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Плідна праця рівненських видавців
Вийшов друком 14-ий випуск каталогу «Книга Рівненщини» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (далі –
РОУНБ). Він продовжує інформувати широкі кола громадськості
краю про нові книги рівненських видавців і видавництв, котрі
впродовж року надійшли до бібліотеки. Зауважимо, що цьогоріч
книгу укладено двома працівниками – Людмилою Гордіївною
Сахнюк, яка від початку плідно й творчо працювала над підготовкою оригінал-макету видання, та працівником редакційно-видавничого відділу РОУНБ – Зень Олегом Михайловичем.
Що ж значить книга в житті кожної освіченої людини. Це джерело мудрості та професійного зростання, естетичної насолоди та
знань про традиційну культуру та історію Великої Волині, України та, зрештою, багатьох народів і країн. У часи радості й смутку
культурна людина звертається до книги, де завжди знаходить розраду, потрібну інформацію, нерідко отримуючи справжнє задоволення від прочитання цікавої, змістовної, а, головне, потрібної
книги. Дедалі більше людей в Україні розуміють, що надто легко
«зазомбувати» пересічного громадянина з несформованою національною самосвідомістю і слабкими моральними принципами.
Згодом така людина відходить від традиційного для неї соціального середовища, проходить її десоціалізація, приєднання до
штучно створеної спільноти телеглядачів, «учасників групи» соціальних мереж в Інтернеті. Але людей, зокрема громадян України, які постійно цікавляться новинками книговидання з проблем
краєзнавства, соціології, геополітики, релігієзнавства, історії, неможливо соціально примітизувати чи «зомбувати». Людина, яка
дружить із книгою, зрештою стає всебічно освіченою і морально
стійкою, патріотом України. Вона передає набуті знання прийдешнім поколінням, тим самим перетворюючи книгу – джерело
знань – у міцну зброю на захисті рідного народу.
Тож анотований каталог РОУНБ дає можливість читачеві зорієнтуватись у потоці книг, виданих на Рівненщині, ознайомитися з
новинками краєзнавчої, дитячої, технічної, релігійної літератури,
відкрити для себе нові імена письменників, поетів, фотомитців, отримати інформацію щодо видавництв, видавців і друкарень краю.
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Цікавою для читачів буде інформація щодо кількості книг місцевих авторів (за назвами), що впродовж останніх п'яти років надійшли до РОУНБ: у 2011 р. – 328, у 2012 р. – 340, у 2013 р. – 303, у
2014 р. – 250, у 2015 р. – 292, у 2016 р. – 313. За сухими цифрами
можна наочно побачити динаміку змін: після значного зменшення
у 2014 році видавці Рівненщини у 2015 та 2016 роках збільшили
кількість виданих книг місцевих авторів, однак, на жаль, ще не досягли рівня 2011–2012 рр. За тиражами (у тис. прим.) виданих книг
динаміка цифр така [статистику видання книг і брошур в Україні та
регіонах подає журнал «Вісник Книжкової палати»]: у 2011 р. – 92; у
2012 р. – 88; у 2013 р. – 72; у 2014 р. – 113; у 2015 р. – 104; у 2016 р. – 106.
Представимо допитливому читачеві цифри надходження видань
(за назвами) до РОУНБ у 2016 році. Серед видавництв беззаперечними лідерами є Національний університет водного господарства
та природокористування – 59 (у 2015 році – 40) та «Волинські обереги» – 58 (47). За ними – Національний університет «Острозька
академія» – 20 (28), РДГУ – 15 (11), «Живе слово» – 9 (16), Письменницька робітня «Оповідач» – 5 (-). Наведемо також кількість
книг (за назвами), що побачили світ завдяки праці рівненських
видавців: О. Зень передав РОУНБ 59 книг (у 2015-му – 44), М. Дятлик – 21 (21), В. Лапсюк – 5 (11). Інші видавництва і видавці представлені 2–4 назвами.
У галузевому аспекті кількість надходжень виглядає так: художня література, в т. ч. для дітей, – 70 (у 2015 р. – 68), книги історичної тематики, в т. ч. історія краю – 20 (16), видання релігійної,
духовної тематики – 27 (25), техніка та сільське господарство – 20
(16), культура, наука, освіта – 20 (26), фізична культура і спорт – 10
(8), економіка – 20 (21), філологія, літературознавство – 15 (13), мистецтво – 22 (17), політика, політичні науки – 2 (2), природничі та фізико-математичні науки – 7 (10). Продовжувані видання – 40 (39).
Оцінюючи друковані видання, які надходять до РОУНБ, необхідно зазначити, що окремі видавництва не дотримуються українських державних стандартів при оформленні титульної сторінки,
звороту титульної та вихідних даних на останній сторінці книги. У
деяких виданнях не вказані видавництво, його зареєстрована адреса та телефони, подекуди невірно оформлений бібліографічний
опис, є книги, де, на жаль, не вказані ані видавництво, ані друкарня.
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Однак, попри вищевикладене, зауважимо, що видання Рівненщини викликають неабияку зацікавленість у читачів, їх неодноразово запитують навіть земляки, які з тих чи інших причин роз'їхалися по різних куточках України та зарубіжжя.
Згадаймо знакові видання 2016-го. Серед найкращих – книга
«Рівненська українська гімназія (1923–1939 рр.): культурно-освітній феномен на тлі доби» [97], що побачила світ у видавництві
Миколи Дятлика. Чудовий дизайн палітурки, упорядкування та
редагування здійснили Віктор Луц, знаний у краї музейник-іконознавець і його дружина Ольга Морозова. До книги включено
унікальні світлини та літографії, рідкісні документи та таблиці, де
зведено статистичні, маловідомі історичні дослідження, спогади
вчителів та учнів, документальні матеріали, що характеризують
особливості розвитку освіти та суспільного життя в Рівному кінця
XIX – XX століття.
Також не можна оминути увагою ще одну книгу видавця Миколи Дятлика – «Сарни» [15] Раїси Тишкевич, відомої культурної
діячки Рівненщини, багатолітньої директорки Сарненського районного краєзнавчого музею. Зауважимо високий рівень поліграфічного виконання книги, прекрасну якість комп'ютерної обробки світлин, що яскраво характеризують життя найбільшого центру Рівненського Полісся упродовж ХХ – початку XXI століття. Зібрані у виданні матеріали відображають аспекти історичного, економічного та культурного життя мешканців Сарн від найдавніших
часів до сьогодення.
Одним з найкращих видань 2016 року є книга рівненського видавця Олександра Харвата «Тетяна Лукашевич. Гобелен. Батик»
[211]. Вона буде цікавою для читачів не лише інформаційним наповненням, але й надзвичайно вишуканими дизайнерськими знахідками. Простіше кажучи, цю книгу приємно взяти до рук, погортати, отримавши при цьому неабияку естетичну насолоду. У виданні репрезентовано творчий доробок рівненського майстра художнього текстилю, голови Рівненської обласної організації
Національної спілки художників України Тетяни Лукашевич. До
альбому ввійшли гобелени, батики, зразки експериментального
формотворення, що відображають властиві стилю цієї мисткині
шляхетність колориту, вишуканість техніки, поєднання досвіду
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народних промислів з сучасними візуальними ідеями метафоричного вираження української культури.
Зауважимо, що цьогоріч, як і в попередні періоди, рівненські
майстри слова не оминають своєю увагою найменших українців –
наших любих діток. Так, наприклад, у видавництві «Волинські
обереги» вийшло кілька чудових книг Анни Лимич для малюків –
«Ельвіра в Країні Котів» [201] та «Мура-гламура» [202], ілюстровані майстром пензля з селища Квасилів Омеляном Мельничуком,
а також «Що таке на світі щастя» [206] Любові Ярмолюк, лікаря
Рівненської обласної клінічної лікарні, волонтера, дослідникакраєзнавця, кавалера орденів «Покрова Богородиці Берегиня» і
«Агапіта Печерського». Також згадаємо «Оберемок віршів і казок від рівненських письменників» [204] – книгу, що побачила світ
завдяки знаному журналісту та письменнику Віктору Мазаному
та видавцю Олегу Зеню. Тут зібрані найкращі дитячі твори
Вікторії Климентовської і Василя Басараби, Євгена Шморгуна і
Миколи Тимчака, Миколи Кащука і Любові Пшеничної, Анатолія
і Володимира Криловців – батька і сина, Олени Медведєвої і Віри
Правоторової, Анни Лимич, Ніни Дворницької і Петра Велесика.
Лише перелік авторів говорить про якість цього видання. Додамо,
що вишукані ілюстрації створила педагог Рівненської дитячої художньої школи Ольга Карнова.
У цьому контексті не можна не згадати започатковане 2005 року
РОУНБ видання «Інва.net» [279], що слугує передусім людям з
інвалідністю. Провідну роль у зборі, обробці та редагуванні нарисів, уміщених до цього інформаційного бюлетня, відіграє головний бібліотекар, заслужений працівник культури України Раїса
Щербан. 31-ше число видання тематично присвячене подіям в АТО.
Серед іншого вміщені статті про Андрія Слюсарчука, який воював
за свободу України, а нині майстерно вишиває картини, що знаходять своїх поціновувачів у багатьох країнах світу; про командира
відділу штурмового батальйону «Айдар» Сергія Пандрака, який у
бою з російськими окупантами втратив ногу, але не зламався, не
відступив, а в мирному житті, виявляє велику силу української
звитяги – нещодавно на милицях підкорив Говерлу, найвищу вершину України. У нарисі «В силі віри – сила духу» розповідається
про військового капелана Руслана, який ділить з бійцями і землянку,
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і окоп, а у вільний від бою час спілкується з ними, втішає в час
смутку, підіймає віру в правоту загальної справи захисту від ворога рідних дітей, дружини, України.
Подією в культурному житті Рівненщини та мешканців краю є
фінальна стадія щорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини»,
приурочена до Всесвітнього Дня книги і авторського права (23
квітня). Зазначимо переможців конкурсу 2016 року за номінаціями: «Краще історико-краєзнавче видання» – «Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського районного краєзнавчого
музею» (упоряд. Наталія Трохлюк, видавець О. Зень); «Краще довідкове видання» – «Літературно-краєзнавча енциклопедія
Рівненщини» (Іван Пащук, «Волинські обереги»); «Краща поетична збірка» – «65 на 65» (Борис Боровець, видавець В. Лапсюк);
«Краще прозове видання» – «Тінь павука» (Віктор Мазаний,
«Овід»); «Краще видання з мемуаристики та документалістики» –
«Світла особистість імперії темряви» (Тетяна Пономарьова,
Рівненська друкарня); «Краще видання для юнацтва та молоді» –
«Д-І-М» (Олександр Євтушок, «Естеро»); «Кращий літературний
дебют» – «Семантика наших прикрас» (Вікторія Дикобраз,
«Крок»); «Краще поліграфічне видання» – «Нарис історії Корнинської громади... » (Ольга Підлужна, Мирослава Головерса, видавець М. Дятлик); «Краще художнє оформлення книги» – «Цей
загадковий світ» (Микола Кащук, художник Ольга Побережна,
«Прінт хаус»); «Краща книга про події, що змінили нас» – «Революція гідності. Війна» (Анна Лимич (Войнарович), «Волинські
обереги»); «Краща книга місцевого автора, видана за межами області» – «Радивилів у перегуках віків» (Володимир Ящук, «Просвіта», м. Броди). Детальнішу інформацію щодо лауреатів конкурсу можна отримати на сайті бібліотеки (libr.rv.ua).
Книги місцевих авторів представлені на сайті «Електронна бібліотека творів авторів Рівненщини» (on-libr.info). Познайомитися
з книгами, включеними до каталогу, можна в Рівненській обласній
універсальній науковій бібліотеці за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 6.
Олег Зень, працівник відділу
редакційно-видавничої роботи РОУНБ
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Слово про Людмилу Гордіївну Сахнюк
Ви тримаєте видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки – 14-ий випуск каталогу «Книга Рівненщини
2016». Його розпочала укладати незмінний упорядник Людмила
Гордіївна Сахнюк, а завершив Олег Михайлович Зень, який і підготував його до друку.
Людмила Гордіївна Сахнюк завершила свій професійний шлях.
І, думаю, доречно у даному виданні з вдячністю за її працю, висловити слова і думки про неї та її плідну роботу.
Людмила Гордіївна народилась у м. Рівне в 1950 році і майже усе
життя живе в ньому. Отримала вищу бібліотечну освіту вже працюючи бібліотекарем у Централізованій бібліотечній системі Рівного – Центральній міській бібліотеці імені В. Г. Короленка. Там
мені довелося працювати з нею. У неї було багато читачів, які хотіли отримати рекомендацію про книги саме від неї. Вона багато
виступала на виробництві, в закладах освіти, розповідаючи про
книги. Добре знала літературу, літературний процес, багато читала, цікавилася новинками книговидання. Думаю, що саме завдячуючи нашій професійній зустрічі я розвинула в собі «обов'язковість» читати багато і рідної літератури, а ще сміливо оцінювати
прочитане. Людмила Гордіївна завжди мала свою думку щодо
твору і події, вільно й логічно її висловлювала, вміло формулювала. Тепер, коли пройшло багато часу, можу стверджувати, що саме з її рекомендацій і рук книги багатьох маловідомих авторів стали відомими читачам і зачитаними у нашому місті. З тих давніх
1970-х років навколо неї сформувалася група подруг – доброзичливих, інтелігентних, читаючих, з якими вона дружить і сьогодні.
У 1987 році Людмила Гордіївна прийшла працювати у Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку на посаду завідувачки редакційно-видавничого відділу з посади завідувачки відділу
комплектування і обробки літератури Центральної міської бібліотеки м. Рівне. Це була складна діяльність. Бібліотека друкувала
невеликі форми: буклети, афіші, списки літератури – через видавництво, а інструктивно-бібліографічні матеріали – засобами множення на друкарських машинках. Видати друкарським способом
було майже неможливо. У план на видання в друкарні було не
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пробитися. Але з приходом Людмили Гордіївни цей шлях став
відкриватися. Вона наполегливо співпрацювали з керівництвом і
колективом друкарні, і поступово бібліотека стала мати більше
видань, виданих у друкарнях. Завдячуючи їй бібліотека береться
за великі за обсягом бібліографічні покажчики, яких раніше не укладали. Так 1991 року був виданий анотований бібліографічний
довідник «340 років Берестецькій битві» (упорядник К. В. Краєвська, науковий керівник Г. В. Бухало, редактор довідника Л. Г. Сахнюк). У той час це видання було унікальним за змістом і за широтою представлення бібліографічних документів. Їх було подано
955 позицій. Ця бібліографічна праця отримала схвальний резонанс і нині не втратила свого значення.
Ще більше за обсягом видання – анотований бібліографічний
довідник у двох частинах «Україна. Історія. Народознавство», укладений К. В. Краєвською, було видано за редакцією А. Ф. Гречковського, П. І. Демчук і Л. Г. Сахнюк у 1994 році. Видавались вищезгадані покажчики у районній друкарні Млинова. Для сучасного читача, який уявляє набір і видання книг за допомогою ПК, ручний набір тексту за допомогою пінцета, яким укладали шпальти
текстів, – важка і рутинна робота. Якщо ручний набір – робота
друкарні, то вичиткою сигнальних чорнових текстів займалася
Людмила Гордіївна. До складності вичитки бібліографічних описів з численними крапками, комами та двокрапками додавався поганий телефонний зв'язок і відстань, яку необхідно було долати.
Автобус з Рівного до Млинова мав лише два рейси.
Потрібно відзначити, що складнощі, які я описую, сприймалися
так важко тому, що відділ з 1992 року вже набирав тексти на комп'ютері ІBM 126, а друкарні все ще працювали на застарілій техніці. У редакційно-видавничому відділі в той час працювали Зінаїда
Миколаївна Тирак і Марія Миколаївна Новікова (Басіч). Очолювані Людмилою Гордіївною, вони одними з перших освоїли роботу на комп'ютері, передавали знання колегам. Те, що ці два бібліотечні покажчики побачили світ, було переломним етапом у розвитку бібліографічної і видавничої справи бібліотеки.
Надзвичайно актуальний оригінальний бібліографічний матеріал великий за обсягом, глибиною і такий, що розкриває існуючі
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джерела, представлені у бібліотеках і доступні читачеві. І це період перебудови гуманітарної науки на початку 90-х років ХХ століття. Провідну роль у цій роботі відіграла Людмила Гордіївна.
А далі за її редакцією виходять такі бібліографічні покажчики,
як: «Одвічні джерела. Острогу – 900» і «Пам'ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років». Бібліотека починає укладати
збірники наукових праць до конференцій з питань бібліотекознавства, як наприклад, «Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки» (2006 р.), «Сільська бібліотека на етапі
розвитку суспільства знань» (2008 р.)
Людмила Гордіївна, як завідувачка редакційно-видавничого
відділу, започаткувала дві серії бібліографічних покажчиків «Славетні земляки» і «Дослідники Рівненського краю». Уже більш ніж
10 років щорічно виходять у світ під її редакцією унікальні бібліографічні покажчики «Ходіть, поки маєте світло...» про В. Є. Рожка, «Улас Самчук: «Волинь» – моє вірую й ісповідую...», «В усі віки
найважча ноша – Слово» до 70-річчя Євгена Шморгуна та ін.
Сформований Людмилою Гордіївною колектив відділу редакційно-видавничої роботи підтримує хороші запровадження і сміливо опановує нові технології. Від усіх колег висловлюю щиру
вдячність за спільну працю, шану і любов як подруги до достойної
колеги.
Ярощук Валентина Петрівна, директор Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки, кандидат історичних наук,
заслужений працівник культури України
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Успішне відродження «Оповідача»
«Omnia mea mecum porto» – сентенція, яка тепер безпосередньо торкається осередку рівненських літераторів, активність якого, включаючи і видавничу діяльність, птахом феніксом реінкарнувалася в нову сучасну сутність культурно-мистецьких вітчизняних
процесів. Аксіомою є те, що рівненські письменники свій творчий
потенціал повинні не просто суспільно візуалізувати, а й суспільно візуалізовувати у своєму власному осередку. Ідея такого своєрідного побутово-технічного комформізму в мистецькому середовищі реалізувалася створенням на початку 2000-х років при Рівненській організації Національної спілки письменників України
видавництва «Письменницька робітня «Оповідач», таким чином
організувавши при письменницькому осередку власний видавничий процес.
Своєрідною візитною карткою «Оповідача» багато років підряд
було відоме на Рівненщині та в Україні видання – науково-публіцистичний та літературний альманах «Погорина», котрий фінансувався обласною владою. Були спільні проекти з іншими видавництвами, апробувалася видавнича співпраця з літературними
осередками інших областей, було видано низку літературних доробків, затребуваних читачами області та за її межами.
Нині «Письменницька робітня «Оповідач» активізувалася, поповнилася інноваційно-жанровими та креативними літературними доробками, серед яких є книги як рівненських класиків, так і
сучасних молодих, але вже відомих в літературних колах України
письменників. Зокрема, з метою звернення громадської уваги до
екологічної та соціальної проблематики неконтрольованого видобутку бурштину на території Рівненської області, письменники
Рівного об'єдналися для участі у багаторівневому проекті. Першою сходинкою стало видання збірки оповідань та поезій на соціальну тематику. Книга «Денники літературних бурштинокопачів»
вийшла друком у вересні 2016-го року накладом 500 примірників.
Упорядник і редактор – Олександр Євтушок. Пропонований альманах – це найкращі зразки рівненської літератури останніх років,
що демонструють тематичні та стилістичні особливості найновіших рефлексій літераторів на тему бурштину і його незаконного
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видобутку. Авторами є низка письменників, серед яких: Ірина Баковецька, Лідія Гольонко, Ірина Мельник, Андрій Пермяков,
Єгор Пермяков, Олена Медведєва, Тата Рівна, Юлія Семенова.
Книжка віршів «ЗаparoleНІ» Валентини Люліч адресується широкому колу шанувальників української поезії. У ній невимушено
поєдналися традиції нашої літератури із сміливими новаторськими пошуками. У цій книжці є вірші, написані класично, чи сказати
б словами Богдана-Ігоря Антонича: так, як Бог велів, і експериментальні, які вражають сміливою грою слова. Літературний редактор видання – Анатолій Криловець, дизайн книги – авторський.
Цікавинкою спілчанського видавництва став букмеседж Ірини
Мельник «the Verbarium». Ілюстрована поезія вийшла друком у
видавництві Рівненської обласної організації Національної спілки
письменників України «Письменницька робітня «Оповідач». Наклад – 100 примірників. Кожен примірник має трискладову обгортку, що об'єднує серію з 12 окремих листівок. Букмеседжі містять
уривки з творів Ірини Мельник, відібрані з поетичного збірника
«Вікна. Книга перша», та ілюстрації художниці Надії Каламєєць.
Упорядник – Ірина Мельник, дизайн і верстка – М. В. Варенюк.
Одним з основних видань Письменницької робітні РОО НСПУ
2016 року письменники вважають інформаційний довідник «Сучасні письменники Рівненщини», котрий був виданий до 30-річчя
Рівненської організації Національної спілки письменників України. У ньому – біобібліографічні довідки, інформація про обласні
літературні премії, історія діяльності організації та інше. Упорядники – Лідія Рибенко, Анна Лимич та Борис Боровець. Усі ці книги
та низка інших були викуплені відповідно до конкурсної програми
владою області для розповсюдження по бібліотекам і навчальним
закладам Рівненщини.
2017 року «Оповідач» готує цікаві, оригінальні й актуальні видання. Серед них – азербайджансько-український (рівненський)
альманах сучасної літератури, «Рівненський букварик» Олени
Медведєвої, «Ангел на ротації» – альманах творчості дітей із сімей учасників АТО та загиблих за часів Майдану та АТО, про які говоритимемо після їхнього виходу в світ. У перспективі «Оповідача»
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є задуми цікавих проектів різних сучасних напрямів, котрі суттєво
абстрагуються від «радянської класики», у розробці та реалізації
яких братимуть участь літератори із сучасними світоглядними позиціями.
Знаменною подією в діяльності «Письменницької робітні «Оповідач» стала участь у львівському Форумі видавців 2016 року, де
був представлений новий доробок спілчанського видавництва. Автори мали власні презентації та перфоменси, були залучені до
участі у круглих столах та конференціях. Нас почули, про нас говорять. Треба, щоб нами захоплювалися. Так буде! Література –
один із китів української культури; культура – ідеологія сучасної
української епохи, котра сьогодні втілює державне відродження
та національне становлення. Отож, давайте вірити у нашу справу і
жити нею!
Ірина Рачковська-Баковецька,
голова РОО НСПУ, директор видавництва
«Письменницька робітня «Оповідач»
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ОБЛАСТЬ У ЦІЛОМУ
Історія краю
1. Близнюк Г. І. Осницьк: село мого життя : іст.-краєзн. нарис
/ Г. І. Близнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 148 с.
У нарисі висвітлено основні аспекти історичного, соціально-гуманітарного, освітнього та культурного розвтку села Осницьк Рокитнівського району. Розкрито його природно-географічне розташування, походження назви, особливості мікротопоніміки.
Книга буде цікавою не лише осничанам, але й краєзнавцям, дослідникам, викладачам, студентам, учням і широкому загалу.
2. Диб'як Н. А. Волинь історична : витоки / Н. А. Диб'як. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 52 с.
У книзі автор аналізує напрацьовані краєзнавцями версії походження етноніму «Волинь». І хоча доказова база нині не дозволяє зупинитися на одній з них, але вони, доповнюючи одна одну, переплітаються і створюють цікавий малюнок-образ давньої Волині.
3. Марчук І. Куріний УПА Степан Трофимчук-«Недоля» /
І. Марчук, Я. Переходько ; ред.: П. Потічний, І. Гомзяк. – Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2015. – 120 с. – (Літопис Української Повстанської Армії ; кн.31). – (Події і люди).
Книга містить біографічний нарис про уродженця містечка Тучин
Степана Трофимчука. Під псевдо «Недоля» він був активним учасником українського національно-визвольного руху 30-40 рр. ХХ ст.,
пройшов ґрунтовний військовий вишкіл у легіоні «Роланд», створював повстанські відділи на Волині та Поліссі. За активну участь у
розбудові УПА С. Трофимчук був привселюдно страчений НКВС у
Рівному на початку 1945 року.
4. Матеріали до інформаційно-просвітницького семінару «Актуальні питання охорони дерев'яної церковної спадщини Рівненщини» / упоряд. О. Л. Михайлишин. – Рівне : О. Зень, 2016. –
25 с. : іл.
У виданні окреслені архітектурно-стилістичні особливості спадщини дерев'яного храмобудування Рівненщини XVII – першої третини XX ст., охарактеризовані проблеми і підходи до збереження
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об'єктів дерев'яного церковного будівництва, правові засади охорони. Призначена тим, кого цікавить охорона культурної спадщини.

5. Прищепа Б. А. Погоринські міста в Х–ХІІІ ст. / Б. А. Прищепа. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 297 с.
У монографії на основі комплексного аналізу археологічних та
писемних джерел висвітлено розвиток слов’яно-руських городищ
басейну р. Горинь. Опубліковано матеріали, здобуті автором за 35
років польових археологічних досліджень. Особливу увагу приділено класифікації й типології пам'яток, визначенню хронології основних етапів становлення укріплених поселень регіону. За наявності
достатньої джерельної бази визначено соціальний тип городищ, подано розширену характеристику поселень, що мають набір міських
ознак. Розглянуто внутрішнє планування й особливості забудови
міст регіону, основні види господарської діяльності населення, встановлено розміри сільськогосподарської округи-волості, що підпорядковувалася містам. Для археологів, істориків, етнологів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією України.
6. Реабілітовані історією. Рівненська обл. Кн. 6 / обл. редкол.: М. М. Драганчук (співголова), О. В. Муляренко (співголова), А. А. Жив‘юк (відпов. секр.) [та ін.] ; упоряд.: Н. А. Атаманчук, О. А. Білоконь, А. А. Жив’юк (керівник), С. Г. Кравчук
[та ін.]. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 628 с.
Книга шоста тому «Реабілітовані історією. Рівненська область»
містить анотовані біографічні довідки 3868 осіб, які зазнали політичних репресій з боку радянського тоталітарного режиму, а згодом
були реабілітовані, чиї прізвища починаються на букви Л, М, Н. Видання також містить спогади жертв політичних репресій та низку
документів, що ілюструють радянську репресивну політику на Рівненщині (вислання на спецпоселення, проведення чекістсько-військових спецоперацій тощо).
7. Суржук Л. Прокуратура Рівненської області. Справа «Іванечка» / Л. Суржук. – Рівне : [б. в.]. – 16 с. : іл.
Брошура є спробою дослідити історію діяльності прокуратури на
території Рівненської області у 80-90-х роках ХХ ст. через призму
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міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. На
основі спогадів ветеранів органів прокуратури Рівненщини зібрано
відомості про надзвичайно цікаву, так звану справу «Іванечка», розслідувати яку довелося українським правоохоронцям разом із австралійськими колегами. Брошура буде цікавою для фахівців-юристів,
працівників правоохоронних органів, прокуратури, студентів.

8. Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали науково-практичної
конференції. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 60 с.
У збірнику подано матеріали науково-практичної конференції. У
низці нарисів науковці та дослідники-краєзнавці досліджують ткацтво Волинського Полісся, польсько-український конфлікт 1943 року, перейменування назви міста Кузнецовськ на Вараш, розповідь
про с. Городець Володимирецького району – культурну столицю Західного Полісся, і відзначення у цьому селі 70-річчя створення УПА.
9. Хитрий Ч. Чеські могили в Рівному і поблизу нього / Ч. Хитрий. – Рівне : [б. в.], 2016. – 120 с.
Чеслав Хитрий – член Національної спілки краєзнавців України
та Національної спілки журналістів України, заслужений діяч культури Польщі. Це вже шоста його книга. Автор, заглибившись в історію чеських православних і католицьких поховань у Рівному та поблизу нього, подає опис чеських могил та фотографії. Передує цьому переліку вступна стаття з історії чеських поселень на Волині, у
тому числі й на Рівненщині. Цією книгою автор зробив неоціненний
внесок в історичну пам'ять.
Місто Рівне
10. Рівне від А до Я : [путівник] / розробка та пер.: команда
проекту «Розвиток малого та серед. підприємництва м. Рівне і
Любліна» ; фото О. Шахманцір. – Рівне : ФотоПлюс, 2016. – 22 с.
Це видання – унікальна туристична абетка Рівного, котра допоможе більше дізнатися про місто. Водночас – це мапа ідеального
маршруту для незабутнього рівненського відпочинку. У путівнику
містяться чудові фото з видами Рівного та його визначних місць,
церквами, пам'ятниками культури тощо.
Див. № 232.
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Райони
11. Остапчук В. П. Здолбунівщина – земля Волинська. Ч. 1 : від
найдавніших часів до кінця XVIII ст. (наук.-краєзн. дослідж.) /
В. П. Остапчук ; ред.: В. Бишук, Ю. Бондючна. – Рівне : Овід, 2016.
– 264 с. : іл.
Книга присвячена дослідженню минувщини Здолбунівщини, частини великої історичної Волині, від найдавніших часів до кінця
XVIII ст. Науково-краєзнавче дослідження ґрунтується на базі археологічних знахідок, архівних матеріалів, документів, досліджень
істориків і краєзнавців XIX-XXI cтоліть, публіцистики та усних розповідей місцевих мешканців. Книга стане в пригоді освітянам, краєзнавцям, любителям минувщини та всім, хто цікавиться історією
рідного краю.
12. Парфенюк В. Село над Стублою. Розповіді про Сморжів / В. Парфенюк. – Рівне : В. Лапсюк, 2016. – 330 с.
У книзі розповідається про історію села Сморжів Рівненського
району Рівненської області періоду 30-х – 50-х років ХХ століття.
Село це відоме патріотичними та трудовими традиціями. У виданні
вміщені також спомини старожилів та оповідання і поезії уродженки Сморжева Надії Таршин. Для широкого кола читачів.
13. Пожарський А. Меморіальні дошки Дубна / А. Пожарський, В. Сухолейстер. – Дубно : [б. в.], 2016. – 40 с.
У довіднику «Меморіальні дошки Дубна», присвяченому 25-ій
річниці Незалежності України, вперше подається інформація про
наявні в місті пам’ятки культурно-архітектурної спадщини.
14. Смик-Жуковська Н. В. Родовід з чистого джерела : біогр.
довід. родоводу Смиків-Жуковських з с. Залав'я Рокитнів. р-ну
Рівнен. обл. / Н. В. Смик-Жуковська. – Рівне : Волин. обереги, 2015.
– 196 с.
Авторку все життя цікавила історія свого родоводу. З дитинства
вона з цікавістю слухала розповіді про своїх предків. З роками це
вилилось у бажання висвітлити історію свого роду. На основі скрупульозного вивчення архівних матеріалів, метричних церковних
книг, спогадів, почутих від старших, т. ін., Ніна Василівна склала де20

тальний літопис свого роду з середини XVIII до початку XXI ст., з
якого вийшли відомі сьогодні хлібороби, педагоги, лікарі, письменники, фінансисти, підприємці, військові.

15. Тишкевич Р. К. Сарни : істор.-краєзн. нарис / Р. К. Тишкевич.
– Рівне : М. Дятлик, 2016. – 231 с.
Увазі читача пропонується книга, що знайомить зі сторінками історії міста Сарни. Зібрані у виданні матеріали відображають аспекти історичного, економічного та культурного життя сарненчан від
найдавніших часів до сьогодення.
Див. №№ 60, 160, 241, 242, 306, 308, 310-312.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Людина та навколишнє середовище.
Охорона довкілля
16. Бєдункова О. О. Методика проведення інтегральної діагностики «здоров'я» річкових гідроекосистем за цитогенетичним
гомеостазом риб (експрес MN-тест) / О. О. Бєдункова. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 31 с.
Наведена у виданні методика передбачає проведення експрес оцінки середовищного стресу та діагностики «здоров'я» річкових
гідроекосистем Поліської зони України з використанням мікроядерного тесту периферійної крові представників іхтіофауни. Видання призначено для викладачів, студентів відділень екологічного
напряму, спеціалістів, які займаються біомоніторингом «здоров'я
гідроекосистем».
17. Доповідь по стан навколишнього природного середовища в
Рівненській області у 2014 році / ред. І. П. Худоба. – Рівне : [б. в.],
2015. – 280 с.
Основною перевагою Доповіді є висвітлення не лише екологічних
питань, а й проблеми соціально-економічного розвитку області загалом, що виходять далеко за рамки діяльності департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА, але які безпосередньо
й впливають на стан довкілля Рівненщини. На сьогодні Доповідь є
єдиним офіційним докуметом, в якому максимально можливо узагальнюється інформація про стан довкілля у взаємозв'язку зі всіма
факторами соціально-економічного розвитку області.
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18. Клименко М. О. Збалансоване використання водних ресурсів : навч. посіб. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 338 с.
У навчальному посібнику міститься інформація про засади, методи та принципи збалансованості водних ресурсів. Він орієнтований
на вивчення поверхневих та підземних вод на адміністративно-басейновому рівні. Може бути корисним при підготовці фахівців природничих спеціальностей, особливо за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вишах.
19. Маланчук З. Р. Механіка гірських порід. Лабораторний
практикум : навч. посіб. / З. Р. Маланчук, В. О. Козяр, А. М. Поліщук. – Рівне : НУВГП, 2016. – 188 с.
Навчальний посібник складається з двох тематичних частин – лабораторної і практичної (котра, в свою чергу, включає основний та
самостійний розділи) для закріплення знань теоретичного курсу
дисципліни «Механіка гірських порід».
20. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення : зб. наук.-практ. інтернет-конф., м. Рівне,
20–22 жовт. 2016 р. / редкол.: Д. В. Лико (голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 148 с.
У статтях розкрито аспекти геоекологічних досліджень регіонів,
екологічні, конструктивно-географічні проблеми. Вагоме місце
відведено висвітленню питань екотуризму, ролі геоінформаційних
методів дослідження у вирішенні проблем природокористування, а
також актуальним напрямам екологічної та природничої освіти. До
збірника увійшли результати досліджень учених у сфері наук за напрямами: екологія, біологія, географія, сільське господарство.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Математика. Механіка
21. Бомба А. Я. Моделювання фільтраційних процесів у нафтогазових пластах числовими методами квазіконформних відображень / А. Я. Бомба, А. М. Сінчук, С. В. Ярощак. – Рівне :
Ассоль, 2016. – 238 с.
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Монографію присвячено математичному моделюванню процесів
витіснення флюїдів у нафтогазових пластах з урахуванням впливу
тріщин гідророзриву та розвитку числових методів квазіконформних
відображень розв'язання відповідних крайових задач одно- та багатофазної фільтрації. Орієнтована на спеціалістів з математичного моделювання та обчислювальних методів, інженерів, аспірантів, магістрантів, а також широке коло наукових співробітників, що спеціалізуються в галузі прикладної математики.

22. Бомба А. Я. Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень : монографія / А. Я. Бомба, О. М. Гладка, А. П. Кузьменко. – Рівне : Ассоль, 2016. – 283 с.
Монографія присвячена розробці підходу на основі синтезу числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень
та декомпозиції процесів у водонафтогазових техногенно-деформованих пластах, геометрія зон неоднорідності яких визначається з
урахуванням зворотнього впливу характеристик процесу на
провідність середовища, і розв'язування відповідних крайових задач
з можливістю визначення параметрів моделі. Для спеціалістів з математичного моделювання та обчислювальних методів, інженерів,
аспірантів, магістрантів, а також широкого кола наукових співробітників, що спеціалізуються в галузі прикладної та обчислювальної
математики.
23. Крівцов В. В. Нарисна геометрія (з використанням іноземних мов) : навч. посіб. / В. В. Крівцов, І. О. Тимощук, С. А. Приймак. – Рівне : НУВГП, 2016. – 280 с.
Посібник слугуватиме базою для опанування повного курсу нарисної геометрії для іноземних студентів.
24. Мічуда О. Р. Математичне моделювання процесів хімічної та контактної суфозій в ґрунтах : монографія / О. Р. Мічуда, П. Й. Мартинюк, В. А. Герус. – Рівне : НУВГП, 2016. – 207 с.
У монографії досліджено процеси хімічної суфозії в ґрунтах.
Сформовано математичне моделювання процесів фільтраційної
консолідації ґрунтів з урахуванням впливу багатокомпонентних хімічних розчинів при гетерогенних процесах розчинення-кристалізації
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та залежності концентрації граничного насичення від теплого стану
і хімічного складу порового розчину тощо. Наведено та проаналізовано чисельні експерименти. Для наукових працівників, викладачів,
аспірантів і студентів, які цікавляться математичним моделюванням.

25. Павлюк Т. О. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень : навч.-метод. посіб./ Т. О. Павлюк. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 120 с.
Навчально-методичний посібник є частиною методичного забезпечення дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», що входить до навчального плану підготовки
бакалавра за напрямом підготовки «Дошкільна освіта».
26. Ярмуш Я. І. Вища математика. Практикум : навч. посіб. /
Я. І. Ярмуш, І. В. Самолюк. – Рівне : НУВГП, 2015. – 148 с.
У посібнику подано короткі теоретичні відомості, наведено приклади розв'язання типових задач. У практикумі вміщено завдання
для самостійної роботи студентів та підготовки до практичних занять. Видання призначено для студентів І курсу напрямів підготовки
6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030601
«Менеджмент», «Товарознавство і торговельне підприємництво».
ХІМІЧНІ НАУКИ
27. Мартинюк Г. В. Наповнені епоксидні компаунди: фізико-хімічні властивості : монографія / Г. В. Мартинюк. – Рівне : О. Зень,
2016. – 132 с.
Монографія присвячена дослідженню полімерних композитів на
основі епоксидних смол промислового призначення. Розглянуто механізми затвердіння епоксидних смол затверджувачами різної природи та встановлене оптимальне співвідношення епоксидна смола –
затверджувач. Досліджено вплив природи наповнювача на хімічну
стійкість і мікротвердість наповнених епоксидних композитів. Вперше запропоновано використати поліанілін та його похідні для використання в якості одночасно електропровідного наповнювача і кислотного затверджувача утворених електропровідних полімерів на
основі епоксидних смол.
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28. Яцков В. М. Хімія для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації. Ч. І : навч. посіб. / В. М. Яцков, Б. Д. Войцешевський.
– Рівне : НУВГП, 2015. – 250 с.
У посібнику крім розділів, передбачених навчальною програмою
для загальноосвітніх шкіл, введено «Повторення курсу основної
школи». Це дає змогу студентам на початку вивчення курсу опрацювати принципово важливі теми загальної хімії. Рекомендовано студентам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та випускникам загальноосвітніх
шкіл.
29. Яцков В. М. Фізична та колоїдна хімія : навч. посіб. / В. М. Яцков, Н. М. Буденкова, О. І. Мисіна. – Рівне : НУВГП, 2016. – 164 с.
Навчальний посібник «Фізична та колоїдна хімія» написано відповідно до робочої програми з дисципліни. Він містить вказівки
щодо вивчення окремих тем, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури, що може бути корисною при самостійному вивченні курсу. Посібник призначено для студентів університетів
та коледжів за спеціальностями «Екологія», «Агрономія», «Водні
біоресурси та аквакультура».
ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
30. Бетонознавство : питання і відповіді : навч. посіб. / Л. Й. Дворкін, О. М. Бордюженко, В. В. Житковський [та ін.] ; за ред.
Л. Й. Дворкіна. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 272 с.
Посібник містить характеристику матеріалів для бетону та рекомендації щодо їх раціонального вибору, методи проектування складів бетону, характеристику різновидів цементного бетону. Розглядаються особливості приготування бетонної суміщі, виконання бетонних робіт, догляд за твердіючим бетоном. Посібник призначений для
самостійної роботи студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю
«Будівництво та цивільна інженерія». Може бути корисним у практичній діяльності фахівців-будівельників.
31. Герасимов Г. Г. Виготовлення гідротурбінного обладнання
ГЕС : навч. посіб. / Г. Г. Герасимов. – Рівне : НУВГП, 2016. – 331 с.
Розглянута технологія виробництва гідротурбін на основі передового досвіду гідротурбобудування. Наведена технологія виготовлення
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радіально-осьових, поворотно-лопаткових і ківшевих гідротурбін,
валів, напрямних апаратів, фундаментних і закладних частин гідротурбін. Наведена методика балансування робочих коліс турбін і основи проведення монтажних робіт. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки монтажних робіт 6.050602
«Гідроенергетика».

32. Дворкін Л. Й. Будівельне матеріалознавство : підручник /
Л. Й. Дворкін, С. Д. Лаповська. – Рівне : НУВГП, 2016. – 449 с.
У підручнику наведено наукові основи будівельного матеріалознавства і характеристики основних матеріалів, що застосовуються
в сучасному будівництві. Висвітлюються теоретичні уявлення про
структуру та склад будівельних матеріалів, процеси. Книга призначена для студентів та аспірантів будівельних університетів.
33. Дворкін Л. Й. Проектування складів бетонів : монографія / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін. – Рівне : НУВГП, 2015. – 353 с.
У монографії розглянуто основні розрахункові методики прогнозування властивостей бетонів на основі структурно-фізичних уявлень, а також кібернетичного підходу і побудову експериментальностатистичних моделей. Наведено основні методології багатопараметричного проектування складів бетонів різних видів, розглянуто
приклади розрахунків складів бетонів із заданими проектними властивостями.
34. Кочкарьов Д. В. Розрахунок залізобетонних елементів методом
розрахункових опорів залізобетону : рекомендації / Д. В. Кочкарьов, В. І. Бабич. – Рівне : О. Зень, 2016. – 216 с. : іл., табл.
У рекомендаціях подані основні теоретичні відомості з проектування залізобетонних елементів методом розрахункових опорів залізобетону. Показано хід розв’язку основних задач проектування
цим методом та розглянуті приклади розрахунку за різних напружено деформованих станів, включаючи і складні види деформування. Подані розширені таблиці запропонованого методу.
35. Кравець С. В. Наукові основи створення землерийно-ярусних машин та підземнорухомих пристроїв : монографія / С. В. Кра26

вець, В. В. Кованько, О. П. Лук'янчук. – Рівне : НУВГП, 2015. – 322 с.
Монографію написано за матеріалами досліджень кафедри будівельних, дорожних, меліоративних, сільськогосподарських машин
та обладнання НУВГП, проведених у 1982–2012 рр. під керівництвом
доктора технічних наук, професора Кравця С. В. Рекомендується аспірантам, пошуковцям і науковцям технічних спеціальностей інженерно-будівельних та автомобільно-дорожних вишів, магістрам
спеціальності «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання».
36. Кравець С. В. Теорія технічних систем : навч. посіб. / С. В. Кравець, А. А. Нечидюк, О. Л. Романовський. – Рівне : НУВГП, 2015. –
139 с.
У посібнику в систематизованому вигляді викладено матеріал про
закономірності розвитку технічних систем, сучасні методи пошуку
нових технічних вирішень й активізації творчого процесу, основні
принципи та прийоми вирішення технічних суперечностей. На конкретних прикладах вирішення винахідницьких завдань показана
можливість технічної творчості в майбутній інженерній діяльності.
Для студентів вишів, які навчаються за напрямом підготовки «Машинобудування».
37. Кривов’язюк І. В. Управління стратегічними можливостями
машинобудівних підприємств / І. В. Кривов’язюк, Р. М. Стрільчук. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 280 с.
Монографія розкриває нове вирішення важливого науково-прикладного завдання, що полягає в поглибленні існуючих, розробленні
й поясненні нових науково-методичних положень управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств на основі
комплексного діагностування стратегічних можливостей, врахування ступеня загрози кризового стану, пояснення пріоритетності їхнього використанння в процесі реалізації стратегії розвитку машинобудівних підприємств.
38. Лебедь О. О. Фізичні основи комп'ютерно-інтегрованих інформаційних систем : навч. посіб. / О. О. Лебедь, В. О. Мислінчук, В. Й. Пастушенко. – Рівне : НУВГП, 2016. – 352 с.
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У підручнику вивчаються фізичні явища, методики і технології,
що є основою роботи сучасних комп'ютерно-інтегрованих інформаційних систем. Детально розглянуто магнітні явища та фізику напівпроводників, їхню роль у функціонуванні основних вузлів комп'ютера. Викладено елементи теорії хвиль, оптику та оптичні методи, що використовуються в інформаційних системах. Звернено увагу
на перспективні технології елементної бази комп'ютерної техніки та
перспективні види комп'ютерів – молекулярних, оптичних, квантових, біологічних. Підручник буде корисний студентам технічних і
педагогічних спеціальностей.

39. Малащенко В. О. Спеціальні шпонкові з'єднання : монографія / В. О. Малащенко, О. Р. Стрілець, В. М. Стрілець. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 137 с.
У монографії наведені нові конструкції з'єднань деталей обертового руху спеціальними шпонками, методи їх теоретичних та експериментальних досліджень, розрахунків і способів їх виготовлення.
Рекомендовано бакалаврам напряму 6.050501 «Машинобудування»,
спеціалістам, магістрам та технічним і науковим працівникам, які
займаються розрахунками і конструюванням нової техніки.
40. Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управлінні безпекою праці / Л. А. Саблій, О. М. Бунчак,
В. С. Жукова, В. М. Россінський. – Рівне : НУВГП, 2016. – 356 с.
У підручнику викладено матеріали щодо обладнання, споруд,
пристроїв, що використовуються в біоенергетиці та водоочищенні.
Описано особливості влаштування і проектування біогазових установок, біореакторів для одержання біоводню, біоетанолу, гідролізу
біомаси й іншого обладнання. Розглянуто споруди і обладнання для
очищення промислових стічних вод. Наведено необхідні нормативні
документи і рекомендації щодо проектування та способи розрахунку окремих споруд. Підручник рекоменується студентам спеціальності «Біотехнологія і біоінженерія» та може бути корисним аспірантом, інженерно-технічним і науковим працівникам, які займаються дослідженнями, проектуванням, будівництвом і експлуатацією систем біоенергетики та водоочищення.
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41. Панчук Ю. М. Лабораторний практикум з основ геодезії :
навч. посіб. / Ю. М. Панчук, О. Є. Янчук, Р. С. Німкович. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 83 с.
У посібнику наведено загальні висновки та основні відомості щодо виконання лабораторних робіт, рішення типових задач за топографічною картою, будова і основні перевірки найпоширеніших геодезичних приладів. Розглянуто способи вимірювань, вміщено вказівки щодо виконання та методів топографічних знімань. Посібник
призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Архітектура».
42. Ромашко В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону
та залізобетону : монографія / В. М. Ромашко. – Рівне : О. Зень,
2016. – 424 с. : іл., табл., бібліогр.
У монографії представлені основні положення деформаційно-силової моделі опору бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам, побудованої на діалектичній єдності реальних діаграм стану елементів і конструкцій з реальними діаграмами
матеріалів. На базі виявлених закономірностей нелінійної зміни
жорсткості залізобетонних елементів та конструкцій запропонована універсальна методика їх розрахунку. Для наукових та інженерно-технічних працівників наукових, проектних, проектно-вишукувальних та будівельних організацій, аспірантів, магістрів та студентів будівельних спеціальностей.
43. Ромашко В. М. Розрахунок залізобетонних елементів і
конструкцій за деформаційно-силовою моделлю : рекомендації / В. М. Ромашко. – Рівне : НУВГП, 2016. – 126 с. : іл., табл.
В основу даних рекомендацій закладені найважливіші положення
деформаційно-силової моделі опору бетонних та залізобетонних
елементів і конструкцій силовим впливам, побудованої на діалектичній єдності реальних діаграм стану елементів і конструкцій з реальними діаграмами матеріалів. На базі виявлених закономірностей
нелінійної зміни жорсткості залізобетонних елементів та конструкцій запропонована універсальна методика їх розрахунку за нормальними перерізами, котра забезпечує повну методологічну єдність всіх розрахунків за граничними станами. Для наукових та
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інженерно-технічних працівників наукових, проектних, проектновишукувальних та будівельних організацій, аспірантів, магістрів та
студентів будівельних спеціальностей.

44. Стрілець В. М. Технічна механіка : навч. посіб. / В. М. Стрілець, Л. В. Войтович, О. Р. Стрілець. – Рівне : НУВГП, 2015. – 353 с.
У навчальному посібнику представлено основи інженерних розрахунків елементів технічних об'єктів у двох розділах: опір матеріалів і основи конструювання апаратів, механізмів, машин, що містять
короткі теоретичні відомості, формули та ілюстрації, розрахункові
схеми, термінологічний словник, предметний покажчик та списки
літератури. Призначений для студентів напряму підготовки 6.050601
«Теплоенергетика» в умовах Європейської освітньої системи.
45. Теорія обертових машин : підручник / В. Й. Сівко, Ю. В. Науменко, М. П. Кузьмінець, К. Ю. Дейнека. – К. ; Рівне : НУВГП,
2015. – 527 с.
Викладено відомості про теорію, розрахунок та застосування машин барабанного типу в хімічній промисловості та промисловості
будівельних матеріалів. Розглянуто динаміку режимів роботи, технологічні характеристики та механічні ефекти і явища, пов'язані з
реалізацією робочих процесів. Викладено методи параметричного
розрахунку технологічних та основних конструктивних характеристик барабанних машин. Підручник призначений для студентів, які
навчаються за спеціальністю «Машинобудування» та «Обладнання
хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».
46. Технологія видобутку поліметалів комбінованим способом
: монографія/ Е. І. Черней, А. Д. Калько, Р. М. Ігнатюк, О. П. Рижий. – Рівне : НУВГП, 2016. – 148 с.
У монографії висвітлені теоретико-методологічні основи та технологічні параметри видобутку кольорових металів та комбінованої
розробки мідевмісних базальтових родовищ з використанням підземного і бактеріального вилуговування. Розглянуті схеми штабельного формування куп і врахування глибини насичення руди та швидкості проникнення реагенту залежно від параметрів пористого
середовища. Книга рекомендована співробітникам науково-дослід30

них і проектних організацій, викладачам, аспірантам, студентам машинобудівних, геологічних, гірничих, економічних та географічних
спеціальностей.

47. Ткачук М. М. Організація та технологія будівельних робіт :
навч. посіб. / М. М. Ткачук, Б. Н. Якимчук, Р. О. Кириша. – Рівне :
НУВГП, 2015. – 249 с.
У посібнику розглянуто сучасні методи та способи виконання основних будівельних робіт. Відображено технологічні аспекти та
особливості організації будівництва споруд і мереж водопостачання
та водовідведення залежно від їх конструкційних особливостей. Наведено основи ціноутворення та загальні правила визначення вартості будівництва. Для студентів вишів, які навчаються за напрямом
підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Водопостачання та водовідведення».
48. Ткачук О. А. Міські інженерні мережі : навч. посіб. / О. А. Ткачук. – Рівне : НУВГП, 2015. – 412 с.
У посібнику наведені основні поняття та принципи проектування,
влаштування та утримання міських інженерних мереж сучасних населених пунктів. Розглянуто питання гідравлічних та інших розрахунків інженерних мереж. Значна увага приділена вимогам чинних
нормативних документів тощо. Посібник призначено студентам
ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» за професійним спрямуванням «Міське будівництво та господарство» і
«Теплогазопостачання та вентиляція».
49. Федорчук Г. Ф. Механіка ґрунтів : лаборатор. практикум :
навч. посіб. / Г. Ф. Федорчук, М. О. Фурсевич, О. В. Жеребятьєв.
– 2-ге вид., перероб. і допов. – Рівне : НУВГП, 2016. – 136 с. : іл.
У посібнику подано поняття про походження ґрунтів, їх класифікацію, інженерно-геологічні дослідження для будівництва. Наведено методики виконання лабораторних досліджень для визначення
фізичних і механічних характеристик ґрунтів та приклади статистичної обробки характеристик. Наведено методичні вказівки до виконання і захисту лабораторних робіт, зразки оформлення лабораторних журналів. Посібник призначений для студентів вищих
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навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Будівництво».

50. Яцков М. В. Техніка лабораторних робіт. Якісний аналіз.
Ч. І : навч. посіб. / М. В. Яцков, С. С. Горницька, Є. М. Боярчук
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2014. – 323 с.
Посібник написано згідно з Державним стандартом професійнотехнічної освіти за професією «Лаборант хімічного аналізу». Він
включає розділи з теоретичних основ аналітичної хімії, техніки виконання лабораторних робіт, практикум з неорганічної хімії тощо.
Посібник може бути корисним викладачам аналітичної хімії, студентам коледжів, ліцеїв, учням професійно-технічних закладів та
лаборантам хімічного аналізу на виробництві.
Див. №№ 261, 270-278, 298-301.
СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
51. Аграрна наука Західного Полісся : зб. наук. пр. / редкол.:
В. М. Польовий (відп. ред.) [та ін.]. – Рівне: О. Зень, 2016. – 144 с.
Висвітлені питання землеробства, рослинництва, тваринництва і
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах», що відбулася 22 жовтня 2016 р. у м. Рівне.
52. Біда П. І. Науково-практичні основи використання осушуваних радіоактивно забруднених торфових ґрунтів : монографія / П. І. Біда. – Рівне : А. Червінко, 2015. – 155 с.
У монографії досліджено теоретичні, методичні та практичні основи використання осушуваних радіоактивно забруднених торфових ґрунтів в зоні Полісся України. Зокрема автором систематизовані дослідження щодо проведення робіт із акумуляції радіонуклідів
у верхньому ярусі і фільтрах матеріальних дрен та зменшення коефіцієнту переходу із торфових ґрунтів у сільськогосподарські рослини. Запропоновано обґрунтування принципів побудови, параметрів конструкції та ефективності дренажно-сорбційних систем.
Монографія розкриває методичні засади удосконалення технології
виготовлення та укладання фільтруючо-сорбційних елементів. Автором обґрунтовано еколого-економічну ефективність використання дренажно-сорбційних систем на радіоактивно забруднених торфових ґрунтах.
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53. Господарюємо з розумом : садівництво : конспект лекц.
циклу фахівців Кременец. ботан. саду / ред. Ю. Бондючна. – Тернопіль ; Острог : Р. Свинарчук, 2016. – 64 с.
Лекції циклу «Господарюємо з розумом» будуть корисні не лише
аматорам садівництва та студентам профільних навчальних закладів, але й підприємцям, які мають у планах розпочати або розширити
бізнес в аграрному секторі.
54. Коваль С. І. Сільськогосподарська фітопатологія : навч. посіб. / С. І. Коваль. – Рівне : НУВГП, 2016. – 124 с.
Навчальний посібник допомагає студентові набути теоретичних і
практичних знань про хвороби рослин. Тут подана характеристика
фітопатогенних грибів, бактерій, актиноміцетів, вірусів, мікоплазмів, рикетсій, нематод, рослин-паразитів; розглянуті питання динаміки інфекційних хвороб; звернуто увагу на імунітет сільськогосподарських рослин.
55. Покращення родючості ґрунтів в сучасних господарськоекономічних умовах та ефективність технологій застосування добрив : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Рівне], 12 черв.
2015 р. – Рівне : О. Зень, 2015. – 80 с.
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Покращення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних умовах та ефективність технологій застосування
добрив». Висвітлені питання інноваційних шляхів зі збереження родючості ґрунтів, підвищення раціонального використання земельних
ресурсів та технологій вирощуваня сільськогосподарських культур.
56. Терещук А. І. Лікарські рослини / А. І. Терещук. – Рівне :
[б. в.], 2016. – 108 с.
У книзі подаються відомості про функції лікарських рослин, про
біологічно активні речовини, які в них присутні, про те, як збирати і
зберігати їх. Автор розповідає також про приготування рослинних
ліків у домашніх умовах. У виданні міститься також довідник
лікарських рослин та їхні якості. Книжка розрахована на широке
коло читачів, які цікавляться лікарськими рослинами.
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57. Терещук А. І. Гінкго і здоров'я / А. І. Терещук, Т. А. Терещук. – Вид. 3. – Рівне : [б. в.], 2016. – 52 с.
Автори намагалися подати корисну і кваліфіковану інформацію,
довідкові дані з урахуванням свого досвіду вирощування і застосування гінкго – найстарішого дерева на Землі і однієї з найцінніших
рослин надзвичайної лікувальної сили. Дослідження хімічного складу і фармакологічних властивостей ученими багатьох країн світу дають підстави називати гінкго дійсно рослиною-цілителем. Автори
пропонують також деякі рецепти настоїв із власного досвіду. Книга
розрахована на широке коло читачів.
58. Черняк В. М. Кременецький ботанічний сад: словник-довідник / В. М. Черняк, Р. С. Іваницький, С. М. Левандовська [та ін.].
– Кременець ; Острог : Р. Свинарчук, 2016. – 160 с. : іл.
Словник-довідник розрахований на фахівців садово-паркового
господарства, викладачів і студентів вищих і середніх навчальних
закладів природничих спеціальностей, шанувальників природи.
59. Шершун М. Х. Кліматичні особливості агросистем Західного Лісостепу (на прикладі Рівненської області) : монографія /
М. Х. Шершун, С. І. Веремеєнко, О. А. Фурманець ; за ред. С. І. Веремеєнко. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 136 с. : іл.
У монографії узагальнено багаторічні спостереження за параметрами кліматичних показників для умов Рівненської області. Автори
дають детальну характеристику природних умов регіону: зволоження і температурні характеристики клімату, частоту негативних кліматичних явищ за півстоліття. Проаналізовано тенденції кліматичних змін та зроблено прогноз на майбутнє, обґрунтовано зміни умов
господарювання в аграрній та лісовій сферах з урахуванням встановлених тенденцій. Монографія розрахована на вчених, спеціалістів виробництва, керівників і спеціалістів служби охорони і відтворення ґрунтів «Держродючість», викладачів, аспірантів, студентів.
60. Яцута Г. В. Державне підприємство «Висоцьке лісове господарство» : (сторінки історії) / Г. В. Яцута. – Рівне : М. Дятлик,
2016. – 192 с.
Запропонована читачам книга – спроба залишити в пам'яті ниніш34

нього і майбутніх поколінь розповідь про діяльність Висоцького лісгоспу (Дубровицький район Рівненської області) за 50 років. У ній –
особливості праці висоцьких лісівників, їх безмежна любов до лісу,
самовіддана праця для збереження лісу не для себе, а на майбутні
віки; у ній – імена, списки, фотографії і біографії людей. Тут можна
знайти багато інформації, що стосується не лише історії підприємства, Дубровиччини, Полісся, а й окремих його працівників.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
61. Григус І. М. Фізична реабілітація в пульмонології : навч.
посіб. / І. М. Григус. – Рівне : НУВГП, 2015. – 258 с.
Посібник покликаний допомогти освоїти програми фізичної реабілітації у разі наявності різних захворювань органів дихання. У ньому викладено навчальну дисципліну, представлений теоретичний
матеріал та рекомендована література. Посібник призначений для
студентів ВНЗ спеціальних навчальних відділень, викладачів та
практичних працівників реабілітаційного профілю.
Див. № 279.
СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Статистика
62. Познаховський В. А. Транспортна статистика / В. А. Познаховський, О. Г. Кірічок. – Рівне : НУВГП, 2016. – 198 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до діючої програми
курсу «Транспортна статистика» для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології (за видами транспорту)». У ньому
висвітлено предмет і метод статистики, статистичне спостереження,
зведення і групування даних, абсолютні, відносні, середні величини,
показники варіації, ряди динаміки, індекси, вібіркове спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний методи та ін.
Історія. Історичні науки
63. Археологічні зошити з Пересопниці. ІІІ : зб. ст. учасн.
ІІІ наук.-археол. симп. «Літопис. місця давньорус. держави»,
[с. Пересопниця], 2–3 жовт. 2015 р. / уклад. М. Федоришин. –
Рівне : О. Зень, 2015. – 160 с.
У виданні представлені наукові статті про археологічні знахідки в
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Пересопниці, подаються результати розкопок у літописних Вишгороді, Пісочені, Подолі в Києві, Кам'янці-Подільському, Збаражі, Чорнобилі, Чернігові, Галичі, Путивлі. Порушено дискусійні питання щодо літописних Червенських городів та Мичеська, скляного виробництва та культового будівництва. Представлено також пам'ятки межановицької культури Західної Волині,
наведено три колекційні описи з фондів Пересопниці.

64. Археологічні зошити з Пересопниці. ІV : зб. ст. учасн.
ІV наук.-археол. симп. «Літопис. місця давньорус. держави»,
[с. Пересопниця], 7–8 жовт. 2016 р. / уклад. М. Федоришин. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 160 с. : іл.
У книзі представлені наукові статті, що розповідають про дослідження літописних поселень Давньої Русі – Києва, Пересопниці,
Здвиженська, Вишгорода, Щикотина, Бужська, Сновської Тисячі,
Березия, Протолче, Берестя, поселень середнього Подністров'я; про
роль сільського господарства в економіці руських міст, історію двоголового орла як символа Галицько-Волинського князівства; про
прикраси з поховань стжижовської культури на Волині та підвіскуоберіг Святого Миколая.
65. Кичик А. Г. Нетленные имена и подвиги (об участниках боевых действий в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
проживающих в пгт Мироновский Донецкой области во второй
половине ХХ и в начале ХХІ) / А. Г. Кичик. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 240 с. : фото.
Учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні, вчитель історії
Анастас Георгійович Кичик більше 50 років збирав по крупицях дані
про учасників війни, які мешкали після її закінчення у смт Миронівський Донецької області. Автор був знайомий та спілкувався з
більшою частиною ветеранів, про яких йдеться у книзі. Крім того одночасно впродовж 30 років він розшукав імена 72 бійців, які загинули у боях восени-взимку 1941 р. на Дебальцевському напрямку й поховані в смт Миронівський. У книзі увічнені імена та світлини 404-х
учасників бойових дій, їхні подвиги та бойовий шлях.
66. Марчук І.В. Поліська Січ / І. В. Марчук, Н. В. Марчук. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 56 с.
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У науково-популярному нарисі, розрахованому на краєзнавців,
істориків, студентів, учнів, досліджені маловідомі сторінки діяльності Тараса Боровця – отамана «Тараса Бульби» на Рівненському
та Житомирському Поліссі у 1941 році. Уперше детально висвітлено
обставини створення військового формування «Поліська Січ», його
чисельність та структура, бойові дії та командний склад. Видання
присвячене 75-річчю створення «Поліської Січі».

67. Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доп., м. Острог, 17 вересня 2016 р. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: Л.-Р. Винар, П. М. Кралюк [та ін.]. –
Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – 220 с.
До збірника наукових праць увійшли матеріали Міжнародної наукової конференції до 150-ліття видатного українського вченого,
політичного та громадського діяча М. С. Грушевського. Тези доповідей присвячені актуальним проблемам дослідження життя та творчості вченого, його внеску у формування та розвиток української
державності, визначенню перспектив видання наукової та творчої
спадщини.
68. Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп.
Міжнар. наук. конф., м. Острог, 27–28 вересня 2016 р. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: Л.-Р. Винар, П. М. Кралюк [та ін.]. –
Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – 378 с.
До збірника наукових праць увійшли статті Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження»,
присвячені актуальним проблемам закордонного українства: характеристиці його як явища, особливостям функціонування українських громад у країнах поселення, взаємозв’язкам з Україною.
69. Kraszewski J. I. Rzym za Nerona : Obrazy historyczne / Jozef
Ignacy Kraszewski ; red. serii Vitold-Yosif Kovaliv. – Bialy Dunajec ; Ostrog : [Волання з Волині], 2015. – 208 s. – (Biblioteka «Wolania z Wolynia», t. 93).
Див. №№ 256-258, 285.
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Економіка. Економічні науки
70. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу
регіонів : матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф., м. Рубіжне,
18–25 квіт. 2016 р. / упоряд.: Е. В. Рубан, В. В. Гончаров. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 384 с.
Матеріали конференції висвітлюють широке коло питань, пов'язаних із теоретичними та прикладними проблемами регіонів, що
розглядались на окремих секціях: хімії і хімічних технологій, фармації, екологічних проблем, технічних наук, економічних та соціальних проблем, інформаційних технологій, філології та перекладу, довузівської підготовки молоді та учнів. Рекомендовано для наукових
працівників, спеціалістів науково-дослідних установ, студентів,
магістрантів, аспірантів, докторантів ВНЗ, фахівців системи освіти
та науки.
71. Бунечко С. Конкуруючі «чужі» в державі, що націоналізується: природа соціально-економічних суперечностей і конфліктів
у Другій Речі Посполитій / С. Бунечко, М. Гон, О. Постельжук. –
Рівне : О. Зень, 2015. – 191 с.
У книзі вивчається роль національного фактора як одного з каталізаторів соціально-економічної політики Другої Речі Посполитої.
Проблема досліджується на соціально-політичному тлі постання
нової держави в Східній Європі та в її національній політиці, які перемінювалися у результаті змін політичних еліт і конфігурації політичних сил у законодавчих органах Польщі впродовж 1918–1939 рр.
Книга адресована історикам, політикам, усім тим, хто цікавиться
вітчизняною минувшиною, проблемами міжнаціональних взаємин у
Східній Европі та міжвоєнній Польші зокрема.
72. Гаврилко П. П. Корпоративні відносини в банківському
секторі : фінансові механізми та маркетингові стратегії : монографія / П. П. Гаврилко, М. О. Кужелєв, І. Г. Брітченко. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 228 с.
У монографії питання корпоративних відносин у банківському
секторі розкриваються за такими розділами: 1. Методологічні домінанти дослідження корпоративних відносин; 2. Передумови розвитку підприємницької функції в системі корпоративних відносин;
3. Оцінки вартості комерційного банку: методи та маркетингові
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стратегії; 4. Фінансова безпека банківської утанови в системі корпоративних відносин. 5. Висновки. Для викладачів і науковців, студентів, аспірантів, практиків, працівників державного управління.

73. Дубич К. В. Механізми державного управління системою
надання соціальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 22.00.02 / К. В. Дубич ; Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України. – К.: [б. в.], 2016. – 36 с.
В авторефераті стисло подано інформацію щодо теоретико-методологічного обґрунтування механізмів держуправління системою
надання соціальних послуг та концепції модернізації цієї системи в
Україні. Викладені положення та практичні рекомендації можуть
слугувати науково-методологічним підґрунтям для формування в
Україні системи соціальних послуг європейського типу; розроблення, вдосконалення нормативно-правової бази механізмів державного управління тощо.
74. Дубич К. В. Механізми державного управління соціальними
послугами: зарубіжний досвід та українські реалії : монографія /
К. В. Дубич. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 379 с.
У монографії проаналізовано теоретичну базу управління соціальними послугами. Розглянуто історичні передумови виникнення
та сучасний стан реформування вітчизняної системи соціальних послуг. Значну увагу звернуто на закордонний досвід надання соціальних послуг, зокрема соціальне контрактування, стандартизацію, ліцензування, міжсекторальне партнерство. Досліджено особливості
англо-американської моделі управління державою соціальними послугами та менеджеріалізм, як парадигму реформування сфери соціального захисту. Монографія розрахована на державних управлінців, науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і буде корисною для широкого кола читачів.
75. Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины : монография / А. Князевич ;
под науч. ред. И. Братченко. – Ривне : Волын. обереги, 2016. – 272 с.
У монографії наведено результати дослідження теоретичних та
практичних основ управління процесами формування і функціонування інноваційної інфраструктури України. Запропоновано
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авторське визначення соціально-економічної категорії «інноваційна
інфраструктура». Обґрунтована необхідність активізації комерційної зацікавленості у представленні сервісних послуг та взаємовигідних ринкових відносин між суб'єктми інноваційної інфраструктури
та бізнесу. Розроблено економіко-математичні моделі розподілення
серед суб'єктів інноваційної структури. Монографія розрахована на
широке коло читачів, зокрема студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів ВНЗ економічного профілю, керівників установ.

76. Кожушко Л. Ф. Менеджмент організацій: теорія та практика : навч. посіб. / Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 396 с.
Видання містить основні теоретичні аспекти менеджменту організацій різних форм власності, розкриває також практичні аспекти
менеджменту. Спрямованість на інтерактивні форми навчання робить посібник цінним для студентів і менеджерів.
77. Кожушко Л. Ф. Формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення : монографія / Л. Ф. Кожушко, Т. А. Велесик. – Рівне : НУВГП, 2016. – 188 с.
У монографії досліджено теоретико-методичні та практичні засади формування ринку осушених земель сільськогосподарського
призначення. Розроблено модель оцінки впливу економічних, екологічних і технічних факторів на ціну таких земель. Висвітлюється
методичний підхід до визначення ціни. Узагальнено досвід формування і розвитку ринку земель у розвинутих країнах. Рекомендовано
виробничникам, органам державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, викладачам, аспірантам, студентам, а також ученим і фахівцям, які вивчають проблеми земельного менеджменту та
економіки природокористування.
78. Кузнєцова Т. В. Економічний механізм стимулювання еколого-інноваційного розвитку промислових підприємств регіону
: монографія / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло. – Рівне : НУВГП,
2016. – 217 с.
У монографії розкрито інституційні засади формування механізму екологізації інновацій з використанням зарубіжного досвіду сти40

мулювання інноваційних процесів. Досліджено сучасні тенденції
впровадження екологічних інновацій в діяльність промислового
підприємства. Запропоновано систему методів, важелів та інструментів для стимулювання інноваційної діяльності промислового
підприємства на екологічних засадах. Монографія призначена для
наукових робітників, викладачів, аспірантів, а також фахівців-економістів, які досліджують проблеми еколого-інноваційного розвитку промислових підприємств.

79. Олійник О. О. Аудит персоналу : навч. посіб. / О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2016. – 290 с.
У посібнику викладено теоретичні основи та методологію аудиту
персоналу, практичні рекомендації щодо проведення аудиту за окремими напрямами соціально-трудової сфери, питання контролінгу
в системі управління персоналом організації. Посібник буде корисний студентам і аспірантам економічних дисциплін, науковцям, які
досліджують проблеми у сфері праці.
80. Організація наглядової діяльності в охороні праці : навч. посіб. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; К. Н. Ткачук, В. Л. Филипчук, Д. В. Зеркалов [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2016.
– 450 с.
У посібнику розглянуто структуру і діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони праці, центральних органів виконавчої влади з нагляду за промисловою безпекою, охороною і гігієною праці, техногенною, пожежною та радіаційною безпекою, аудиту і громадського контролю
за охороною праці. Видання призначено для вивчення студентами,
які навчаються за напрямом підготовки 170202 «Охорона праці», та
спеціалістами з охорони праці підприємств.
81. Основи стандартизації, метрології та управління якістю :
навч. посіб. / Н. О. Машта, О. П. Бенчук, Л. М. Дейнега [та ін.].
– Рівне : О. Зень, 2015. – 388 с.
У посібнику розглянуто сучасні нормативно-правові основи, цілі,
завдання, принципи, об'єкти та засоби стандартизації та метрології.
Висвітлено історію розвитку, подана загальна характеристика
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стандартизації. Розглянуто національну систему стандартизації України та міжнародне співробітництво в галузі стандартизації. Звернуто увагу на якість продукції, показники якості та методи її оцінки,
технологічне забезпечення якості та системи управління якістю.

82. Сазонець О. М. Глобальні інформації та наукометричні системи науково-технологічного розвитку України / О. М. Сазонець, О. Л. Пінчук, С. О. Куницький. – Рівне : Волин. обереги, 2015.
– 184 с.
У праці показано тісний взаємовплив процесів глобалізації та інформатизації світової економіки. Обґрунтовано структурні причини інформаційних змін та розвитку інформаційного середовища,
проаналізовано концепції формування сучасної глобальної економіки. Узагальнено основні напрями світового господарського розвитку в умовах глобалізації, а саме: підвищення мобільності економіки та людей, широкий доступ до світових інформаційних мереж,
розвиток телекомунікаційних технологій, зростання продуктивності обчислювальних систем, орієнтація на масового споживача, поява
нових сфер застосування ПК, зміна архітектури ПК, ліквідація цифрової нерівності тощо. Для науковців, аспірантів, студентів, а також
фахівців з питань сучасних інформаційних технологій та глобалізації економіки світу.
Див. №№ 263-266, 284, 289.

Політика. Політичні науки
83. Постельжук О. Інституціоналізація та діяльність українських угодовських партій та організацій у Західній Україні в
1919–1939 рр. : монографія / О. Постельжук. – Рівне : О. Зень,
2016. – 257 с.
Монографія присвячена вивченню діяльності тих партій та організацій у Західній Україні, які після інкорпорації частини українських
етнічних територій відродженою Польською державою виявили готовність до порозуміння з нею. Розкрито процес інституціоналізації
цих політичних структур, з'ясовано сутність угодовства як суспільно-політичного явища в реаліях функціонування етнічно сегментованого суспільства. У книзі розкрито визначальні віхи діяльності
угодовських партій та організацій на різних історичних етапах, відо42

бражено їхні стратегії в захисті найзлободенніших для українців
завдань. Розкрито причини еволюції тактики цих політичних структур у другій половині 1930-х років. Книга адресована історикам,
політологам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією
розвитку партій та міжнаціональних взаємин у міжвоєнній Польщі.

84. Global world : наук. альм. / редкол.: О. Руденко (голова),
Р. Дрозд, Л. Місникова, І. Пасічник (співголови) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2015. – Т. 1. – 172 с.
У науковому альманасі висвітлено результати наукових робіт з
проблем розвитку суспільства в умовах глобалізації. Видання розраховане на працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств та організацій, громадських організацій, наукових і науково-педагогічних кадрів, творчу молодь.
Див. № 293.

Держава і право. Юридичні науки
85. Ковальчук В. Б. Правосвідомість як фактор утвердження
демократичних основ державного та суспільного ладу України :
монографія / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук ; наук. ред. О. В. Скрипнюк. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – 212 с.
Монографія присвячена аналізу сутності правосвідомості та її
впливу на суспільно-політичні процеси в державі та суспільстві. Розкрито особливості формування громадянської правосвідомості.
Дослідження містить аналіз правосвідомості як елементу правової
системи держави та впливу цього явища на систему права, правотворчість та правозастосування. Досліджено систему правових
цінностей сучасного громадянського суспільства, а також розкрито
значення правосвідомості як фактору утвердження активної громадянської позиції. Охарактеризовано особливості правосвідомості в
період демократичного транзиту. З'ясовано роль правосвідомості в
процесі легітимізації державної влади і забезпеченні режиму законності та правопорядку. Монографія адресована науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам, студентам-правникам та всім, хто цікавиться питаннями теорії права.
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КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
Культура
Див. № 255, 282, 286, 304.
Наука
86. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень : монографія / В. Д. Малигіна, О. Ю. Холодова, Л. М. Акімова. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 248 с.
У монографії подано основи науково-дослідної роботи для студентів вишів. Висвітлено такі розділи: процес наукового дослідження та його методологічний аспект; інформаційне забезпечення наукових досліджень, аналіз даних: методи та результати; доведення в
наукових дослідженнях висунутої гіпотези; візуалізація та графічне
зображення, прогнозування в наукових дослідженнях; методологія
дослідження якості товару; науковий результат. Монографія розрахована на широке коло читачів і буде корисною вченим, аспірантам,
студентам та фахівцям-практикам сфери товарознавства, маркетингу і комерційної діяльності.
87. Поліщук Н. В. Духовність молоді перед викликами інформаційно-високотехнологічного прогресу : монографія / Н. В. Поліщук. – Рівне : О. Зень, 2016. – 336 с.
У монографії досліджується становлення духовного світогляду
молоді за впливу інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу у філософсько-освітньому вимірі. Показано, що
надзвичайно інтенсивний розвиток науки та техніки, високих технологій та інформаційно-високотехнологічного прогресу, космізації
та глобалізації, розширення й поглиблення міжнародних, міждержавних та міжкультурних зв’язків, суцільна комп’ютеризація, інформатизація, інноватизація, технологізація життя, освіти та виробництва, природньо-суспільні зміни в результаті впливу неконтрольованого науково-технічного прогресу зумовили нинішній стан бездуховності молоді, а це вимагає нової філософсько-освітньої парадигми
духовного становлення молоді. Монографія стане в нагоді дослідникам у галузі філософії освіти, освітньої політики, а також викладачам, аспірантам та студентам вишів.
Науково-інформаційна діяльність
88. Круліковський Б. Б. Мікропроцесорні системи : навч. посіб. /
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Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, С. В. Шатний. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 192 с.
У навчальному посібнику викладені питання будови та принципів
функціонування однокристальних мікроконтролерів MCS-51, приклади використання мікропроцесорних систем для керування технологічними процесами, подано матеріал з основ програмування MCS-51.
89. Сазонець О. М. Інституційне забезпечення послуг інформатизації: корпоративний і глобальний рівні / О. М. Сазонець,
Ю. А. Малашенко. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 228 с.
У монографії проаналізовано розвиток інформаційних систем та
системи захисту інтелектуальної власності в міжнародних відносинах, а також розглянуто співробітництво України з ЄС. Розкрито
закономірності тенденцій діяльності підприємств сфери послуг та
визначено оцінку чутливості діяльності зазначених підприємств до
умов інфраструктурно-інституційного забезпечення.
90. Якимчук А. Ю. Документно-інформаційні комунікації :
навч. посіб. / А. Ю. Якимчук, А. М. Валюх. – Рівне : НУВГП, 2015.
– 246 с.
У посібнику наведено основні засади здійснення документноінформаційних і ділових комунікацій в Україні, систематизовано
комунікації за видами, уточнено поняття «ділових комунікацій»,
«документно-інформаційних комунікацій», досліджено кращий
зарубіжний досвід системи ділових комунікацій.
Освіта. Педагогічні науки
91. Антонець М. Сучасні проблеми діяльності вчителя у
педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія. –
Вид. 7-е, допов. / М. Я. Антонець. – Рівне : Волин. обереги, 286 с.
У монографії розкриваються проблеми становлення Василя Сухомлинського як педагога-гуманіста. Висвітлюються проблеми процесу, форм, методів та оцінювання результатів шкільного навчання в
теоретичній спадщині і практичному досвіді В. Сухомлинського. В
окремому розділі представлено думку В. Сухомлинського про педагогічну творчість і майстерність учителя. Подаються також корисні
додатки та список використаних і рекомендованих джерел.
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92. Бондарчук Я. В. Історія Острозької академії : навч. посіб. /
Я. В. Бондарчук ; голов. ред. І. Пасічник. – Острог : НУ «Остроз.
акад.», 2015. – 548 с. : іл.
У книзі висвітлено найважливіші етапи діяльності першої школи
вищого типу східнослов'янських народів – Острозької слов'яногреко-латинської академії (1576–1636). Представлено Острозьку
академію в зарубіжній та вітчизняній історіографії. Розглянуто
культурно-освітню працю її засновника К.-В. Острозького та найвідоміших просвітників Острозького осередку. Проаналізовано її духовну спадщину (богословські, полемічні та дидактичні твори). Показано нелегкий шлях відродження та розвитку сучасної академії –
від колегіуму до національного університету – одного з провідних
вишів України. Книга може використовуватись як посібник для студентів за спеціальностями історія, культурологія, педагогіка.
93. Веремчук О. В. Формування професійної культури майбутніх
документознавців у вищих навчальних закладах: методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів / О. В. Веремчук ;
Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2016. – 102 с.
Посібник містить методичні рекомендації для викладачів вищих
навчальних закладів з формування професійної культури майбутніх
документознавців, бібліографічний покажчик наукових праць щодо
висвітлення змісту поняття професійної культури, шляхів її формування та засобів діагностики рівнів її сформованості у майбутніх
фахівців документно-інформаційної сфери, а також словник основних термінів і понять. Методичний посібник призначений для викладачів вищих навчальних закладів та для дослідників проблеми формування професійної культури майбутніх документознавців і може
бути використаний під час професійної підготовки майбутніх
фахівців для інших професійних галузей.
94. Грицай Н. Б. Методика підготовки та проведення екскурсій
з біології : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень,
2016. – 232 с.
У посібнику розкрито сутність поняття «екскурсія». З'ясовано
значення екскурсії в навчально-виховному процесі, визначено особливості біологічної екскурсії, розглянуто історію розвитку методи46

ки проведення таких екскурсій, проаналізовано різні аспекти традиційної екскурсійної практики і окреслено новітні тенденції в методиці організації та проведення біологічних екскурсій. Посібник призначений для студентів біологічних факультетів, учителів біології,
аспірантів і викладачів методики навчання природничих дисциплін.

95. Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології : монографія / Н. Б. Грицай. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 440 с.
У монографії розглянуто проблеми підготовки і концептуальні
засади вчителів біології. Також висвітлено форми організації методичної підготовки майбутніх учителів біології у педагогічних університетах та педагогічні умови реалізації такої підготовки.
96. Дичківська І. М. Педагогіка М. Монтессорі: виклики сучасності : монографія / І. М. Дичківська. – Рівне : Волин. обереги,
2016. – 384 с. : іл.
У монографії розкрито віхи життєвого шляху та творчої діяльності видатного італійського гуманіста ХХ століття М. Монтессорі,
здійснено аналіз розвитку її ідей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці, подано філософське та психолого-педагогічне обґрунтування
теорії та практики М. Монтессорі. У роботі представлено фрагменти
педагогічних творів Марії Монтессорі та дослідників її творчості, а
також результати впровадження її гуманістичних ідей у сучасну
дошкільну освіту. Рекомендується науковцям, викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, педагогам, психологам, батькам.
97. Доброчинська В. А. Рівненська українська гімназія (1923–
1939 рр.): культурно-освітній феномен на тлі доби : монографія /
В. А. Доброчинська ; наук. ред. О. П. Прищепа. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 224 с. : фото.
У монографії досліджено етапи створення і діяльність Рівненської
української приватної гімназії в умовах Другої Речі Посполитої.
Відтворено атмосферу національно-духовного піднесення у суспільно-політичному житті волинського краю, показано активізацію інтелігенції в боротьбі за українізацію шкільництва та самоорганізацію
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української спільноти. Висвітлено засади навчально-виховного процесу освітнього закладу та проаналізовано діяльність педагогічної
еліти. Розкрито участь учителів гімназії в роботі культурно-освітніх
товариств, простежено життєві шляхи вчителів та їхній внесок у
фундамент знань та духовності, формування моральних цінностей
і патріотичних переконань молоді. Представлено постаті окремих
вихованців гімназії, які зберегли і крізь життя гідно пронесли дух
національного відродження. Обробку ілюстрацій здійснив В. Луц.
Для науковців, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією.

98. Духовні засади гендерного виховання дітей дошкільного
віку : метод. посіб. для вихователів дошк. навч. закладів / уклад.:
В. Є. Сучок, Т. В. Оборіна ; [за заг. ред. В. М. Жуковського]. –
Южне ; Острог : [б. в.], 2016. – 128 с. : іл.
Посібник присвячено проблемі гендерного виховання дітей дошкільного віку на засадах християнської етики. Розкрито процес реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та впровадження програм виховання і навчання дошкільників. Наголошено на
потребі основ духовності для формування культури міжособистісного спілкування, моральної, художньо-естетичної, родинно-побутової, правової, інтелектуальної, екологічної, релігійної культури з
перших років життя. Визначено мету гендерного виховання – сприяти засвоенню уявлень про духовний ідеал людини, збагаченню емоційного досвіду дітей та формуванню певного ставлення до себе. Посібник адресовано педагогам, які прагнуть розвивати духовність
дітей, батькам та всім зацікавленим.
99. З історії університетської освіти в Україні: 100-річчя Національного університету водного господарства та природокористування : монографія / ред.: В. М. Гром, В. І. Цибульський. – Рівне :
НУВГП, 2015. – 145 с.
Монографію присвячено історії Національного університету водного господарства та природокористування. До книги увійшли праці
учасників Всеукраїнського круглого столу «З історії університетської освіти в Україні : 100-річчя Національного університету водного
господарства та природокористування», документи, що стосуються
витоків університету від заснування в Києві 1915 року середнього
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сільськогосподарського гідротехнічного училища до становлення
Київського інституту інженерів водного господарства, переведеного
1959 року до м. Рівне.

100. Козлюк О. А. Етнографія дитинства: навч. посіб. / О. А. Козлюк, О. І. Хролець. – Рівне : О. Зень, 2016. – 136 с.
У посібнику викладено матеріали навчально-методичного комплексу курсу «Етнографія дитинства» на основі сучасних досліджень
у цій галузі. Він містить робочу навчальну програму дисципліни,
комплексні контрольні роботи, матеріали до лекційного курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, тести
підсумкового контролю знань, питання гарантованого рівня знань і
рекомендовану літературу. Посібник корисний студентам, викладачам, усім, хто цікавиться проблемами дитинства.
101. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук.
пр./ Я. В. Сверлюк, В. В. Вербець, Р. В. Павелків [та ін.] ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
НАН України. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – Вип. 2. – 336 с.
Збірник наукових праць присвячений актуальним питанням професійної підготовки фахівців мистецького напряму. Висвітлюються
сучасні методологічні підходи розвитку творчої особистості студентів. Охарактеризовано особливості музично-педагогічної діяльності. Для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів,
науковців і працівників галузі мистецької освіти.
102. Олексін Ю. П. Диференційоване навчання старшокласників на уроках історії : монографія / Ю. П. Олексін. – Рівне :
Ассоль, 2016. – 464 с.
Навчально-методичний посібник висвітлює теоретичні та практичні аспекти реалізації диференційованого начання у практику роботи загальносвітніх навчальних закладів. Посібник розрахований
на вчителів ЗНЗ, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ – майбутніх педагогів, усіх, хто цікавиться теорією та
практикою диференційованого навчання.
103. Олексін Ю. П. Диференційоване навчання учнів загально49

освітніх навчальних закладів: від теорії – до практики : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Олексін. – Рівне : Ассоль, 2016. – 162 с.
Завдання для вчителя – пошук шляхів створення оптимальних
варіантів навчання для забезпечення кожному учню можливості
адекватного рівня знань та розвитку. Книга висвітлює теоретичні та
практичні аспекти реалізації диференційованого начання в практику роботи загальносвітніх навчальних закладів.
104. Рівненській загальноосвітній школі № 13 – 45 років : довідк. вид. / ред.: Л. П. Полюхович, С. П. Лещик. – Рівне : О. Зень,
2016. – 108 с.
Видання присвячене педагогам та учням Рівненської ЗОШ № 13,
котрій цьогоріч виповнилося 45 років. Школа завжди славилась у
місті своїми здобутками. Педколективу притаманні висока професійна майстерність, відповідальність, культура та поважне ставлення до
учнів. Це колектив-шукач, який прагне до нового, прогресивного. У
книзі подано історію становлення навчального закладу, описано
діяльність його керівників, заслужених вчителів України, Соросівських лауреатів. В окремому нарисі розповідається про методичну, виховну та гурткову роботу педагогів ЗОШ № 13, музей історії школи.
Розповідається також про гордість школи – її випускників, серед яких
учений-фізик Роман Мізюк, ректор НУВГП Віктор Мошинський,
журналісти Світлана Герасимчук (Сирота), Руслана Хоменюк (Король), Руслан Ярмолюк, Мирослава Ульяніна, директор «Реноме»
Надія Гладкевич, герої АТО Сергій Гулюк та Андрій Наконечний.
105. Сойчук Р. Л. Виховання національного самоствердження
в учнівської молоді : монографія / Р. Л. Сойчук. – Рівне : О. Зень,
2015. – 416 с.
Монографія присвячена теоретичним і методичним засадам виховання національного самоствердження в учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх закладів. Розкрито сутність та
змістову структуру цього феномену як синтезу особистісного, національного та загальнолюдського. Обґрунтовано концептуальні
підходи та структурно-функціональну модель, визначено організаційно-методичні засади позаурочної діяльності та створення демократичного виховного середовища як основи виховання національ50

ного самоствердження. Видання розраховане на педагогів, науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться цими проблемами.

106. Сойчук Р. Л. Виховання національного самоствердження в учнівської молоді: теорія і методика : навч.-метод. посіб. /
Р. Л. Сойчук. – Рівне : О. Зень, 2016. – 288 с.
У книзі акцентується увага на вихованні в учнівської молоді національної гідності та гордості, адекватної самооцінки, самодостатності, солідарності, толерантності та відповідальності через ставлення особистості до себе, іншого, родини, громади, народу, української держави та нації. Посібник рекомендовано директорам шкіл,
практичним педагогам, студентам педагогічних вишів, батькам.
107. Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, [м. Рівне], 26–27 жовтня 2016 р. /
Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.: Р. М. Постоловський (голова оргкомітету), Р. В. Павелків (заст. голови оргомітету) [та ін.].
– Рівне : О. Зень, 2016 – 114 с.
У збірнику представлено тези доповідей учасників Всеукраїнської
науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи», що відбулася
26-27 жовтня 2016 р. на базі РДГУ, за ініціативи кафедри теорії та
методики професійної освіти.
108. 100 років досвіду / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; ред. В. С. Мошинський, О. А. Лагоднюк. – Рівне :
НУВГП, 2015. – 260 с.
Книга присвячується 100-річчю НУВГП – одного з провідних університетів України. Висвітлена історія, становлення і сьогодення,
основні напрями підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень, міжнародного співробітництва навчального закладу.
Див. №№ 250, 280, 282, 290-292.
Фізкультура і спорт
109. Гірак А. М. Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Техніка страхування – укемі вадза. Школа карате годзю-рю :
навч.-метод. посіб. / А. М. Гірак. – Рівне : О. Зень, 2015. – 128 с.
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Посібник отримав схвальні відгуки від президентів Федерації
Джудокан України та Міжнародної лиги традиційних бойових мистецтв. Майстерно і зрозуміло викладений матеріал доповнений великою кількостю ілюстрацій, що робить його особливо цікавим і таким, що легко засвоюється. Посібник про техніку страхування –
укемі вадза – надзвичайно актуальний, є своєчасним доповненням та
ще одним підтвердженням багатогранної діяльності, яку здійснює
Федерація Джудокан України у розвитку й популяризації годзю-рю
карате, як виду спорту на теренах нашої країни. Видання розраховане на інструкторів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, керівників
спортивних клубів, федерацій і асоціацій, тренерів і спортсменів з
годзю карате, працівників галузі фізичного виховання і спорту.

110. Кіндрат В. Е. Основи лижної підготовки : навч.-метод. посіб. / В. Е. Кіндрат, Л. В. Чалий, А. П. Панчук. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 252 с.
У посібнику висвітлено основні положення та принципи лижної
підготовки, її структури та завдання. Розглянуто умови проведення
змагань і лижної підготовки, проведення лижних походів із учнями
та студентами. Посібник призначений для студентів спеціальності
«Фізична культура», вчителів фізичної культури, організаторів
спортивно-масової роботи.
111. Ярмощук О. О. Загальні основи теорії і методики спорту :
навч.-метод. посіб. / О. О. Ярмощук, В. М. Василюк. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 288 с.
У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти теорії і методики спорту. Для кращого розуміння матеріалу наводяться цікаві
факти і приклади з сучасного спорту та наукових публікацій. Кожна
тема містить контрольні запитання, завдання проблемно-пошукового характеру та список літератури. Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних закладів. Рекомендовано майбутнім фахівцям з фізвиховання, спорту і здоров'я людини, тренерам.
Туризм
112. Організація сільського туризму в агросадибах : навч. посіб. –
2-ге вид., випр. та допов. / М. Х. Шершун, С. І. Веремеєнко, Т. М.
Микитин [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2016. – 236 с.
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У посібнику розглядаються основи сільського зеленого туризму,
його роль в економіці держави та окремої громади. Розкриваються
особливості організації діяльності агросадиби, гостинності та сервісу в сільському туризмі, економічні основи ведення на основі нормативно-правової бази. До видання включено «Словник понять і термінів» та законодавчі акти, що регулюють туристичну діяльність.

113. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : зб. тез І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Березне,
20–21 трав. 2016 р. / редкол.: М. Х. Шершун, Я. Б. Петрівський,
Н. Б. Савіна [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2016. – 188 с.
У збірнику містяться матеріали І Міжнародної конференції, проведеної 20-21 травня 2016 року в м. Березне Рівненської області у
рамках проекту «Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівського району» Березнівською районною радою спільно з громадською
організацією «Рівненський центр маркетингових досліджень» та
Надслучанським інститутом Національного університету водного
господарства та природокористування.
114. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : монографія / за заг. ред. М. Х. Шершуна. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 264 с.
Монографія видана за матеріалами І Міжнародної конференції,
проведеної 20-21 травня 2016 року в м. Березне Рівненської області в
рамках проекту «Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівсього району» Березнівською районною радою спільно з громадською
організацією «Рівненський центр маркетингових досліджень» та
Надслучанським інститутом Національного університету водного
господарства та природокористування.
Див. № 306.
Засоби масової інформації
115. Голубєв В. Універсальна журналістика : навч. посіб. / В. Голубєв ; літ. ред. Г. Цуканова. – Рівне : Друк Волині, 2016. – 152 с.
Навчальний посібник написаний на основі 20-річного досвіду автора в практичній журналістиці та 10-річного – у викладанні основ
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журналістики учням та студентам. Видання допоможе журналістампочатківцям отримати реальне уявлення про цю справу та впевненіше зробити перші кроки у журналістиці. Цінним для досягнення успіху в професії стане матеріал, у якому автор передає навички роботи з інформації, розкриває секрети та техніки професійної та особистої ефективності.

116. Добрий слід на землі: штрихи до портретів відомих журналістів Рівненщини / редкол.: Д. В. Тарасюк (голова), М. В. Кривий [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 216 с. – (Серія «Золоті імена Рівненщини»).
Перша книга серії «Золоті імена Рівненщини» присвячена заслуженому журналісту України Дмитру Тарасюку. У другій книзі
розповідається про багатьох відомих журналістів нашого краю.
117. Костюченко О. М. Основи телевізійної журналістики :
навч. посіб. / О. М. Костюченко. – Острог : НУ «Остроз. акад.»,
2016. – 218 с.
У посібнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної телевізійної журналістики. Особлива увага приділяється інформаційним
жанрам на телебаченні, зокрема створенню телевізійних новин та
інформаційних програм. У книзі містяться п'ять структурних розділів, у яких розглядається феномен телебачення в системі сучасних
ЗМІ. Представлені жанри телевізійної журналістики, проаналізовано телевізійні новини та специфіка роботи інформаційної редакції
служби теленовин, висвітлюється роль ведучого телепрограм. Видання розраховане на студентів спеціальності «Журналістика».
118. Костюченко О. М. Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій : навч. посіб. /
О. М. Костюченко ; ред. І. Д. Пасічник. – Острог : НУ «Остроз.
акад.», 2016. – 188 с.
Книга присвячена проблемі соціальної перцепції (від лат. perceptio
– сприйняття) в контексті професійної діяльності фахівців масових
комунікацій. Видання розраховане на студентів, науковців, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами особистісного і
професійного становлення фахівців масових комунікацій.
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119. Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс : зб. наук. праць / редкол.: В. М. Галич (голов. ред.), К. М. Ульянова (заст. голов. ред.), О. С. Куцевська [та ін.] – Рівне : О. Зень,
2015. – 232 с.
У збірнику оприлюднено результати наукової роботи викладацького колективу кафедри журналістики та видавничої справи, а також
діяльність дослідницьких лабораторій аспірантів, магістрантів та
студентів над кафедральною темою, що реалізовувалася в декількох
напрямах: вивчення концептуальних засад регіональної та всеукраїнської журналістики в просторі соціальних комунікацій, теоретичні
пошуки та соціальні ефекти у видавничій справі та редагуванні, дослідження сучасних технологій та підходів до рекламної комунікації.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Літературознавство
120. Сучасні письменники Рівненщини: історія, біобібліографічні довідки, контакти / упоряд.: Б. Боровець, А. Лимич, Л. Рибенко ; літ. ред. І. Мельник ; відп. ред. І. Баковецька. – Рівне :
Письмен. робітня «Оповідач», 2016. – 192 с.
У довіднику представлена інформація про 30-річний шлях обласної організації НСПУ, спогади письменників та перелік літературних премій. Подаються адреси, номери телефонів, поштові і електронні адреси письменників Рівненщини, членів Рівненської обласної
організації Національної спілки письменників України.
Див. № 259.
Художня література
121. Бабій С. Білі голуби : (публіцистика, вірші) / С. Бабій. –
Рівне : [б. в.], 2015. – 52 с.
«Білі голуби» Степана Бабія анонсується як продовження його
книги «Слова, що необхідні як патрони». Вірші автора та його роздуми про наболіле, спогади про минуле, думки про майбутнє – все
просякнуте стурбованістю про Україну. Ця невеличка книжечка не
залишить читача байдужим.
122. Бабій С. Фантомний біль : (вірші, публіцистика) / С. Бабій ;
ред.: В. Мазаний. – Рівне : [б. в.], 2016. – 44 с.
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Невеличка збірка творів Степана Бабія переповнена болем за
рідну Україну: її теперішнє, минуле та майбутнє.

123. Барви слова : книга про життєвий і творчий шлях Григорія
Дем’янчука/ упоряд.: В. Басараба, Л. Дем’янчук. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 224 с. : іл. – (Серія «Золоті імена Рівненщини»).
Цим виданням продовжується серія про знаних у краї людей, чиї
суспільні і професійні здобутки можуть бути взірцем для наслідування та поцінування. У третій книзі цієї серії розповідається про
заслуженого журналіста України, почесного члена Всеукраїнської
спілки краєзнавців, письменника Григорія Семеновича Дем’янчука.
124. Береза Ю. Усмішкою витру сльозу/ Ю. Береза. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 940 с.
Нову книгу українського письменника-гумориста Юрія Берези
складають ліричні та гумористичні твори, написані в останні роки.
125. Боровець Б. Заглада / Б. Боровець. – Рівне : В. Лапсюк,
2016. – 328 с.
Роман охоплює значний відтинок часу минулих найболючіших
змагань поліщуків за право бути Людьми на рідній землі.
126. Боровець Б. У пам'яті і в серці : есеї, листування / Б. Боровець. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 272 с.
Нова збірка Бориса Боровця – це своєрідне продовження попередньої книги «Поліссям народжене слово». У ній автор розповідає
про рідних йому людей, а також тих, хто зустрівся на життєвому
шляху і назавжди залишився в його пам'яті і в серці.
127. Бржечко Ю. Р. В руках у Деміурга / Ю. Р. Бржечко. – Рівне : О. Зень, 2016. – 208 с.
У книзі вибраних текстів «В руках у Деміурга» Юрія Бржечка, виданій російською мовою, читачу пропонується досвід сприйняття
світу з таємних глибин буття. Досвід цей розкривається в різних виявах творчості: поезії, драматургії, філософії. У всьому потоці книги
несеться те, що здатне пробудити в душах людей беззаперечні якості
духовних законів, викликає в них стан загальної гармонії.
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128. Вінник О. С. Частує пам'ять хлібом / О. С. Вінник. – Рівне : О. Зень, 2016. – 60 с.
До збірки поезій увійшли вірші, котрі розкривають образ поліської жінки – працьовитої, розумної, лагідної та мудрої. Авторка
захоплюється рідним краєм, який дарує їй сили і натхнення. Любов
до поліської землі, її природи, до своїх рідних та близьких пронизує
усі твори поетеси.
129. Гнатюк Г. Янголине мовчання : зб. вибр. поезій / Г. Гнатюк. – Рівне : О. Зень, 2016. – 76 с.
До збірки поезій увійшли вірші, котрі відкривають глибину людських почуттів, обрії трепетної душі, яка співпереживає і болить,
любить і кається, шукаючи себе у цьому тривожному світі. У кожному рядку пульсує чутливе жіноче серце, яке сповідається перед
своїм Янголом-охоронцем. Нині воно щиро відкривається читачу.
130. Григорчук О. Femme Watcher / О. Григорчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 104 с.
«Femme Watcher» – дебютна збірка поезій молодої рівненської
авторки Олександри Григорчук. У її віршах – емоційних, відвертих –
ніби відчувається пульс гарячого серця, сповненого коханням та щастям, розпачем та відчаєм. Здається авторці вдалось у чудовій поетичній манері передати суть бентежної жіночої душі.
131. Гуля С. І. На світанку : повість, оповідання, статті / С. І. Гуля. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 216 с.
У повісті Сергія Гулі йдеться про важке життя народу в умовах
післявоєнної відбудови країни, ускладнене репресивним характером
системи, що зумовлювало відповідну протидію, іноді кримінального
характеру. Через це мешканці краю іноді зі свідків часто мимоволі
перетворювалися в учасників злочинів і проходили жорстокі випробування. Головний герой повісті, зробивши непростий моральний
вибір, гідно виходить зі складних ситуацій.
132. Гуменна Д. Багато неба : твори / Д. Гуменна ; упоряд. О. Нагорна. – Рівне : В. Лапсюк, 2016. – 66 с. : фото. – (Серія «Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному» ; ч. 27).
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Українські шанувальники художнього слова добре знають Докію
Гуменну як оригінальну майстриню, творця великих епічних полотен, цікавих нарисів та досліджень прадавньої минувшини України.
До цієї книжки включено тільки крихітну частину творів письменниці, переважно тих, що мають дотичність до Волині.

133. Гуменюк П. М. Білий танець / П. М. Гуменюк. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 216 с.
«Білий танець» – десята книга письменника. Вона містить новели,
оповідання, спогади, рецензії та відгуки. Герої автора – мудрі та
добрі, створені завдяки таланту, чудовому володінню українською
мовою, спостережливості та тонкій душі письменника.
134. Давидюк-Повстенко О. Обручка для серця : проза / О. Давидюк-Повстенко ; ред. П. Велесик. – Рівне : [б. в.], 2016. – 140 с.
У першій книзі молодої авторки – невеличкі новели про ії сучасників, роздуми на хвилюючі теми буття, а також уривки із двох фантастичних повістей. Її герої – різні за характерами, думками, мріями
та вчинками, але всі вони знаходять вихід зі складної ситуації.
135. Два поети одного села : з нагоди 65-річчя Миколи Володимировича Шакури та 85-річчя з дня народж. Петра Даниловича Нестерука / ред.-упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2016. – 24 с.
У збірці йдеться про поетів села Малинівка Гощанського району
Рівненської області Миколу Шакуру та Петра Нестерука, які оспівували рідний край у своїх поезіях. Земляки пам'ятають талановитих поетів, їхне трепетне слово знаходить свого вдячного читача.
136. Демедюк Н. Сім кРоків : збірка поезій / Н. Демедюк. –
Рівне : М. Дятлик, 2016. – 96 с.
До збірки увійшли поетичні твори, написані впродовж останніх
семи років, а також деякі ранні вірші, що досі не публікувалися. Поетеса ділиться гірко здобутим досвідом і болісним оптимізмом,
вірою і тією лондонівською любов’ю до життя, що не дозволяє зупинитися на півдорозі, тим, що зачепило, що болить, що надихає...
137. Денисюк М. С. Ціна свободи / М. С. Денисюк. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 96 с.
До нової збірки Марії Денисюк увйшли твори, духовний зміст та
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емоційно-психологічне звучання яких нерозривно пов'язане з громадянським оновленням України, складними державотворчими
процесами минулої та сучасної доби. Автор поезій ставить наголос
на формуванні у кожного правдивої історичної пам'яті.

138. Дьомін В. В. Я тебе не покинув : поезії / В. В. Дьомін. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 90 с.
За словами Любові Пшеничної, автор поезій, «живучи серед нас,
заклопотаних і суєтних, бачив більше, відчував гостріше, патріотичніше, сприймав поетичніше, зворушливіше, ніжніше». Володимир
Дьомін пішов з життя у 2012 р., залишивши по собі поезії, казки,
вірші для дітей, оповідання, переклади з Анни Ахматової.
139. Євтушок О. Пиво з абрикосів / О. Євтушок. – Острог :
Р. Свинарчук, 2016. – 156 с.
Як пише Олександр Ірванець про автора повісті «Пиво з абрикосів» – «його варто читати хоча б за те, що у своїй творчості ... він
ставить собі завдання цілком нездійсненне – описати те, що не
піддається описові, впіймати неосягненність почуттів, стосунків між
людьми, логіку абсурдних випадкових діалогів, і невисловлених, лише відчутих на скраєчку мозку думок...».
140. Загаєвська О. Куточок пам'яті : поезії / О. Загаєвська. –
Рівне : Волин. обереги, 2016. – 48 с.
Це вже не перша збірка поезії Оксани Загаєвської. Дві її книжки
побачили світ у 2014 році («Яблуневий цвіт», «Небесна мрія»), ще дві
– у 2015 («Повертаймось у рідне село» та «Колесо часу»). Нові вірші
авторки, в яких щира любов до рідної землі, теплі спогади про безхмарне дитинство, шкільні роки та вірних друзів юності, залишають
світле враження.
141. Загаєвська О. Осінній вальс : поезії / О. Загаєвська. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 48 с.
Авторка запрошує поринути у поетичний казковий світ осінньої
пори, осінньої краси.
142. Книга з поліських клондайків або Денники літературних
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бурштинокопачів / упоряд. О. Євтушок ; відпов. ред. І. Баковецька. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2016. – 72 с.
Пропонована книга – найкращі зразки рівненської літератури останніх років. У віршованих та прозових текстах можна побачити
прототипи героїв сучасного Полісся або відстежити тематичні чи
стилістичні особливості найновіших рефлексій літераторів на тему
бурштину і його незаконного видобутку.
143. Кондратюк А. І. Старина : повісті, оповідання, спостереження / А. І. Кондратюк ; ред. Б. Боровець. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 204 с.
До книги відомого сучасного українського письменника Андрія
Кондратюка увійшли прозові твори, написані в останні роки.
144. Козинюк Л. Я обираю мир / Л. Козинюк. – Рівне : М. Дятлик, 2015. – 208 с.
Друге видання збірки віршів «Тональність...», доповнене новими
творами, має назву «Я обираю мир». Час, проведенний у спілкуванні
з цим поетичним словом, збагатить миром та спокоєм ваші серця. А
тим, хто ще й досі шукає свою стежину до віри в Бога, із цих рядків
звучатиме заклик до каяття та примирення із Владикою життя.
145. Кривий М. В. Буковина кличе : нариси, есеї, повість, оповідання / М. В. Кривий ; літ. ред. Г. Гнатюк ; відп. ред. І. Баковецька. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2016. – 259 с.
У новій книзі Миколи Кривого зібрано твори різних жанрів, написані впродовж 2012–2016 рр. Назву збірці дала документальна
повість «Буковина кличе», де відображено людські долі та спогади
автора про малу батьківщину. Микола Кривий показує різні життєві
ситуації та події правдивими через конкретні образи-персонажі.
146. Луківська Т. А. Відстані... роки... і пережите / Т. А. Луківська. – Рівне : О. Зень, 2016. – 104 с.
«Відстані... роки... і пережите» – перша поетична збірка Тетяни
Луківської. Довга дорога до друкованого слова не розгубила його
творчу глибину і яскравість. Лірика кохання, пейзажна, філософська і громадянська лірика з особливою ознакою сповіді.
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147. Любисток С. А. На крилах любові / С. А. Любисток. – Дубно : [б. в.], 2015. – 64 с. : фото.
У цій книзі розповідається про композитора і виконавицю власних пісень Галину Мосійчук, яку знають в Україні і за кордоном. Матеріал буде корисним не лише вчителям музики, але й класним керівникам, школярам, бібліотекарям, працівникам культури для проведення творчих вечорів, класних годин, патріотичних заходів, святкових концертів тощо, на які можна запросити піснярку.
148. Люліч В. Запаролені / В. Люліч. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2016. – 96 с.
Світ людської душі такий безмежний, як і світ космічний. Саме
така думка приходить, коли читаєш поезію талановитої української
поетки Валентини Люліч. Тематичний діапазон її нової книжки
вкрай широкий: тут і осмислення природи поетичного натхнення, й
осягнення власної жіночої сутності, і любов у найширшому сенсі
цього слова: до коханого, до матері-України, її народу та мови. Особистісні переживання та емоції органічно переростають у громадянські почування.
149. Медвідь О.-К. ОМ / О.-К. Медвідь. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 88 с.
Книга Олександри-Ксенії Медвідь «ОМ» – черговий відтинок її
усвідомленого шляху. Її вірність собі й неабияка чесність не можуть
не підкупити читача. Її Слово цікаве й живе, соковите і свіже.
150. Мельник І. Вікна. Книга перша : поезії / І. Мельник ; іл.
Н. Каламєєць. – Л. : Джезва, 2016. – 104 с.
«Вікна. Книга перша» – одна із серії книг, у якій побачили світ
поезії молодої української поетеси з доробку за 2007–2016 роки.
Поезія Ірини Мельник несподівана, розкута і ніжна. Вона поєднує в
собі якісь зворушливі дитинні нотки з поважними дорослими роздумами і почуттями, дарує читачеві особливі, неповторні враження.
Оригінальні ілюстрації Надії Каламєєць проникливо доповнюють
усе мовлене і недомовлене авторкою.
151. Мельникова В. О. Грані життя : повісті, новели, оповідання,
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вірші / В. О. Мельникова ; літ. ред. Н. Зощук. – Рівне ; Острог :
[Р. Свинарчук], 2016. – 255 с.
Книга містить повісті, оповідання, новели, есе, казки для дітей,
вірші. Авторка пише про минуле та сучасне. Вона відтворює багатогранне життя пересічних українців у складні часи завоювання державної незалежності та всенародної боротьби за її збереження.
152. Миколин С. В пошуках духовності : поема / С. Миколин.
– Рівне : Волин. обереги, 2016. – 104 с.
Ця поетична збірка духовно-пізнавального спрямування є продовженням доробку автора, нашого земляка, який вже написав дванадцять книг, зокрема: «Дорогами життя», «Розмова двох», «Плин
життя», «Ось?.. Істина!!!», «Духовність Людини», «Про дітей», «Щастя – смисл життя»,.. У новій збірці «В пошуках духовності» автор
пропонує читачам усе найкраще зі свого поетичного доробку.
153. Миколин С. О детях / С. Миколин. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 272 с.
Це видання є одним з серії книг Сергія Миколина, у яких автор
розмірковує про різні аспекти життя – духовного та супільно-матеріального, питання добра та зла, віри та бездуховності, відносин між
людьми тощо. Превалює у книзі тема батьків і дітей.
154. Миколин С. Ось?.. Істина!!! / С. Миколин. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 156 с.
Книга «Ось?.. Істина!!!» є однією з дванадцяти книг автора. Як і
книга «Плин життя», за задумом автора, мала бути завершальною в
спробах пізнати життя, істину, Бога.
155. Миколин С. Плин життя / С. Миколин. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 260 с.
Книга присвячується тим, хто шукає спокою, кращого життя; тим,
хто шукає задоволення від життя; тим, хто шукає розуміння себе,
своїх дітей і всіх, і всього, що знаходиться навкруги нас.
156. Миколин С. Про політику / С. Миколин. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 204 с.
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У книзі, написаній у хвилини особистої тривоги за збереження
миру і злагоди, автор розглядає суть негативної енергії, що є джерелом революцій, війн і катастроф.

157. Миколин С. Спомин про любов чи її химера / С. Миколин.
– Рівне : Волин. обереги, 2016. – 176 с.
Ця книга про таку чисту і прекрасну духовну якість людини і всього живого, як любов. Запрошуємо читати цю книгу всіх, щоб знати і
мати можливості бачити вияви цієї якості.
158. Наше коло : літ. альм. / упоряд. Л. Рибенко ; ред. В. Климентовська. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – Вип. 5. – 168 с.
Черговий випуск літературного альманаху включає прозові та поетичні твори членів обласного літературного об'єднання при Рівненській обласній організації Національної спілки письменників України, молодіжного її крила – народного літературного об'єднання
«Поетарх» при Рівненському ПДМ. Вже 30 років його очолює Тетяна Горбукова, яка виховала не одне покоління літераторів.
159. Немиро М. М. Імена їх Ти, Господи, знаєш... / М. М. Немиро. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 252 с.
Видання розкриває правду про голодомор в Україні, яка довгі
роки замовчувалась. Книга, що складається з трьох розділів – «Я
знаю погляд голодних людей», «І ниві багаті, і смерть у хаті», «Кращим меморіалом може бути лише правда», містить зібрані студентами свідчення рідних, близьких і знайомих про голодомор.
160. Новак О. Ф. Відлуння минулих літ : повість / О. Ф. Новак.
– Рівне : [б. в.], 2015. – 320 с.
У книзі описано події від 30-х років XX століття до сьогодення, що
відбувалися на Рівненщині, зокрема в Гощі. В основу покладено історичне трактування даного періоду, тернистий життєвий шлях автора
та його глибока віра у велич українського народу. Книга сприятиме
правдивому і глибокому вивченню історії України.
161. Оттов М. М. Митрополит : роман / М. М. Оттов. – Рівне :
М. Дятлик, 2016. – 244 с.
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У новому романі письменника йдеться про видатного священика
Української Греко-Католицької Церкви Митрополита Галицького
Андрея Шептицького: про важко пройдений ним життєвий шлях від
дитинства до старості. Розповідається про тернії, які він гідно подолав із великої любові до Бога і людей.

162. Панченко М. України вулкан клекоче : поезії / М. Панченко. – Рівне : В. Лапсюк, 2016. – 68 с.
Твори нової збірки рівнянина Миколи Панченка порушують злободенні проблеми сучасності, означеної утвердженням української
державності та війною з віковічним ворогом-сусідом.
163. Пивовар В. Жнива / В. Пивовар. – Рівне : [б. в.], 2016. – 228 с.
Кожна людина по-різному оре свою життєву ниву, засіваючи її
або вагомими зернами добрих вчинків, або безплідною половою
марноти і суєти. І лише в кінці життя, коли вже мало що можна
змінити, кожен збирає своє жниво, що кому належить. Непростий
життєвий шлях вивів авторку на творчу стежину і дав можливість
висловити все наболіле і пережите у віршах. Ця книга – підсумок
творчої діяльності, її назва – «Жнива» – перегукується з народною
приказкою: «Що посієш, те й пожнеш».
164. Пилат С. М. Промінь минулого сонця / С. М. Пилат. – Рівне : [б. в.], 2015. – 312 с.
Ця книга – своєрідне послання нинішньому і прийдешнім поколінням, які мають знати нашу історію і пам’ятати про тих, кому завдячують днем сьогоднішнім.
165. Пісні непокори Кузьми Грищенка / ред.-упоряд. А. М. Карп’юк. – Рівне : О. Зень, 2016. – 112 с.
Автор книги, Кузьма Грищенко, зазнав репресій у сталінсько-беріївські часи. Завдяки Антонові Жданюку, його найближчому другу
по ГУЛАГу, багато поетичних творів, позначених глибоким патріотизмом і вболіванням за долю рідного народу, дійшли до нас у так
званій «Захалявній книжці». Подається також інформація про інших в’язнів сталінських концтаборів ГУЛАГу – В. Борового, Г. Шарандак, І. Савича, О. Матешук.
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166. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка. Навколо «Москалевої
криниці» / Л. Плющ. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 348 с.
Автор книги Леонід Плющ (1938–2015) – відомий правозахисник,
дисидент, культуролог, літературознавець. Його монографія – оригінальне психолого-семіотичне дослідження. Тут Тарас Шевченко
постає живим, контраверсійним нашим сучасником. Книга складається з окремих статей, поєднаних у струнку і послідовну композицію. Передмова відомого вченого літературознавця Юрія Шевельова. Для науковців, студентів філологічних факультетів та всіх шанувальників творчості Тараса Шевченка.
167. Погорина : літ.-краєзн. альманах Рівненщини / ред.-упоряд.
Є. Цимбалюк ; літ. ред. Л. Рибенко. – Рівне : Овід, 2016. – 376 с.
Літературно-краєзнавчий альманах знайомить читачів з творчістю рівненських письменників, митців, краєзнавців, журналістів, науковців. У розділі «Проза» міститься роман Святослава Праска «Горинь» та друга частина роману Сергія Курінного «Схизмати».
Поезії представили Юрій та Микола Берези, Анна Лимич, Лідія Рибенко, Ірина Баковецька, Світлана Скруха і Людмила Литвинчук.
Серед раритетів – дослідження митрополита Іларіона «Релігійність
Тараса Шевченка». У розділі «Долі людські» подано твір Анни Лимич «Довгий Міст Івана Лимича».
168. Познік В. С. Він і вона : гуморист. мініатюри / В. С. Познік.
– Рівне: В. Лапсюк, 2016. – 56 с.
«Він і вона» – друга збірка Василя Позніка. Відомий художникрізбьяр, заслужений майстер народної творчості України пропонує
читачеві мініатюри, що поєднують у собі вогники гумору та душевної поезії, переплітаючись єдиним спалахом гарного слова.
169. Полатайко Т. Край мой полесский / Т. Полатайко – Рівне :
Дока центр, 2016. – 57 с.
Збірка поезій містить поетичне втілення вражень авторки від
романа А. Кондрат'єва «На берегах Ярыни», а також «Ровенские
зарисовки», «Времена года» та поему «Крестный путь» за мотивами повісті Ф. Моріака «Життя Іісуса». В останньому розділі
представлено українські вірші.
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170. Полонь : літ. зб. / упоряд. З. Олексенко ; ред. Р. Пелех ; редкол.: С. Дупелич, Л. Кліманова, І. Коваль [та ін.]. – Рівне : О. Зень,
2016. – Вип. 3. – 224 с.
У збірнику вміщено сучасну поезію та прозу авторів містечка Полонне, що на Хмельниччині, та околишніх сіл. Книга буде цікавою
шанувальникам художнього слова.
171. Проріст : літ. альм. / упоряд. та ред. Є. Шморгун. – Рівне :
Азалія, 2016. – Вип. 13. – 68 с. – (Б-чка Рівнен. «Просвіти» ; ч. 29).
В альманасі вміщено кращі твори переможців традиційного конкурсу «Перло многоцінне», проведеного обласною «Просвітою» в
2015 році до Дня української писемності та мови.
172. Просто космос / редкол.: І. Черевко (уклад.) [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2016. – 116 с.
У збірнику вміщено оповідання, написані дітьми в рамках проекту
«Школа казкоплетіння», що реалізувався в Україні за підтримки
Британської ради, та проекту «Активні громадяни». Учні різних
шкіл та віку, зі своїми дитячими і недитячими мріями та поглядами
відвідували проект два місяці, за які зуміли взяти максимум натхнення і створити збірку «Просто космос».
173. Пшенична Л. Чорні черешні : життєві історії / Л. Пшенична. – Рівне : М. Дятлик, 2015. – 96 с.
Кожна життєва історія, яку розповідає Любовь Пшенична, – це
тест на моральність, чистоту помислів, правильність життєвого вибору. Авторка пише про те, що, порівнюючи людські долі, ми вчимося зміцнювати себе у відстоюванні ідеалів добра, змінюватись у
прагненні до досконалості, самоутвердженні та наближенні до Бога.
174. Рачинець С. Іду на вечерю : поезії / С. Рачинець. – Л. :
Плай, 2016. – 88 с.
Нова поетична збірка сучасного українського письменника, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії імені Миколи
Сингаївського, премій «Гілка Золотого Каштана», Леся Мартовича
та багатьох інших – Сергія Порфировича Рачинця. У його віршах
звучить голос Євангелія, країни України, а також оспівується краса
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рідної землі, кришталевих джерел, урожайних нив, ніжної блакиті
неба над головою та щирі почуття між людьми. Твори автора вирізняються вишуканістю форм, тематичним різнобарв’ям, навіть зануренням у давні часи.

175. Рябунець В. С. Останній бій / В. С. Рябунець ; ред. В. Басараба. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 60 с.
У цій маленькій книжечці – відгомін великого болю людської душі. З дитинства автор став свідком трагічних подій, що торкнулись і
народу, і кожної людини. Промайнули роки і десятиліття, а в душі
автора людська доброта гірчить присмаком печалі від давнього і сьогоденного зла.
176. Савонік В. Ночі без сну : поезії/ В. Савонік. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 104 с.
«Ночі... без сну» – дебютна збірка Володимира Савоніка. Вірші в
цій збірці автор групує не тематично, а в алфавітному порядку. Твори вирізняються безмежним коханням до жінки та любов’ю до матінки-природи. Для широкого кола читачів.
177. Сербін Г. П. Земне тяжіння любові : зб. різн. творів, напис.
у 2010–2015 роках / Г. П. Сербін ; літ. ред. А. Чеберяк. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 124 с. : іл.
Нова книга публіциста, краєзнавця, прозаїка, поета-пісняра, заслуженого журналіста України Георгія Павловича Сербіна містить
твори різних жанрів, написаних у 2010–2015 роках. Збірник відкривається циклом віршів «Згадав свою Волинь святую», створених автором до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка та 170-річчя перебування його на Рівненщині. В інших поетичних рядках автор пише про святу любов і повагу до батьків, до родини, про дружбу і вірність, натхненно оспівує красу рідної природи і світле почуття кохання. У повісті «Острозька чарівниця слова» Г. Сербін розповідає
про Тетяну Папашику – прекрасного вчителя і гідну людину. Книгу
видано до 85-річчя Г. Сербіна та 60-річчя його творчої діяльності.
178. Сінозацький А. М. За чаркою з Хайамом / А. М. Сінозацький. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 96 с. : фото.
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Доля Анатолія Михайловича Сінозацького була багатою: війна,
інститут, робота в Укрторфі, на заводі «Кременное», спорудження
підприємства оборонного значення «Моноліт» в Сарненському районі, організація кооперативу «Технолог», що випускав аналог плити ДСП, «Фантомаш», «Плазмотек», колектив якого працює над отриманням альтернативної енергії. А ще була закоханість у цей світ,
родина, онуки, друзі. І завжди чільне місце у житті автора посідала
поезія. Анатолій Михайлович знаходив час передати думки, емоції,
враження у поетичних рядках, в яких читач знайде розум, досвід,
почуття гумору автора. Збірка складається з чотирьох розділів: «За
чаркою з Хайамом», «До Майдану», «Лірика», «Інженерна балада».

179. Смик Н. В. Недоспівана мелодія... / Н. В. Смик. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 244 с.
У новій книзі прозових творів автор через художнє слово подає
власні емоції від пережитих неординарних ситуацій, знаходить
мужність поділитися з читачем болісними спогадами та переживаннями. Ніна Смик пропускає через себе мелодію життя кожного героя, переживає його успіхи та розчарування, біль і радість.
180. Солтис П. 370 днів у камуфляжі : (записки артилериста) /
П. Солтис. – Острог : Здолбунів : НУ «Остроз. акад.», 2016. –
328 с. : фото.
Петро Солтис – воїн, патріот, який пройшов через біль, боротьбу
та страждання, у своїй книзі передає тяжкі будні та іспити сучасного воїна України, реальний стан нашої армії. Твір, написаний у
формі щоденника, де описаний кожен з 370 днів, прожитих автором
на страшній війні, не залишить нікого байдужим.
181. Степанюк М. Твори / М. Степанюк ; ред. Є. Шморгун. –
Рівне : В. Лапсюк, 2016. – 572 с.
У книзі представлено частину творчого доробку відомого українського письменника Михайла Степанюка, творам якого притаманні
злободенніть тематики, свіжість авторського погляду на суть речей та
явищ, гостра відвертість влучного й дотепного слова.
182. Тарасюк Ф. Як не посади! / Ф. Тарасюк. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 112 с.
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«Як не посади!» – дебютна збірка гуморесок автора. Крутії, хитруни, жадібні і загребущі постають у його творах у всій «красі». А
щоб не збитися з крутої стежки до відточеного творчого слова, автор успадковує майстерність визнаних українських гумористів і сатириків. Для усіх поціновувачів українського гумору.

183. Тата Рівна (Сладковська Т.). Каламут : поезії / Рівна Тата. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2016. – 64 с.
Збірка поезій Тетяни Сладковської, яка творить книги під вишуканим псевдонімом Тата Рівна. За фахом історик-правознавець,
вона 2009 року дебютувала книгою «Світ покотився». Учасниця низки літературно-громадських заходів «Країна Мрій», «Рутенія»,
«Підкамінь», «Трипілля», «Гогольфест», «Бандерштадт» знайшла
власне літературне «я» – індивідуальний поетичний голос. Авторка
не боїться бути різною – і в формі, і в змісті, постає в поезіях водночас і по-філософськи задумливою, і скандально-іронічною, але переважно – гострою та драматичною.
184. Тимощук В. В. Джерело любові / В. В. Тимощук ; літ.
ред. Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 114 с.
Це вже дев'ята збірка Василя Тимощука. Поет-пісняр черпає своє
натхнення з глибинного народного джерела Поліського краю. Його
поезія лірична, мелодійна. Тому не випадково майже всі написані
ним вірші співаються.
185. Тимощук В. В. Стежками долі / В. В. Тимощук. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 114 с.
«Стежками долі» – десята збірка Василя Тимощука. Поезія його
лірична, мелодійна і співуча, бере свої витоки з глибинного народного джерела Поліського краю.
186. Тимчак М. М. Крила на вітрі / М. М. Тимчак. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 160 с.
До книги Миколи Тимчака увійшли поетичні і прозові твори, народжені душею письменника-громадянина, патріота України. Вони
увібрали в себе пережиті і вистраждані почуття людини, якій болить
національна пам'ять, що противиться нищенню чужинцями і яничарами
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духовних святинь рідного народу, історії та мови. Але напружені
крила його творчого лету дають читачам віру в перемогу незборимого світла над гіркими втратами сьогодення.

187. Титечко В. Г. Правильний курс / В. Г. Титечко ; ред.
М. Пшеничний. – Рівне: В. Лапсюк, 2016. – 52 с.
Нова книга «Правильний курс» гумориста Василя Титечка змушує читача невимушено посміхнутися над реаліями сьогодення, побачити всі суспільні недоліки в гумористичному світлі та буде супутником і запорукою гарного настрою впродовж тривалого часу.
188. Ушарук В. Вірність між рядків / В. Ушарук. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 44 с.
Вікторія Ушарук – переможець конкурсу «Перло многоцінне»,
проведеного Рівненським обласним об’єднанням Всеукраїнського
товариства «Просвіта» імені Т. Г. Шевченка 2015 року до Дня української писемності та мови. У новій збірці «Вірність між рядків» авторка пропонує читачам усе найкраще зі свого поетичного доробку.
189. Франків Є. 15 мільйонів хвилин : зб. поезій / Є. Франків ;
худ. Н. Малиновська. – Рівне : Мистец. грані, 2015. – 132 с.
Несподівано відкрити для себе справжнього поета – це як безцінна знахідка. «15 мільйонів хвилин» і є саме тим неочікуваним приємним сюрпризом. Слова, які гармонійно й майстерно склались у
суть, ніби десь жили у твоїй душі. І ти радієш, ніби зустрів близьку
людину. Ця збірка для всіх, хто любить Поезію.
190. Хомяк Р. Полечу за кольором веселки : поезії / Р. Хомяк. –
Л. : Видавничий дім «Панорама», 2016. – 128 с.
До книги Раїси Хомяк входять вірші, написані в різні роки. Про
них не скажеш більше того, про що говорять вони самі. Відчувається
присутність правди почуття, віра в незламність українського народу.
191. Хрін С. Зимою в бункері : спогади-хроніка 1947–1948 /
С. Хрін. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 144 с.
Читачеві пропонується книга спогадів Степана Хріна (Степана Стебельського), у якій він описує важке підпільне життя 1947–1948 років
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та боротьбу українців за свою волю. Автор – легендарний командир
УПА – спочатку у відтинку УПА «Лемко», а пізніше – «Маківка». Видрукувано за Авґсбурзьким виданням 1950 року.

192. Царик Г. На хвилях кохання / Г. Царик. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 124 с.
До цієї збірки ввійшли поезії, написані в різні роки і які раніше не
видавалися. Автор не групує вірші тематично за розділами чи за роками написання, а розміщує їх в алфавітному порядку.
193. Царик Г. Ты снишся черёмухой мне... / Г. Царик. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 140 с.
В цю збірку увійшли поезії, написані російською мовою в 1977–
1991 рр. і які раніше не видавалися. Автор не групує вірші тематично
за розділами чи за роками написання, а розміщує їх в алфавітному
порядку. З 1992 р. автор пише лише українською. Тонким ліризмом,
відвертістю, залюбленістю в природу і жінку, філософськими роздумами відрізняється поезія Григорія Царука.
194. Цимбалюк Є. П. Провесінь-Осінь. Лінія розмежування / Є. П. Цимбалюк. – Рівне : Овід, 2016. – 100 с. : іл.
У новій книзі український письменник Євген Цимбалюк, змальовуючи славні й гіркі реалії України, спонукає до високої відповідальності за її долю і народ, а також постає глибоко проникливим у таїну людської душі. Через твори поета-лірика та поета-пісняра проходить наскрізний образ, уособлений у «Провесінь-Осінь. Лінію розмежування», і це не лише проміжок часу, за який людина має збагнути та втілити своє покликання; не лише уособлення істини, на
перехрестях якої споконвічно сходяться добре і зле, щире і самолюбне, високе і приземлене, але й своєрідний духовний орієнтир.
195. Швед А. Її крилата мрія...: поезія, проза / А. Швед. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 44 с.
Дебютна збірка віршів і маленьких прозових творів Анастасії
Швед, може не бездоганних, але чистих і світлих, як сама юність.
196. Шевчук С. О. Ще тільки осінь / С. О. Шевчук. – Рівне :
[б. в.], 2016. – 184 с.
71

Нова книга Софії Шевчук «Ще тільки осінь» відкриває глибину
людських почуттів, вражає трепетними поривами душі, несе відчуття дихання землі й неба, вчить відповідальності за кожен життєвий крок.

197. Шупер В. Живим та щасливим / В. Шупер. – Рівне : Волин.
обереги, 2015. – 168 с.
Молодий поет Віктор Шупер – член літературного об'єднання
«Поетарх», Молодіжної Літературної Платформи при Рівненській
обласній організації НСПУ, має публікації у різних друкованих виданнях, серед яких журнал «Дніпро», білоруський журнал «Маладосць», літературний журнал «Отражение», альманах «Наше коло»
тощо. «Живим та щасливим» – дебютна збірка автора про життя,
щастя, любов та біль. Верлібр, яким пише автор, мабуть якнайкраще
відображає внутрішній світ молодої людини, яка приймає життя із
цікавістю, надією, любов'ю та водночас із юнацьким бунтарством і
запалом. Поціновувачам поезії, особливо молодим читачам ця книга
обов'язково прийдеться до душі.
198. Щур А. В. Майдан мого життя : поезії / А. В. Щур. – Рівне :
Волин. обереги, 2015. – 86 с.
У невеличкій збірці автор в поетичних рядках передає свій душевний біль та гнів за те, що відбувається у рідній Україні, за смерть, що
над Майданом пронеслась. Але у віршах живе любов до батьківщини: до Карпат, до Полісся, і до таких простих, але необхідних людині
речей, як рідна хата, незабутня природа рідного краю, світле Різдво,
спогади про дитинство та про дорогих серцю людей. Всі людські почуття вмістила в себе ця маленька книжечка.
199. Ярмолюк Л. П. В набат забили дзвонарі / Л. П. Ярмолюк.
– Рівне : О. Зень, 2016. – 120 с.
Авторка – лікар за фахом, тонкий лірик, високодуховна особистість, митець, меценат, волонтер, громадський діяч – постійно
перебуває у творчому пошуку. Ця книга – підсумок її 15-річної письменицької діяльності. Незрадлива любов, патріотизм до малої та великої Батьківщини, глибока шана до своїх предків пульсують у кожному рядку та в її ніжному і чутливому жіночому серці.
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Дитяча література
200. Автомобільні пригоди / упоряд.: Ю. Семенова, О. Євтушок ; літ. ред.: О. Євтушок, Г. Гнатюк ; іл. Н. Куцюк. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 30 с.
У книжечці представлено дотепні й пізнавальні оповідання авторів, які в оригінальній манері знайомлять дітей з автомобілями
різних марок, типів і призначень.
200а. Журавель Ю. Г. Битви за землю рідну / Ю. Г. Журавель.
– Рівне : Естеро, 2016. – 46 с.
Ілюстроване видання «Битви за землю рідну» рівненського художника, громадського діяча і фронтмена групи «Ot vinta» Юрка
Журавля адресоване передусім підростаючому поколінню українців, а тому намальовано в ньому більше, ніж написано. Кожен юний
українець, який гортатиме сторінки цієї книги, з головою порине у
час і простір славетних битв, уявлятиме себе героєм-захисником,
який відчув своєю рукою вагу меча Святослава Хороброго, приміряв
обладунки князя Костянтина Острозького, поцілив у ворота галицьким арбалетом чи базукою кіборга, махнув козацькою шаблею і гукнув переможне «Героям слава!».
201. Лимич А. Ельвіра в Країні Котів / А. Лимич. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 120 с.
Пізнавально-пригодницька книга «Ельвіра в Країні Котів» сповна
розкриває великий світ наших маленьких домашніх друзів. Позитивне й емоційне сімейне читання об’єднує разом дітей і дорослих, тож
інформацією, зібраною в книзі, можуть зацікавитися всі. Герої книги – коти – не лише оповідають свої історії та легенди, але й виконують психотерапевтичну функцію, адже родина котячих щедро наділена здатністю дивувати, розважати і лікувати людей.
202. Лимич А. Мура-Гламура : вірші для дошкільнят та дітей
мол. шк. віку / А. Лимич. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 32 с.
У книзі для дітей письменниці Анни Лимич (Войнарович) розповідається про котячі пригоди улюбленої кицьки Гламури. Але герої
віршів – усі, кого ми називаємо братами меншими. Поетичні твори
мають не лише виховний, але й пізнавальний характер. Маленький
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читач занурюється у чарівний світ природи, навчається добру, любові та милосердю до тварин. Художнє оформлення книги виконали
учні молодших класів Школи образотворчого мистецтва Палацу
дітей та молоді. Ідея оформлення книжки аплікаціями належить голові Рівненської обласної організації Національної спілки художників України Тетяні Лукашевич.

203. Кащук М. Є такі професії / М. Кащук. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 12 с.
Автор знайомить дітей з професіями, пророщує в юних читачах
зерна любові до працьовитих людей та до праці.
204. Оберемок віршів і казок від рівненських письменників /
ред.-уклад. А. Лимич. – Рівне : О. Зень, 2016. – 16 с.
Літературна збірочка рівненських письменників радо дарує свої
найкращі мотиваційні і пізнавальні твори, які сприятимуть особистісному розвитку дитини. Читаючи таку книгу, дитина свідомо вчиться рідній мові, розуміє важливість знань і окреслює свої бажання й
основну мету, до якої повинна прагнути з самого дитинства. В новій
книзі читач знайде цілу низку дотепних віршів і казок про кумедні
пригоди сучасної дітвори.
205. Тимчак М. Дарунок від Миколая : вірші для молод. та серед.
шк. віку / М. Тимчак ; ред.-уклад. Г. Гнатюк. – Рівне : О. Зень,
2016. – 16 с.
Нова книга віршів для дітей письменника Миколи Тимчака. Після
її прочитання діти неодмінно поважатимуть калинову мову, шануватимуть сім’ю та родину, навчаться берегти свою українську державу.
206. Ярмолюк Л. Що таке на світі щастя? / Л. Ярмолюк. –
Рівне : Волин. обереги, 2016. – 40 с.
«Що таке на світі щастя?» – нова дитяча книга автора. Прочитавши її, дитина зможе знайти відповіді на питання, що ж найцінніше в
житті кожної людини і в чому полягає справжнє щастя. Для дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку.
Див. №№ 151, 172, 309.
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МИСТЕЦТВО
Образотворче мистецтво та архітектура
207. Дружні шаржі рівненських художників на Богдана Столярчука / упоряд. Б. Шумелянко-Тайгурський. – Рівне : О. Зень, 2016. –
44 с.
У виданні представлені дружні шаржі, створені художниками
Рівненської обласної організації Національної спілки художників
України на рівненського краєзнавця, дослідника мистецтва, музиканта, музикознавця, професора Рівненського державного гуманітарного університету Богдана Столярчука. Містяться також стислі
біографічні довідки, світлини та інформація про творчість авторів
малюнків.
208. Історія українського мистецтва : практикум / уклад.
Р. М. Шеретюк. – Рівне : РДГУ, 2016. – 126 с.
У практикумі викладено анотації лекцій, плани практичних занять, комплексні завдання до самостійної роботи для студентів IV
курсу спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
209. Микола Годун очима друзів / ред.-уклад. Б. Столярчук ;
літ. ред. Л. Алконова. – Рівне : О. Зень, 2016. – 140 с. : іл., фото.
У книзі розповідається про художника Миколу Петровича Годуна, який жив і працював у селі Бабин на Рівненщині. У творчому доробку митця значне місце посідають роботи пейзажної лірики, пов'язані як з рідним краєм, так і з творчими поїздками до Єгипту,
Ізраїлю, Палестини, Туреччини, Італії, Франції, Росії. Роботи митця
зберігаються в музеях, картинних галереях, приватних колекціях в
Україні, Канаді, США, Польщі, Австралії, Австрії, РФ.
210. Теорія мистецтва : навч. посіб. / уклад. Р. М. Шеретюк. –
Рівне : РДГУ, 2016. – 89 с.
У посібнику викладено широкий спектр питань, що стосуютья
історико-культурних передумов виникнення живопису як провідного виду образотворчого мистецтва, закономірностей та специфіки
його розвитку, видової диференціації живопису, його поліжанровості, класичних живописних технік, а також художніх засобів
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виразності живописного твору. Навчальний посібник призначений
для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання галузі
знань 023 «Культура і мистецтво» спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

211. Тетяна Лукашевич. Гобелен. Батик : мист. вид. / упоряд. О. Харват. – Рівне : О. Харват, 2016. – 84 с.
У виданні репрезентовано творчий доробок рівненського майстра
художнього текстилю, голови Рівненської обласної організації Національної спілки художників України Тетяни Лукашевич. До альбому увійшли гобелени, батики, зразки експериментального формотворення, що відображають властиві стилю мисткині шляхетність
колориту, вишуканість техніки, поєднання досвіду народних промислів з сучасними візуальними ідеями, символьно-метафоричний
вираз змістів національної культури.
Див. №№ 260, 282.
Художня фотографія
212. Рівне Гранд фотосалон / авт. проекту С. Щеглеватих, А. Волох ; пер. М. Цьомик = Rivne Grand Photo Salon / idea and edit
S. Shchehlevatyh, A. Volokh ; transl. by M. Tsomyk. – Рівне : О. Зень,
2016. – 144 с. : фото: с. 8–139.
У виданні високої поліграфічної якості містяться фотороботи переможців та учасників І Міжнародного фотосалону «Grand Photo
Salon 2016» у м. Рівне, що сприяють обміну культурними цінностями,
співробітництву між діячами культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями фотомитців. На конкурс
523 автори із 63 країн світу представили понад 6000 творів. Кожна
робота є особливою і неповторною і свідчить про зростання рівня
художньої фотографії.
Музика
213. Душа України – в бандурі : зб. пісень у супроводі бандури :
[ноти] / упоряд. Л. І. Луцишина ; муз. ред.: О. О. Гумінська,
Г. М. Топоровська – Рівне : [б. в.], 2015. – 55 с.
У збірнику представлені народні пісні, пісні українських композиторів різноманітної тематики: про Україну, рідний край, родину,
природу тощо. Твори викладені у зручному для дитячих голосів діапазоні, передбачають супровід бандури. До збірника увійшли пісні в
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аранжуванні та упорядкуванні викладача Рівненської ДМШ № 1
ім. М. Лисенка Людмили Іванівни Луцишиної. Видання призначене
для учнів і викладачів музичних та мистецьких шкіл, студій педагогічної практики ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.

214. Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : зб.
наук. пр. / упоряд. С. Д. Цюлюпа ; ред. кол.: Р. М. Постоловський
(голова редкол.), Р. В. Павелків (заст. голови редкол.), С. І. Шевчук
(заст. голови редкол.). – Рівне : Волин. обереги, 2016. – Вип. 8. – 188 с.
У збірнику містяться результати наукових досліджень жанру духової музики. Розкриті питання з історії виконавства на духових
інструментах, створення духових оркестрів та перспективи їхнього
розвитку. Представлені методики гри на музичних інструментах.
Збірник містить корисну інформацію для викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів мистецьких вищих навчальних
закладів і широкого кола шанувальників духової музики.
215. Марченко В. Моя Україна : зб. патріот. пісень для дітей та
молоді / В. Марченко, М. Островський. – Рівне : О. Зень, 2016. –
48 с.
Збірник містить пісні патріотичного змісту, які написали для молоді та дітей композитор Валерій Марченко та поет-пісняр Михайло
Островський.
216. Музичне краєзнавство Рівненщини : навч.-метод. комплекс / уклад. В. І. Дикало. – Рівне : О. Зень, 2016. – 68 с.
Видання представляє зміст програми навчальної дисцспліни «Музичне краєзнавство Рівненщини», плани практичних занять, завдання для контрольної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання, питання гарантованого рівня знань. Книга призначена для майбутніх музикантів-педагогів, студентів Інституту мистецтв РДГУ.
217. Панасюк Х. Україно, підіймись з колін! : зб. пісень / Х. Панасюк ; муз. ред. О. Гумінська ; літ. ред. О. Фусик. – Рівне : РДГУ,
2016. – 35 с.
У збірнику представлено 14 авторських пісень музиканта-педагога,
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поета, композитора, виконавиці пісень та волонтера Христини Панасюк, написаних у 2010–2015 рр. Тематично переважають патріотичні пісні, відомі широкому загалу українців завдяки концертній
діяльності авторки у зоні АТО, на полігонах, у госпіталях, на волонтерських заходах та ін. У 2015 р. випущений аудіоальбом з цією ж
назвою. Збірник призначений любителям музики, шанувальникам
авторської пісні, усім тим, кому небайдужа доля рідної країни.

218. Рівненському музичному училищу Рівненського державного гуманітарного університету 60 років : мист. літопис / ред.упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2016. – 848 с.
Книга присвячена 60-річчю від створення Рівненського музучилища. У виданні розповідається про митців, які вписали яскраві сторінки в історію означеного навчального закладу, чия педагогічна робота, творчість і саме життя пов’язані з ним. Велика увага приділяється мистецьким колективам, внесок яких значно збагатив культурне життя Рівненщини. Відтворені творчі портрети митців і їхня професійна діяльність у Рівненському музичному училищі. Видання –
результат багаторічної дослідницької праці професора РДГУ Богдана Столярчука.
219. Співай, моє місто : творчість композиторів Рівненщини та
України / ред.-упоряд.: М. П. Корейчук, Б. Й. Столярчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2016. – 208 с.
До збірника увійшли кращі твори місцевих авторів та композиторів України про місто Рівне, його велич і красу, щирість мешканців і
чарівних рівнянок, їхню гостинність. У них оспівана любов до рідного краю, батьківської землі. Видання присвячене 60-річчю утворення
Рівненської обласної асоціації композиторів Національної всеукраїнської музичної спілки.
Див.№ 146.
РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
220. Адам К. Тлумачення. Послання до римлян. Розд. 1–8 /
К. Адам. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 2008 с.
221. Адам К. Тлумачення. Послання до римлян. Розд. 9–16 /
К. Адам. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 2008 с.
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Тлумачення Послання до римлян належить відомому методистському богослову Адаму Кларку. Воно написане за кращими євангельськими богословськими традиціями, враховуючи нові текстуальні розробки початку ХІХ століття. Адам Кларк є одним із найвидатніших представників весліанського богослов'я і переконаним
прихильником біблійної святості. Найважливішим із його творів
було тлумачення всіх книг Біблії, вперше опубліковане у восьми томах, над яким Кларк працював упродовж сорока років. Видання рекомендоване дослідникам Біблії, служителям, викладачам, студентам духовних навчальних закладів і всім, хто цікавиться армініанською школою богослов'я.

222. Айронсайд Г. А. Коментарі до книг Малих Пророків /
Г. А. Айронсайд ; пер. з рос. О. Матвеєвої. – Рівне : Живе слово,
2016. – 320 с.
Книга пояснює пророчі книги Біблії розділу «Малі пророки».
Автор звертає увагу не тільки на богословське тлумачення текстів
Святого Письма, а й на практичне застосування їх у житті. Видання
призначене для тих, хто цікавиться вивченням Біблії.
223. Айронсайд Г. А. Пророцтво та Плач Єремії. Коментарі /
Г. А. Айронсайд ; пер. з англ. О. Дробко. – Рівне : Живе слово,
2016. – 304 с.
Ця книга – чудова праця, в якій д-р Г. А. Айронсайд тлумачить
пророцтво та Плач Єремії з глибокою духовною мудрістю. Книга
призначається для всіх, хто цікавиться вивченням Біблії.
224. Амвросий И. Взирая на Христа в Его вознесении и служении ходатайства / И. Амвросий ; пер. с англ. И. Мазепы. – Ровно : Живое слово, 2016. – 256 с.
І. Амвросій пише про вознесіння Христа на небеса, його перебування по праву руку Бога та місії Святого Духа.
225. Амвросий И. Взирая на Христа в Его воскресении / И. Амвросий ; пер. с англ. И. Мазепы. – Ровно : Живое слово, 2016. – 176 с.
Автор розповідає про Іісуса, який здійснив справу спасіння людини через своє воскресіння, та про його перебування на землі впродовж сорока днів після воскресіння. Для широкого кола читачів.
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226. Барчук І. Голос Євангелії : проповіді / І. Барчук. – Рівне :
М. Дятлик, 2016. – 310 с.
Книга з'явилася на світ завдяки плідній праці подружжя Дена та
Неллі Цьон, що натрапили на рукопис радіопроповідей одного з
найяскравіших і талановитих українських проповідників діаспори
ХХ ст. Івана Барчука. Цінний доробок є зразком проголошення та
тлумачення текстів Святого Письма доступною мовою.
227. Гінтон Д. Пізнаючи Бога : духов. уроки для християн. життя / Д. Гінтон, Д. Ньюелл ; ред. О. Дробко. – Рівне : Живе слово,
2016. – 111 с.
Книга корисна для віруючих у перші роки християнського життя,
які є надзвичайно важливими, оскільки духовне зростання у цей період визначає реальну цінність майбутніх років служіння Господу.
228. Гололоб Г. А. И будете Мне свидетелями / Г. А. Гололоб. –
Ривне : Н. Дятлык, 2016. – 470 с.
Книга є збірником богословський статей і творів переважно апологетичного характеру. Вона розбита на три основних частини: апологетика християнського вчення, армініанського уявлення про порятунок і богослов'я євангельського-баптистського віросповідання.
Видання призначене для всіх читачів, які проявляють інтерес до вивчення апологетики християнського світогляду, армініанського представлення про спасіння євангельсько-баптиського віровчення.
229. Гололоб Г. А. Исполняй служение твое / Г. А. Гололоб. – Ривне : Н. Дятлык, 2016. – 426 с.
Видання є збірником богословських творів і статей на актуальні
християнські теми – теоретичні та практичні аспекти християнського світогляду, викладені з точки зору євангельсько-баптистського
вчення.
230. Джеффері П. У пошуках Бога / П. Джеффері ; пер. з рос.
О. Матвеєвої. – Рівне : Живе слово, 2015. – 48 с.
У брошурі містяться відповіді на питання, що стосуються християнської віри. Автор просто й доступно описує шлях спасіння.
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231. Єрмійчук І. М. Біблійні історії. Кн. 1 / І. М. Єрмійчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2016. – 136 с.
У виданні автор спробував у доступній віршованій формі викласти
історичні події, описані в Біблії. Книга може стати в нагоді при ознайомленні з матеріалами Біблії та використаною в недільних школах.
232. Зерна пам’яті. Історія церкви євангельських християнбаптистів м. Рівного : (з нагоди 100-річчя) / упоряд.: Л. Шевчук.
– Рівне : М. Дятлик, 2016. – 424 с.
У книзі на основі низки документів та спогадів висвітлено історію
однієї з найдавніших і найчисельніших громад євангельських християн-баптистів Рівненщини. Церква ЄХБ м. Рівне почала історичний
розвиток 1916 р., утвердилась у міжвоєнному двадцятилітті, зазнала
утисків у час атеїзації радянської влади і піднесення у незалежній
Україні. Фотографії і спогади у книзі яскраво ілюструють практику
християнського життя релігійної спільноти. Для дослідників, краєзнавців та всіх, хто цікавиться історією релігії і церкви.
233. Касси К. Миру нужен отец : руководство для наставника / К. Касси. – Ровно : Н. Дятлик, 2016. – 358 с.
Книга розкриває ключові аспекти батьківства, наприклад, вплив
батьків на дітей в різні періоди їх дорослішання, якості справжнього
батька, його моральний авторитет у сім'ї. Також розглядається роль
матері та батька у вихованні дітей. Книга буде цікава всім батькам,
незалежно від їх статусу в суспільстві, науці, політиці, церкві, які хочуть не просто мати дітей, але й розвивати тісні відносини з ними.
234. Мері Джонс і її Біблія / пер. з рос. Н. Доля. – Рівне : Живе
слово, 2016. – 96 с.
235. Мэри Джонс и её Библия / пер. с англ. С. Николенко. –
Ровно : Живое слово, 2016. – 96 с.
Історію про бідну дівчину з Уельсу, яка босоніж здолала шлях
у 25 миль щоб купити Біблію, на придбання якої довго збирала кошти.
236. Метью Г. Молоді християни / Г. Метью ; пер. з рос. Н. Доля. – 2-е вид. – Рівне : Живе слово, 2016. – 64 с.
237. Мэтью Г. Молодые христиане / Г. Мэтью ; пер. с англ.:
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Ю. Мырза, А. Янус. – 2-е изд. – Ровно : Живое слово, 2016. – 64 с.
Метью Генрі викладає уроки християнського життя, покладаючись на
Послання апостола Павла до Тита. Для широкого кола читачів.
238. Нурсі С. Великий Аят : спостереження одного мандрівника, який розпитував Всесвіт про свого Творця / С. Нурсі ; пер.
укр.: В. Щепанський, М. Якубович. – Рівне : О. Зень, 2016. – 144 с.
Саїд Нурсі (1878–1960) – турецький ісламський богослов, філософ,
релігійний діяч. Знав напам'ять близько 90 книг. Сучасники називали
його «Бадіуззаман» – «диво свого часу» за глибокі знання в ісламських та світських науках. Його тафсир, який носить назву «Рісале-і
Нур», перекладений на 40 мов. Книга буде цікавою читачу, який намагається розширити свої знання та уявлення про світ.
239. Райл Д. Ч. Поклоніння / Д. Ч. Райл ; пер. з рос. О. Матвеєвої. – Рівне : Живе слово, 2016. – 48 с.
У невеличкій книзі автор розмірковує про поклоніння, доводячи,
що це – не просто традиція чи обов'язок віруючої людини. Істинне
поклоніння – це зустріч із живим Богом. Для широкого кола читачів.
240. Рідаут С. Книга Йова. Коментар / С. Рідаут ; пер. з рос.
О. Матвеєвої. – Рівне : Живе слово, 2016. – 256 с.
У своїх коментарях Самуель Рідаут підкреслює основну ідею Книги Йова: Божі діяння не пов'язані з принципами правосуддя, але
ґрунтуються на Його благодаті, даній нам через посередника між
нами і Богом. Книга буде корисною для всіх, хто займається вивченням Священного Писання.
241. Синівський храм Іоана Богослова : 420 років / ред.-упоряд.
Л. Ярмолюк. – Рівне : Овід, 2015. – 332 с. : іл.
У представленій книзі на основі документів і матеріалів висвітлюється історія храму Іоана Богослова та його парафіян. Сухі рядки
документів доповнюються спогадами і свідченнями старожилів, численними світлинами, з яких постають образи предків, архітектура й
краєвиди села. Вміщені у книзі матеріали підкреслюють неповторність життя громади впродовж кількох століть. Окрему увагу звернуто на знакові постаті духовно-культурного й суспільного життя
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села Синів Гощанського району Рівненської області, без яких громада, можливо, розвивалася б інакше. Книга розрахована на науковців, краєзнавців, теологів, студентську молодь та всіх небайдужих до
історії рідного краю.

242. Яноха А. Отець Серафим-Алоїз Кашуба (1910–1977) /
А. Яноха ; ред. В.-Й. Ковалів ; пер. з пол. В. Криницької. – Острог :
Волання з Волині, 2016. – 64 с. : фото.
Книга розповідає про життя о. Серафима-Алоїза Кашуби – священика Ордену Братів Менших Капуцинів. Закінчив у Кракові духовну семінарію (1933) та Яґеллонський університет (1936). 1933-го
прийняв ієрейське свячення. У 1937–1939 рр. викладав у колегії капуцинів. Під час Другої світової війни прибув до Львова. Служив у
Дублянах (нині Львівська область). Від 1939 року душпастирював на
Волині, зокрема у Дермані та Карасині Рівненської області, від серпня 1945 – у Рівному. 11 квітня 1958-го йому заборонили священнослужіння. Розпочав місіонерську діяльність. Відвідував римо-католицькі спільноти в Білорусі, Литві, Центральній Україні та Казахстані. 6 березня 1966 року заарештований за звинуваченням у волоцюжництві та засуджений до 5-ти років позбавлення волі. 16 листопада 1966 звільнений, але в грудні заарештований удруге, відправлений до психіатричної лікарні у Малій Тимофіївці (Казахстан), звідки
втік. У 1968–1970 рр. перебував у Польщі. Повернувшись до СРСР,
відновив місіонерську діяльність. Помер о. Кашуба у Львові 20 вересня 1977 року. 2001 року проголошений Слугою Божим.
Див. №№ 161, 310, 311.
Позавіросповідні форми релігії
243. Щепанський В. Кістка шамана : нарис з історії ранньомодерн. слов'ян. езотеризму : монографія / В. Щепанський. – Рівне :
О. Зень, 2016. – 160 с.
Книга присвячена шаманській практиці скапулімантії – одному
із мантичних ритуалів давнього світу. Окремо розглянуто давньоукраїнську рукописну пам'ятку «Книга від Петра Єгиптянина…».
Прослідковано зв'язки між різними культурними традиціями, де був
представлений магічний ритуал скапулімантії. Продемонстровано
його витоки із шаманських споглядальних практик. У виданні подані
середньовічні тексти, що містять детальний опис скапулімантії, а
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саме: арабський, латинський, грецький, бурятський та давньоукраїнський. Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією езотеризму, магії та шаманізму.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
244. Зайцев М. Ранні грецькі філософи : (від Фалеса до Демокрита) : курс лекцій / М. О. Зайцев. – Острог : НУ «Остроз.
акад.», 2016. – 178 с.
У посібнику розглянуто становлення античної філософії від Фалеса до софістів і Сократа. Здійснено виклад ідей перших філософів
в змістовно-предметному плані та в плані логіки становлення філософії як специфічно теоретичного способу осягнення світу. Посібник складений у формі лекцій курсу історії філософії для студентів-культурологів НУ «Острозька академія».
245. Кралюк П. М. Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII–XVIII ст. : монографія / П. М. Кралюк ; голов. ред. І. Пасічник. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2015. –
442 с.
У монографії розглядається становлення та діяльність козацтва
як соціокультурного феномену. Подано відображення цієї діяльності в різноманітних літературних пам'ятках, поетичних творах, фольклорі, літописній літературі. Особлива увага звернена на висвітлення філософської думки в Києво-Могилянській академії. Розглянуто також філософію Григорія Сковороди. Видання розраховане
на науковців, викладачів, студентів, а також на всіх, хто цікавиться
історією філософської думки в Україні.
246. Кралюк П. М. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI–XVIII ст. : монографія / П. М. Кралюк,
М. М. Якубович. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2015. – 306 с.
У монографії розглянуто мусульманські та українські культурні
традиції українсько-тюркського пограниччя ранньомодерного періоду. Зокрема висвітлено мусульманську філософію, що була представлена у Кримському ханстві. Водночас мова йде про відображення українсько-тюркських відносин у літературі України XVI–XVIII ст.
Розраховано на викладачів, студентів.
Див. № 288.
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ПСИХОЛОГІЯ
247. Демчук О. О. Психодіагностичний довідник : метод. посіб.
/ О. О. Демчук. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 92 с.
У посібнику розкрито сутність, загальні засади, психодіагностичні основи психодіагностики як науки, основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку. Використання посібника має на меті підвищення рівня психологічних знань та
професійної компетентності студентів, магістрів, викладачів і всіх
тих, хто цікавиться психологією.
248. Каламаж Р. В. Психологія професійної самосвідомості студентів : навч.-метод. посіб. / Р. В. Каламаж. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2015. – 200 с.
У посібнику розкрито зміст професійної самосвідомості та Я-концепції, здійснено структурно-функціональний аналіз професійної
самосвідомості, розглянуто питання діагностики рівня її сформованості. На прикладі майбутніх юристів розкривається питання цілеспрямованого формування професійної самосвідомості на етапі навчання у ВНЗ. Посібник адресовано насамперед студентам психологічних та юридичних спеціальностей, аспірантам, та всім, хто цікавиться проблемами особистісного та професійного розвитку.
249. Нікітчук У. І. Психологічне тестування : навч.-метод. посіб. / У. І. Нікітчук. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2015. – 120 с.
У посібнику розглядаються важливі аспекти психодіагностики,
зокрема розробки та адаптації психологічних тестів. Висвітлено
основні змістові й формальні характеристики тестів, нормативи та
рекомендації. Посібник розрахований на студентів-психологів, які
вивчають курс «Психодіагностика».
250. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне : МЕГУ
ім. акад. С. Дем'янчука, 2016. – 276 с.
У збірнику подано наукові статті викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем'янчука, інших
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ВНЗ та установ з питань місця педагогічної освіти, інформаційних
систем та технологій, фізичного виховання, спорту та здорового
способу життя у підготовці молодого покоління та формуванні громадянських цінностей як основи демократичного суспільства.

251. Харченко В. Є. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : метод. посіб. /
В. Є. Харченко, М. А. Шугай. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2015.
– 160 с.
У посібнику здійснено психологічний аналіз проблеми посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Пропонуються теоретичні і
практичні матеріали із надання першої психологічної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та практичні рекомендації дітям та батькам в умовах суспільної кризи та військового
конфлікту в країні. Для практикуючих психологів, психотерапевтів,
педагогічних і соціальних працівників, соціальних педагогів, студентів вишів, фахівців громадських організацій та волонтерів.
252. Шевчук К. С. Естетичне переживання та його цінність
у польській естетиці першої половини XX ст. : [монографія] /
К. С. Шевчук. – Рівне : РДГУ, 2016. – 356 с.
У монографії проаналізовано основні підходи та позиції в розумінні естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст. Основну увагу зосереджено на особливості концепцій
естетичного переживання представників універсалізму і плюралізму. Осмислено зв'язок естетичного переживання та естетичної цінності як однієї з найхарактерніших рис учень польських естетиків
згаданого періоду. Крім того, висвітлено значення запропонованих
ними методологічних розв'язань для вирішення актуальних естетичних проблем, відтак окреслено їхню роль у становленні сучасної естетичної теорії та осмисленні мистецької практики першої половини
XX ст. Книга адресована фахівцям у сфері філософії, естетики,
культурології, антропології та психології естетичного сприйняття.
Див. №№ 287, 294-297.
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БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ
253. З історії бібліотек краю : наук.-допом. бібліогр. покажч. /
Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. А. Костильова ; ред.
З. М. Тирак ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги,
2016. – 248 с.
Науково-допоміжний покажчик висвітлює роботу бібліотек Рівненщини з моменту їхнього створення на території області й до сьогодення. Видання адресоване бібліотечним спеціалістам, викладачам, студентам, краєзнавцям та всім, кого цікавить питання розвитку бібліотечної галузі та культури Рівненської області.
254. Книга Рівненщини 2015 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен.
обл. універс. наук. б-ки) / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
та ред.: Л. Г. Сахнюк ; наук. ред.: О. Л. Промська; відп. за вип.:
В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – Вип. 13. – 92 с. + 4 с. іл.
13-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2015» інформує читачів про щорічні надходження до фонду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на Рівненщині, а також книг місцевих авторів та видань про край, опублікованих протягом року за межами області. Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної
влади та управління, керівникам бібліотек, книгарень, бібліографам,
науковцям, студентам та всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю.
254. Мітюров Борис Никифорович : біобібліогр. покажч. /
уклад. Ю. М. Чередняк. – Рівне : О. Зень. – 52 с.
Біобібліографічний покажчик містить відомості про праці вченого
Бориса Никифоровича Мітюрова з 1952 до 2007 року. Виокремлено
літературу про життя, освітню діяльність професора. Включено інформацію про праці видатних учених минулого.
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ДОДАТКИ
Видання, що продовжуються
255. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна»
каф. культурології та музеєзнавства / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
за ред. В. Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 15. – 211 с.
У наукових статтях розкриваються такі питання: історико-культурна ретроспектива людської творчості, теоретико-методологічний аспект культурної діяльності, педагогічні проблеми сучасної
вищої школи, культурно-мистецька парадигма України.
256. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії :
наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. / Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: Р. М. Постоловський (голов. ред.),
Л. Шелюк (заст. голов. ред.), В. Шеретюк (відп. ред) [та ін.]. –
Рівне : О. Зень, 2015. – Вип. 26. – 306 с.
257. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії :
наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. / Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: Р. М. Постоловський (голов. ред.),
Л. Шелюк (заст. голов. ред.), В. Шеретюк (відп. ред) [та ін.]. –
Рівне : О. Зень, 2016. – Вип. 27. – 283 с.
Збірник містить результати наукових пошуків з актуальних проблем української та всесвітньої історії, міжнародних відносин,
представляє історико-краєзнавчий науковий дискурс, висвітлює
проблеми джерелознавства та історіографії. У кінці збірника подаються рецензії, анотації та огляди. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів історичних факультетів.
258. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії :
наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. / Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: Р. М. Постоловський (голов. ред.),
Л. Шелюк (заст. голов. ред.), В. Шеретюк (відп. ред) [та ін.]. –
Рівне : О. Зень, 2016. – Вип. 28 : на пошану проф., ректора Р. Постоловського. – 487 с.
Збірник відкриває передмова академіка НАН України Валерія
Смолія «На пошану Руслана Постоловського», у якому ювіляр
характеризується як неординарна особистість, з тих, кого називають «творцями історії». За передмовою розміщено статтю Петра
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Савчука, кандидата історичних наук, професора РДГУ «Наукова
школа професора Постоловського: нове бачення». Далі за розділами містяться наукові праці з історії України, всесвітньої історії та
міжнародних відносин, історико-краєзнавчий науковий дискурс,
матеріали з проблем джерелознавства й історіографії. Збірник розрахований на науковців, викладачів вишів, аспірантів, студентів,
усіх, хто цікавиться становленням та розвитком освіти в Україні.

259. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : зб. наук. праць Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / ред. кол.:
І. В. Захарчук, Л. В. Томчук [та ін.] ; наук. ред.: Н. А. Крупка, О. М. Кирильчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 21. – 155 с.
У збірнику вміщено статті, присвячені ювілею Уласа Самчука та
актуальним проблемам української літератури. Матеріали збірника
корисні науковцям, студентам, учителям-словесникам.
260. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за наук. ред.
П. А. Ричкова. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – Вип. 5. – 195 с. : іл.
У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам'яток архітектури та містобудування Волині. Матеріали супроводжуються великою кількістю ілюстрацій. Більшість світлин та креслень публікуються вперше. Видання призначене для наукових працівників, архітекторів, реставраторів і студентів.
261. Вісник навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП : зб. наук. пр. /
редкол.: П. М. Мартинюк (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП,
2015. – Вип. 2. – 242 с.
У збірнику опубліковані наукові статті студентів і викладачів Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП.
262. Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Гуманітар. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна, Є. Г. Герасимов [та ін.] ; літ. ред.
О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1 (73). – 193 с.
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У збірнику опубліковано наукові статті з гуманітарних наук. Призначений для наукових працівників, аспірантів та студентів ВНЗ.

263. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна, Є. Г. Герасимов, Е. Хаммонд [та ін.] ; літ.
ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 3 (67). – 486 с.
264. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна, Є. Г. Герасимов, Е. Хаммонд [та ін.] ; літ.
ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 4 (68). – 508 с.
265. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна, Є. Г. Герасимов, Е. Хаммонд [та ін.] ; літ.
ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1 (69). – 266 с.
266. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Екон. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна, Є. Г. Герасимов, Е. Хаммонд [та ін.] ; літ.
ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 1 (73). – 206 с.
У збірниках опубліковано наукові статті з економічних наук.
Призначено для наукових працівників, інженерів, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ.
267. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2015. – Вип. 1 (69). – 259 с.
268. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2016. – Вип. 1 (73). – 149 с.
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269. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне
: НУВГП, 2016. – Вип. 2 (74). – 184 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій, агроґрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів. Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів.
270. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2014. – Вип. 3 (71), ч. 1. – 392 с.
271. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2014. – Вип. 3 (71), ч. 2. – 452 с.
272. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне
: НУВГП, 2014. – Вип. 4 (68). – 492 с.
273. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне
: НУВГП, 2015. – Вип. 2 (70). – 506 с.
274. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2015. – Вип. 3 (71), ч. 2. – 452 с.
275. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
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вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2015. – Вип. 4 (72). – 516 с.
276. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2016. – Вип. 1 (73). – 262 с.
277. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2016. – Вип. 2 (74). – 452 с.
278. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. Техн. науки : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2016. – Вип. 3 (71). – 184 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства. Призначений для наукових працівників, інженерів,
аспірантів та студентів ВНЗ.
279. Інва.net : інформ. бюл. для людей з особливими потребами /
Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; кер. проекту, голов. ред. Р. М. Щербан ; ред. О. Зень. – Рівне : [б. в.], 2016. – Вип. 31. – 68 с. : іл.
31-й випуск щорічного бюлетеня для людей з інвалідністю присвячений проблемам, що хвилюють нині не лише їх, а й пересічних громадян незалежно від місця проживання. Це теми моралі, любові,
віри в Творця Небесного і Всього Сущого, віри в свої сили заради перемоги над недугою. Це число бюлетеня особливе, бо присвячене
оборонцям рідної України, людям, які боролися і нині змагаються за
її волю й незалежність.
280. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко [та ін.] – Рівне : РДГУ, 2015. –
Вип. 2. – 304 с.
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281. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; редкол.: О. Б. Петренко [та ін.] – Рівне : РДГУ, 2016. –
Вип. 4. – 366 с.
До збірника увійшли наукові праці з теорії і методики виховання.
Статті спрямовані на багатоаспектне висвітлення основних напрямів, сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховного
процесу від дошкілля до вищої школи.
282. Лицар ордена культури : матеріали наук.-краєзн. конф.,
присвяч. 90-річчю від дня народж. Б. Г. Возницького, м. Дубно,
21 квіт. 2016 р. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубно ; редкол.: Н. Любецька, Т. Дмитренко. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 218 с.
Збірник містить матеріали, присвячені діяльності видатного мистецтвознавця, сподвижника музейної справи, Героя України, заслуженого працівника культури України та Польщі, Президента Українського Національного комітету Міжнародної ради музеїв, експерта ЮНЕСКО, лауреата Шевченківської премії Бориса Возницького.
Багаторічний досвід і джерелознавча база мистецтвознавця стане в
неабиякій нагоді численним продовжувачам його благородної справи у багатьох галузях культури, зокрема – в музеєзнавстві. Окремий
розділ присвячений актуальним питанням історії та сьогодення, музейної, архівної, бібліотечної справ краєзнавчого напряму.
283. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Ґендерні дослідження» : зб наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), М. С. Петрушкевич (відп. ред.), П. М. Кралюк [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – Вип. 2. – 172 с.
У збірнику представлене широке коло проблем з різних галузей
знань, які об'єднані антропологічною проблематикою. Матеріали
збірника можуть стати в нагоді всім, кому небайдужий розвиток української культури та суспільства.
284. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : зб наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – Вип. 1 (29).
– 160 с.
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Наукові статті розміщені за розділами з питань економіки та управління національним господарством, економіки і управління галузями та підприємствами, праці та регіональної економіки. Включено
також праці з фінансів, грошового обігу та кредиту, обліку, аналізу
та аудиту. Окремий розділ присвячений математичному моделюванню та інформаційним технологіям в економіці.

285. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Історичні науки» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), Л. Винар
(голов. ред.), А. Є Атаманенко, С. І. Жилюк, [та ін.]. – Острог :
НУ «Остроз. акад.», 2015. – Вип. 23. – 284 с.
До збірника наукових праць увійшли статті з актуальних проблем
української діаспори. Серед запропонованих статей – дослідження
діаспори як історичного, соціального та демографічного явища,
аналіз суспільно-громадського життя й культурних, мистецьких, літературних здобутків зарубіжних українців, характеристика розвитку української освіти та науки за межами України та матерали
про видатних українців і українські осередки.
286. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Культурологія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), П. М. Кралюк,
В. М. Жуковський [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. –
Вип. 17 : проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного
діалогу культур : матеріали ІХ міжнар. наук. конф. – 392 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються різні аспекти культурної ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, релігійної та політичної ідентичності, в контексті української та європейської культур. Матеріали збірника можуть буть використані в
подальших дослідженнях цих проблем, а також у вивченні культурологічних, історичних та філософських дисциплін.
287. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : зб. наук. пр. /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.),
Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.»,
2015. – Вип. 2. – 172 с.
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У збірнику висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в
різних сферах теорії і практики психологічної науки. Зміст збірника
стосується багатьох питань загального та спеціального характеру.
Рекомендовано науковцям, викладачам, учителям, методистам, студентам та всім, кого цікавить розвиток психологічної науки.

288. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Філософія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.), П. М. Кралюк, М. О. Зайцев [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – Вип. 9. – 114 с.
У збірнику розглядаються актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські та культурно-філософські, а також естетичні аспекти сучасності й минулих епох. Матеріали збірника можна використати для подальших досліджень окресленої
проблематики та під час проведення дидактичних занять.
289. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; ред. рада: Л. В. Козак (гол. ред.), О. І. Дем'янчук (відп. за
вип.). – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – Вип. 2 (30). – 114 с.
Розглядаються актуальні статті з проблем економічної теорії,
економіки і управління галузями та підприємствами, фінансів, грошового обігу та кредиту, обліку, аналізу та аудиту, а також з математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці.
Рекомендовано науковцям, викладачам, студентам економічних
спеціальностей.
290. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту : зб.
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.: В. В. Вербець
(голов. ред.), М. С. Янцур (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2016. – Вип. 13 (56), ч. 1. – 176 с.
291. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту : зб.
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.: В. В. Вербець
(голов. ред.), М. С. Янцур (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2016. – Вип. 13 (56), ч. 2. – 166 с.
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292. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту : зб.
наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.: В. В. Вербець
(голов. ред.), М. С. Янцур (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2016. – Вип. 14 (57). – 170 с.
Збірники підготовлено за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Становлення і розвиток особистості людини як суб'єкта власного життя» (до 70-ліття з дня народження
С. Пальчевського), організованої управлінням освіти і науки РОДА,
РДГУ та РОІППО 10–11 березня 2016 р. У першому збірнику містяться статті з питань освітнього середовища в ретроспективі та сьогоденні, соціалізації особистості в контексті парадигми життєтворчості та проблем, реалій і перспектив педагогічного менеджменту, у
другому – статті з питань акмеологічного підходу в становленні й
розвитку майбутнього фахівця та навчально-виховного простору
інноваційної освіти. Матеріали можуть бути корисними для науковців, практичних працівників, вихователів та вчителів, викладачів
та студентів.
293. Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен.
держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.:
М. М. Гон (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 14. –
288 с.
У збірнику опубліковано статті з теорії та методології політичної
науки, зовнішньої політики і міжнародних відносин, політичних
інститутів та процесів, а також дослідження в царині етнополітології та етнодержавознавства. Збірник адресований всім, хто цікавиться політичною наукою.
294. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен.
держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.:
Р. В. Павелків (голов. ред.), В. І. Безлюдна (заст. голов. ред.),
С. Д. Максименко, В. М. Ямницький [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2015.
– Вип. 5. – 166 с.
295. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен.
держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.:
Р. В. Павелків (голов. ред.), В. І. Безлюдна (заст. голов. ред.),
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С. Д. Максименко, В. М. Ямницький [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2016.
– Вип. 6. – 252 с.
296. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / редкол.: Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 7. – 249 с.
У збірнику вміщено наукові доробки, присвячені питанням розвитку особистості, становленню основних структур самосвідомості,
віковим аспектам ґенези поведінки та її детермінації, особливостям
соціалізуючих впливів різних інституцій на кожному з періодів онтогенезу, ментальним та поведінковим аспектам індивідуальної психики, простежуються особливості та закономірності розгортання
процесів міжособистісної та міжгрупової взаємодії.
297. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / редкол.: А. С. Дем'янчук (голова редкол.), В. І. Борейко (заст. голови редкол.),
А. П. Власюк [та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука,
2016. – Вип. 1 (15). – 212 с.
У збірнику містяться наукові статті викладачів МЕГУ імені акад.
С. Дем'янчука, інших вишів та установ з питань місця педагогічної
освіти, інформаційних систем та технологій фізичного виховання,
спорту та здорового способу життя у підготовці молодого покоління та формуванні громадянських цінностей.
298. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: Є. М. Бабич (відп. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП,
2016. – Вип. 32. – 496 с.
Наведено нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в галузі будівельних матеріалів та технологій їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методи розрахунку. Висвітлені окремі питання розрахунків та підсилення будівельних конструкцій, будівель і споруд.
Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій, підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів і
студентів вищих навчальних закладів будівельного напряму.
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299. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Нац. ун-т вод.
госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1 (3). – 192 с.
300. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Нац. ун-т вод.
госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 2 (4). – 291 с.
301. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Нац. ун-т вод.
госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мошинський
(голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 3 (5). – 164 с.
У збірнику опубліковані наукові статті студентів з раціонального
використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства, економіки, права. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів вишів.
302. Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки,
комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. / Рівнен. ін-т права ; редкол.: Ю. Л. Бошицький,
О. В. Чернецька, С. Я. Українець. – Рівне : О. Зень, 2015. – 308 с.
303. Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки,
комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали VI Всеукр.
наук.-практ. конф. / Рівнен. ін-т права ; редкол.: Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька, С. Я. Українець. – Рівне : О. Зень, 2016. –
200 с.
До збірників увійшли тези доповідей учасників V і VI всеукраїнських конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні
пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», присвячених теоретико-філософським, лінгвістичним та психолого-педагогічним аспектам гуманітарного пошуку. Матеріали стануть у нагоді науковцям, аспірантам, студентам.
304. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку :
наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. = Ukrainian
culture: the past, modern, ways of development : scientific message of the Rivne state humanitarian university / Рівнен. держ. гу98

маніт. ун-т ; редкол.: В. Г. Виткалов (голов. ред.), А. Г. Баканурський, С. І. Жилюк, Р. М. Постоловський [та ін.]. – Рівне : РДГУ,
2015. – Вип. 21. – 219 с.
У збірнику містяться статті науковців вищих навчальних закладів,
присвячені історико-мистецькій проблематиці переважно західноукраїнських теренів. Певна частина матеріалу висвітлює різнобічні
грані теоретико-методологічних проблем українського мистецтва.
Окремий розділ складають повідомлення, огляди та рецензцї. Для
науковців, студентів, аспірантів.
Див. №№ 101, 161, 170, 171, 214.

Видання (ненадруковані) Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки
305. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч.
за ... / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. Л. Каленюк ; відп.
за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне, 2016. –
IV кв. 2015 р. – 176 с.
I кв. 2016 р. – 142 с.
II кв. 2016 р. – 126 с.
III кв. 2016 р. – 137 с.
IV кв. 2016 р. – 177 с.
У покажчик включено відомості про статті з газет і журналів та
книги з питань краєзнавства, що надійшли до РОУНБ у IV кварталі
2015 р. та I–IV кварталах 2016 р. Покажчик розрахований на краєзнавців, викладачів, студентів, та всіх, хто цікавиться краєзнавством
або пропагує літературу про рідний край.
Література авторів Рівненщини,
видана за межами області
306. Базюк В. Млинівщина туристична : путівник / В. Базюк, Ю. Монастирська. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2016. – 50 с.
Млинівщина – край, який вабить до себе туристів гармонійною
красою природи та цікавими історичними пам'ятками. Видання пропонує мандрівку за маршрутом «Млинів-Малин-Посників-Млинів»,
під час якої читач ознайомиться з пам'ятками архітектури минулого
та сьогодення, помилується прекрасними краєвидами, а завітавши
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до кімнат-музеїв при бібліотеках, дізнається про історію краю, відомих людей та побачить цікаві експонати.

307. Дубич К. В. Вступ до соціальної допомоги : навч. посіб. /
К. В. Дубич. – К. : Видавн. дім «Слово», 2015. – 224 с.
У навчальному посібнику відображено історичні аспекти розвитку суспільної допомоги бідним верствам населення та становлення
системи соціального забезпечення за часів побудови соціалізму, повоєнного періоду та незалежності України. Розглянуто роль соціальної політики в сфері соціального захисту населення. Посібник
розрахований на студентів та викладачів спеціальності «соціальна
допомога» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, організацій.
308. Паньков І. Віхи історії села Гільча і околиць : 550 років
першої писемної згадки про село Гільчу, 1466–2016 / І. Паньков.
– Скерневіце : Marianski Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Spolecznych, 2016. – 70 с. : фотоіл.
Книга – довідник з історії села Гільча Здолбунівського району,
відомого зокрема джерелом Святого Миколая. Фактографічний матеріал впорядковано за хронологічним принципом від першої писемної згадки про село Гільчу до сьогодення.
309. Правоторова В. Веселі віршики з мальованого глека /
В. Правоторова. – К. : Гамазин, 2016. – 44 с.
«Веселі віршики з мальованого глека» – видання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, яке в доброзичливій і легкій
для сприйняття формі через призму українського слова та барвистих ілюстрацій допомагає дитині позитивно сприймати сьогодення.
310. Свято-Троїцький храм (200 років від дня заснування) /
упоряд. Д. Є. Черкашин ; літ. ред. С. В. Воробей ; кер. проекту
В. М. Грицак ; фото А. Г. Похилюк. – К. : КВІЦ, 2016. – 192 с. : іл.
Книга видана до 200-річчя від дня заснування Свято-Троїцького
храму с. Гориньград Перший Рівненського району Рівненської області. Це видання високої поліграфічної якості з великою кількостю
фотографій, що ілюструють історію та сучасне життя храму. Читач
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дізнається про становлення та розвиток православ'я в Україні, головні віхі Української Православної Церкви у новітній історії, зможе ознайомитися з історією храму, з його унікальними старовинними іконами.

311. Федоришин М. В. Історія монастиря в Пересопниці /
М. В. Федоришин. – Дрогобич : Коло, 2016. – 32 с. : іл.
Пересопницький монастир став відомим завдяки створенню у
його стінах у 1561 році визначної пам'ятки української мови та культури «Пересопницького Євангелія». На основі археологічних досліджень та письмових джерел автор досить переконливо проводить
дискурс історичного минулого від даньоруського до модерного часу
на подіях, що пов'яні з діяльністю Пересопницького монастиря з
церквою в ім'я Різдва Богородиці. Видання буде корисним історикам, культурологам, краєзнавцям, всім, хто цікавиться культурною
спадщиною України.
312. Щербатюк С. Історія Рогізного єднає покоління : краєзнав. нарис / С. Щербатюк, М. Гах. – Луцьк : Терен, 2016. – 128 с.
Книга написана на основі архівних джерел, спогадів жителів села
Рогізне Демидівського району Рівненської області, публікацій в
місцевій і регіональній пресі. Видання має за мету зберегти історичне минуле рідного села для нащадків. Книга видана в рамках проекту
«Історія Рогізного єднає покоління» за кошти і за пітримки Рівненської обласної організації Української бібліотечної асоціації, Рогізненської сільської ради та громадського об’єднання «Сприяння розвитку села».
Див. №№ 73, 74, 149, 174, 190.
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Допоміжний апарат
Іменний покажчик
А
Адам К. – 220, 221
Айронсайд Г. А. – 222, 223
Акімова Л. М. – 86
Алконова Л. – 209
Амвросий И. – 224
Антонець М. Я. – 91
Атаманенко А. Є. – 285
Атаманчук Н. – 6
Б
Бабич В. І. – 34
Бабич Є. М. – 298
Бабій С. – 121, 122
Базюк В. – 306
Баканурський А. Г. – 304
Баковецька І. – 142, 145
Барчук І. – 226
Басараба В. – 123, 175
Безлюдна В. І. – 294-296
Бенчук О. П. – 81
Береза Ю. – 124
Бєдункова О. О. – 16
Бишук В. – 11
Біда П. І. – 52
Білоконь О. – 6
Близнюк Г. І. – 1
Бомба А. Я. – 21, 22
Бондарчук Я. В. – 92
Бондючна Ю. – 53
Бордюженко О. М. – 30
Борейко В. І. – 297
Боровець Б. – 120, 125, 126, 143
Бошицький Ю. Л. – 302, 303
Боярчук Є. М. – 50
Братченко И. – 75
Бржечко Ю. Р. – 127
Брітченко І. Г. – 71
Буденкова Н. М. – 29

Бунечко С. – 70
Бунчак О. М. – 40
В
Валюх А. М. – 90
Василюк В. М. – 111
Велесик П. Я. – 134
Велесик Т. А. – 77
Вербець В. В. –101, 290-292
Веремеєнко С. І. – 59, 112
Веремчук О. В. – 93
Винар Л.-Р – 67, 68, 285
Виткалов В. Г. – 304
Вінник О. С. – 128
Власюк А. П. – 297
Войтович Л. В. – 44
Войцешевський Б. Д. – 28
Волох А. – 212
Воробей С. В. – 309
Г
Гаврилко П. П. – 71
Галич В. М. – 119
Гах М. – 311
Герасимов Г. Г. – 31
Герасимов Є. Г. – 262-266
Герус В. А. – 24
Гінтон Д. – 227
Гірак А. М. – 109
Гладка О. М. – 22
Гнатюк Г. – 129, 145, 200, 205
Гололоб Г. А. – 228, 229
Голубєв В. – 115
Гон М. М. – 70, 293
Гончаров В. В. – 70
Горницька С. С. – 50
Григорчук О. – 130
Григус І. М. – 61
Грицай Н. Б. – 94, 95
Грицак В. М. – 309
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Гром В. М. – 99
Гуля С. І. – 131
Гуменна Д. – 132
Гуменюк П. М. – 133
Гумінська О. О. – 213
Д
Давидюк-Повстенко О. – 134
Дворкін Л. Й. – 30, 32, 33
Дворкін О. Л. – 33
Дейнега Л. М. – 81
Дейнека К. Ю. – 45
Демедюк Н. – 136
Демчук О. О. – 247
Дем'янчук А. С. – 297
Дем'янчук Л. – 123
Дем'янчук О. І. – 284, 289
Денисюк М. С. – 137
Джеффері П. – 230
Диб'як Н. А. – 2
Дикало В. І. – 216
Дичківська І. М. – 96
Дмитренко Т. – 282
Доброчинська В. А. – 97
Доля Н. – 234
Дробко О. – 223
Дрозд Р. – 84
Дубич К. В. – 72-74
Дупелич С. – 170
Дьомін В. В. – 138
Є
Євтушок О. – 139, 142, 200
Єрмійчук І. М. – 231
Ж
Жеребятьєв О. В. – 49
Жив’юк А. – 6
Жилюк С. І. – 285, 304
Житковський В. В. – 30
Жукова В. С. – 40
Жуковський В. М. – 98, 286
Журавель Ю. Г. – 200а

З
Загаєвська О. – 140, 141
Зайцев М. О. – 244, 288
Залеський І. – 18
Засєкіна Л. В. – 287
Захарчук І. В. – 259
Зень О. М. – 279
Зощук Н. – 151
І
Іваницький Р. С. – 58
Ігнатюк Р. М. – 46
К
Каламаж Р. В. – 248, 287
Каламєєць Н. – 149
Каленюк Л. – 305
Калько А. Д. – 46
Карп’юк А. М. – 165
Касси К. – 233
Кащук М. – 203
Кирильчук О. М. – 259
Кириша Р. О. –47
Кичик А. Г. – 65
Кіндрат В. Е. – 110
Кірічок О. Г. – 62
Клименко М. О. – 18
Климентовська В. – 161
Кліманова Л. – 170
Князевич А. – 75
Ковалів В. Й. – 242
Коваль І. – 170
Коваль С. І. – 54
Ковальчук В. Б. – 85
Кованько В. В. – 35
Кожушко Л. Ф. – 76, 77
Козак Л. В. – 284, 289
Козинюк Л. Я. – 144
Козлюк О. А. – 100
Козяр В. О. – 19
Кондратюк А. І. – 143
Корейчук М. П. – 219
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Костильова Л. А. – 253
Костюченко О. М. – 117, 118
Кочкарьов Д. В. – 34
Кравець С. В. – 35, 36
Кравчук С. – 6
Кралюк П. М. – 67, 68, 245, 246,
283, 286, 288
Кривий М. В. – 116, 145
Кривов’язюк І. В. – 37
Криницька В. – 242
Крівцов В. В. – 23
Круліковський Б. Б. – 88
Крупка Н. А. – 259
Кужелєв М. О. – 71
Кузнецова Т. О. – 76
Кузнєцова Т. В. – 77
Кузьменко А. П. – 22
Кузьмінець М. П. – 45
Куницький С. О. – 82
Куцевська О. С. – 119
Куцюк Н. – 200
Л
Лагоднюк О. А. – 108
Лаповська С. Д. – 32
Лебедь О. О. – 38
Левандовська С. М. – 58
Лещик С. П. – 104
Лико Д.В. – 20
Лимич А. – 120, 201, 202, 204
Луківська Т. А. – 146
Лук'янчук О. П. – 35
Луцишина Л. І. – 213
Любецька Н. – 282
Любисток С. А. – 147
Люліч В. – 148
М
Мазаний В. – 122
Мазепа І. – 224, 225
Максименко С. Д. – 294, 295
Маланчук З. Р. – 19

Малашенко В. О. – 39
Малашенко Ю. А. – 89
Малигіна В. Д. – 86
Малиновська Н. – 189
Мартинюк Г. В. – 27
Мартинюк П. Й. – 24
Мартинюк П. М. – 261
Марченко В. – 215
Марчук І. В. – 5, 66
Марчук Н. В. – 66
Матвеєва О. – 222, 239, 240
Машта Н. О. – 81
Медвідь О.-К. – 149
Мельник І. – 150
Мельникова В. О. – 151
Метью Г. – 236
Мэтью Г. – 237
Микитин Т. М. – 112
Миколин С. – 152-158
Мисіна О. І. – 29
Мислінчук В. О. – 38
Михайлишин О. Л. – 4
Місникова Л. – 84
Мічуда О. Р. – 24
Монастирська Ю. – 306
Мошинський В. С. – 108, 262-278,
299-301
Мырза Ю. – 237
Н
Нагорна О. – 132
Науменко Ю. В. – 45
Немиро М. М. – 159
Нечидюк А. А. – 36
Николайчук Я. М. – 88
Нікітчук У. І. – 249
Німкович Р. С. – 41
Новак О.Ф. – 160
Нурсі С. – 238
Ньюелл Д. – 227
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О
Оборіна Т. В. – 98
Олексенко З. – 170
Олексін Ю. П. – 102, 103
Олійник О. О. – 79
Остапчук В. П. – 11
Островський М. – 215
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Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні :
монографія – 114
Пиво з абрикосів – 139
Пізнаючи Бога – 227
Плин життя –155
Погорина – 167
Погоринські міста в Х-ХІІІ ст. – 5
Поклоніння – 239
Покращення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних
умовах та ефективність технологій застосування добрив – 55
Полечу за кольором веселки – 190
Поліська Січ – 65
Полонь – 170
Послання до римлян – 220, 221
Правильний курс – 187
Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу України – 85
Промінь минулого сонця – 164
Про політику – 156
Провесінь-Осінь. Лінія розмежування – 194
Проектування складів бетонів – 33
Прокуратура Рівненської області. Справа «Іванечка» – 7
Проріст – 171
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Пророцтво та Плач Єремії – 223
Просто космос – 172
Психодіагностичний довідник – 247
Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового
розладу особистості – 251
Психологічне тестування – 249
Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових
комунікацій – 118
Психологія професійної самосвідомості студентів – 248
Психологія: реальність і перспективи – 294-296
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ – 250, 297
Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита) – 244
Реабілітовані історією. Рівненська обл. Кн. 6 – 6
Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення – 20
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди – 298
Рівне від А до Я – 10
Рівне Гранд фотосалон – 212
Рівненська українська гімназія (1923-1939 рр.): культурно-освітній
феномен на тлі доби – 97
Рівненській загальноосвітній школі № 13 – 45 років – 104
Рівненському музичному училищу Рівненського державного гуманітарного університету 60 років – 218
Родовід з чистого джерела : біогр. довід. родоводу Смиків-Жуковських
з с. Залав'я Рокитнів. р-ну Рівнен. обл. – 14
Розрахунок залізобетонних елементів і конструкцій за деформаційно-силовою моделлю – 43
Розрахунок залізобетонних елементів методом розрахункових опорів
залізобетону – 34
Сарни: історико-краєзнавчий нарис – 15
Свято-Троїцький храм (200 років від дня заснування) – 309
Село над Стублою. Розповіді про Сморжів – 12
Синівський храм Іоана Богослова – 241
Сільськогосподарська фітопатологія – 54
Сім кРоків – 136
Слово – 158
Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс – 119
Спеціальні шпонкові з'єднання – 39
Співай, моє місто – 219
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Спомин про любов чи її химера – 157
Старина – 143
Стежками долі – 185
Студентський вісник Національного університету водного господарства
та природокористування – 299-301
Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи – 107
Сучасні письменники Рівненщини – 120
Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні
та педагогічні стратегії – 302, 303
Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя
Сухомлинського – 91
Твори – 181
Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів
біології – 95
Теорія мистецтва – 210
Теорія обертових машин – 45
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень – 25
Теорія технічних систем – 36
Тетяна Лукашевич. Гобелен. Батик – 211
Техніка лабораторних робіт – 50
Технічна механіка – 44
Технологія видобутку поліметалів комбінованим способом – 46
Ты снишся черёмухой мне... – 193
Тлумачення. Послання до римлян – 220, 221
Транспортна статистика – 62
У пам'яті і в серці – 126
У пошуках Бога – 230
України вулкан клекоче – 162
Україно, підіймись з колін! – 217
Українська діаспора: проблеми дослідження – 68
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку – 304
Універсальна журналістика – 115
Управління стратегічними можливостями машинобудівних
підприємств – 37
Усмішкою витру сльозу – 124
Успадкування та популяризація історико-культурного надбання
Волинського Полісся – 8
Фантомний біль – 122
Фізична та колоїдна хімія – 29
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Фізичні основи комп'ютерно-інтегрованих інформаційних систем – 38
Фізична реабілітація в пульмонології – 61
Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры
Украины – 75
Формування професійної культури майбутніх документознавців
у вищих навчальних закладах – 93
Формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення – 77
Хімія для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 28
Ціна свободи – 137
Частує пам'ять хлібом – 128
Чеські могили в Рівному і поблизу нього – 9
Чорні черешні – 173
Щастя – смисл життя – 160
Ще тільки осінь – 196
Що таке на світі щастя? – 206
Я обираю мир – 144
Я тебе не покинув... – 138
Як не посади! – 182
Янголине мовчання – 129
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за видавництвами і видавцями
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Ассоль – 21, 22, 102, 103
А. Червінко – 52
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Волинські обереги – 1, 2, 8, 14, 30, 37, 59, 65, 71, 75, 82, 89, 91, 96, 101,
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214, 218, 219, 231, 253
Друк Волині – 115
Живе слово – 222-225, 227, 230, 234, 235, 239
М. Дятлик – 5, 15, 60, 97, 136, 144, 161, 173, 191, 220, 221, 226, 228, 229,
232, 233, 247, 260, 282
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МЕГУ ім. акад. Я. Дем’янчука – 250, 297
Мистецькі грані – 189
НУВГП – 16, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 31-33, 35, 38-41, 43-50, 54, 61, 62,
76-80, 86, 88, 90, 99, 108, 261-278, 298-301
НУ «Острозька академія» – 67, 68, 84, 85, 117, 180, 244-246, 248, 249,
251, 283-289
О. Зень – 4, 20, 25, 27, 34, 42, 51, 55, 63, 64, 66, 70, 81, 83, 87, 93-95, 100,
104-107, 109, 111-114, 119, 127-129, 133, 135, 138, 146, 152, 153, 158,
165, 170, 172, 186, 199, 200, 204, 205, 207, 209, 212, 215, 216, 218, 238,
243, 254, 256-258, 294, 302, 303
Овід – 11, 167, 194, 241
О. Харват – 211
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Джезва (м. Львів) – 150
Інформаційно-аналітичне агентство (м. Київ) – 74
Літопис УПА (м. Торонто (Канада), м. Львів) – 3
Волинська обласна друкарня (м. Луцьк) – 306
КВІЦ (м. Київ) – 309
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