глибинного Полісся,
втрачені Європою / В. Перунін. – Рівне : О. Зень, 2009. – 216 с.
Праця Володимира Перуніна – унікальне дослідження у царині історико-етнологічних студій, яке може стати надійним фундаментом для подальших розвідок у цьому напрямі. Автор, використовуючи форму нарисів, відображає широку палітру призабутих культурних традицій, історичних подій і
легенд глибинного Полісся.
Книга продовжує започатковану 2009 року серію видань «Західне Полісся: історія, культура, постаті», присвячених різноманітним аспектам історичної та культурної спадщини поліщуків – духовно багатих, доброзичливих,
мудрих людей, які в непростих життєвих обставинах спираються на традиції
та досвід тисячолітнього народу.
Видання розраховане на шанувальників автентичної культури Полісся.
109. Свят-вечір й різдвяні страви / ред., упоряд., вст. ст. Галини
Швидків. – 2-е вид., випр. і доп. – Рівне : О. Зень, 2010. – 48 с.
Книга наповнена духом правдивого українського Різдва. В ній подано
найкращі кулінарні рецепти стародавньої свят-вечірньої української кухні.
Збережено автентичний виклад авторки – Г. Онишкевич, яка здійснила це видання 1939 року.
Відкриваючи цю книгу напередодні Різдвяних свят, читач душею відчує атмосферу Старої України, яку сьогодні нічим не заміниш, не зімітуєш.
Економіка. Економічні науки
110. Безтелесна Л. І., Юрчик Г. М. Прогнозування та регулювання
зайнятості населення регіону : монографія / Л. І. Безтелесна, Г. М. Юрчик. – Рівне : НУВГП, 2010. - 222 с.
Монографію присвячено вивченню, узагальненню та розв'язанню проблеми ефективного регулювання регіонально зайнятості.
111. Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його
фінансове забезпечення в Україні : оцінка і перспективи : монографія
/ Л. І. Безтелесна. – Рівне : НУВГП, 2010. – 361 с.
У монографії проведене комплексне дослідження управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні – на різних
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щаблях ієрархії, а також у галузях освіти, охороні здоров'я, у сфері доходів
населення. Запропоновано модель управління людським розвитком в соціально-ринковій економіці, в основу якої покладено концепція соціальної відповідальності тощо. Запропоновано проект Стратегії управління людським
розвитком в Україні.
Призначена для науковців, економістів, соціологів і політологів, керівників та практичних працівників органів державного управління.
112. Гончаров С. М. Маркетинг : практикум : вправи, ситуації,
тести : навч. посіб. : кредитно-модульна сист. орг. навч. процесу/ С. М.
Гончаров. – Рівне : НУВГП, 2009. – 206 с.
У посібнику наведено вправи, ситуації, контрольні завдання,
тренінгові тести, питання гарантованого рівня знань, які сприяють засвоєнню
теоретичних аспектів системи маркетингу.
Адресовано студентам економічних спеціальностей ВНЗ, слухачам
системи перекваліфікації, працівникам служб маркетингу.
113. Гордійчук А. С., Стахів О. А. Економіка с.-г. підприємництва :
навч. посіб. / А. С. Гордійчук, О. А. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2009 р. - 438
с.
У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та практичні питання економіки сільськогосподарського підприємництва. Докладно
висвітлено підприємництво як вид господарської діяльності, організаційноправові форми сільськогосподарського підприємництва, земельні відносини
та економічні засади підприємницької діяльності.
Для студентів напряму «Агрохімія і ґрунтознавство», спеціалістів та
керівників суб'єктів сільськогосподарського підприємництва.
114. Грицюк П. М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в розрізі областей України : монографія / П. М. Грицюк. – Рівне : НУВГП, 2010. - 350 с.
Продемонстрована методика застосування сучасних методів статистичного, фрактального та інтелектуального аналізу часових рядів врожайності.
Проведено аналіз системи зерновиробництва методами хаотичної динаміки,
виконана реконструкція нелінійної динамічної моделі врожайності. Побудовано ряд прогнозних моделей врожайності та вироблена методика оцінки ризиків зерновиробництва.
Для спеціалістів у галузі моделювання та прогнозування складних
систем, аналітиків аграрної галузі, студентів, магістрантів, аспірантів та
викладачів економічних та сільськогосподарських спеціальностей.
115. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф., Ряба О. І. Економічна
теорія : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік, О. І. Ряба. – Рівне : НУВГП, 2010. – 369 с.
У навчальному посібнику досліджуються закономірності функціонування сучасної ринкової змішаної економічної системи, основаної
на приватній власності та державному регулюванні і відкритої для
міжнародних зв'язків. Найгостріші проблеми сучасного суспільства
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(безробіття, інфляція, злиденність, розтрата ресурсів і т.п.) розглядаються у
тісному зв'язку з циклічним характером розвитку приватно організованої
економічної системи.
Посібник включає робочу програму, методичні вказівки до виконання
та тематику індивідуального навчально-дослідного завдання, контрольну тестову програму, розв'язки типових задач і графоаналітичних вправ, список рекомендованої літератури. Призначений для самостійного вивчення дисципліни студентами технічних спеціальностей вищих навчальних закладів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу.
116. Гуменюк В. Я., Рощик І. А. Менеджмент продуктивності : навч. посіб. / В. Я. Гуменюк, І. А. Рощик. – Рівне : НУВГП, 2010. – 203 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні і методичні засади
оцінування, аналізу і планування продуктивності ресурсних факторів виробництва на мікро- і макроекономічному рівнях.
Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми
напряму підготовки „Управління персоналом та економіка праці”.
117. Гуменюк В. Я., Юрчик Г. М. Планування та організація вироб. діяльн. п-ва : навч. посіб. / В. Я. Гуменюк, Г. М. Юрчик – Рівне :
НУВГП, 2010. – 148 с. : іл.
У посібнику викладено основні поняття, методи і форми планування та
організації виробничої (операційної) діяльності підприємства з урахуванням
зарубіжного досвіду. Посібник призначається для вивчення відповідної дисципліни та „Операційного менеджменту" у підготовці бакалаврів за напрямами: „Управління персоналом та економіка праці", „Менеджмент організацій".
118. Гуменюк В. Я., Міщук Г. Ю., Олійник О. О. Управління ризиками : навч. посіб. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ;
В. Я. Гуменюк [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2010. – 158 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні та методичні засади
оцінювання, аналізу та регулювання підприємницьких ризиків.
Книга є корисною студентам економічних факультетів, викладачам
економічних дисциплін, науковцям, які досліджують проблеми розвитку підприємництва, економістам-практикам.
119. Зінь Е. А., Сорока В. С., Толчанова З. О. Основи менеджменту
: навч. посіб. / Е. А. Зінь, В. С. Сорока, З. О. Толчанова. – Рівне : НУВГП,
2010. – 312 с.
Посібник містить типову програму, рекомендації до вивчення окремих
тем, практичні заняття, тестову програму, типові вправи і задачі, завдання та
методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної
форми навчання, термінологічний словник, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними під час самостійного вивчення дисципліни в
умовах кредитно-модульної системи організації навчального проценсу студентами технічних спеціальностей ВНЗ.
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120. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент : навч. посіб.
для студ. напрямку підготовки «Економіка і підприємство» / Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова. – Рівне : НУВГП, 2010. – 346 с.
Посібник містить основні аспекти менеджменту, аналіз становлення і
розвитку науки управління, розглядає сутність менеджменту та його місце в
загальній системі управління, особливості управління організацією, функції
менеджменту, принципи та методи управління.
121. Корбутяк В. І., Толчанова З. О. Діловодство : навч. посіб. / В.
І. Корбутяк, З. О. Толчанова. – Рівне : НУВГП, 2010. – 122 с.
У посібнику наведено вимоги до створення й оформлення організаційно-розпорядчих, інформаційних, фінансово-розпорядчих, кадрових документів та різноманітні зразки документів, які відображають особливості
написання та оформлення реквізитів.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, а
також фахівців, спеціалістів, службовців, що мають відношення до діловодства.
122. Лутаєв В. В. Теорія і практика управлінської праці : навч.
посіб. / В. В. Лутаєв. – Рівне : НУВГП, 2010. – 103 с.
Навчальний посібник містить робочу програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, теми контрольних робіт, контрольні запитання, тренінгову тестову програму, список рекомендованої
літератури, може бути корисним при самостійному вивченні дисципліни
студентами за напрямом підготовки „Будівниццтво”.
123. Мошинський В. С., Бухальська Т. В. Управління земельними
ресурсами : практикум / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальський. – Рівне :
НУВГП, 2010. – 133 с. : табл., іл.
Практикум з управління земельними ресурсами є навчальнометодичною розробкою, яка має на меті завершення формування у майбутніх землевпорядників практичних навичок з обґрунтованого прийняття
управлінських рішень у галузі земельних відносин. Цикл практичних робіт
побудовано таким чином, щоб на конкретному прикладі вирішення задач
управління землями адміністративного району ознайомити студентів з сучасними методами обґрунтування заходів за допомогою систем підтримки
прийняття управлінських рішень та засвоїти необхідні навички.
Для студентів спеціальності 7.070904, 8.070904 – „Землевпорядкування та кадастр”.
124. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / В.
С. Рудницький [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2010. – 240 с.
Посібник складається з 9 розділів, в яких розглянуто порядок
здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення
в системі рахунків бухгалтерських операцій підприємства. Наведено
відомості про зовнішньоекономічні контракти, відображення в бухгал36

терському обліку валютно-фінансових, експортно-імпортних, бартерних та
операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД тощо.
Посібник призначений для студентів ВНЗ за спеціальністю „Облік та
аудит”.
125. Окорський В. П. Основи менеджменту : навч. посіб. / В. П.
Окорський. – Рівне : НУВГП, 2009. – 400 с.
У навчальному посібнику комплексно і системно висвітлено теоретичні питання ролі організації як об’єкта управління, розкрито сутність, етапи
розвитку, функції і методи, технологію менеджменту; управлінські рішення
та підходи до їх оптимізування; інформаційні системи і комунікації; форми
влади і стилі керівництва менеджерів; конфлікти, стреси і методи їх подолання; проблеми відповідальності і управлінської етики у менеджерів; організаційні зміни та організаційний розвиток тощо.
Рекомендовано для викладачів і студентів напрямків підготовки «менеджмент», «економіка підприємства», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці» ВНЗ III – IV рівнів акредитації.
126. Павлов В. І., Заячківська О. В. Фінанси підприємства : навч.
посіб. / В. І. Павлов, О. В. Заячківська. – Рівне : НУВГП, 2010. – 109 с.
Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематики самостійної та індивідуальної роботи, тренінгову тестову програму, завдання до виконання контрольної роботи, список рекомендованої літератури. Може бути корисним при
самостійному вивченні дисципліни в умовах Європейсько-трансферної системи навчального процесу студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології» ВНЗ.
127. Павлов B. I., Колосок A. M. Соціальне партнерство на ринку
праці України : монографія / B. I. Павлов, A. M. Колосок. – Рівне :
НУВГП, 2009. - 223 с.
У монографії розглянуто теоретично-методологічні аспекти формування соціального партнерства. Розкриті особливості функціонування національної системи та тенденції розвитку соціального партнерства в країнах світу. Визначено основні напрями вдосконалення соціального партнерства на
регіональному рівні.
Видання розраховано на наукових працівників, аспірантів, студентів
ВНЗ, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницьких структур, а також широке
коло читачів.
128. Павлов B. I., Мишко О. В. Трансформація системи управління
якістю товарів в Україні : монографія / В. І. Павлов, О. В. Мишко. – Рівне : НУВГП, 2009. - 202 с.
У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти
трансформації національної системи управління якістю товарів, визначені
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інституційні засади та особливості її функціонування. Розглянуто зарубіжний
досвід використання стандартизації, сертифікації та акредитації в умовах Світової організації торгівлі.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів,
студентів ВНЗ, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницьких структур, а також широко коло читачів.
129. Павлов B. I., Олієвська М. Г. Формування соціального страхування в Україні : монографія / В. І. Павлов, М. Г. Олієвська. – Рівне :
НУВГП, 2009. – 200 с.
У монографії представлені теоретичні аспекти становлення національної системи соціального страхування. Проаналізовано процеси трансформації
системи страхових відносин в умовах реформування економіки та узагальнено зарубіжний досвід організації страхування найманих працівників. Визначено пріоритетні напрямки вдосконалення соціального страхування найманих
працівників в Україні.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів,
студентів ВНЗ, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницькі структури, а також
широко коло читачів.
130. Рощик І. А. Соціально-економічна статистика : навч. посіб. / І.
А. Рощик. – Рівне : НУВГП, 2010. – 338 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні і методичні засади
збору, обробки і аналізу інформації про масові соціально-економічні явища і
процеси.
Видання підготовлено у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки за напрямом „Менеджмент”.
Книга є корисною студентам, які навчаються за галузями знань „Менеджмент і адміністрування”, „Економіка і підприємництво”, викладачам
економічних дисциплін, економістам-практикам, а також науковцям, які досліджують масові соціально-економічні явища і процеси.
131. Ряба О. І. Політична економія : навч. посіб. / О. І. Ряба. – Рівне : НУВГП, 2010. – 188 с.
Навчальний посібник містить робочу програму навчальної дисципліни
„Політична економія", конспект лекцій, термінологічний словник, плани
практичних занять. До посібника включено збірник задач, в якому окрім умов
пропонуються відповіді і приклади розв'язування тилових задач. Посібник
дає змогу студентам ознайомитись із питаннями семестрового контролю
знань та контрольною тестовою програмою.
Посібник призначений для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами економічних спеціальностей ВНЗ.
132. Савіна Н. Б. Інвестиційні системи логістичного забезпечення
економіки країни : монографія / Н. Б. Савіна ; за наук. ред. Є. Крикавського. – Рівне : НУВГП, 2009. – 318 с.
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Монографія присвячена аналізу інвестиційного клімату України. Здійснена спроба обґрунтування наукового підходу оцінки досконалості процесів
економічної діяльності на засадах ентропії як міри невизначеності процесів.
Розширені засади адаптивного управління об’єктами економічної діяльності.
133. Словник-довідник з екологічного менеджменту : навч. посіб. /
Скрипчук П. М. [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2009. - 356 с.
У словнику-довіднику розглядаються основні терміни та їх тлумачення, довідкова інформація щодо екологічних менеджменту, аудиту, експертизи, сертифікації та економіки природокористування.
Рекомендований для студентів, викладачів, науковців, працівників у
сфері охорони навколишнього природного середовища.
134. Суха О. Р. Організація і методика аудиту : навч.-метод. посіб.
для самост. вивчення дисципліни / О. Р. Суха. – Рівне : НУВГП, 2010. – 73
с.
Посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання
факультету економіки і підприємництва спец. 8.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Видання включає карту самостійної
роботи студентів, робочу програму, рекомендації щодо самостійного вивчення тем, завдання для індивідуальної та контрольної роботи, список рекомендованої літератури, які можуть бути використані студентами ВНЗ при самостійному вивченні дисципліни в умовах-кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
135. Турченюк М. О., Швець М. Д. Маркетинг : навч. посіб. / М.
О. Турченюк, М. Д. Швець – Рівне : НУВГП, 2010. – 293 с.
У посібнику міститься типова програма, вказівки щодо вивчення
окремих тем, тематика самостійної роботи, плани практичних занять, тестова
програма, типові вправи та задачі, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами економічних
спеціальностей ВНЗ.
136. Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали наук.-практ. конф. / ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Остроз. акад.,
2010. – 148 с.
Основна увага статей науковців зосереджена на питаннях трансформації бюджетної та податкової системи України, на питаннях фінансів суб'єктів
господарювання у фінансовій системі України, на фінансових аспектах соціальної політики держави, фінансово-кредитних відносинах та напрямках їх вирішення. Також приділена увага сучасним тенденціям розвитку фінансового
ринку та використанню математичних моделей та інформаційних технологій
у фінансах.
Книга розрахована на науковців, економістів, студентів і всіх хто цікавиться питаннями фінансів.
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137. Шило Ж. С. Фінанси. Інтерактивний комплекс навч.-метод.
забезпечення / Ж. С. Шило. – Рівне : НУВГП, 2010. – 122 с.
Навчально-методичний посібник містить типову програму, вказівки
щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематики самостійної
та індивідуальної роботи, завдання до виконання контрольної роботи та список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни в умовах кредитномодульної системи організації навчального процесу студентами економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.
138. Шляхами розвитку : Рівненська обласна споживча спілка : 70
років / редкол. : Бараш П. Ф. (голова) [та ін.]. – Рівне : Овід, 2009. – 288 с.
Ця книга є нарисом історії виникнення та розвитку споживчої кооперації на Волині та в Рівненській області. В книзі на основі архівних матеріалів розглянуті перші кроки зародження кооперації на Україні в цілому та в її
західних регіонах.
Основна увага в книзі приділена виникненню та розвитку споживчої
кооперації в Рівненській області із часу її створення і до сьогодення. Описані
досягнення споживчої кооперації в окремих галузях: торгівлі виробництва,
заготівель. Окремий розділ присвячений розвитку освіти.
Видання буде цікавим для фахівців споживчої кооперації, наукових
працівників, студентів, широкої аудиторії читачів.
139. Юськів Б. М. Глобалізація і трудова міграція в Європі : монографія / Б. М. Юськів. – Рівне : О. Зень, 2009. – 479 с.
Монографія присвячена аналізу актуальних проблем розвитку міжнародної трудової міграції в Європі в умовах глобального поступу. Досліджується зв’язок міжнародної трудової міграції та глобалізації, аналізуються особливості сучасної міграції, її рушійні сили і тенденції, механізми політичного
впливу на міграційні процеси на національному і наднаціональному рівні.
Особливу увагу зосереджено на європейському регіоні як одному з головних
полюсів глобалізації трудової міграції. На основі досвіду формування і реалізації міграційної політики країн Європи запропоновано імперативи стратегії
управління міжнародною міграцією в Україні.
Для викладачів, науковців, політиків, аспірантів, студентів, всіх хто
цікавиться проблемами міжнародної трудової міграції.
***
140. Water management – State and Prospects of Development : Collected articles of young scientists. – Part 1. - / coll. M. M. Hirol ; editor of English test V. I. Kosolapov. – Rivne : National University of Water Management,
2010. – 298 p.
У збірці наукових робіт молодих науковців України, Білорусії, Німеччини, Польщі, Росії, Узбекистану представлено статті англійською мовою, в
яких піднімаються важливі проблеми водного менеджменту та наводяться
можливі шляхи їх вирішення.
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Політика і політичні науки
141. Оверчук О. В. Інформаційне суспільство : державна політика
Великої Британії : монографія / О. В. Оверчук. - Рівне : О. Зень, 2010. 208 с.
Монографія присвячена вивченню політичного досвіду становлення
інформаційного суспільства на прикладі Великої Британії. У роботі здійснено
комплексне дослідження інформаційної політики Великої Британії щодо формування інформаційного суспільства та виявлено її особливості, основні зовнішні та внутрішні чинники її розвитку.
Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів.
142. Худолій А. О. Америка в постбіполярному світі : інерція політичних стереотипів : [монографія] / А. О. Худолій ; наук. ред. Б. І. Канцелярук. – Острог : Остроз. акад., 2010. – 128 с.
У книзі розглядаються вузлові аспекти зовнішньої політики Америки в
постбіполярний період (з 1989 по 2008 роки) крізь призму впливу стереотипних уявлень. Висвітлено вплив стереотипів на формування зовнішнього курсу
країни, починаючи від Дж. Буша-старшого до Дж. Буша-молодшого. Проаналізовано особливості розвитку України та розвиток взаємовідносин із США
після закінчення „холодної війни”. Увагу зосереджено на обрисах нового світового порядку, колізіях відносин з Росією та трансформації політичної стратегії США на світовій арені.
Книга розрахована на широке коло читачів, які досліджують проблеми
зовнішньої політики, цікавляться політичними колізіями реаліями світу, що
глобалізується.
143. Худолій А. О. Політичні стереотипи у геостратегії США : монографія / А. О. Худолій. – Острог : Остроз. акад., 2010. – 148 с.
У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти зовнішньої політики США крізь призму впливу стереотипних уявлень.
Розкрито зміст стереотипів, їхню роль у формуванні політики американських
президентів на зовнішній арені, починаючи від Г. Трумена і закінчуючи Дж.
Бушем-старшим. Висвітлено процеси формування стереотипів. Увагу зосереджено на тому, як система політичних стереотипів під впливом політичної
традиції позначається на змінах зовнішньополітичного курсу Сполучених
Штатів.
Книга призначена тим, хто цікавиться питаннями зовнішньої політики.
Держава і право. Юридичні науки
144. Герасимчук О. П. Історія держави і права України : практикум : навч. посіб. / О. П. Герасимчук. – Острог : Остроз. акад., 2010. – 430
с.
Наводяться тестові та ситуаційні завдання згідно змісту курсу «Історія
держави і права України», основні правові пам’ятки.
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Для студентів та викладачів при підготовці до семінарських занять,
проміжного та підсумкового модульного контролю, іспиту, для самоконтролю якості здобутих знань. Може стати в нагоді всім тим, хто 0цікавиться історією держави і права нашої країни.
145. Жмура І. М. Правознавство. Інтерактивний комплекс навч.метод. забезпечення дисципліни / І. М. Жмура. – Рівне : НУВГП, 2010. –
355 с.
Комплекс містить 2 змістові модулі, які охоплюють 14 тем, що диференційовано вивчаються студентами всіх напрямів підготовки НУВГП. Кожна тема містить мінімально необхідні теоретичні основи для вивчення засад
правового механізму регулювання конституційних, цивільних, трудових, сімейних, екологічних, адміністративних, кримінальних, господарських, банківських правовідносин та відносин соціального захисту населення. Включає
завдання для самоконтролю та підготовки студентів0 до здачі модульних та
підсумкових контролів.
Для студентів, магістрів, аспірантів технічних та економічних напрямів підготовки, викладачів правових дисциплін.
146. Ліщинський А. Г., Сунічук О. С. Земельне право : навч.метод. посіб. / А. Г. Ліщинський, О. С. Сунічук. – Рівне : НУВГП, 2010. –
299 с.
У посібнику відповідно до програми курсу викладений теоретичний
матеріал з дисципліни «Земельне право». Містяться рекомендації щодо вивчення курсу, запитання для самоконтролю за окремими блоками робочої
програми, методичні поради і завдання до виконання індивідуальних завдань
студентами денної та заочної форм навчання, практичні завдання для самостійної роботи, контрольна тестова програма і список рекомендованої літератури.
Призначено для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», для науково-педагогічних працівників, аспірантів, працівників органів Держкомзему, землевпорядних підприємств,
установ та організацій, а також для всіх, хто цікавиться проблемами земельного права.
147. Міщук М. О. Реформування трудового законодавства в частині укладання трудового договору : монографія / М. О. Міщук. – Рівне :
Овід, 2010. – 216 с.
У монографії розглянуті та визначені особливості правового регулювання укладання трудового договору з працівниками, внесені практичні рекомендації по вдосконаленню законодавства, що регулює порядок укладання
трудового договору та його різновидів.
Буде корисне науковцям, викладачам, аспірантам, студентам-юристам,
спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання
укладання трудового договору в умовах формування ринкових відносин в
Україні.
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148. На варті закону : прокуратура Рівненської області / ред. кол. :
А. Г. Пришко (голова) [та ін.]. – Рівне : Овід, 2009. – 316 с.
Ця книга є спробою дослідити історію наглядового інституту – прокуратури – від часів її виникнення до сьогодення.
Основна увага в книзі присвячена створенню, розвитку та функціонуванню прокуратури Рівненської області. На основі архівних матеріалів, спогадів сучасників, ветеранів, працівників досліджується багатоаспектна та важлива робота прокуратури.
В окремому розділі подані короткі біографічні довідки ветеранів прокуратури Рівненської області.
Книга буде цікавою для фахівців-правоохоронців, наукових працівників, представників державної влади, студентів, широкої аудиторії читачів.
149. Черней Е. Д., Олійник Я. Б., Калько А. Д. Територія державна,
морські простори, державний кордон : географічний аналіз поняттєвого
взаємозв'язку / Е. Д. Черней, Я. Б. Олійник, А. Д. Калько. – Рівне : О.
Зень, 2010. – 160 с.
У книзі висвітлені матеріали дослідження особливостей законодавчого
врегулювання протиріч, пов'язаних з необхідністю правового вирішення проблеми розподілу морських просторів новоутвореними суверенними державами.
Книга рекомендується керівникам законодавчих і виконавчих органів
влади, депутатам різних рівнів, політикам, розробникам законів і інших нормативних документів, викладачам географічних, міжнародних, юридичних,
гірничих вузів і кафедр, працівникам НДІ географічного, міжнародного, юридичного і географічного профілю, юристам-міжнародниками, студентам відповідної спеціалізації навчання.
Військова справа. Цивільна оборона
150. Рубанець В. І. Прилади радіаційної розвідки, контролю радіоактивного забруднення, опромінення та хімічного зараження : навч. посіб. / В. І. Рубанець. – Рівне : НУВГП, 2010. – 83 с.
В навчальному посібнику викладені одиниці вимірювання радіоактивності і дози випромінювання, прилади радіаційної розвідки, контролю радіоактивного опромінення та хімічного зараження, їх класифікація, призначення,
технічна характеристика, побудова, порядок підготовки приладів та робота на
них.
Для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП.
Культура
151. «Моя країна – Україна!» : збірник сценаріїв тематичних заходів. Вип. 2 / упоряд.: Л. О. Посільська, В. І. Боднарчук. – Рівне : Волин.
обереги, 2009. – 104 с.
43

Методична цінність запропонованих сценаріїв полягає в пошуках авторами нетрадиційних підходів до їх драматургії та режисури, що дозволяє
проведення таких сценаріїв в умовах закладів культури та освіти різних типів
(клубів, бібліотек, парків, музеїв, меморіальних комплексів, шкіл, будинках
школярів).
Для спеціалістів різного профілю: художніх керівників, методистів з
клубної та виховної роботи, педагогів-організаторів тощо.
Інформатика
152. Білан Б. С., Карпович І. М. Інформатика та інформаційні технології : навч. посіб. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування
; Б. С. Білан, І. М. Карпович. – Рівне : НУВГП, 2010. – 197 с.
Розглянуто основні напрямки використання комп'ютерних технологій
та системного підходу до розв'язування задач за допомогою ПК. Висвітлено
теоретичні основи програмування та використання прикладного програмного
забезпечення, принципи створення та функціонування електронних систем
обробки інформації.
Для студентів навчальних закладів, викладачів дисциплін, в яких використовуються комп'ютерні технології, а також спеціалістам-практикам.
153. Зубик Л. В., Зубик Я. Я., Карпович І. М. Практикум з інформатики : основи Photoshop / Л. В. Зубик, Я. Я. Зубик, І. М. Карпович. –
Рівне : НУВГП, 2010. – 220 с.
У посібнику розглянуто технологію опрацювання об'єктів комп'ютерної графіки за допомогою програми Photoshop. Розглянуто методику формування різноманітних дизайнерських проектів: від створення найпростіших
об'єктів до завершених ілюстрацій, які можна опублікувати в електронному
вигляді або вивести на друк.
Розрахований на студентів інженерно-технічних спеціальностей, а також спеціалістів-практиків, які самостійно освоюють комп'ютерний дизайн.
154. Кундрат М. М. Числові та символьні обчислення в пакеті
MathCAD : навч. посіб. / М. М. Кундрат. – Рівне : НУВГП, 2010. – 150 с.
Подано основи практичної роботи в середовищі математичного пакета
MathCAD. Розглянуто деякі теоретичні відомості числово-аналітичних методів розв'язання рівнянь та дослідження математичних моделей. Викладення
матеріалу супроводжується зображенням діалогових вікон та отриманими результатами у такій формі, щоб бути зрозумілим і корисним як для читачів,
вже знайомих з попередніми версіями MathCAD, так і для читачів, незнайомих з комп'ютерною математикою.
Призначений для студентів ВНЗ третього і четвертого рівнів акредитації інженерних спеціальностей, а також може бути корисним для тих, хто самостійно використовує MathCAD для виконання інженерних та наукових
розрахунків.
44

2

4

7

15

21

49

71

85

16

32

54

80

93

14

18

20

44

45

55

69

81

97

83

98

99

100

102

103

106

113

131

140

107

110

112

120

121

136

137

139

141

142

143

117

144

154

171

176

182

189

148

151

152

162

169

158

172

177

185

190

173

178

175

180

186

192

187

194

195

197

201

209

211

212

217

220

224

227

231

232

239

221

228

236

240

2

202

214

223

229

238

41

242

247

253

243

243

248

250

252

255

256

258

259

260

261

262

266

267

268

270

271

272

279

281

282

285

287

288

292

293

295

289

296

301

309

316

318

327

315

155. Основи систем автоматизованого проектування : навч. посіб. / за ред. проф. А. М. Рокочинського. – Рівне : НУВГП, 2010. – 178 с.
У навчальному посібнику розглянуто основи теоретичних знань щодо структури побудови та деякі практичні аспекти застосування систем автоматизованого проектування (САПР), як сучасної методологічної основи
та універсального технічного інструмента в практиці проектування складних об'єктів і систем взагалі та у галузі водного господарства зокрема.
Посібник рекомендований студентам денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки „Гідротехніка (водні ресурси)” спеціальності „Гідромеліорація”.
Наука. Освіта
156. Артерчук Т. О. Релігійне виховання у закладах загальної
середньої освіти ФРН (друга половина ХХ – початок ХХІ сторіччя) :
навч.-метод. посіб. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” ; Т. О. Артерчук. – Рівне
: М. Дятлик, 2010. – 180 с.
У посібнику представлена програма спецкурсу та відповідне навчально-методичне забезпечення для самосійної роботи студентів ВНЗ . Посібник призначений для студентів, аспірантів, магістрантів, викладачів, вчителів.
157. Від профільного навчання до профільної освіти. : стратегія
локальних змін позашк. навч. закл. нового типу : наук.-метод. посіб. /
за ред. І. О. Первушевської. – Рівне : М. Дятлик, 2010. – 606 с.
В науково-методичному посібнику на основі педагогічних досліджень, експериментів та моніторингу досвіду авторської інноваційної моделі освітньо-виховної системи Рівненського міського Палацу дітей та молоді розкриваються нові підходи та технології позашкільного педагогічного процесу у здійсненні профільного навчання, висвітлюються проблеми
науково-методичного та організаційно-педагогічного його забезпечення.
Розрахований на педагогічних працівників позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, студентів вищих педагогічних закладів
освіти різних рівнів акредитації.
158. Вчительська доля : літопис освіти Рівненщини в особах і
подіях. Вип. 1 / упоряд. та ред. С. Довженко. – Рівне : Овід, 2009. - 168
с.
Суть спільного проекту виборних органів обласної організації профспілки працівників освіти і науки України – суспільний огляд досягнень
висококваліфікованих педагогів, збереження пам'яті про кращих наставників молодого покоління, які залишають яскравий слід в освітянському
житті Рівненщини.
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159. Дем'янюк Т. Д., Вознюк Г. Ф., Мельникова Н. Л. Інноваційні
процеси розвитку методичної роботи в районі : навч.-метод. посіб. / Т. Д.
Дем'янюк, Г. Ф. Вознюк, Н. Л. Мельникова. – Рівне : Волин. обереги,
2010. – 180 с.
У посібнику на основі матеріалів дослідження, аналізу досвідів роботи
методичного кабінету відділу освіти Дубенської держадміністрації розкриваються інноваційні тенденції розвитку методичної роботи, теоретикометодичні засади педагогічної інноватики, підготовка педагогів до інноваційної діяльності, змістовно-технологічний аспект форм тощо.
Видання рекомендовано методистам, педагогам-практикам, студентам
вищих навчальних закладів.
160. Коновець С. В. Творчий розвиток учителя образотворчого
мистецтва : монографія / С. В. Коновець. – Рівне : Волин. обереги, 2009. –
384 с.
У монографії викладено теоретичні та методичні основи творчого розвитку учителя образотворчого мистецтва. Обґрунтовано концептуальнотеоретичні засади творчого розвитку особистості та формування цілісної творчої особистості у сучасних умовах. Розкрито сутність таких складових творчого розвитку особистості, як творчий процес, творче мислення, творча діяльність, інтелект, інтуїція, уява, асоціювання і креативність. Представлено
особливості професійної підготовки учителя образотворчого мистецтва та визначено передумови його творчої самореалізації у педагогічній діяльності.
Для науковців, аспірантів, докторантів, викладачів ВНЗ різних рівнів
акредитації, учителів образотворчого мистецтва ЗНЗ різного типу, а також
всіх зацікавлених проблемами творчого розвитку особистості.
161. Косолапов B. I. Англійська мова : інтерактивний комплекс
навч.-метод. забезп. / В. І. Косолапов. - Рівне: НУВГП, 2009. - 220 с.
Інтерактивний комплекс призначений для студентів І та ІІ курсу. Мета
посібника – активізувати та систематизувати знання та навички перекладати,
реферувати, анотувати тексти за фахом, писати резюме, виробити навички
професійно спрямованого усного мовлення в галузі водопостачання та водовідведення. Тексти уроків складені на матеріалі оригінальних джерел фахової
літератури. Структура комплексу сприяє успішному засвоєнню навчального
матеріалу та розвитку всіх навичок мовленнєвої діяльності.
162. Костриченко В. М. Університетська освіта : навч. посіб. / В.
М. Костриченко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 94 с.
Навчальний посібник з дисципліни «Університетська освіта» містить
програму дисципліни, опорний конспект лекцій, завдання для самостійної роботи, контрольну тестову програму та список рекомендованої літератури.
Для викладачів і студентів напрямку підготовки «Економіка підприємства» ВНЗ III – IV рівнів акредитації.
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163. Кочубей А. В. Гуманітаризація фахової підготовки студентів
технічних ВНЗ засобами народознавства : монографія / А. В. Кочубей. –
Рівне : НУВГП, 2009. – 179 с.
У монографії висвітлено теоретичні й методичні засади гуманітаризації підготовки майбутніх інженерів у технічних вищих навчальних закладах.
Обґрунтовано педагогічні функції народознавства та досліджено засоби народознавства, які допоможуть гуманітаризації фахової підготовки, а також
окреслено зміст, структуру та педагогічну модель народознавства в технічних
вищих навчальних закладах.
Для науковців, викладачів і студентів.
164. Кафедра опору матеріалів і будівельної механіки : (сторінки
історії мовою архівних документів) / авт.-упоряд. А. О. Мартиненко. –
Рівне : НУВГП, 2010. – 214 с.
Історичний огляд становлення та розвитку кафедри опору матеріалів і
будівельної механіки у складі Національного університету водного господарства та природокористування фрагментарно охоплює період 1915 – 2010 рр.
(Ідея і підтримка проф. В.М. Трача).
Розраховано на викладачів, студентів і випускників НУВГП, а також
всіх, кого цікавить історія ВНЗ України.
165. „Невичерпне джерело професійної майстерності” : до 70-річчя
системи проф.-техн. освіти / упоряд., ред. П. Процюк. – Рівне : Волин.
обереги, 2010. – 272 с.
Видання присвячене 70-річчю створення системи професійнотехнічної освіти та містить матеріали про життєвий шлях, становлення педагогів, які працюють у професійно-технічних закладах області Рівненщини.
Відображено їх творчі досягнення і набутий досвід у вихованні, професійній
та загально-освітній підготовці учнів.
166. Пелех Ю. В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога : монографія / Ю. В. Пелех ; за ред. М. Б.
Євтуха. – Рівне : Тетіс, 2009. – 400 с.
У монографії розкрито теоретико-методичні засади, основні закономірності та принципи розвитку ціннісно-смислової сфери майбутнього педагога
у контексті його готовності до майбутньої професійної діяльності; зроблено
порівняльний аналіз стан проблеми у країнах зарубіжжя та нашій державі;
сформовано концептуальну модель ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності в умовах функціонування ВНЗ.
Для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, студентів, аспірантів, науковців.
167. Петренко О. Б. Ґендерний вимір шкільної освіти в Україні
(ХХ століття) : монографія. – Рівне : О. Зень, 2010. – 530 с.
Ґендерний вимір шкільної освіти в Україні ХХ століття здійснено у
контексті історичних, соціокультурних змін суспільства. Зміст освіти й
виховання загальноосвітньої школи проаналізовано на основі великого
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комплексу архівних та опублікованих історико-педагогічних джерел, навчальних програм і планів.
Монографія адресована викладачам і студентам вищих педагогічних
навчальних закладів різних видів акредитації, науковцям, вчителям, батькам
та всім хто цікавиться становленням особистості чоловіка і жінки в освітньому просторі.
Філологічні науки
Фольклор
168. Онишкевич Г. Свят-вечірні й різдвяні страви / Г. Онишкевич ; ред., упоряд., вст. ст. Галини Швидків. – 2-е вид., випр. і доп. – Рівне : О. Зень, 2010. – 48 с.
Книга-сувенір містить найкращі рецепти стародавньої свят-вечірньої
української кухні та різдвяні піснеспіви. Збережено автентичний виклад авторки – Г. Онишкевич, яка здійснила це видання 1939 року.
Мовознавство. Літературознавство
169. Александр Кондратьев: исследования, материалы, публикации. Вип. 2. / редкол. Е. М. Васильев (отв. ред.) [и др.]. - Ровно : ГедеонПринт, 2010. –- 272 с.
До збірника увійшли наукові статті і матеріали вчених України, Росії,
Польщі та США, присвячені життю та творчості російського поета, прозаїка, перекладача, літературного критика, представника культури „Серебрянного века” Олександра Олексійовича Кондратьєва (1876 – 1967). До складу
книги включена републікація двох маловідомих текстів Льва Гомолицького
та раритетного видання – „Антология русской поэзии в Польше” (1937).
170. Бестюк І. А. Теоретичні та історико-літературні аспекти модерного міфологізму (неоміфологізму) : спецсемінар з історії укр. л-ри :
навч.-метод. посіб / І. А. Бестюк. – Рівне : Олег Зень, 2010. – 108 с.
Міф вважається кодом національного варіанту раннього українського
модернізму кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Неоміфологізм – умовний означник
нової естетики, зманіфестованої структурою міфу й обряду у творах М. Коцюбинського, Лесі Українки, Олександра Олеся, С. Черкасенка, О. Кобилянської та ін. Концептуальна ідея навчального посібника – організація роботи на спецсемінарських заняттях.
Посібник розрахований на студентів-старшокурсників.
171. Когут О. В. Містерійні сюжети в укр. драматургії кінця
XIX - XX ст. : монографія / О. В. Когут. – Рівне : НУВГП, 2009. - 174 с.
У книзі досліджено трансформацію містерійних сюжетів в
українській драматургії кінця XIX - XX ст. З точки зору рецепції "вічних" образів та сюжетів аналізуються драматичні твори Лесі Українки,
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Олександра Олеся, Панаса Мирного, С. Черкасенка, Ю. Липи, М. Куліша, І.
Кочерги, В. Винниченка, В. Лімниченка, Г. Лужницького, О. Грицая, В. Босовича. П'єси письменників діаспори - І. Костецького, Ю. Тиса, Л. Коваленко.
Розглядаються естетичні першоджерела сюжетів національної християнської
містерії, варіанти творчого її переосмислення в літургійній та шкільній драмах, робиться спроба простежити традиції драматичного сюжетотворення.
Осмислюється специфіка авторського тексту-міфу та "пророчої" п'єси як модерного варіанту релігійно-християнського дискурсу в українській драматургїї.
172. Криловець А. Лицедійство : (філософська проблематика в
укр. драмі початку ХХ ст.) / А. Криловець. – Рівне : Рівнен. друк, 2009. –
140 с.
У виданні досліджується філософська проблематика в українській
драматургії кінця XIX — перших десятиріч XX століття. В полі зору автора
твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володіміра Вінніченка.
Для викладачів вузів, учителів-словесників, аспірантів та студентів.
173. Мовна картина світу слов'ян і культура. Т. 2 : Матеріали
міжнар. наук. конф. (Люблін, 5 – 7 листопада 2010 р.) = Językowy obraz
świata słowian a kultura : materialy mędzynarodowej konferecji naukowej
(Lublin, 5 – 7 listopada 2010 r.) / гол. ред. О. Тищенко ; Католицькій Люблінський ун-т Іоанна Павла ІІ, Ін-т слов'ян. філології, Рівнен. ін-т слов'янознавства, Російський центр культури Рівнен. обл. – Рівне : О. Зень,
2010. – 170 с.
Матеріали міжнародної конференції - статті та доповіді науковців розміщені у двох розділах: „Семантика фразеологічна, лексична і граматична
у нових наукових парадигмах” та „Мовне відображення світу у просторі тексту”.
Збірка призначена науковцям-лінгвістам, аспірантам, студентам ВНЗ,
які навчаються на філологічних факультетах.
174. Пономарьова Т. О. Світла особистість імперії темряви : В. Г.
Короленко на Рівненщині : джерела, літ. дослідж. та краєзн. нариси / Т.
О. Пономарьова. – Рівне : Рівнен. друк, 2010. – 304 с.
Автор дослідження – Пономарьова Тетяна Олександрівна – з 1972 року працює у відділі історії Рівненського обласного краєзнавчого музею, з
1992 – за сумісництвом – у Рівненському державному гуманітарному університеті, доцент кафедри культурології. Коло її наукових інтересів – історія
української культури, історичне та літературне краєзнавство Рівненщини. Автор багатьох наукових робіт.
Запропоноване дослідження є значним доповненням короленкознавства, внеском у процес дослідження світоглядних засад творчості письменника,
його ролі в розвитку української культури. Представлена велика кількість
джерел, пов’язаних з Волинським, Рівненським періодом, які допомагають
простежити початковий етап формування творчої особистості В. Короленка.
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175. Словотворчість шістдесятників : Ліна Костенко. Микола Вінграновський : зб. наук. пр. / відп. ред. Г. М. Вокальчук. - Острог : Остроз.
акад., 2010. – 178 с. (Лексикографічна серія "Українська індивідуальноавторська неографія". Вип. 3).
Третій випуск лексикографічної серії "Українська індивідуально-авторська неографія", який в основному містить статті про мовосвіт Л. Костенко та М. Вінграновського, рекомендований Міністерством освіти та науки
України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
Художня література
176. Бабій С. Осіння райдуга : збірка поезій / С. Бабій. – Рівне :
НУВГП, 2009. - 100 с.
Нова збірка відомого українського поета Степана Бабія містить твори
різноманітної тематики: тут і гостро публіцистичні речі, і щире вболівання за
долю рідного краю, філософські роздуми про сенс життя, пейзажні замальовки. З точки зору форми автор користується як класичним римованим віршем,
так і білим, а також верлібрами. Техніка віршування своєрідна, відчувається
багатолітній творчий досвід та неповторний почерк автора.
177. Багряний І. Огненне коло. Повість про трагедію під Бродами /
І. Багряний. — Рівне : М. Дятлик, 2010. — 152 с.
Повість І. Багряного розповідає про трагедію галицької молоді під
Бродами, за висловом автора "про одну з найтяжчих тем усієї нашої визвольної боротьби".
І. Багряний на сторінках повісті розгортає вражаючу картину людських страждань і героїзму, високих поривань і ницих вчинків, саможертовності і підлості, наївності та підступності. Через трагедію окремої людини розкривається трагедія цілої нації: знову українці воюють по різні боки зі зброєю
у руках.
178. Варжель Р. Краплі сивої печалі : лірика / Р. Варжель. – Рівне :
Волин. обереги, 2010 р. – 58 с.
"Краплі сивої печалі" - перша збірка Ростислава Варжеля. Його віршам
притаманний невгамовний потяг до краси, небайдуже ставлення до життя,
щирість, ліризм, любов до всього сущого на землі. А також біль, без якого,
вважав автор, немає справжньої поезії, як і життя.
Ростислав Федотович Варжель – талановита й непересічна людина –
передчасно пішов із життя 1 листопада 2009 року.
179. Волошина А. Музика вітру : поезії / А. Волошина. – Рівне :
Овід, 2009. – 110 с. : іл.
Анна Волошина присвятила збірку поезії Смик Ніні Василівні. Вірші
самих різноманітних вражень: про кохання, сторінки життя, зраду друга, калину, Україну тощо.
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180. Гаврилович Г. Мелодія старої скрипки : повість / Г. Гаврилович. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 148 с.
Увазі читача Галина Гаврилович пропонує свій новий літературний
доробок - повість "Мелодія старої скрипки". Правдивість зображення людських характерів, художня майстерність (автор і в прозі лишається поетом) у
відтворенні вчинків, емоцій героїв, оригінальна "мозаїчна" композиція - це
те, чим найбільше приваблює твір читача. Звеличення простої людини, її високої духовності - так можна визначити і творчі принципи, і весь лад душі, а
відтак, - і стиль, позначений яскравою індивідуальністю письменниці із Полісся.
181. Ґильґамеш : поема / пер. з англ. Ірини Дибко. – 3-е вид. –
друк. за вид. 1997 р. – Рівне : О. Зень, 2010. – 110 с. : іл.
Ірина Дибко–Филипчак (США) – талановита письменниця, перекладачка, літературний критик, громадський діяч, член Міжнародного письменницького ПЕН–клубу і довголітня його секретарка – здійснила переспів з англійської на українську мову шумерського епосу про міфічного „найвеличнішого царя світу, двох третин богів і третини людей”.
Це видання заслуговує на увагу ще й тому, що це перший переклад
„Ґильґамеша” українською мовою.
182. Гринюк А. І. Тяжіння Рідного Краю : поезії / А. І. Гринюк. Рівне : В. А. Лапсюк, 2010. – 68 с.
Ця книжка – своєрідний уклін Вітчизні одного з багатьох її синів, заблукалих на чужині. У творах автора струменять щирі почуття любові до рідного краю, звучать високі поривання душі людини мислячої і одухотвореної.
183. Гуля С. Серце чує / С. Гуля. – Рівне : Рівнен. друк., 2010. – 314
с.
Сергій Гуля з 1982 року проживає в м. Рівному. Друкувався у місцевій
пресі, журналі „Дзвін” та „Літературній Україні”, у болгарському тижневику
„Ведрина”. Випустив книжки прози „У село до матері”, „Лотова вишня”, „За
стіною прозорою”, „На вістрі ножа”, „Духовності острів”. Виступає у пресі як
критик і публіцист.
До нової книги увійшли новели, повість „Серце чує” і роман „Грішники”, в яких йдеться про людські взаємостосунки.
184. Гуменюк В. Календарем прожитих літ... : поезії / В. Гуменюк ;
ред. Б. Столярчук. – Рівне : РОСА, 2010. – 112 с.
Ця поетична збірка веде читача у незвідані дороги, на перехресті яких
автор долав усі перешкоди. Його поезія наповнена оптимізмом і надією, вистраждана і виважена, проймає душу тонким ліризмом. Всією душею залюблений у Погориння, його чарівну природу, поет оспівує та возвеличує своїм
словом цю незрівнянну красу.
185. Гуцуляк Е. М. Моя дерев'яна валізка : спомини. - 2-е вид., доповн. / Е. М. Гуцуляк. – Рівне : Волин. обереги, 2009. - 180 с.
Автор книги - активний учасник політичного життя в Україні.
Перебуваючи далеко від Батьківщини, в Канаді, він, син колишнього
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воїна Української Галицької Армії, учасника Листопадового повстання у
Львові 1918 року, учителя української Рівненської гімназії Михайла Гуцуляка, першим у діаспорних колах відчув наростаючу енергію оновлення рідної
землі, вбачав у її Народному Русі сучасну форму самоорганізації української
нації і як патріот безоглядно поринув у вир подій.
186. Дацков А. Яринівський шлях / А. Дацков. – Рівне : Волин.
обереги, 2010 р. – 152 с. : іл.
У книзі розповідається про життєвий і творчий шлях заслуженого працівника культури України, відомого фотохудожника і режисера аматорського
кіно Василя Рябунця. Його художня спадщина не залишає байдужим нікого,
має неперебутнє значення у мистецькому житті нашого краю.
187. Диб'як Н. Зозулі мого саду : зб. поезій / Н. Диб'як. – Рівне :
НУВГП, 2009. - 92с.
Нова збірка поетеси відлунює на проблеми сучасності акордами щемливими та ніжними - то мінорними, а то мажорними. У них - філософські рефлексії, колоритні замальовки повсякдення, завжди значущі теми моралі та
добротворення.
188. Дрозюк В. В. Оповідання / В. В. Дрозюк. – Рівне : М. Дятлик,
2010. – 52 с.
Книга оповідань – своєрідне освічення автора в любові до рідного села
Дермань, до людей, серед яких він народився, жив і деякий час працював.
189. Заїка О. Гобелен : поезії / О.Заїка. – Рівне : Рівнен. друк., 2009.
– 64 с.
Ольга Заїка відома в літературних колах Рівненщини, є авторкою збірок поезій «Соло ні ... звідки» та «Голос серця».
У добірці «Гобелен» – художня багатогранність, різноманітність вражень, багатобарвна палітра відчуттів. Це нові поетичні пошуки світу людської душі. Це ліричні почуття й сподівання. У деяких віршах — дотик до найсокровеннішого, що є в душі, до Вічності.
190. Каневська В. В. Блакитна зоря : поема / В. В. Каневська. – Рівне : НУВГП, 2009. - 54 с.
Це перша епічно-драматична поема українського поета про історичний
Острог із спробою зазирнути в минувшину і в душі людей, які тоді творили
легендарну історію.
191. Карп'юк А. М. Сміхомовки : Гумор і сатира / А. М. Карп'юк. –
Костопіль : Костоп. друк., 2009. – 56 с.
До збірки ,,Сміхомовки " увійшли гумористичні та сатиричні віршовані твори, написані автором за життєвими спостереженнями і народними анекдотами.
192. Кир'янчук І. Б. На алеї слова : поезія / І. Б. Кир'янчук. – Рівне
: Волин. обереги, 2010. – 72 с.
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Поезія душі, волі, правди, гармонії - поезія людини через авторське
етичне сприйняття Всесвіту - відкривається у лаконічній поезії молодого рівненського письменника.
193. Кир'янчук І. Б. Сягаючи в безмірну далечинь : поезії / І. Б.
Кир'янчук ; ред. А. Криловець. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 68 с.
Дебютна збірка поезії рівненського письменника і журналіста Ігоря
Кир'янчука безумовно справить враження на справжнього любителя поетичного мистецтва. Творчість молодого поета виходить за межі наявного світу,
за межі буденності. Його білі вірші, у яких філософське бачення життя висловлене з тонкою майстерністю володіння мовою, дійсно дозволяють зазирнути „в безмірну далечинь”.
194. Климентовська В. Кленова королева : поезії / В. Климентовська . – Рівне : Рівнен. друк, 2009. – 56 с.
Як і в попередніх збірках, Вікторія Климентовська демонструє, філігранну версифікаційну майстерність, оригінальні рими, вишукані інтонації,
несподівану, проте органічну й природну систему образів.
195. Коломієць А. К. Жити так, щоб не гасла жадоба краси... : твори / А. К. Коломієць ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2010. – 72 с. –
(Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному. Число 12)
Це перше у незалежній Україні окреме книжкове видання творів Авеніра Коломійця, колись знаного письменника, сучасника і сподвижника У.
Самчука.
196. Кондратюк А. І. Добром зігріте серце. Спогади. Есеї. Новели /
А. І. Кондратюк. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 416 с.
Спогади Андрія Кондратюка містять яскраві портретні характеристики
визначних сучасників, в основному діячів культури другої половини двадцятого століття.
До книги увійшли також есе і новели, написані автором за останні роки.
197. Кралюк П. Реліквія : [роман] / П. Кралюк. – Острог : Остроз.
акад., 2010. – 290 с.
Чому на відомому портреті князь Василь-Костянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима в руках? Цю загадку не можуть
відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі «Реліквія». Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет. За цей час князь, який став
своєрідною людиною-епохою, пригадує найяскравіші епізоди свого життя.
Написаний на основі документальних матеріалів, роман розрахований
на широке коло читачів.
198. Лісовський Л. Вєйделот : літ.-худож. вид. / Л. Л. Лісовський ;
ред. : Л. Лісовська, Н. Мельник. – Костопіль : Костоп. друк., 2009. - 260 с.
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Зі сторінок роману постають картини життя, напрочуд чудові за оригінальним задумом та композицією, герої з вишуканим внутрішнім світом –
своєрідна голограма художньо–психологічної реальності. Надприродний світ
книги – ніби важкий для усвідомлення – захоплює читача, запалює підсвідоме бажання осягнути вище призначення та почути „музику небесних сфер”.
199. Лятуринська О. М. Гляньте у правічне батьківське лице! :
твори / О. М. Лятуринська ; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2010. –
68 с. – (Бібліотечка літ. музею Уласа Самчука в Рівному. Число 10)
Книжка містить поезії Оксани Лятуринської із перших двох її збірок –
„Гусла” і „Княжа емаль” та відгук про них „Княжа емаль”, який надрукував
Улас Самчук у часописі „Волинь” у 1943 році, відзначивши самобутність таланту поетеси-волинянки.
200. Мацюк О. Я відпускаю свого птаха в небо... / О. Мацюк. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 104 с.
У першій поетичній збірці Оксани Мацюк сплелися в одне поезія і
проза, радість і смуток, любов і зрада, філософія життя і гумор...
201. Мізгулін Д. А. Немов життя іще й не починалось… : поезії / Д.
А. Мізгулін ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2009. – 10 с.
Автор книжки – поет потужного і самобутнього таланту, закоріненого
в кращі традиції рідної землі, тільки вже сьогоднішнього змісту.
Переклад здійснено за однойменною книгою Дмітрія Мізгуліна, яка
видана минулого року в Санкт-Петербурзі.
202. Мосендз Л. М. Волинській рік : поема / Л. М. Мосендз ; ред. Є.
Шморгун. – Рівне : Азалія, 2010. – 68 с. – (Бібліотечка літ. музею Уласа
Самчука в Рівному. Число 11)
Поему „Волинський рік” Леоніда Мосендза, одного з найцікавіших поетів „празької школи”, без перебільшення можна зачислити до переліку кращих творів про наш край.
203. Нагорна І. Перевезена через скитання / І. Є. Нагорна. – Рівне :
Азалія, 2010. – 32 с.
У виданні розповідається про картину відомого українського художника Федора Григоровича Кричевського „Полтавський краєвид”, яка протягом довгих емігрантських десятиліть символізувала письменникові У. Самчуку та його друзям рідну Україну.
204. Орлова Л. Чёрно-белая зима : книга стихов / Л. Орлова. –
Ровно : Волин. обереги, 2010. – 64 с.
Поезія настрою та роздумів є характерною для творчості Любові Орлової, автора дев’яти книг віршів. Голосом щирим і тихим вона доносить до
читача думки про долю поета, про життя людини, таке коротке, сповнене відчаєм, радістю, і вірою. Про теперішній, такий меркантильний і холодний, але
водночас прекрасний світ рідної Батьківщини.
205. Осовська О. З вишневого садка : поезія / О. Осовська – Рівне :
Волин. обереги, 2010. – 76 с.
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Збірка віршів Оксани Осовської "3 вишневого садка" - це її перший
вагомий поетичний доробок, винесений на читацький загал.
Поетесу хвилюють і проблеми буття, і розмаїття почуттів. Свята професія педагога, родинні традиції. Це і кохання, і духовні мірила чесності,
людяності та доброти. Це і любов до рідного краю, доУкраїни, якій вона
бажає щастя і процвітання.
206. Осос І. Я. – просто ЖІНКА / І. Осос. – Рівне : Волин. обереги,
2010. – 228 с.
Іванна Осос – лікар, кандидат медичних наук. Є автором монографій,
наукових статей з кардіології, а також напрацювань з філософії, психології
та релігії.
Збірка віршів – перший творчий доробок автора, перша книга поезій,
яку вона представила на суд широкого загалу читачів.
207. Петрук Г. Алкозброя і доля нації / Г. Петрук. – Рівне : О.
Зень, 2010. – 256 с.
Книгу написала небайдужа до долі нашої Батьківщини людина, професіонал, мудрий і добросердечний чоловік, що народився в мальовничому
українському селі на Рівненщині.
Тему виробництва, збуту і споживання алкоголю, а також його негативного впливу на життя суспільства автор досліджує в історичному і соціально-культурному аспектах, наводячи низку вражаючих прикладів вживання міцних напоїв найрізноманітнішими верствами суспільства.
Видання розраховане на допитливого, вдумливого, небайдужого читача.
208. Петрук Г. М. На хвилях життя : зб. поезій та оповід. / Г. Петрук. - Рівне : О. Зень, 2009. - 100 с.
Григорій Петрук родом з Рівненщини. Після закінчення Львівського
політехнічного інституту працював у Забайкаллі, на Далекому Сході, у Західному Сибіру, Середній Азії. Повернувся в Україну 1992 року.
«На хвилях життя» – перша збірка автора. У віршах читач знайде
вболівання за долю рідного краю, рідної мови, філософські роздуми про
сенс життя, ліричні почуття й сподівання. В окремому розділі маленькі оповідання та гуморески.
Видання розраховане на широке коло читачів.
209. Погорина : літ.-краєзн. журн. / редкол. : Є. Цимбалюк (гол.
ред.) [та ін.]. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. - № 10/11. – 424 с. : іл.
209а. Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини / редкол. : Є. Цимбалюк (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : Овід, 2010. - № 12/13. – 424 с. : іл.
Літературно-краєзнавчий журнал продовжує знайомити читачів з
творчістю рівненських письменників, митців, краєзнавців, журналістів,
науковців.
У цих випусках широка творча палітра Рівненщини розкривається
за такими розділами: „Проза”, „Раритети”, „Повернуті імена”, „Поезія”,
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„Поетична мозаїка”, „Драматургія”, „Рецензії”, „Духовні витоки”, „Ріднокрай”, „Крізь призму віків”, „Ювілеї”, „Археологія”, „Етнографія”, „Ремесла”, „Память” тощо.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться творчим життям краю та
на широке коло прихильників духовного і культурного відродження України.
210. Рем Л. Сад Земних Вражень / Л. Рем. - Рівне: Волин. обереги,
2010. - 124 с.
Читати, насолоджуючись словом, відчувати себе живою частинкою,
атомом дивовижно-мінливого світу ''Саду Земних Вражень" Леоніда Рема, ось що найперше спадає на думку, коли ти ще і ще раз перечитуєш і заглиблюєшся у цю витончено-вдумливу сповідь художника і поета.
211. Самчук У. Кулак : роман / У. Самчук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 330 с.
Роман Уласа Самчука «Кулак» - один із ранніх визначних епічних
творів письменника, що був виданий у 1937 році в Чернівцях і досі не перевидавався.
У творі зіставлено два світи – Європу і СРСР, жорстокий капіталізм,
але з можливістю самореалізації людини і радянський «соціалізм» з невілюванням і пригніченням особистості, фізичним знищенням лідерів.
«Кулак» - це символ наполегливості у досягненні мети, сили людського духу. Це зворушлива історія кохання людей з протилежними переконаннями, яких об’єднала велика любов. Твір має виразне антирадянське
спрямування.
212. Самчук У. О. Марія. Чого не гоїть огонь. Віднайдений рай /
У. О. Самчук. – Острог : Остроз. акад., 2009. – 384 с.
У творах У. Самчука згадується страшний голодомор в Україні. Автор назвав книгу „Хроніка одного життя”. Змальовано події та настрої тих
часів. „Марію” письменник присвятив „Матерям, що загинули голодовою
смертю на Україні в 1932–33 рр.” Акція „Незгасимої свічки” привертає увагу світу до нашого минулого. Світ мусить знати про національну трагедію.
Книга розрахована на широке коло читачів.
213. Сацюк О. В тяжку родився ти годину : твори / О. Сацюк ;
ред. Є Шморгун. – Рівне : Азалія, 2010. – 68 с. (Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному. Число 8)
Це перше в Україні видання творів Олексія Сацюка – письменника
родом з Рівненщини, сучасника і сподвижника Уласа Самчука. Перший його
твір „Смертоносці” був виданий в Буенос–Айресі у 1947 році. Жив і помер
автор в еміграції.
214. Скруха С. Хліб і сіль землі : поезія / С. Скруха. – Рівне :
Волин. обереги, 2010. – 188 с.
До поетичної збірки Світлани Скрухи «Хліб і сіль землі» увійшли
твори, які стали своєрідними віршами-щоденниками молодої авторки.
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Глибока лірика поетеси торкається найтонших струн душі. Сповнена переживань за долю України і рідного народу, вона не залишить байдужими щирих
патріотів та шанувальників поетичного слова.
215. Столярчук Б. Й. Сміх крізь ноти / Б. Й. Столярчук. – Рівне :
О. Зень, 2010. – 40 с.
Відомий музикант, педагог, поет, письменник, краєзнавець Богдан
Столярчук у цій маленькій книжці розмістив гумористичні записи з життя
музикантів.
216. Струсь Л. П. Мерзлота : сибірські оповіді / Л. П. Струсь ; ред.
Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2010. – 132 с.
У ХХ ст. Остяко–Вогульський (Ханти–Мансійський) округ став одним
з місць, куди вивозилися на спецпоселення розкуркулені селяни, а згодом
„вороги народу”. Про те, що випало на долю спецпоселенців, і розповідає ця
книга, автор якої народився в Сибірі, куди були вислані у 1941 році з Волині і
лише 1958 року реабілітовані його батьки.
217. Та Інгвар. Зупинка на мить : словограй : зб. віршів / Інгвар
Та. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 52 с.
Тонка, майстерна лірика поета справляє враження ненав'язливою „думок повільною течією” „в полоні мрій та спогадів” та знаходить відгук у душі
читача.
218. Тарасюк В. Баламути : гумор / В. Тарасюк. – Рівне : Овід,
2009. – 100 с.
У новій книзі гумору Віталія Тарасюка веселі історії перетинаються із
прозою життя, у якій пульсує мудрість древнього Соломона, що «кінцем радості буває смуток». Філософія життя така, що «надлишок смутку – сміється,
а надлишок радості - плаче». Прочитайте книгу і переконайтесь в цьому.
219. Тарасюк В. Гнатіада : гумор / В. Тарасюк. – Рівне : Овід, 2010.
– 62 с.
У новій книзі гумору автор досліджує комічні ситуації, які трапляються із героями збірки, і оригінально їх трактує. Щирі і доброзичливі жарти викликають не тільки посмішку, а й бажання зануритися до джерел комічного і
розсекретити їх природу.
220. Тимощук В. В. Сьоме небо : зб. поезій / В. В. Тимощук. – Рівне
: Волин. обереги, 2010. – 124 с.
Василь Володимирович Тимощук – поет, композитор, співак, лауреат
міжнародних фестивалів-конкурсів представляє на суд читачів нову збірку
поезій.
221. Тимчак М. Визволи нас від лукавого : новели / М. Тимчак. –
Дубно : Дубен. друк., 2009. – 144 с.
До нової книги члена Національної спілки письменників України Миколи Тимчака увійшли прозові твори, які порушують болючі проблеми сучасності. Невмируща душа, її взаємини з Богом і грішним світом, добро і зло,
любов і ненависть лежать в основі його новел.
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222. Тучинський передзвін : альманах / [авт. проекту Н. Янчук]. –
Рівне : Овід, 2010. – Вип. 2. – 152 с. : іл.
«Тучинський передзвін» - мистецький альманах любителів і творців
художнього слова та пензля, доля яких пов’язана із с. Тучин Гощанського району Рівненської області. Тематика творів різноманітна. Автори пишуть про
любов до рідної землі, відстоюють ідеали добра, любові та милосердя, розкривають болючі проблеми сьогодення, висловлюють свої найпотаємніші почуття. Представлені твори різні, та всіх митців даного альманаху об’єднує
любов до творчості.
223. Фесюк Н. А. Дорогою до вічності : християнська поезія / Н. А.
Фесюк. – Костопіль : Костоп. друк., 2009. - 88 с.
До поетичної збірки Ніни Фесюк «Дорогою до вічності» увійшло кілька десятків віршів та поема «Праведний Иов». Основою цих творів є вічна
Книга - Біблія, яка, за твердим переконанням авторки, повинна стати законом
життя для кожної людини. Адже всі ми колись стоятимемо перед Богом, а Він
знає про нас усе.
224. Хуткий А. Г. Жертовні телята або Два Чорнобилі одного життя / А. Г. Хуткий. –Рівне : Волин. обереги, 2010. - 60 с.
Автор присвятив свою книгу живим і померлим товаришам по строковій військовій службі на Семипалатинському ядерному випробувальному полігоні. Екскурс у жорстко-утаємничене минуле – це документально–
публіцистичні нариси про маловідомі широкій громадськості факти, простих
і чесних людей, закриті донедавна території, людські поневіряння коридорами державної байдужості.
225. Цимбалюк Є. П. Обірвана молитва за Україну : історичні есе /
Є. П. Цимбалюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – 188 с.
Нова книга історичних есе письменника Євгена Цимбалюка повертає
читача обличчям до величних особистостей української історії та культури,
котрі пройшли тернистий шлях від забуття до слави і від слави до забуття і
при цьому не втратили почуття національної гідності. Вони вірою і правдою
служили отчій землі, боронили її від зазіхань підлості, неправди та зневаги.
226. Цимбалюк Є. Три дороги до мами : поезії / Є. Цимбалюк. – Рівне : Овід, 2009. – 84 с.
Нова книга українського поета Євгена Цимбалюка - це своєрідне вікно
у світ людських почуттів та переживань, де зустріч межується з розлукою,
добро – з підступністю, вірність – зі зрадою, а сходження до вершин любові –
зі спітканням, падінням та настирливим повсякденним поступом до життєвих
істин.
227. Шилан Є. Притчі / Є. Шилан. – Рівне : Овід, 2010. – 28 с.
У першу книгу Євгена Шилана увійшли філософські притчі про смисл
людського покликання, боротьбу почуттів, пошук істини задля пізнання світу.
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228. Шморгун Є. Твори : в 3 т. / Є. Шморгун. – Рівне : Рівнен.
друк., Азалія. –
Т. 1. – 2007. – 488 с.
Т. 2. – 2008. – 572 с.
Т. 3. – 2008. – 580 с.
До першого тому творів українського письменника Євгена Шморгуна
включено оповідання із книг «Забуті боги предків», «Мова зела», «Зелені сусіди», «Ключ-трава», «Тиха радість» та інш.
До другого тому ввійшли роман, повісті, п’єса та есе на історичну тематику. До третього – роман-спогад, повісті, оповідання та вірші різних років.
Книга розрахована на широке коло читачів.
229. «Я голосую за мир» : матеріали XIV громад. учн. читань «Я
голосую за мир» / Міжнар. екон.-гуманіт. у-нт ім. акад. С. Дем’янчука ;
ред. кол. : А. С. Дем'янчук, Т. І. Пагута, О. М. Петрук ; відп. за вип. А. П.
Петрук. – Рівне, 2010. – 197 с.
У збірнику висвітлені основні погляди учнів на проблеми збереження
миру в Україні та світі. Вирішення цієї проблеми – найважливіша передумова
для розв'язання інших глобальних проблем людства.
230. Янчук Н. Травневі каштани : поезії / Н. Янчук. – Костопіль :
РОСА, 2010. – 72 с.
До першої книги поезій Надії Янчук з Тучина, що на Рівненщині,
увійшли поезії про кохання, вірші, у яких авторка робить спробу осмислити
суперечливу дійсність, слова пісень, які завдяки місцевим композиторам лунають у рідному краї, а також колядки й щедрівки, створені поетесою.
Дитяча література
231. Витоки : літ. альм. : Поезія. Проза. Літературознавство : твори для дітей. – Острог : Остроз. акад., 2009. – Вип. 4 . – 88 с.
У збірнику вміщені твори молодих авторів, які стали переможцями
щорічного Всеукраїнського літературного конкурсу „Витоки”, організованого
Національним університетом „Острозька академія” при фінансовій підтримці
професора Манітобського університету Ореста Цапа та інформаційний підтримці газети „День” (ред. Л. Івшина)
232. Демчук Р. Кукурічки : вірші для дошк. і дітей мол. шк. віку /
Р. С. Демчук ; ред. А. Лимич ; худож. : Наталія та Роман Велігурські. –
Рівне : О. Зень, 2010. – 28 с.
З дотепністю, що притаманна письменнику-гумористу, автор знайомить маленьких читачів із довколишнім світом, закликає до щирих і дружніх
стосунків, наголошуючи, що ми завжди повинні допомагати один одному.
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233. Демчук Р. С. Мур-ням-ням : вірші для дошк. і дітей мол. шк.
віку. – вид. 2-е, стереотип. / Р. С. Демчук ; худож. Наталія Велігурська. –
Рівне : О. Зень, 2010. – 36 с. : іл.
Автор представляє для маленьких читачів збірку віршованих оповідок,
ілюстровану яскравими малюнками.
234. Зінкевич А. Вірші для дітей / А. Зінкевич. – Рівне : Рівнен.
друк, 2010. – 40 с.
Квіти, дерева, птахи, літній вітерець, золоті фарби осені та серпанкові
ранки – все, що оточує людину, – прекрасне і неповторне. Авторка закликає
читачів відчувати себе частинкою навколишнього світу, бачити та оберігати
його красу і довершеність.
235. Катеринич П. В. У Країні Білих Дзвіночків : повість-казка / П.
В. Катеринич ; ред. Є. Шморгун ; худож. І. Нагорна. – Рівне : Азалія,
2009. – 88 с.
Книга для дітей молодшого шкільного віку веде у чарівний світ Природи, знайомить з її мешканцями, вчить розумінню довколишнього світу та
людяності.
236. Мошняга Л. І. Казки для малечі про серйозні речі : казки / Л.
І. Мошняга. – Рівне : НУВГП, 2009. – 20 с.
У своїх казках Людмила Мошняга переконливо показує дітям переваги
вічних людських цінностей: праці – над лінню, щедрості – над скупістю, добра – над злом. Людську душевність та альтруїзм протиставляє бездушності і
черствості. Її добрі персонажі настільки реальні, достовірні і переконливі, що
під їх впливом змінюються на краще персонажі злі. Отже у підсумку добро
торжествує, чого завжди і чекають від казок діти.
237. На добраніч, діти : колискові пісні та заклички / упоряд., передм. В. М. Войтовича ; за ред. Н. В. Корнійчук. – Рівне : В. Войтович,
2010. – 176 с.
Збірка вміщує українські народні колисанки, зібрані у багатьох регіонах України.
Для учителів, батьків, вихователів дитячих садків, а також усіх, хто цікавиться українською народною творчістю.
238. Хожай О. В. Оленчине свято : вірші для дітей / О. В. Хожай. –
Рівне : НУВГП, 2009. – 20 с.
У своїй книжці автор вводить читача у неповторний світ дитинства із
його сподіваннями, очікуванням щасливої миті, радощами. Маленькі друзі
книги отримають чимало цікавої інформації, збагатяться знаннями про навколишнє середовище, світ. Твори Віктора Хожая прості за сюжетом, дохідливі за змістом, написані доступною для дітей мовою.
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Мистецтво
Образотворче мистецтво та архітектура
239. Бендюк М. Золотарство Острожчини / М. Бендюк. – Острог :
Остроз. друк., 2009.– 89 с.
В книзі досліджуються маловідомі сторінки історії одного з видів декоративно-ужиткового мистецтва – золотарства XV – початку XIX століть.
Основна частина дослідження присвячена періоду, коли місто Остріг було резиденцією князів Острозьких, столицею князівства.
Для істориків, мистецтвознавців та широкого кола читачів.
240. В обіймах наготи : [фотоальб.] / автор проекту О. Харват ; поезії О. Смик ; пер. англ. мовою В. Скринський. – Рівне : Укрпол, 2010.
Ще з древніх часів жінка була жаданою для митців. З винаходом фотографії вже понад 170 років тема жінки є однією із найпринадливіших для фотомайстрів.
У альбомі представлені світлини фотохудожника Олександра Харвата з
фотосесій у Чехії, Словаччині, Болгарії, Угорщині, Італії та Україні. Візуальне
сприйняття світлин поєднане з ліричними асоціаціями поета Олександра
Смика.
241. Гвоздинський В. Живопис / В. Гвоздинський. – Рівне, 2009. –
12 с. : [фотоальб.].
Альбом знайомить читача з творчістю рівненського художника Віктора Гвоздинського. У своїй творчості митець віддає перевагу безпосередньому
спілкуванню з природою, архітектурною спадщиною, сучасним міським пейзажем. В. Гвоздинський досконало володіє технікою акварелі. Кожне полотно
майстра чарує прозорістю, легкістю, ліричністю, має своє неповторне колористичне рішення, будь то пейзаж чи натюрморт
242. Иваненко А. Г. Живые краски времени. / А. Г. Иваненко. –
Ровно : Гедеон Принт, 2010. –
Ч. 1. : Воспоминания о детстве. - 94 с.
Ч. 2. : Творчество. – 125 с. : ил.
Книга Анатолія Іваненка складається з двох частин. Перша – літературна грань творчості митця. Це есе – світлі спомини, проникнення в ті часи,
коли робились перші кроки до сприйняття світу і осягнення сутності явищ.
Друга частина висвітлює ще одну грань мистецтва – метафізичну. Роздумуючи під час роботи над власними картинами, художник приходить до
усвідомлення законів „вищої фізики”. Тих законів, на яких ґрунтується як художня творчість, так і саме життя.
243. Культурна спадщина Рівненського краю [Мистецьке видання] = Cultural Heritage of Rivne Lands [Art publication] / авт. проекту, фотогр. О. Харват ; вступ. ст. О. Булига ; пер. англ. В. Скринський, Н. Безюк. – Рівне : Харват О., 2010. - 248 с.
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В альбомі представлені рухомі пам'ятки культурної спадщини Рівненського краю, що знаходяться в експозиціях музеїв, запасниках, храмах, приватних колекціях. Читачі зможуть ознайомитись з кращими зразками іконопису, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва від ХІІІ до
ХХ ст., що вперше на Рівненщині зібрані в одному виданні.
244. III Всеукраїнський творчий конкурс «Різдвяна Зуза» : в рамках мистец. фест. / авт. : Лазарчук Т., Лазарчук З. – Рівне : Зуза, 2010. –
22 с. : [фотоальб.].
Рівненська мистецька галерея „Зуза” декілька років поспіль проводить
мистецький фестиваль, де представлено художню інтерпретацію різдвяного
циклу свят маститих художників, обдарованих дітей та молоді.
Альбом знайомить з кращими художніми роботами, які були презентовані на Третьому Всеукраїнському творчому конкурсі в рамках мистецького благодійного фестивалю „Різдвяна Зуза”.
245. Фотовернісаж на Покрову 2009 : IV Міжнародний салон худож. фотогр. / авт. проекту О. Харват. – Рівне, 2009 - 137 с. : [фотоальб.].
У виданні містяться найкращі з представлених на „Фотовернісажі на
Покрову 2009” світлини, які доводять красу та неперевершеність фотомистецтва, його пізнавальність, емоційний вплив на глядача. Висока майстерність
та професійність митців, неповторні миті життя, незвичайний ракурс, зафіксовані ними, – вражають та заворожують глядача, спонукають дивитися на
світ іншими очима.
246. Юрчук О. М. Словник архітектурних термінів : в 2-х т. Т. 1. /
О. М. Юрчук. – Рівне : НУВГП, 2009. – 392 с. : 453 іл.
У словнику вміщено більше 500 термінів, які вживаються в архітектурі. Короткі пояснення термінів, які розташовані в алфавітному порядку, пояснюють суть поняття і в деяких випадках супроводжуються малюнком.
Адресовано студентам архітектурного напрямку ВНЗ, аспірантам, спеціалістам реставраційних і проектних організацій, а також науковим працівникам.
Музика
247. Бартосевич О. Р. Це моя і твоя Україна : концерт.-пед. репертуар для учнів почат. мист. навч. закл. / упоряд. та муз. ред. О. Бартосевич. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 40 с.
Пропонована збірка творів укладена зі спеціального класу бандури для
дитячих музичних шкіл та музичних відділів початкових мистецьких навчальних закладів. Вона містить аранжування творів, запропоновані викладачем
Рівненської дитячої музичної школи № 2 Оксаною Бартосевич.
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Збірка призначена для учнів початкових мистецьких навчальних закладів, музично-педагогічних училищ, училищ культури і мистецтв, музичних училищ та студентів музично-педагогічних факультетів, учителів музичних шкіл, музичних студій, бандуристам-аматорам та усім шанувальникам кобзарського мистецтва.
248. Кафедрі хорового диригування РДГУ – 40 років : зб. нарисів
/ ред. кол. : Б. Столярчук, О. Тарасенко, В. Піддубник. – Рівне : О.
Зень, 2010. – 144 с. : 12 с. іл.
У ювілейному збірнику подаються короткі біографічні відомості
про викладачів і концертмейстерів кафедри хорового диригування Рівненського державного гуманітарного університету та нариси про їх творчу діяльність, а також наводиться інформація про найвідоміших випускників,
які продовжили свій життєвий шлях на музично-мистецькій ниві. Видання
проілюстроване світлинами музичних студентсько-викладацьких колективів.
249. Корейчук М. П., Столярчук Б. Й. Край над Горинню : твори
рівнен. композиторів / ред.-упоряд. : М. П. Корейчук, Б. Й. Столярчук.
– Рівне : НУВГП, 2009. – 190 с.
До збірки «Край над Горинню» увійшли вокально-хорові та інструментальні твори рівненських композиторів, написані на вірші українських
і місцевих поетів, де оспівується велич нашої незалежної України, неосяжні простори рідного Полісся.
250. Мельничук С. Ф. Репертуар концертуючого цимбаліста :
концертні тв. для цимбалів укр. комп. : наук.-метод. посіб. / С. Ф. Мельничук = Melnychuck S.F. The Repertoire of a Concertizing Cembalist :
Concert Works for The Cimbalom Written by Ukrainian Composers : scientific and methodical collection. – 2-е вид. = 2-nd, Enlarged Edition – Рівне : НУВГП, 2009. – 220 с.
Науково-методичний посібник Святослава Мельничука «Концертні
твори для цимбалістів» розрахований як для фахової підготовки студентів,
так і для професіоналів-віртуозів. Видання збагатить цимбальну літературу
для логічного удосконалення виконавської техніки, мнемотехніки, яка ще
практично не має аналогів не тільки в українській, але і в зарубіжній нотній літературі. Рекомендується викладачам, студентам ВНЗ III–IV рівнів
підготовки висококваліфікованих виконавців, а також керівникам оркестрів народних інструментів для удосконалення віртуозної гри цимбалістів.
251. Незабутні постаті хорового мистецтва Рівненщини : зб. нарисів / ред.-упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2010. – 248 с.
У книзі розповідається про організаторів і керівників аматорських
та професійних хорових колективів Рівненщини, що залишили по собі
вагомий творчий спадок і світлу пам'ять, – Марію Афонченко, Івана Корсюка, Миколу Куща, Ореста Олійника, Володимира Островського, Володимира Пекаря і Володимира Толканьова. В коротких нарисах їхні
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колеги відмічають професіоналізм, майстерність, душевну теплоту митців,
згадують складні життєві колізії, через які вони пройшли.
Видання розраховане на викладачів і студентів музичних спеціальностей ВНЗ, краєзнавців і дослідників історичної минувшини.
252. Пастушенко А. С., Пастушенко Л. А. Вишиванка від мами :
укр. лірич. пісні / А. С. Пастушенко, Л. А. Пастушенко. – Рівне : М. Дятлик, 2010. – 248 с.
До посібника увійшло більше ста пісень композитора Андрія Пастушенка на його вірші та на слова відомих поетів: Є. Гущина, П. Велесика, Ю.
Берези, М. Птахова, С. Бабія, А. Войнарович та інших. Більшість з цих творів
вже виконуються мистецькими колективами та солістами не лише України, а
й української діаспори багатьох країн світу.
253. Рівненська обласна філармонія. 70 років / С. Кульчинський, І.
Жовнір, Н. Хомич, О. Юзюк ; фото М. Демченко. – Рівне : [б.в.], 2010. –
букл.
У буклеті міститься історична довідка про Рівненську обласну філармонію, літопис якої починається від листопада 1940 року. Згадуються творчі
колективи та окремі артисті, які назавжди залишилися у пам'яті вже не одного покоління рівнян. Серед них – заслужені та народні артисти України, а також скромні й не менш достойні талановиті музиканти й митці. Розповідається про сьогоднішній колектив філармонії, який самовіддано присвячує своє
життя служінню мистецтву, прагне зберігати і розвивати традиції класичного
мистецтва та високого академізму, що є підґрунтям духовності і ознакою цивілізованості суспільства.
254. Супрун-Яремко Н. О. Музикознавчі праці : зб. наук. ст / Наук.
т-во ім. Шевченка , Українознавча наук. б-ка ; Н. О. Супрун-Яремко. –
Рівне : О. Зень, 2010. – 574 с. : нот., світлини.
Науковий збірник містить вибрані дослідницькі статті різних років
українського музикознавця, доктора мистецтвознавства, дійсного члена наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка в Україні (Львів), професора кафедри
музичного фольклору РДГУ Н.О. Супрун-Яремко.
Збірник складається з шести розділів: Хоткевичезнавство, Кубанознавство, Музикознавство, Етномузикознавство, Творчі портрети, Статті – рецензії, відзиви, хронікальні нотатки.
Для працівників академічних наукових установ, фольклористів, музикознавців, культурологів, викладачів і студентів музичних закладів, а також
усіх шанувальників музичного мистецтва.
255. Струсь Л. П. Спогад про Волинь : пісні / Л. П. Струсь. – Рівне
: Лапсюк, 2010. – 40 с.
Автор присвятив цей збірник світлій пам'яті українських політичних
засланців, багато з яких залишилося навіки в суворій сибірській землі.
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Театр
256. Жилінський I. Ф. Історія театрального мистецтва Рівненщини
/ І. Ф. Жилінський ; наук. ред. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2009. – 660
с. : іл.
Ця монографія присвячується 100-річчю першого стаціонарного Рівненського театру, який відкрився 1908 року по вулиці Аптекарській, 1 (нині
Симона Петлюри) за сприяння мецената Лейби Зафрана. На місці цього будинку, зруйнованого в роки Другої світової війни, нині знаходиться Народний Дім.
Видання є результатом багаторічного дослідження історії театрального
мистецтва Рівненщини Ігорем Федоровичем Жилінським – професійним актором, театрознавцем, педагогом. Зображені творчі портрети митців і діяльність театральних колективів Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного, Острозького і Дубенського, Рівненського академічного лялькового театрів.
257. Заворотній О. Т. Творчі та педагогічні майстерні митців театру : навч. посіб. для студ. галузі знань 0202 «Мистецтво» напрямку підготовки 7.020.201 «Театральне мистецтво» / О. Т. Заворотній. – Рівне : О.
Зень, 2010. – 271 с.
Пропонований навчальний посібник присвячується вивченню творчої
діяльності видатних діячів, режисерів, які створили свій стиль, своє режисерське бачення, навіть свою режисерську школу. Рецензії про деякі їхні вистави
допоможуть майбутнім режисерам при їхній роботі над п’єсою та над майбутньою виставою.
Релігія. Історія релігії
258. Айронсайд Г. А. Комментарий к книге Притч / Г. А. Айронсайд ; пер с англ. С. Денисюка. – Ровно : Живое слово, 2010. – 368 с.
У своїй книзі Г.А. Айронсайд, доктор богослов'я, один з визначних
проповідників ХХ сторіччя, намагається донести до серця й совісті читача,
що серцевиною мудрості притч є Бог, Який контролює все у нашому житті.
Книга призначена для широкого кола читачів
259. Беллетт Дж. Г. Размышления над Псалмами, об их пророческом значении / Дж. Г. Беллет ; пер. с англ. О. Кошелевой, С. Денисюка. –
Ровно : Живое слово, 2010 – 192 с.
Книга Псалмів є збіркою роздумів, молитов і звеличень, висловлених в
самих різних обставинах людьми, керованими Духом Святим. Кожний Псалом є не лише прекрасним поетичним твором, але і містить в собі пророче
слово.
Книга Джона Гиффорда Беллетта допомагає побачити, як поезія підсилює духовне значення пророчого значення Псалмів.
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260. Деннет Е. Коментарі до книг Ездри і Неемії / Е. Деннет ; пер. з
рос. О. Матвєєвої. – Рівне : Живе слово, 2010. – 208 с.
Через глибокий аналіз подій, описаних у біблійних книгах Ездри і Неемії, автор показує, як Бог діє в історії окремих народів і людства в цілому.
Книга призначена для тих, хто бажає глибше вникнути у Священне
Писання .
261. Жилюк С. І., Бойко Б. Є. Релігійна політика царизму на Волині (1793 – 1917 рр.) : монографія / Нац. ун-т „Остроз. акад.” ; С. І. Жилюк,
Б. Є. Бойко ; гол. ред. Ігор Пасічник. – Острог : Остроз. акад., 2010. – 228
с.
262. Коутс Ч. Е. Коментарі до книг Ісуса Навина, Суддів Ізраїлевих
та Рут / пер. з рос. Ольги Дробко. – Рівне : Живе слово, 2010. – 176 с.
У книзі представлені докладні коментарі до трьох книг Старого Завіту
– Ісуса Навина, Суддів Ізраїлевих та Рут.
Книга призначена для тих, хто бажає глибше дослідити і осягнути
Святе Письмо.
263. Коутс Ч. Э. Комментарии к книгам Иисуса Навина, Судей Израилевых и Руфь. / Ч. Э. Коутс ; пер. с англ. Радмилы Вещеревич. —
Ровно : Живое слово, 2009. — 176 с. – (Библейская студия).
Книга представляє ґрунтовні коментарі до трьох книг Вітхого Заповіту
Ісуса Навіна, Суддів Ізраїльових і Руфь.
Книга призначена для тих, хто бажає глибше вникнути в Священне
Писання.
264. Коутс Ч. Э. Обзор книги Бытие / пер. с англ. С. Денисюка. –
Ровно : Живое слово, 2010. – 256 с.
Книга Буття – це книга першопочатків. В ній описана зоря світу і людства, заснування інституту браку, виникнення гріху і як наслідок – покарання за
нього. Йдеться про сутність заповіту і про людей заповіту. Якщо ми хочемо
знати наші витоки, нам слід уважно вивчати книгу Буття.
Призначено для широкого кола читачів.
265. Коутс Ч. Э. Обзор книги Левит / Ч. Э. Коутс ; пер. с англ. О.
Дробко. – Ровно : Живое слово, 2010. – 304 с.
В своїй праці Чарльз Ендрю Коутс коментує одну із старозавітних
книг – книгу Левіт.
Книга буде корисна тим, хто цікавиться глибоким вивченням Священного Писання.
266. Кулик О., протоієр. Гортаючи сторінки віків / протоієрей
Олександр Кулик. – Рівне : О. Зень, 2010. – 72 с.
Автор розповідає про історію Свято-Параскевського храму, свого рідного села Дядьковичи, що на Рівненщині, його працьовитих, мужніх і мудрих
мешканців, що своєю невтомною працею і духовним світоглядом звеличують
нашу спільну батьківщину – Україну.

66

267. Православний молитовник із поясненнями святих отців / упоряд. протоієр. А. Горобець ; ред. А. Терещеня. – Рівне : Нестеров С. Б.,
2010. – 96 с.
Молитви на усі випадки життя і прагнення віруючих з поясненнями
Свт. Іоана Кронштадського, Свт. Іона Златоустого, Прп. Макарія Оптинського, Св. Ісаака Сирина та ін.
268. Праск С. Господньої молитви таїна / С. Праск. – Костопіль :
Костопіл. друк., 2009. – 224 с.
У новій книзі автор занурюється помислами в сутність християнства
та в глибінь духовності. Використовуючи власні багатолітні дослідження та
неймовірні відкриття сучасних науковців з різних галузей знань, аргументовано і переконливо доводить існування Бога, обґрунтовує благодатний вплив
молитви „Отче наш” на духовне і фізичне життя людини, а також закликає
людей бути пильними і твердими та непоступливими у Вірі Христовій – „Бо
вона – єдине наше сховище”.
269. Редсток Г. А. У. В. Конспекты проповедей / Г. А. У. В. Редсток
; пер. с англ. С. Денисюка. — Ровно : Живое слово, 2009. — 112 с.
Ця книга є збіркою проповідей лорда Гренвілла Аугустуса Уільяма
Вальдігрева Редстока (1833—1913), відомого англійського проповідника і місіонера, чия діяльність сприяла виникненню євангельського руху в дореволюційній Росії.
Книга розрахована на читачів, яких цікавлять питання віри.
270. Рівненська єпархія 2008 : зб. ст. / Рівненська єпархія Укр.
Православної Церкви. – Рівне : Нестеров С. Б., 2009. – 190 с.
Книга містить загальні відомості про діяльність та духовенство Рівненської єпархії. Окремо подані статті про церковне краєзнавство, церковні
ювілеї, святих угодників землі Волинської.
Для всіх, хто цікавиться Рівненською єпархією.
271. Уолтсон У. Т. П. Симон Петр : жизнь и послания / У. Т. П.
Уолтсон ; пер. с англ. О. Дробко. – Ровно : Живое слово, 2010. – 336 с.
У своїй книзі Уолт Томас П. Уолтсон, досліджуючи Новий Заповіт і
детально аналізуючи послання апостола Петра, простежив від початку до кінця Божу роботу в цьому служителі Господа.
Книга призначена для тих, хто хоче краще вивчити та зрозуміти Священне Писання.
272. Хресна дорога : тексти Марії Вальторти / М. Вальторта ; пер.
Ю. Дрозд ; літер. ред. О. Грицик. – Рівне : О. Зень, 2010. – 56 с.
Видання містить переклад текстів Марії Вальторти з 10-го тому творів
„Євангеліє як мені було виявлено”. М. Валторна писала цей твір про життя
Спасителя з 1944 по 1947 рік. Читач дізнається також про незвичайну постать
Марії, більше 20-ти років прикутої до ліжка, яка присвятила своє життя Господу.
273. Хэдинг Дж. Путеводитель по церквам Нового Завета / Хэдинг
Дж. ; пер. с англ. Д. Балуна. – Ровно : Живое слово, 2010. – 112 с.
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У книзі зібрана інформація про п'ятдесят церков, згадуваних в
Євангелії. Ці церкви були засновані за безпосередньої участі Апостолів
Господа Ісуса Христа. У виданні було зроблено спробу подати матеріал
про кожну новозавітну церкву. Тексти підібрано таким чином, щоб відтворити виникнення та розвиток церков, їх служіння Господу.
Книга розрахована на широке коло читачів.
Етика
274. Мамо! Я хочу народитися! : наукові, християн., юрид. докази, що аборт – це вбивство! / упоряд. В. Торбіч. – Рівне : О. Зень, 2008.
– 52 с.
Через низьку обізнаність людей, відсутність у багатьох з них християнської моралі, загальну духовну кризу суспільства та недолугість системи морального виховання молоді виникла ситуація, коли аборти стали
засобом масового знищення дітей на першому етапі свого розвитку – в лоні матері.
Інформаційно-просвітницький, правозахисний рух „За життя на Рівненщині” за підтримки Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому видав цю книжку, аби допомогти усвідомити
людям, що кожна дитина із моменту зачаття має право на життя, на любов,
на захист. І ніхто не повинен відбирати це життя.
275. Петрук Г. М. Хабар / Г. М. Петрук. – Рівне : О. Зень, 2010. –
120 с.
Праця Григорія Миколайовича Петрука – дослідження історикосоціальних аспектів таких ганебних для будь-якого суспільства явищ, як
хабарництво і корупція.
Автор починає своє дослідження прикладами хабарництва в Київській Русі, продовжує замальовками жахливих злочинів, скоєних у середньовічній Московській державі, Російській імперії часів Петра І, Катерини II
тощо. Значна частина праці присвячена сучасній українській дійсності.
Видання розраховане на широке коло читачів.
Психологія
276. Віктимологія та агресологія : навч. посіб. / за ред. Н. Ю.
Волянюк, Г. В. Ложкіна. – К. ; Рівне : Принт Хауз, 2010. – 256 с.
Основна мета посібника допомогти кожному пізнати природу та
чинники віктимної і агресивної поведінки особистості, оволодіти основними напрямками діагностики та корекції проявів агресивності та віктимності неповнолітніх в умовах сім'ї. Не менш важливим є комплексне висвітлення проблеми жорстокого поводження з дітьми, а також
психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства у
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сім'ї. Посібник складається з трьох модулів, психодіагностичного практикуму
та програми психологічного тренінгу корекції агресивної поведінки дітей і
підлітків.
Адресований педагогам, психологам, батькам і всім тим, хто причетний до виховання дітей та молоді. Буде корисний також майбутнім психологам, викладачам ВНЗ, у т.ч. закладів післядипломної педагогічної освіти.
277. Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник / Р. В. Павелків.
– Рівне : О. Зень, 2010. – 368 с.
Підручник містить теоретичний матеріал з основних тем курсу „Вікова
психологія”. Розкрито сутність, предмет, теоретичні засади і методи, систематизовано та представлено найновіші відомості з вікової психології.
Призначено студентам ВНЗ, практичних психологів, педагогів, а також
усіх, хто цікавиться психологією.
Бібліографічні посібники
278. Богдан Віталійович Колосок : біобібліогр. покажч. / упоряд. А.
А. Понагайба ; ред. Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2010. – 64 с.
Видання присвячене Богдану Віталійовичу Колоску, архітектору, історику, краєзнавцю, пам'яткознавцю, кандидату архітектури. До покажчика включено описи друкованих праць науковця, окремо виданих і опублікованих у збірниках, періодичних виданнях, а також його рукописів, матеріалів про життя і
діяльність. Доповнюють видання списки проектів, виконаних архітектором, допоміжні покажчики: іменний та географічний.
Посібник адресований науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям,
усім, хто цікавиться минулим рідного краю, його пам'ятками.
279. В усі віки найважча ноша – Слово : до 70-річчя від дня народж. Євгена Шморгуна : біобібліогр. покажч. / уклад. : Л. А Костильова,
З. Б. Мартинюк ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред :. Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 52 с. : іл. – (Серія «Славетні земляки»).
Біобібліографічний покажчик виданий до 70-річчя від дня народження
Євгена Івановича Шморгуна, відомого дитячого письменника, заслуженого
журналіста України, лауреата літературних премій імені Лесі Українки, Валер’яна Поліщука, Володимира Кобилянського.
До покажчика включені бібліографічні описи окремо виданих творів
та збірників Є.І. Шморгуна, публікацій в збірниках, журналах, газетах, матеріалів про його життя та діяльність. Видання доповнене допоміжними покажчиками та фотоілюстраціями.
Покажчик адресований літературознавцям, краєзнавцям, журналістам,
викладачам, студентам гуманітарних вузів, всім, хто цікавиться літературним
та суспільним життям краю.
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280. Дворкін Л. Й. : біобібліогр. покажч. / О. М. Бордюженко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 67 с. : іл.
В покажчику подано біографічний нарис, анотації монографій, довідників, підручників та посібників професора Л.Й. Дворкіна а також назви основних видань, де опубліковані наукові статті. Крім того, наведено тематику
дисертаційних робіт, виконаних під керівництвом професора Л.Й. Дворкіна
та список його співавторів.
281. Книга Рівненщини 2009 : анотований 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. 7. – 60 с. : іл.
7-й випуск анотованого каталогу „Книга Рівненщини 2009” інформує
читачів про видання з фонду Рівненської обласної державної бібліотеки, надруковані протягом року поліграфічними підприємствами Рівненщини, а також твори місцевих авторів та книги про край, що вийшли за межами області.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам
органів влади та управління, керівникам бібліотек, книгарень, бібліографам,
науковцям, студентам, всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю.
282. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини : реком.
покажч. літ. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Кожан Н. М., Нікітіна Н. О.
; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2010. – 37 с.
У покажчику міститься перелік знаменних і пам'ятних дат Рівненщини
на 2011 рік. До найбільш значущих дат у громадсько-політичному та культурному житті Рівненської області подаються фактографічні довідки та списки
літератури.
283. Літопис головної книгозбірні Рівненщини : (Рівнен. держ. обл. б-ка
на сторінках друк. видань) : ретросп. бібліогр. покажч. (1940 - 2009 pp.) /
уклад. Л. М. Стадницька ; наук. ред. та відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. Л.
Г. Сахнюк. - Рівне : Волин. обереги, 2010. -168 с.
У покажчику представлені публікації про діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки з 1940 по 2009 pp.
Видання розраховане на дослідників в області бібліотекознавства, науковців, бібліотекарів, краєзнавців, викладачів вузів та студентів.
284. Осягнення слова : бібліогр. покажч. праць Ярослава Поліщука / упоряд. та авт. передм. проф. Микола Зимомря. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 132 с. – (Серія „Університетська еліта Україна”)
Ярослав Поліщук – відомий університетський учений, літературознавець, компаративіст, критик, публіцист, громадсько-культурний діяч.
Його праці істотно збагатили сучасну гуманітарну науку України. Характерними ознаками наукового доробку вченого є сміливість творчого
пошуку, новизна методологічних орієнтацій, академічна ґрунтовність та
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докладність. Видання містить інформацію про опубліковані праці, наукову та
педагогічну діяльність професора Я. Поліщука.
Адресоване словесникам, історикам науки, вчителям, аспірантам, студентам.
285. Природно-заповідний фонд Рівнен. обл. : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Кожан ; ред. : Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак. –
Рівне : Волин. обереги, 2010. – 64 с.
Покажчик про природно-заповідний фонд Рівненщини видано з метою
поширення інформації про унікальні природні комплекси краю та важливість
їх збереження.
У виданні відображено документи, опубліковані у 1959 – 2009 рр., що
знаходяться у фонді Рівненської державної обласної бібліотеки: книги, статті
із збірників, періодичних видань.
Покажчик адресовано науковцям, викладачам, краєзнавцям, студентам, широкому колу читачів, яким цікаво впізнавати красу та багатство природи Рівненщини.
286. Професор Троян Сергій Станіславович : біобібліогр. покажч. :
до 50-річчя від дня народж. та 25-річчя наук.-пед. діяльн. / уклад. : А. М.
Киридон, А. А. Жив'юк [та ін.]. – Рівне : РІС КСУ, 2009. – 70 с. : фотогр.
Видання містить відомості про відомого українського історика, історика-германіста, фахівця з історії й теорії міжнародних відносин, політолога,
доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри міжнародних відносин і країнознавства Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету, професора кафедри політичних наук Рівненського
державного гуманітарного університету та інших вузів (Бердянськ, Дніпропетровськ, Жешув - Польща). Покажчик включає біографію вченого, матеріали
про творчий шлях, науковий і науково-методичний доробок дослідника, а також публікації про нього.
Розраховано на науковців, педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться історією, політологією, соціологією, міжнародними відношеннями.
Додаток
Видання, що продовжуються
287. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна»
каф. культурології / гол. ред. В. Г. Виткалов ; упоряд. : В. Г. Виткалов, В.
П. Ярощук. – Вип. 9. – Рівне : О. Зень, 2010. - 170 с. ; іл. ; табл.
Видання містить наукові публікації та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історична Волинь і проблеми духовного відродження України», яка відбулася в Рівненській державній обласній бібліотеці
14-15 вересня 2010 року в рамках Консорціуму „Історична Волинь”.
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288. Актуальні проблеми вітчизн. та всесвіт. історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. праць / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
ред. кол. : Р. М. Постоловський (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2009. –
Вип. 15. – 311 с.
Наукові праці присвячені питанням історії України, історії Волині,
краєзнавства, всесвітньої історії та історії міжнародних відносин, зовнішньої
політики тощо.
289. Актуальні проблеми вітчизн. та всесвіт. історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. праць / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
ред. кол. : С. С. Троян (наук. ред.) , Р. М. Постоловський (гол. ред.) [та
ін.]. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 16. – 314 с.
Збірка вміщує результати наукових пошуків з актуальних проблем
української та світової історії, виголошені на І Міжнародній науковопрактичній конференції молодих дослідників, аспірантів, магістрантів 9-10
грудня 2009 року (Рівне, РДГУ, історико-соціологічний факультет).
290. Актуальні проблеми вітчизн. та всесвіт. історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. праць / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
ред. кол. : Р. М. Постоловський (гол. ред.) ; Л. О. Шелюк (наук. ред.) [та
ін.]. –Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 17. – 248 с.
291. Актуальні проблеми вітчизн. та всесвіт. історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. праць / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
ред. кол. : Р. М. Постоловський (гол. ред.) ; С. С. Троян (наук. ред.) [та
ін.]. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 18. – спецвип. : Проблеми історії в сучасному наук. дискурсі. – 296 с.
У збірниках містяться наукові праці, присвячені проблемам історії
України, всесвітньої історії та історії міжнародних відносин і зовнішньої політики, джерелознавства та історіографії.
292. Актуальні проблеми вітчизн. та всесвіт. історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. праць / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
ред. кол. : Р. М. Постоловський (гол. ред.) ; С. С. Троян (наук. ред.) [та
ін.]. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 19. –308 с.
Збірник окрім наукових праць, які висвітлюють різні періоди та
найрізноманітніші аспекти вітчизняної та всесвітньої історії, містить розгорнуту анотацію доцента, директора наукової бібліотеки РДГУ С.Н.
Грипич на періодичне фахове видання „Актуальні проблеми вітчизняної
та всесвітньої історії” (РДГУ) з 2000 по 2010 рр.
293. Актуальні проблеми сучасної філології : мовознавчі студії
: зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; ред. кол. : К. Ф. Шульжук (гол. ред.) [та ін.]. - Рівне :
РДГУ, 2009. - Вип. 17. - 176 с.
У збірнику вміщено праці аспірантів, професорсько-викладацького
складу мовознавчих кафедр Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету «Острозька академія» та інших
вузів України з актуальних проблем граматичної будови української
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мови. У полі зору мовознавців питання синтаксису, морфології, лексикології,
мовної освіти тощо.
Для викладачів, аспірантів, студентів філологічних факультетів, учителів української мови.
294. Актуальні проблеми сучасної філології : мовознавчі студії : зб.
наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т ; ред. кол. : К. Ф. Шульжук (гол. ред.) [та ін.]. - Рівне : РДГУ, 2010. Вип. 18. - 266 с.
У збірнику вміщено статті з актуальних проблем граматичної будови
української мови науковців Рівненського державного гуманітарного університету та інших провідних вузів України
Видання присвячене 70-річчю видатного вченого-лінгвіста, академіка
АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора Каленика Федоровича Шульжука.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних факультетів, учителів української мови.
295. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування : зб. наук. праць / Мін-во освіти і науки України ;
Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; редкол. : В. А. Гурин (відпов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2009. –
Вип. 3 (47). Ч. 1. – 608 с.
Вип. 3 (47). Ч. 2. – 472 с.
Вип. 3 (47). Ч. 3. – 360 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального використання
природних ресурсів, сільськогосподарських меліорацій, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства.
Призначені для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.
296. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка : зб. наук. праць / Мін-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; редкол. : В. А. Гурин (відпов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2009. –
Вип. 3 (47). Ч. 1. – 508 с.
Вип. 3 (47). Ч. 2. – 304 с.
Вип. 3 (47). Ч. 3. – 320 с.
297. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП,
2009. – Вип. 4 (48). Ч 1. – 362 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з економічних наук. Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних
закладів.
298. Волинський математичний вісник. : зб. наук. пр. / ред. кол. :
А. Я. Бомба (гол. ред.) [та ін.]. - Вип. 7 (16). – Рівне : РДГУ, 2010. – 254 с. –
(Серія „Прикладна математика”).
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Публікуються результати досліджень з математичного моделювання і
обчислювальних методів та суміжної проблематики в галузі математики, інформатики, механіки. Розрахований на наукових працівників, викладачів
ВНЗ, аспірантів та студентів старших курсів.
299. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво : міжвід. наук.техн. зб. / ред. кол. : В. А. Гурін [та ін.]. - Вип. 34. – Рівне : НУВГП, 2009. –
372 с.
У збірнику друкуються статті, які висвітлюють новітні досягнення в
області меліорації, осушення і використання меліорованих земель, гідравлики, гідротехнічного будівництва, водопостачання, водовідведення, раціонального використання і охорони водних ресурсів, гідрогеології і гідрології, механізації гідромеліоративних робіт, інженерних конструкцій, матеріалів і виробів та будівельної техніки в гідротехнічному будівництві.
Для наукових працівників, аспірантів, студентів гідромеліоративних
вузів, спеціалістів і магістрів водного господарства.
300. Звітна наук. конф. викладачів, аспірантів, співробітників і
студентів РДГУ, 24 – 26 лют. 2010 р. : секція „Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліогр.” / ред. кол. : В. М. Жук (відп. ред.) [та ін.]. – Рівне
: РДГУ, 2010. – 90 с.
Збірник складений на основі матеріалів секції наукової конференції,
проведеної кафедрою бібліотекознавства і бібліографії РДГУ. До нього
увійшли тексти і тези доповідей, в яких розглядаються актуальні питання
книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії в Україні.
301. Матеріали наук.-практ. конф. «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду» : зб. наук. пр. / Нац. унт «Остроз. акад.» ; голов. ред. І. Пасічник ; уклад. В. І. Малюк. – Острог :
Остроз. акад., 2009. – Вип. 1. – 548 с.
У збірнику вміщено праці Міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася у Національному університеті «Острозька академія» 28-29
листопада 2008 р. Авторами доповідей стали фахівці з різних галузей, зокрема, богослов’я, релігієзнавства, біології, інформатики, фізики, освіти і філософських наук. Спектр думок і вірувань учасників конференції – від прибічників Біблійної концепції творення до прихильників матеріалістичного вчення макроеволюції.
Збірка призначена для науковців, педагогів і всіх тих, хто цікавиться
проблемами буття людини і Всесвіту.
302. Матеріали студентської наук. конф. (березень – травень 2009
р.) / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; відп. ред. М. М. Гіроль. – Рівне : НУВГП, 2009. – Вип. 4.
– 504 с.
До збірника увійшли тези студентів Національного університету водного господарства та природокористування, підготовлені до щорічної студентської наукової конференції університету.
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303. Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту : економіка та менеджмент : зб. наук. праць / редкол. : Є. Крикавський (відп. ред.)
[та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2010. – Випуск 3 - 4. – 232 с.
У збірнику опубліковано результати наукових досліджень, у яких висвітлено сучасні проблеми удосконалення організаційних структур управління, активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, здійснення
маркетингових досліджень, вивчення економічної історії Західного регіону
України, управління рекреаційними ресурсами та інші.
Подані у збірнику матеріали можуть бути корисними для наукових
працівників, керівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних
закладів.
304. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. ун-т «Остроз. акад.»
; редкол. : І. Д. Пасічник (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад.,
2010. – Вип. 13. – 488 с.
305. Наукові записки. Сер. „Економіка” / Нац. ун-т «Остроз. акад.»
; редкол. : І. Д. Пасічник (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад.,
2010. – Вип. 14. – 564 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.
306. Наукові записки. Сер. „Історичне релігієзнавство” / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол. : С. І. Жилюк [та ін.]. – Острог. : Остроз. акад.,
2010. – Вип. 2. – 224 с.
Збірник праць містить результати досліджень з історичного релігієзнавства, які розкривають проблему значення релігійного чинника в контексті
суспільних і світоглядних трансформацій.
307. Наукові записки. Сер. «Культура і соціальні комунікації» /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; за загал. ред. Л. В. Квасюка. – Острог : Остроз. акад., 2010. – Вип. 2. – 266 с.
У збірнику аналізуються сучасні комунікативні технології, теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки фахівців документноінформаційної галузі у сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Для викладачів, науковців, фахівців інформаційної сфери, студентів.
308. Наукові записки. Сер. «Культурологія» : Проблеми культурної ідентичності : глобальний та локальний вимір : матеріали міжнар. наук. конф. 23-24 квіт. 2010 р. / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.
: І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2010. – Вип.
5. – 668 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються різні аспекти
проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур. Матеріали
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збірника можуть бути використані в процесі дослідження проблем ідентичності та при вивченні культурологічних дисциплін.
309. Наукові записки. Сер. «Культурологія» / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол. : І. Д. Пасічник (гол. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз.
акад., 2010. – Вип. 6. – 172 с.
У збірнику осмислюються актуальні культурологічні проблеми. Аналізуються історичні та теоретичні аспекти культури, піднімаються проблеми
культурної ідентичності, а також висвітлюються основні феномени, пов'язані
із новими вимірами культури в інформаційну епоху.
310. Наукові записки. Сер. «Міжнародні відносини» / Нац. ун-т
„Остроз. акад.” ; редкол. : І. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2009. – Вип. 1. – 186 с.
Збірник наукових праць містить результати досліджень з міжнародних
відносин, що розкривають проблеми історії дипломатичних стосунків, глобалізації та інтеграційних процесів в сучасному світі, розвитку міжнародних
економічних відносин і міжнародного права.
311. Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» : темат. вип.
„Актуальні проблеми когнітивної психології” / Нац. ун-т „Остроз. акад.”
; редкол. : І. Пасічник (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2010. –
Вип. 14. – 342 с.
У збірнику наукових праць висвітлені актуальні проблеми, пошуки і
знахідки в різних сферах теорії і практики психолого–педагогічної науки.
Рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам і всім,
хто цікавиться освітніми проблемами.
312. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 квіт. 2010 р. «Міжкультурна комунікація: мова –
культура – особистість» / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол. : І. Пасічник
(голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2010.– Вип. 13. – 584 с.
У збірнику містяться статті, присвячені проблемам германського, романського, слов’янського мовознавств, порівняльного мовознавства та літературознавства. Збірник рекомендовано науковцям, викладачам, студентамфілологам і всім, хто цікавиться філологічною наукою.
313. Наукові записки. Сер. «Філологічна» / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол. : І. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз.
акад., 2010. – Вип. 17. – 476 с.
До збірника увійшли статті, присвячені проблемам українського мовознавства, історії української мови, діалектології, фольклористики, лінгводидактики. Для науковців, викладачів, студентів-філологів.
314. Наукові записки. Сер. «Філологічна»/ Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол. : І. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз.
акад., 2010. – Вип. 18. – 252 с.
До збірника увійшли статті, присвячені проблемам українського й зарубіжного літературознавства. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів.
76

315. Наукові записки. Сер. «Філософія» / Нац. ун-т «Остроз. акад.»
; редкол. : П. М. Кралюк (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад.,
2010. – Вип. 6. – 292 с.
316. Наукові записки. Сер. «Філософія» / Нац. ун-т «Остроз. акад.»
; редкол. : П. М. Кралюк (відп. ред.) [та ін.]. – Острог : Остроз. акад.,
2010. – Вип. 7. – 308 с.
Збірники присвячено осмисленню актуальних філософських проблем.
Автори детально аналізують історико-філософські, культурно-філософські та
естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірників можуть використовуватися для подальших досліджень та під
час проведення дидактичних занять.
317. Панорама політологічних студій : наук. вісн. РДГУ. Вип. 3. /
ред. кол. : М. М. Гон (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2009. – 198 с.
У виданні містяться статті та дослідження науковців, які розміщені
відповідно змісту за такими розділами: Захист людини: витоки і сучасність
(До 60–річчя з дня проголошення загальної декларації прав людини); Актуальні проблеми міжнародних відносин; Політичні інститути та процеси; Політична філософія; Етнополітологія; Дослідження молодих науковці; Рецензії.
318.
Проблеми
раціонального
використання
соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. / Спілка економістів України, Нац. унт водного госп-ва та природокористування , Ін-т Європейської інтеграції.
– Рівне : НУВГП, 2009. –
Вип. 15. - № 1. – 200 с.
Вип. 15. - № 2. – 174 с.
Вип. 15. - № 3. –186 с.
Вип. 15. - № 4. ч. 1. – 186 с.
Вип. 15. - № 4. ч. 2. – 204 с.
У збірниках висвітлюються результати досліджень проблем фінансової
політики та інвестиційного сприяння процесам просторового регіонального
розвитку. Розглядаються теоретичні, методологічні і практичні аспекти
трансформації економіки, соціальної сфери та природокористування.
319. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди :
зб. наук. пр. / відп. ред. Є. М. Бабич. – Рівне : НУВГП, 2008. - Вип. 20. 548 с.
Наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень
в області будівельних матеріалів та технологій їхнього виготовлення, теорії
опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їх розрахунку. Висвітлені окремі питання з основ і фундаментів та підсилення будівель і споруд.
Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій і виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та
студентів навчальних закладів будівельного напряму.
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320. Слов’янський вісник : зб. наук. праць. Сер. «Історичні та політичні науки» / Рівнен. ін-т слов’янознавства Київського славістич. унту ; редкол.: С. С. Троян (гол. редактор) [та ін.]. – Рівне : РІС КСУ, 2010.
– Вип. 9. – 197 с.
У збірнику висвітлюються питання історії та політики слов'янських
країн. Важлива увага приділена проблемам української історії, що осмислюються як у контексті розвитку інших слов'янських народів, так і в загальноцивілізаційному руслі. Розрахований на науковців, викладачів і студентів, а
також усіх, хто цікавиться проблемами всесвітньої та української історії, політології та міжнародних відносин.
321. Студентські наукові записки. Сер. «Гуманітарні науки» / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад. : В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук. – Острог : Остроз. акад., 2010. – Вип. 1. – 202 с.
Збірник присвячений актуальним проблемам у галузі культурології,
філософії, філології та релігієзнавства. У ньому вміщено кращі наукові статті
студентів гуманітарного факультету Національного університету «Острозька
академія».
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх тих, хто цікавиться гуманітарними науками
322. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і
технічних дисциплін : зб. наук.-метод. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / редкол. : В. І. Тищук (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2010 р. – Вип. 14. - 240 с.
Збірник містить статті з актуальних проблем теорії та методики навчання природничо-математичних дисциплін, методики і техніки навчального
експерименту, зокрема, шкільного фізичного експерименту тощо. У ряді
праць висвітлено процес становлення експериментального методу пізнання
природничих наук.
Опубліковані матеріали можуть бути корисними для науковців, використані учителями фізиками та інших природничих дисциплін, студентами
природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів.
Видання РДОБ
(неопубліковані)
323. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; П. І. Демчук, Л. А. Степанюк, Л. М. Каленюк ; ред.
Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2010. IV кв. 2009 р. – 83 с.
І кв. 2010 р. – 89 с.
ІІ кв. 2010 р. – 95 с.
ІІІ кв. 2010 р. – 99 с.
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Щоквартальний покажчик містить нові надходження краєзнавчої тематики (книги, статті з журналів, газет та збірників) у фонд Рівненської державної обласної бібліотеки.
324. Новини сільськогосподарської літератури : поточ. сп. л-ри... /
Рівнен. держ. обл. б-ка ; скл. Р. О. Гірак . – Рівне, 2010. ІV кв. 2009 р. – 35 с.
І кв. 2010 р. – 26 с.
ІІ кв. 2010 р. – 26 с.
ІІІ кв. 2010 р. – 30 с.
325. Нова література з питань економіки, програмування, екології : поточ. сп. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; скл. Н. М. Литвиненко. – Рівне, 2010. ІV кв. 2009 р. – 35 с.
І кв. 2010 р. – 26 с.
ІІ кв. 2010 р. – 28 с.
ІІІ кв. 2010 р. – 34 с.
У списках відображені надходження літератури (статті з газет і журналів та книги) у відділ документів виробничої тематики Рівненської державної обласної бібліотеки.
Література, що вийшла за межами області
(твори місцевих авторів та книги про край)
326. Духовна освіта на Волині в ХІ - ХХ століттях : зб. матеріалів богословської Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ліття відновлення Волинської духовної семінарії в м. Луцьку / Укр. православна
церква ; Київський патріархат ; Волин. духовна семінарія. – Луцьк :
Волин. обл. друк., 2010. – 156 с.
Збірник містить статті відомих богословів, присвячені дослідженню
історії та розвитку духовної освіти на Волині, а також праці, в яких розповідається про братські школи, духовні училища, духовно-просвітницькі
заклади Свято-Михайлівського монастиря, Духовну семінарію в Крем'янці
та Волинську Духовну семінарію.
327. Кралюк П. М. Любомудри Володимирії : Філософ на троні :
діяльність та погляди Волинського князя Володимира Васильковича ;
Аристократ духу : Арсен Річинський як мислитель і громадській діяч /
П. М. Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 168 с. – (Сер. «Пантеон»).
Постать князя-філософа Володимира Васильковича, молодшого сина засновника Волино-Галицької держави Романа Мстиславовича заслуговує на увагу й повагу. Сучасники іменували його філософом. Свої філософські ідеї Володимир Василькович прагнув втілити в життя.
Ім'я А. Річинського й досі залишається маловідомим в Україні, що
вкрай несправедливо. Адже він був не лише висококваліфікованим
лікарем,
але
й філософом, релігієзнавцем, культурологом,
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мистецтвознавцем, церковним композитором, фольклористом тощо. Ця людина
активно трудилася на громадській ниві, змагаючись за незалежну Українську
державу і незалежну Православну Українську Церкву. За це А. Річинський зазнав
переслідувань та поклав своє життя.
328. Шаповал Ю. Г. Історизм часопису „Волинь” (1941 - 1944; 1991 2009) / Ю. Г. Шаповал. – Л. ; Рівне : М. Дятлик, 2010. – 208 с.
У книзі вперше на широкому документальному матеріалі досліджується драматична історія часопису „Волинь” (1941 – 1944 рр.), біля джерел якого стояли
Улас Самчук, Степан Скрипник (патріарх Мстислав) та Іван Тиктор. Із проголошенням незалежності України (1991 р.) видання відновлене.
Розраховано на істориків, журналістів, краєзнавців.
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Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії 288,289,290,291,292
Актуальні проблеми сучасної філології 293,294
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Віктимологія 276
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Віхи історії України 97
Волинський математичний вісник 298
Волинь історична 4
Вчительська доля 158
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Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво 299
Дворкін Л.Й. 280
Довідник фальсифікованих 91
Довкілля Рівненщини 18
Дослідники козацької минувшини 98
Духовна освіта на Волині 326
Загальна фізика 32
Зареєстрований ринок праці 1
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Зелений пам'ятник 83
Висоцьк : із глибини 3
Катастрофи в надрах 17
Кафедра опору матеріалів 164
Кафедрі хорового диригування 248
Книга Рівненщини 281
Культурна спадщина 243
Ліси Рівненщини 85
Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини 282
Літопис головної книгозбірні 283
Мамо! Я хочу народитися! 274
Матеріали студентської наукової конференції 302
Матеріали науково-практичної конференції «Парадигма творення…” 301
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Моя країна – Україна 151
На варті закону 148
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Наукові записки. Сер. „Економіка” 304,305
Наукові записки. Сер. „Історичне релігієзнавство” 306
Наукові записки. Сер. «Культура і соціальні комунікації» 307
Наукові записки. Сер. «Культурологія» 308,309
Наукові записки. Сер. «Міжнародні відносини» 310
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Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» 311
Наукові записки. Сер. «Філологічна» 312,313,314
Наукові записки. Сер. «Філософія 315,316
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Новини краєзнавчої літератури 323
Новини сільськогосподарської літератури 324
Облік зовнішньоекономічної 124
Опис володінь князя Януша 102
Оптимізація розрахунку 89
Основи систем автоматизованого 155
Осягнення слова 284
Панорама політологічних студій 317
Погорина 209,209а
Пошукові роботи в урочищі 10
Православний молитовник 267
Природно-заповідний фонд 285
Проблеми раціонального використання 318
Проектування осушувальних 72
Професор Троян Сергій Станіславович 286
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі 319
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Рівненська єпархія 270
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Фінансова система 136
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Хресна дорога 272
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Water management 140
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