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Здобутки рівненських видавців
Вийшов друком 15-ий випуск каталогу «Книга Рівненщини» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (далі –
РОУНБ). Він продовжує інформувати спільноту Рівненщини про
нові книги рівненських видавців і видавництв, котрі впродовж року
надійшли до РОУНБ.
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.
Цікавою для читачів буде інформація щодо кількості книг місцевих авторів (за назвами), що впродовж останніх п'яти років надійшли до РОУНБ: у 2013 р. – 303, у 2014 р. – 250, у 2015 р. – 292, у
2016 р. – 312, у 2017 р. – 333. За сухими цифрами можна наочно
побачити динаміку змін: після значного зменшення у 2014 році
видавці Рівненщини у 2016-2017 роках збільшили кількість виданих
книг місцевих авторів і перевершили здобутки 2013 року. 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 2013 р. – 72, у 2014 р. – 113, у
2015 р. – 104, у 2016 р. – 82, у 2017 р. – 99.
Представимо читачеві цифри надходження видань (за назвами) до
РОУНБ у 2017 році. Серед видавництв лідерами є «Волинські
обереги» – 59 (у 2016 році – 58) та Національний університет
водного господарства і природокористування – 43 (59). За ними:
Національний університет «Острозька академія» – 17 (20), РДГУ –
11 (15), «Живе слово» – 16 (9), Письменницька робітня «Оповідач»
– 4 (5). Наведемо також кількість книг (за назвами), що побачили
світ завдяки праці рівненських видавців: Олег Зень передав РОУНБ
57 книг (у 2016-му – 59), Микола Дятлик – 32 (21), Володимир
4

Лапсюк – 9 (5). Інші видавництва і видавці представлені в каталозі
1–6 назвами.
У галузевому аспекті кількість надходжень виглядає так: художня література, в т. ч. для дітей, – 66 (у 2016 р. – 70), книги
історичної тематики, в т. ч. історія краю – 22 (20), видання
релігійної, духовної тематики – 30 (27), техніка та сільське
господарство – 18 (20), культура, наука, освіта – 24 (20), фізична
культура і спорт – 8 (10), економіка – 14 (20), філологія,
літературознавство – 12 (15), мистецтво – 16 (22), політика,
політичні науки – 4 (2), природничі і фізико-математичні науки – 5 (7),
продовжувані видання – 37 (40).
Оцінюючи друковані видання, які надходять до РОУНБ,
зазначимо, що переважна більшість видавців і видавництв
дотримуються українських державних стандартів при оформленні
титульної сторінки, звороту титульної та вихідних даних на
останній сторінці книги. У книгах вказані видавництво, його
зареєстрована адреса та телефони, електронна пошта, вірно
оформлений бібліографічний опис. На щастя майже не трапляються
видання, де не вказані ані видавництво, ані друкарня.
Зауважимо також, що видання Рівненщини викликають неабияку
зацікавленість у читачів, їх неодноразово запитують земляки, які з
тих чи інших причин роз'їхалися по різних куточках країни та світу.
Згадаймо знакові видання 2017-го.
Знаний не лише на Рівненщині, але й в усій Україні письменникфілософ, проректор з наукової роботи Національного університету
«Острозька академія» Петро Кралюк цьогоріч презентував два своїх
нових романи «Справжній Мазепа» [312] і «Марево революції» [311].
В основі сюжету роману «Справжній Мазепа» – святкування в
провінційному містечку двох ювілеїв: Миколи Гоголя та
«українсько-шведського
союзу».
Автор
оселив
нащадків
гоголівських персонажів у сучасній психлікарні. Божевільний
Едічка пише роман «Гетьман», а молодий лікар-психіатр Левко (він
же – оповідач) контролює цей процес. Петро Кралюк обігрує не
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лише сюжети та епізоди «Тараса Бульби», «Вія», а й біографію
Гоголя, Пушкіна, Шевченка, Мазепи. Героями роману, як і в
гоголівських творах, стають сміх, гротеск, гра.
Історичне дослідження Петра Кралюка «Марево революції» буде
цікавим та пізнавальним не лише для студентів і науковців, бо в
книзі автор неупереджено, захоплююче та всебічно розкриває тему
революційних перетворень суспільного життя, з несподіваного
ракурсу показує минуле й сьогодення.
Книга «Каландайка. Історії Дикого Заходу України про бурштинові війни, кохання, зради і перемоги» (упорядник Ярослав
Щевич, видавець Роман Свинарчук) [134] неодмінно привабить
широке коло читачів. Колись західні туристичні путівники називали
Полісся «джунглями в серці Європи» за його непрохідні правічні
ліси, болота і щирість його людей. Нині цю частину України
згадують в новинах переважно як край, де нелегально добувають
бурштин. Це і перестрілки, і страйки, і протистояння, і затримання
корумпованих чиновників та прокурорів. Схоже Україна отримала
свій «Дикий Захід». Гостросюжетна книга буде цікавою читачам,
що прагнуть відкрити для себе новий «Бурштиновий Клондайк».
Зауважимо, що цьогоріч, як і в попередні періоди, рівненські
майстри слова не оминають своєю увагою найменших українців –
наших любих діток. Зокрема у видавництві Миколи Дятлика
вийшла книга «Ходить казочка Поліссям» [180] українського
письменника Романа Демчука. У ній подані чотири казки для дітей
«Казка-пісня про Полісся», «Ліс, їжак і неборак», «Примовка про
вовка» та «Заморочка від грибочка». Ця книга прикметна чудовими
ілюстраціями художниці Вікторії Дунаєвої.
Також у 2017 році доробок рівненських дитячих письменників
поповнився двома чудовими книгами Олени Медведєвої
«Рівненський буквар: краєзнавство для дітей і дорослих» [186] і
«Кольорові равлики» [185]. Перша книга допомагає юним
українцям мандрувати мальовничими куточками Рівненщини.
Видання допоможе розвинути не лише техніку читання дитини, а й
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збагатить її знаннями. Адже кожна літера містить у собі корисну,
лаконічно викладену інформацію про рідний край. Друге видання
знайомить юних читачів з дружелюбними, допитливими, милими,
іноді кумедними равликами, які стали героями цікавої
пригодницької історії, що оповідає про важливий символ міста
Рівного – його прапор.
У видавництві Олега Зеня вийшла книга «Good Morning, Cow!»
(«Доброго ранку, корівко!») Руслани Хомицької [191]. Навчальне
видання складається з розроблених автором уроків вивчення
англійської мови дітьми старшого дошкільного і молодшого
шкільного віку в ігровій формі. Життєвий успіх кожної дитини
залежить від правильно організованого процесу навчання та
знайомства з іноземною мовою в дитячому віці. Ця книга стане
гарним помічником у цій важливій справі.
Принагідно згадаємо започатковане 2003 року видання РОУНБ
«Інва.net» [266], що слугує передусім людям з інвалідністю.
Цьогоріч бюлетеню «Інва.net» виповнилося 15 років! Принагідно
вітаємо усіх дописувачів і бібліотекарів, які беруть участь у
формуванні і дизайні видання. Провідну роль у зборі, обробці та
редагуванні нарисів, уміщених до цього часопису, відіграє головний
бібліотекар, заслужений працівник культури України Раїса Щербан.
32-ге число тематично присвячене захворюванням суглобів, що, на
жаль, набули значного поширення на Рівненщині не в останню
чергу через аварію на ЧАЕС, неправильне харчування та
малорухомий спосіб життя сучасної людини. Серед іншого в
журналі опубліковано: цікаве інтерв’ю з керівником Рівненського
обласного центру артрології та відновного лікування ЦМЛ,
кандидатом медичних наук, заслуженим лікарем України Георгієм
Чеховичем; вказані правила харчування при артрозі та хворобах
опорно-рухової системи; описано реабілітаційну поїздку в Болгарію
групи незрячих дітей з батьками за міжнародною програмою
«Мамина школа»; розглянуто плідну роботу Рівненської обласної
служби зайнятості з працевлаштування інвалідів тощо.
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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 2017 року за номінаціями:
«Краща поетична збірка» – «Тобі Емоції Справжні» (Вікторія
Самчук, «Волинські обереги»); «Краще прозове видання» – «Фіалки
тюремних мурів: повіть про Кохання» (Зоя Дідич, видавець
Володимир Лапсюк); «Краще видання з мемуаристики» – «370 днів
у камуфляжі (записки артилериста)» (Петро Солтис, Національний
університет «Острозька академія»);
«Краще видання з
документалістики» – «Рівненська гімназія: 1839–1921. Історія.
Спогади. Документи» (упоряд. Віктор Луц, Ольга Морозова,
видавець Микола Дятлик); «Краще довідкове видання» –
«Волинський пом’янник» (Володимир Борщевич, «Рівненська
обласна друкарня»); «Краще видання для юнацтва та молоді» –
«Вікна» (Ірина Мельник, «Джезва»); «Краще видання для дітей» –
«Ельвіра в Країні Котів» (Анна Лимич, «Волинські обереги»);
«Краще історико-краєзнавче видання» – «Рівненська українська
гімназія (1923–1929 рр.) : культурно-освітній феномен на тлі доби»
(Валентина Доброчинська, видавець Микола Дятлик); «Кращий
літературний дебют» – «15 мільйонів хвилин» (Євген Франків,
«Мистецькі грані»); «Краща книга про місто, село чи селище на
Рівненщині» – «Дермань в новітній історії» (Юрій Галабурда,
видавець Микола Дятлик); «Краща книга місцевого автора, видана
за межами області» – «Караїми на Волині: штрихи до портрета
загадкового народу» (Володимир Шабаровський, «Твердиня»);
«Краще поліграфічне видання» – «Гобелен. Батик» (Тетяна
Лукашевич, видавець Олександр Харват); «Краще художнє
оформлення книги» – «Мура-гламура» (Анна Лимич, художник
Олена Андреєва, «Волинські обереги»); «До 100-річчя Української
революції 1917–1921 рр.» – «З поляками за Україну : наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної
Волині» (Руслана Давидюк, видавець Микола Дятлик); «До
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відзначення в Україні 500-річчя Реформації» – «Зерна пам’яті :
історія церкви євангельських християн-баптистів м. Рівного : з
нагоди 100-річчя» (упоряд. Любов Шевчук, видавець Микола
Дятлик). 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
ними можна в Рівненській обласній універсальній науковій
бібліотеці за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 6.
Олег Зень, редактор РОУНБ
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Історія становлення і здобутки
видавництва НУВГП
Редакційно-видавничий відділ НУВГП створений 1996 року.
Проте його діяльність розпочалася значно раніше…
Після переведення Київського інституту інженерів водного
господарства до Рівного (а було це далекого 1959 року) та
перейменування його в Український інститут інженерів водного
господарства, редакційно-видавничий відділ розпочинає свою
діяльність з виготовлення бланкової продукції на ротаторі, який
відразу було придбано для потреб інституту.
У 1963 році з’являється малоформатна офсетна машина, що
дозволяє розмножувати поліграфічну продукцію у великих об’ємах
та має високу швидкість друку. Фотоформи виготовлялись
електрографічним методом на машині «Ера». Придбання офсетної
машини «Ромайор» дозволило закладу випускати не лише бланкову
продукцію, а й навчально-методичну літературу, обсяг і тираж якої
щороку зростав.
Пізніше було придбано дротошвейну та паперорізальну машини,
пристрої для палітурних робіт, що значно розширило можливості
електрографічної друкувальної лабораторії. Тогочасна поліграфічна
база забезпечувала видання друкованої продукції для усіх
підрозділів УІІВГ. Понад 35 років лабораторію очолював
А. Я. Хриплюк.
Згодом електрографічна друкувальна лабораторія увійшла до
складу редакційно-видавничого відділу, який було створено 1996
року за ініціативи проректора з навчально-методичної та виховної
роботи В. В. Лутаєва.
Пізніше редакційно-видавничий відділ та друкувально-графічна
лабораторія Рівненського державного технічного університету з
метою поліпшення редакційно-видавничої діяльності на виконання
потреб і замовлень університету в поліграфічній продукції
відповідно до наказу № 42 від 10 лютого 2000 р. трансформувались
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у редакційно-видавничий центр. У 2013 році згідно з наказом
ректора університету № 32 від 23.01.2013 р. редакційно-видавничий
центр реорганізовано у редакційно-видавничий відділ, у якому
працюють висококваліфіковані та досвідчені фахівці.
2000 року університет отримав свідоцтво Державного комітету
інформаційної політики України як суб’єкт видавничої діяльності.
Нині редакційно-видавничий відділ НУВГП внесено до
Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції згідно зі свідоцтвом ДКІПУ РВ № 31 від
26.04.2005 р.
Технічну базу редакційно-видавничого відділу складає сучасна
комп’ютерна техніка, обладнання для якісного монохромного та
кольорового друку, машини та пристрої для післядрукарської
обробки.
Відділ здійснює весь спектр робіт з виготовлення поліграфічної
продукції:
•
набір тексту, створення ілюстрацій, таблиць, графіків,
діаграм, формул, схем;
•
верстку, технічне та літературне редагування, коректуру;
•
розробку дизайну ілюстрованої продукції;
•
друк оригінал-макетів, тиражування;
•
післядрукарську обробку (розрізування, сортування,
фальцювання, ламінування, зшивання, термосклеювання).
Понад 20 років підрозділ видає збірник наукових праць «Вісник
НУВГП». Це періодичне фахове наукове видання, яке виходить
чотири рази на рік за напрямами: технічні науки, економічні науки
та сільськогосподарські науки. У ньому друкуються наукові статті
провідних вчених України, теоретичні та практичні результати
досліджень.
Щороку задля забезпечення освітнього процесу сучасною
навчальною та науковою літературою, що відповідає вимогам часу
та підвищує якість і ефективність підготовки випускників,
університет проводить конкурс підручників, навчальних посібників
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та монографій на краще видання наукової та навчальної літератури
закладу за природничим, економічним, гуманітарним та технічним
напрямами. Автори-переможці конкурсу отримують право
впродовж п’яти років друкувати наступні свої видання за кошти
навчального закладу.
Відділ з кожним роком збільшує потужності та обсяги видання
друкованої продукції.
Так, у 2016–2017 навчальному році редакційно-видавничим
відділом підготовлено до друку і видано три підручники, 13
монографій, 21 навчальний посібник, 12 випусків збірників
наукових праць, 20 авторефератів дисертацій, два випуски
довідників для вступників.
Для забезпечення навчального процесу та адміністративногосподарської діяльності університету редакційно-видавничий
відділ виготовляє бланкову продукцію, роздатковий матеріал,
газети, журнали, сигнальні примірники книг (всього за 2017 рік
було виготовлено 200 тис. арк. чорно-білого друку формату А-4);
обкладинки та ілюстрації книг і журналів, грамоти, сертифікати,
посвідчення, візитки, вказівники, оголошення, рекламну та
представницьку продукцію повнокольорового друку (всього 24 тис.
арк. формату А4 за 2017 рік).
Щодо творчої складової нашої діяльності – маємо чим пишатися.
Ми розробили та впроваджуємо новий фірмовий стиль нашого
університету. Це логотип, герб, кольорова гама та інші елементи
оформлення, детально описані у брендбуку НУВГП. З ним можна
ознайомитись
на
сайті
НУВГП
за
посиланням
http://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/brendbuk .
Дипломи випускників, додатки, залікові книжки, журнали обліку
роботи, грамоти, сертифікати, офіційні листи та ін. – ця продукція
виготовляється у новому фірмовому стилі НУВГП відповідно до
правил брендбуку.
Та повернемось до наших видань.
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Виданням університету (окрім довідників та авторефератів)
присвоюється міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN).
Контрольні примірники видань відповідно до постанови КМУ
розсилаємо в Книжкову палату України, Державний комітет
телебачення і радіомовлення, Державну науково-технічну
бібліотеку, Національну бібліотеку імені В.І. Вернадського тощо.
Електронні версії усіх видань університету розміщені в
електронному архіві (цифровому репозиторії НУВГП) і знаходяться
у відкритому доступі за посиланням http://ep3.nuwm.edu.ua для усіх
користувачів. Зараз у цифровому репозиторії НУВГП розміщено
понад 600 книг, 2000 методичних вказівок авторефератів тощо,
серед яких левова частка – видання редакційно-видавничого
відділу.
Однією з новацій нашого університету є інтернет-магазин
«Комора», через який продаємо наші видання. За посиланням
http://sbu.nuwm.edu.ua користувач має змогу ознайомитись із
каталогом видань, анотаціями та зображеннями обкладинок книг,
що пропонуються для продажу. Також тут є інформація про
підготовлені до друку видання. Придбати книгу легко завдяки
простій формі замовлення.
Звісно, що в умовах ринкової економіки ми, як поліграфічний
підрозділ, надаємо платні послуги у сфері видавництва та поліграфії
фізичним та юридичним особам. Ми раді щорічному зростанню
кількості замовників та розширенню географії замовлень. Хоча про
прибутки не йдеться, та завдяки платним послугам нам вдається
скоротити витрати на обслуговування техніки і забезпечення
якісними витратними матеріалами. Так, у 2017 році за надані
видавничі та поліграфічні послуги фізичним та юридичним особам,
виготовлення дипломів випускникам, з урахуванням благодійних
внесків та продажу книг в Інтернет-магазині «Комора» університет
отримав 195 737 тис. грн.
Редакційно-видавничий відділ бере активну участь у виставках
та презентаціях. Упродовж 2001–2005 років відділ представляв свої
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видання на Міжнародній виставці «Книжковий сад» у Києві і був
нагороджений Дипломом за активну участь. За активне поповнення
бібліотечних фондів Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки відділ неодноразово був нагороджений почесними
грамотами обласних книжкових виставок, видавничих організацій
та поліграфічних підприємств Рівненщини.
У 2001 році на обласній виставці книжкових видань, видавничих
організацій та поліграфічних підприємств Рівненщини, присвяченій
10-річчю Незалежності України, відділ нагороджено почесною
грамотою за високоякісну працю.
Ми переконані, що видання та друк книг, журналів, газет
залишиться актуальним і необхідним суспільству ще довгий час.
Хоча існують у великій кількості електронні видання, паперові не
здадуть позицій. Адже так приємно взяти в руки бажане новеньке
паперове видання, яке щойно вийшло з друку, розгорнути його
цупкі сторінки зі свіжим запахом фарби і паперу та поринути у вир
інформації та подій…
Редакційно-видавничий відділ Національного університету
водного господарства та природокористування щиро дякує
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці за
багаторічну співпрацю та за честь розмістити цю публікацію на
шпальтах видання «Книга Рівненщини 2017».
Будемо раді співпраці з усіма, кому не байдужі висока цінність
книги, освіченість та інтелект нації.
Ростислав Кравчук,
начальник редакційно-видавничого відділу НУВГП
Наталія Пархомчук,
керівник сектору зв’язків із громадськістю НУВГП
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ОБЛАСТЬ У ЦІЛОМУ
Історія краю
1. Давидюк Р. Давидюки: дорога у триста років : генеалогія
Давидюків і Кокор / Р. Давидюк. – Рівне : [б. в.], 2017. – 488 с.
Цей твір через опитування, розмови зі старожилами та дослідження
архівів польської, російської та української держав складався сторінка за
сторінкою, вибудовуючи родовід Давидюків та Кокор із с. Бутейки
Сарненського району Рівненщини. Виношений у мріях, зібраний у пам’яті
та викладений на папері, сподіваємося, він стане азбукою для пізнання
нинішніх бутейських родів.

2. Денищук О. Розстріляні троянди // Shot roses / О. Денищук.
– Рівне : М. Дятлик, 2017. – 88 с.
До книги увійшли матеріали досліджень репресій комуністичної
радянської влади у 1939–1955 роках щодо жінок на теренах Рівненщини.
Автор займався цим питанням упродовж останніх 40 років. Використані
архівні матеріали, літературні дані, світлини Героїнь, спогади учасників
подій, очевидців, а також родичів ув’язнених і репресованих жінок. Для
широкого кола читачів.

3. Жакун М. Василь Романюта – людина слова та діла : біогр.
нарис / М. Жакун. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 116 с.
Автор книги розповідає про новатора сільськогосподарського
виробництва, педагога, сім’янина, головного інженера дослідного
господарства «Тучинське», що в Гощанському районі на Рівненщині.

4. Кобилянський М. Станція «Лось» : роман-хроніка / М. Кобилянський. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 80 с.
У книзі описується історія родини Кобилянських, яка мешкала в
містечку Рафалівка Волинської губернії (нині Рівненської області),
відомому з 1647 року. На торги в Рафалівку на початку ХХ століття
приїжджали з Луцька і Колок, Пінська і Степаня, Дубровиці і
Чорторийська, Володимирця і Городця, гості з Варшави. Побіжно видання
розповідає про розвиток на теренах історичної Волині залізничного
транспорту. Книга буде цікавою для краєзнавців, поціновувачів історії та
географії.

5. Ковальчук О. О. Головчиці : від давнини до сьогодення /
О. О. Ковальчук, В. Є. Федорук. – Рівне : Овід, 2016. – 204 с. : іл.
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Книга про історію маленького села Головчиці, що в Млинівському районі Рівненської області, про його радісні й трагічні сторінки, про його
минуле та сьогодення.

6. Куц А. В. Тарас Бульба-Боровець засновник і організатор
УПА : документ. нарис / А. В. Куц. – Рівне : В. Лапсюк, 2017. – 56 с.
Багаторічна дослідниця життя і діяльності Тараса Бульби-Боровця Алла
Володимирівна Куц пропонує читачам власне бачення повстанського руху
знаменитого поліського отамана.

7. Марчук І. Українське державництво в образотворчому
мистецтві на прикладі творчості Ніла Хасевича :
просвітницький матеріал Всеукраїнського форуму Міністерства
молоді та спорту України, спрямованого на утвердження
національно-патріотичної свідомості / І. Марчук, Н. Марчук. –
Рівне : [б. в.], 2016. – 26 с. : іл.
У виданні в доступній манері автори розповідають про Ніла Хасевича –
видатного українського митця, патріота, який усе життя боровся за
незалежність нашої держави проти окупантів – гітлерівських нацистів та
сталінських комуністів. Розповідається також про село Дюксин на
Волинському Поліссі, де народився художник, про роки його навчання у
Варшавській академії мистецтв на відділах малярства і графіки, про
здобутки місцевих просвітян, важку багаторічну працю митця в криївці
поблизу села Сухівці Рівненського району Рівненської області.

8. Мельничук А. Г. Історія України. Гощанський район на
уроках історії : підруч. для 5–11 кл. ЗОШ / А. Г. Мельничук. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 142 с.
У посібнику викладено матеріал регіональної історії окремо взятого
Гощанського району Рівненської області для вивчення тем, що стосуються
історії у відповідності до навчальних програм для загальноосвітніх
навчальних закладів.

9. Реабілітовані історією. Рівненська обл. Кн. 7 / редкол. тому:
М. М. Драганчук (співголова), О. В. Муляренко (співголова),
А. А. Жив’юк (відпов. секр.) [та ін.] ; кер. кол. упоряд.:
А. А. Жив’юк. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 680 с.
Книга сьома видання «Реабілітовані історією. Рівненська область»
містить анотовані біографічні довідки 2618 осіб, які зазнали політичних
репресій радянського тоталітарного режиму, а згодом були реабілітовані,
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чиї прізвища починаються на букви О і П. Видання також містить спогади
жертв політичних репресій та низку документів, що ілюструють радянську
репресивну політику на Рівненщині (тюремне ув’язнення, вислання на
спецпоселення, проведення чекістсько-військових спецоперацій тощо).
Див також №№ 124, 144, 156, 162–164, 237, 242, 268, 283, 316, 318.

Місто Рівне
10. Бердз Д. Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках,
листопад 1941 р. / Д. Бердз ; пер. з англ. Д. Аладька. – Рівне :
Волин. обереги, 2017. – 168 с.
У науковому виданні розповідається про трагічну сторінку Другої
світової війни – розстріл у Рівному близько 23 500 євреїв 7–9 листопада
1941 року. Масове вбивство євреїв у Рівному називають «другим Бабиним
Яром», воно було однією з подібних, організованих нацистами,
великомасштабних антиєврейських операцій, що відбувались у радянській
зоні окупації в першу осінь і зиму Другої світової війни на Сході. Книга
буде цікавою для істориків, краєзнавців, дослідників краю.

11. Гон М. Місто пам’яті – місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного : монографія / М. Гон, П. Долганов,
Н. Івчик. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 232 с.
У монографії висвітлено сутність символічного простору, вплив
політики пам’яті на формування меморіального ландшафту міст. На основі
сучасних теоретичних підходів розкрито процес формування
меморіального простору Рівного з часу здобуття Україною незалежності,
вплив на нього декомунізації, а також проаналізовано меморіальний
ландшафт міста в гендерному аспекті. Книга адресована історикам,
політикам, соціологам, а також широкому колу читачів, які осмислюють
суспільно-політичні процеси в Україні.
Див також № 326.

Райони
12. Археологічні зошити з Пересопниці. V : зб. ст. учасн.
V наук.-археол. симп. «Літопис. місця давньорус. держави»,
[с. Пересопниця], 5–6 лип. 2017 р. / уклад. М. Федоришин. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 132 с. : іл.
У книзі представлені наукові статті, що розповідають про дослідження
літописних поселень Давньої Русі – Києва, Пересопниці, літописного
Бужська, Локачина, Іван-города, Галича. Крім того в окремих статтях
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розповідається про палеометалеві вироби доби бронзи та житла литовської
доби у межиріччі Стиру і Горині.

13. Бонек Ї. Гульча Чеська на Волині. Опис життя в 1870–1947
роках / Ї. Бонек, Д. Манова, В. Старек ; пер. з чес. В. Шляховий. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 216 с.
Видання – переклад з чеської про переселення чехів на Волинь, а саме в
Гульчу (нині – Гільча Друга Здолбунівського району Рівненської області)
та навколишні села наприкінці XIX століття. У книзі зібрано багато
цікавих фактів про те, що нового принесли чехи на землі України – свою
культуру, письменство, нову технологію обробітку землі і ведення
домашнього господарства. Ця інформація може зацікавити насамперед
жителів с. Гільча Друга, істориків, краєзнавців, а також широке коло
читачів, які хочуть більше знати про свій рідний край.

14. Бородинська Л. Осібно, але воєдино. 100-річчя церкви
євангельських християн-баптистів с. Посників на Рівненщині /
Л. Бородинська. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 296 с.
У книзі висвітлено історію однієї з найдавніших пізньопротестантських
громад волинського регіону. Громада ЄХБ с. Посників має багатий,
різноплановий і непростий розвиток, цінний духовними, суспільними та
людськими надбаннями. Спогади, світлини, особисті і церковні документи
ілюструють діяльність релігійної спільноти. Для дослідників, краєзнавців,
усіх, хто цікавиться історією релігії та церкви.

15. Демидівщина туристична : буклет / Демидів. райдержадмін. ; Демидів. райрада. – [Б. м., б. в.], 2017. – 16 с.
Видання вміщує цікаву інформацію щодо археологічних артефактів,
найдавніших храмів, пам’яток, цікавих місць та туристичних маршрутів на
території Демидівського району Рівненської області. Для туристів,
працівників туристичного бізнесу, краєзнавців та дослідників історії краю.

16. Геніш О. Історія протестантизму на Дубенщині : До 500-річчя
Реформації / О. Геніш. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 240 с.
Видання присвячене історії розвитку протестантизму на Дубенщині.
Книга містить систематизований історичний матеріал, розпочинаючи від
періоду Європейської Реформації і закінчуючи сьогоденням. На сторінках
видання вперше опубліковані та представлені у загальному духовноісторичному контексті Волині, зокрема Рівненщини, десятки архівних
документів, публікацій, спогадів свідків тих часів. Книга буде корисною
усім, хто цікавиться історією і релігійним розвитком українських спільнот,
а особливо – історією конфесійних взаємозв’язків.
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17. Остапук В. П. Здолбунівщина – земля Волинська. Ч. 2 :
від кінця XVIII століття до початку Першої світової війни /
В. П. Остапук. – Рівне : Овід, 2016. – 272 с. : іл.
Книга присвячена дослідженню минувшини Здолбунівщини, як
складової частини Волинської губернії, від другого поділу Речі Посполитої
у 1793 році до початку Першої світової війни (1914). Книга зацікавить
краєзнавців, освітян, любителів минувшини, усіх, хто цікавиться історією
рідного краю.

18. Лозін А. Моя родина: генеалогічне дослідження / А. Лозін.
– Рівне : М. Дятлик, 2017. – 156 с. ; іл.
Видання вміщує генеалогічні схеми, інформаційні матеріали про членів
родини Андрія Лозіна, авторські нариси про діда (Н. Є. Борцова), бабусю
та батьків. Доповнюють збірник різноманітні світлини та схеми. Книга
адресована усім небайдужим до історії своєї родини та малої батьківщини.

19. Мозоль В. ОУН на теренах села Крупов’є. Ч. 1 / В. Мозоль.
– Рівне : Волин. обереги, 2016. – 296 с.
Матеріал, вміщений у книзі, опрацьований на підставі архівних
документів Дубровицького РВ НКВС та МДБ, що зберігаються в архіві
УСБУ в Рівненській області, ДАРО, а також спогадів учасників подій,
свідків та родичів тих, хто боровся за незалежну Україну протягом 1939–
1955 рр. на теренах села Крупов’є Дубровицького району Рівненської
області. Видання стане в нагоді всім, кого цікавить історія рідного краю.

20. ОУН-УПА на теренах Дубровиччини. Ч. 1 / упоряд. В. Р. Мозоль. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 432 с.
Матеріал, вміщений у книзі, опрацьований та впорядкований
Володимиром Мозолем на підставі архівних документів Дубровицького
РВ НКВС та кримінальних справ НКВС-МДБ 1944–1947 рр., а також
архіву УСБУ в Рівненській області та ДАРО, спогадів родичів тих, хто
боровся за незалежну Україну в 1939–1955 рр. на теренах Дубровиччини.

21. Прадавня батьківська земля – село Кунин / уклад. Т. Павлюк. – Рівне : О. Зень, 2017. – 48 с. : іл.
Історико-краєзнавче видання систематизує інформацію про село Кунин
Здолбунівського району на основі аналізу історичних фактів, архівних
джерел та спогадів старожилів. У книзі вміщено основні дані про Кунин,
представлено історичну довідку, герб та прапор села, здійснено опис
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легенд про походження назви села Кунин, переказів про часи татарських
набігів і козацької звитяги. Висвітлено також архітектурні пам’ятки,
духовну спадщину та місця слави, зібрано мапи, пісні про Кунин та вірші,
приурочені до 530-ої річниці від першої письмової згадки про село. Книга
розрахована на широке коло читачів.

22. Сидорук В. Мій храм : сторінки історії Свято-Воскресенської парафії с. Бригадирівка Радивилівського благочиння Рівненської єпархії УПЦ КП : до 140-річного ювілею / В. Сидорук.
– Рівне : Волин. обереги, 2017. – 48 с.
Видання подає історичну довідку про с. Бригадирівку Радивилівського
району Рівненської області, його мешканців, історію православної
парафіяльної громади. Серед інших подана коротка біографія мешканця
села Івана Сови, який загинув у вересні 2014 року в бою з російськими
окупантами неподалік Луганська.

23. Спогади мешканців села Варковичі та інших місцин про
1920–1960 роки / упоряд.: А. Лозін, В. Бондарук, В. Данильчук
(Писцьо). – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 188 с.
Видання включає спогади жителів села Варковичі Дубенського району
Рівненської області та інших населених пунктів, зібрані учнями
Варковицької школи. Усноісторичні свідчення відображають повсякдення
сільського населення впродовж 20-их – 60-их рр. ХХ ст. Доповнюють
збірник світлини оповідачів та матеріали «Погосподарських книг» за
1950–52 рр. по с. Варковичі з короткими, поданими дослівно відомостями
про місцевих мешканців. Книга адресована не лише варківчанам, але й
учням, студентам, науковцям, краєзнавцям та усім, небайдужим до
минулого рідного краю.

24. Успадкування та популяризація історико-культурного
надбання Волинського Полісся : матеріали наук.-практ. конф. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 54 с.
Збірник наукових робіт описує: історію с. Вараш; дослідження подій у
селі Вовчецьк Волинської області під час Другої світової війни; польські
освітні заклади у міжвоєнний період; діяльність Товариства «Просвіта» на
Рівненщині; хрести, як обереги сакрального мистецтва.

25. Ярмолюк Л. Ціна віри та свободи : докум.-іст., біогр. нарис
/ Л. Ярмолюк. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 128 с. : іл.
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У книзі через призму однієї родини з Великої Волині автор висвітлила
ціну віри, волі та свободи у боротьбі за незалежність рідної держави, її
церкви; роль української інтелігенції, духовенства, простих громадян у
національно-визвольній боротьбі нашого народу та закликала не забувати
про потужні репресії ХХ століття, котрі комуністична імперська влада
чинила проти українського народу. Для істориків, краєзнавців,
релігієзнавців, студентів вишів та широкого загалу читачів.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Людина та навколишнє середовище. Охорона довкілля
26. Довкілля Рівненщини за 2016 рік : доповідь про стан
навколишнього природного середовища в Рівненській області у
2016 році / ред. І. П. Худоба. – Рівне : [Б. в.], 2017. – 280 с.
Основною характерною рисою доповіді є висвітлення не лише
екологічних питань, а й проблем соціально-економічного розвитку
області загалом, що виходять далеко за рамки діяльності департаменту
екології та природних ресурсів Рівненської ОДА, але які безпосередньо
впливають на стан довкілля Рівненщини. На сьогодні доповідь є
єдиним офіційним докуметом, в якому максимально можливо
узагальнюється інформація про стан довкілля у взаємозв'язку з усіма
факторами соціально-економічного розвитку області.
27. Комов О. Д. Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років
потому / О. Д. Комов, І. В. Гущук. – Рівне ; Острог : Р. Свинарчук,
2016. – 128 с. : іл.
У виданні автори доступно розповідають про радіацію, її вплив на
людину, природний та штучний радіаційний фон, глобальні опади та
формування дозових навантажень на населення за рахунок випробовувань
ядерної зброї, специфіку ґрунтів Рівненського Полісся. Вивчається
негативний вплив аварії на ЧАЕС, дана оцінка стану радіаційного
забруднення довкілля та доз опромінення населення Рівненського Полісся.
Для науковців, викладачів і студентів вишів, представників виконавчої
влади та місцевого самоврядування, НУО у сфері охорони довкілля та
громадського здоров’я.

28. Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології) : навч. посіб. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, І. М. Борщевська [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 273 с.
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У навчальному посібнику викладено методи та методики досліджень з
екології, наведено короткий теоретичний опис до кожної лабораторної
роботи, методику її проведення, необхідні прилади та обладнання.
Посібник призначено для студентів напряму підготовки «Екологія».

29. Мельник В. Базальтовий край / В. Мельник. – Костопіль :
Овід, 2017. – 84 с. : іл.
У книзі розповідається про цікавий геологічний феномен Рівненського
краю – «Базальтові стовпи», розкривається таємниця синього каменю,
подається історія вивчення базальтів Волинського Полісся. Також
пропонується започаткувати Український геологічний парк – за невеликих
капіталовкладень це місце стало б меккою для українських і зарубіжних
туристів. Для широкого кола читачів.

30. Підготовка води на пінополістирольних фільтрах : монографія / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, А. М. Орлова [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2017. – 175 с. : іл.
В монографії розглядаються питання очищення природних вод від
завислих речовин, кольоровості, заліза за технологічними схемами з
пінополістирольними фільтрами при підготовці води для господарськопитного водопостачання. Для інженерно-технічних працівників проектних,
будівельних і експлуатаційних ороганізацій комунального господарства,
аспірантів та студентів.

31. Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський»:
еколого-економічні передумови раціонального природокористування : монографія / Т. М. Микитин, В. О. Володимирець,
Б. М. Берташ [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 248 с.
У монографії висвітлені питання розробки стратегії раціонального
природокористування природно-заповідних територій, регіональних
ландшафтних парків, зокрема парку «Надслучанський». Приведено його
детальну характеристику, запропоновано заходи, що покращують охорону
території та збільшують фінансування установ природно-заповідного
фонду. Робота стане в нагоді фахівцям регіонального управління,
аспірантам, магістрантам, студентам вишів спеціальностей «Екологія»,
«Менеджмент», «Лісове і садово-паркове господарство».

32. Торфово-земельний ресурс північно-західного регіону
України : монографія / С. Т. Вознюк, В. С. Мошинський,
М. О. Клименко [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 117 с.
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На підставі унікальних результатів багаторічних досліджень учених
зроблено висновки щодо умов і факторів формування органогенних
відкладів і надроморфних ґрунтів ПЗР України. Детально розглянуто
основні властивості і режими поживних речовин з метою врахування та
встановлення основних напрямів використання торфових земель.
Особливу увагу приділено основним функціям торгових ґрунтів і шляхам
їхнього окультурювання. Для викладачів, науковців та студентів.

33. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2015 р. / ред. І. П. Худоба. –
Житомир : Полісся, 2016. – 312 с.
Доповідь про стан навколишнього середовища на Рівненщині в 2015
році підготовлена департаментом екології та природних ресурсів
Рівненської облдержадміністрації відповідно до вимог закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища». Матеріали
доповіді рекомендуються для використання місцевими органами
державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
науковими та освітніми закладами, підприємствами, установами та
громадськими організаціями.
Див. також №№ 41, 269.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Фізика
34. Фізичний лабораторний практикум : навч. посіб. / Д. І. Вадець, В. І. Гаращенко, О. В. Гаращенко, О. Я. Романів. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 176 с.
У фізичному лабораторному практикумі наведено зразки оформлення
письмових звітів про виконання студентами лабораторних робіт у випадку
повного і скороченого варіантів обрахунку значень фізичної величини.
Практикум дасть можливість заощадити час студента, краще підготуватися
до захисту звітів. Навчальний посібник призначено для студентів усіх
інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Математика. Механіка
35. Бомба А. Я. Методи теорії збурень прогнозування процесів
тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах : монографія / А. Я. Бомба, І. М. Присяжнюк, О. В. Присяжнюк. – Рівне : О. Зень, 2017. – 291 с.
Монографію присвячено математичному моделюванню процесів
конвективно-дифузійного масоперенесення з врахуванням масообміну та
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температурного режиму в пористих і мікропористих середовищах та
розвитку методів теорії збурень розв’язання відповідних нелінійних
сингулярно збурених задач. Для спеціалістів з обчислювальної
математики, інженерів, аспірантів, дипломників.

36. Власюк А. П. Математичне моделювання консолідації та
фільтраційного руйнування ґрунтів в основах гідротехнічних та
енергетичних споруд : монографія / А. П. Власюк, П. М. Мартинюк, Н. В. Медвідь. – Рівне : НУВГП, 2017. – 423 с.
У монографії досліджено процеси фільтраційної консолідації та
фільтраційного руйнування ґрунтів в основах гідротехнічних та
енергетичних споруд. Побудовано математичні моделі даних процесів за
допомогою чисельних методів. Експерименти засвідчили важливість
дослідження питання фільтраційного руйнування ґрунтів. Для наукових
працівників, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться
математичним моделювання складних процесів підземної гідромеханіки.

37. Задачі математичних олімпіад 2014–2015 н. р. / упоряд.:
А. Я. Бомба, К. М. Малаш. – Рівне : РДГУ, 2016. – 148 с.
Зібрано завдання, що пропонувалися на учнівських олімпіадах різного
рівня (обласних, всеукраїнських та міжнародних) у 2014–2015 н. р.
Посібник покликаний допомогти вчителю у проведенні позаурочної
роботи з учнями, які бажають поглиблено вивчати математику. Буде
корисним учням, студентам, учителям ЗОШ.

38. Шроль Т. С. Пакети математичних програм у професійній
підготовці майбутніх учителів математики : навч.-метод. посіб. /
Т. С. Шроль. – Рівне : О. Зень, 2017. – 284 с.
У навчально-методичному посібнику розкрито основи практичної
роботи в системах Mathcad, Maple, SMath Studio Desctop. Розглянуто
особливості роботи в хмарно-орієнтованих та мобільних математичних
системах. Подані приклади і зразки розв’язання задач з курсу елементарної
та вищої математики. Посібник призначений для студентів, викладачів та
вчителів математичних і комп’ютерних дисциплін.
Див. також №№ 93, 265.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
39. Клименко М. О. Біоіндикація стану гідроекосистем за
морфологічними та цитогенетичними характеристиками гомео24

стазу риб : монографія / М. О. Клименко, О. О. Бєдункова ; Нац.
ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП,
2017. – 302 с.
У монографії представлено результати дослідження «відгуку»
представників іхтіофауни на комбінації гідрохімічних параметрів річкових
гідроекосистем в межах Рівненської області, що зумовлюються низкою
природних та антропогенних чинників. Робота адресована студентам і
викладачам вишів, аспірантам і науковим співробітникам, фахівцям
водного і рибного господарства, охорони природи.

40. Марцинковський В. П. Анатомія людини : навч.-метод.
матеріали для виконання самост. роботи студентів / В. П. Марцинковський, О. О. Галай. – Рівне : О. Зень, 2017. – 123 с.
Посібник містить навчально-методичні матеріали до виконання
самостійної роботи з дисципліни «Анатомія людини»: питання та завдання
для самостійного опанування навчального матеріалу і підсумкового
контролю знань відповідно до Болонської системи. Для студентів вишів
спеціальності 091 «Біологія».

41. Панек Й. Вишнева гора на Волині / Й. Панек ; пер. з пол.
О. Кротік, з латини – В. Володимирець ; наук. ред. В. Володимирець, О. Сауш. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 16 с.
Видання – український переклад наукової праці талановитого, але
маловідомого дослідника Волині першої половини ХХ ст., нашого
земляка, польського та чеського ботаніка Йозефа Панека. У цій праці
автор уперше наводить детальний опис рослинного покриву Вишневої
гори – унікальної пам’ятки природи, що нині охороняється як ботанічний
заказник загальнодержавного значення «Вишнева гора» (Рівненський
район Рівненської області).
Див. також № 269.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
42. Бабич Є. М. Зчеплення з бетоном арматури серпоподібного
профілю та її анкерування в згинальних залізобетонних
елементах : монографія / Є. М. Бабич, В. Є. Бабич, О. Є. Поляновська. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 160 с.
Наведені нові експериментальні дані щодо зчеплення з бетоном
арматури серпоподібного профілю. Для інженерно-технічних та наукових
працівників, докторантів, аспірантів та студентів будівельних
спеціальностей.
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43. Бабич Є. М. Розрахунок і конструювання залізобетонних
балок: навч. посіб. / Є. М. Бабич, В. Є. Бабич. – Вид. 2. – Рівне :
НУВГП, 2017. – 160 с.
Наведені нові експериментальні дані щодо зчеплення з бетоном
арматури серпоподібного профілю. Рекомендовано для інженернотехнічних та наукових працівників, докторантів, аспірантів та студентів
будівельних спеціальностей.

44. Борисюк О. П. Робота підсилених за похилими перерізами
згинальних залізобетонних елементів та вдосконалення
методики розрахунку для їх безпечної експлуатації при дії
малоциклового навантаження : монографія / О. П. Борисюк,
С. В. Мельник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 141 с.
Висвітлено нові результати експериментальних досліджень та
встановлено особливості напружено-деформованого стану похилих
перерізів згинальних залізобетонних елементів. Для інженерно-технічних
працівників будівельних проектних і виробничих організацій, наукових
працівників, студентів та аспірантів.

45. Енергетичні альтернативи та технологічні аспекти торфу :
монографія / В. А. Стріха, С. О. Жуков, Л. В. Мельник [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2017. – 292 с.
Монографія містить загальні відомості про фактори навколишнього
середовища, які впливають на торфоутворення. Тут представлено
особливості гідросистем, основні види торфу та устрій більшості типів
торфовидобувної та торфопереробної техніки. Для студентів гірничих
спеціальностей вищих закладів освіти.

46. Ефективні технології бетонів та розчинів із застосуванням
техногенної сировини : монографія / Л. Й. Дворкін, В. В. Житковський, В. В. Марчук [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 424 с.
У монографії приводяться результати досліджень ефективних бетонів
на основі композиційних та малоклінкерних цементів, модифікованих
розчинів на основі золо- та шлаковмісних будівельних сумішей. Наведені
методики проектування складів бетонів та розчинів із заданими
властивостями. Для спеціалістів будівельної галузі, науковців, студентів
вишів відповідного профілю.

47. Кочкарьов Д. В. Розрахунок залізобетонних елементів
методом розрахункових опорів залізобетону : рекомендації /
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Д. В. Кочкарьов, В. І. Бабич. – Рівне : О. Зень, 2017. – 216 с. :
іл. 29, таб. 41, бібліогр. 9.
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. Внесені пропозиції з
раціонального проектування загальних елементів і запропоновано
модифікований метод розрахункових опорів залізобетону. Для науковців
та інженерно-технічних працівників проектних і будівельних організацій,
аспірантів та студентів будівельних спеціальностей.

48. Кузло Н. М. English for civil engineering students : навч.
посіб. / Н. М. Кузло. – Рівне : НУВГП, 2017. – 166 с.
Навчальний посібник з англійської мови професійного спрямування
містить навчальний матеріал та комплекси вправ для формування
англомовної лінгвістичної компетенції майбутніх інженерів-будівельників.
Книга буде корисною також всім, хто хоче підвищити свою англомовну
лінгвістичну компетенцію в будівництві на базі ескізного робочого
будівельного
проекту.
Для
студентів,
викладачів,
науковців,
будівельників-практиків, які планують працювати в англомовних країнах.

49. Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд : навч.
посіб. / М. М. Хлапук, О. Є. Щодро, О. М. Ніколайчук
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 105 с.
Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд підготовлено відповідно до чинної програми з вивчення навчальної дисципліни
«Гідротехнічні споруди». Тут висвітлено основи лабораторних досліджень
гідротехнічних споруд, статистичну обробку результатів експериментів.
Подано лабораторні роботи для дослідження напірної та безнапірної
фільтрації на моделях за допомогою приладу ЕГДА. Призначено для
студентів, що навчаються за спеціальностями водного спрямування.

50. Лебедь О. О. Біологічна та медична механіка : навч. посіб. /
О. О. Лебедь, В. І. Гаращенко, І. М. Григус. – Рівне : НУВГП,
2016. – 184 с.
Навчальний посібник призначено для вивчення механіки живих
організмів, методик та приладів визначення їхніх фізичних та медичних
характеристик на основі сучасних фізичних та біологічних методів
діагностики. Використано зручний для засвоєння порядок викладення
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матеріалу: спочатку детальне пояснення явища, що вивчається, а потім
його біологічне і медичне застосування. Для студентів і аспірантів
технічних вишів, які вивчають біологічну та медичну фізику. Навчальний
посібник може бути корисним для студентів медичних вишів.

51. Маланчук З. Р. Спеціальні технології видобутку корисних
копалин : навч. посіб. / З. Р. Маланчук, Є. З. Маланчук,
В. Я. Корнієнко. – Рівне : НУВГП, 2017. – 266 с.
Розглянуто основні геотехнологічні та гідромеханічні методи видобутку
корисних копалин. Зміст навчального посібника відповідає освітньопрофесійній програмі підготовки магістрів за напрямом «Гірництво».
Рекомендовано для студентів гірничого профілю, науково-педагогічних і
технічних працівників.

52. Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами : монографія / Б. М. Гевко,
О. М. Кондратюк, О. Л. Ляшук [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2017. –
136 с.
У монографії наведені нові шляхи підвищення ефективності вібраційновідцентрового оброблення деталей вільними абразивами, методи їх
теоретичних та експериментальних досліджень, пристрої для його
здійснення. Монографія корисна для бакалаврів напряму 6.090501
«Машинобудування», спеціалістів, магістрів та інших технічних і
наукових працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією
нової техніки.

53. Романюк В. В. Несуча здатність перфорованих прогонів
Z-подібного профілю за косого згину : монографія / В. В. Романюк, В. Б. Василенко, В. В. Супрунюк. – Рівне : НУВГП, 2017. –
206 с.
Наведено нові результати теоретично-експериментальних досліджень та
встановлено особливості роботи перфорованих елементів Z-подібного
профілю за косого згину. Розроблено методику розрахунку несучої
здатності таких елементів за граничними станами. Для працівників
будівельних і проектних організацій, наукових працівників, студентів та
аспірантів.
Див. також №№ 90, 114, 269, 289, 290.
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СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
54. Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дерново-слабопідзолистому ґрунті
: монографія / М. Й. Шевчук, Н. С. Ковальчук, Т. М. Колесник
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 183 с.
У монографії відображені теоретичні основи біологізації систем
удобрення сільськогосподарських культур. Здійснено аналіз агрохімічної
ефективності біологізованої системи удобрення сільськогосподарських
культур на дерново-слабопідзолистих ґрунтах в умовах зони Західного
Полісся. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів,
студентів вишів, спеціалістів сільського господарства.

55. Кожушко Л. Ф. Управління інвестиційним потенціалом
підприємств аграрного виробництва на осушуваних землях :
монографія / Л. Ф. Кожушко, А. С. Щербакова. – Рівне :
Р. Свинарчук, 2016. – 222 с.
У монографії розроблено науково-методичний підхід до формування і
оцінювання
інвестиційного
потенціалу
підприємств
аграрного
виробництва на осушуваних землях на основі інтегрованого
інвестиційного потенціалу, положень управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств та на синергетичних принципах.
Розроблено організаційний інструментарій спільного управління роботою
підприємств, що господарюють на осушуваних землях. Монографію
рекомендовано широкому загалу фахівців у галузі природокористування,
викладачам, аспірантам і студентам.

56. Прищепа А. М. Оцінка стану агросфери сільських
населених пунктів за показниками сталого розвитку :
монографія / А. М. Прищепа, О. М. Клименко, Л. В. Клименко.
– Рівне : НУВГП, 2017. – 209 с.
Монографія присвячена оцінюванню агросфери сільських населених
пунктів за показниками сталого розвитку. Представлені результати
дослідження агросфери Рокитнівського району за показниками соціальної,
економічної та екологічної систем, оцінені рівні впливу забруднення на
здоров’я населення. Для фахівців, науковців, студентів вишів екологічного
профілю.
Див. також №№ 253, 260, 269.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
57. Галай О. О. Фізіологія рухової активності : навч. посіб. /
О. О. Галай. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 216 с.
У посібнику висвітлено основні теоретичні положення фізіології
рухової активності. Детально розкрито сутністю м’язового скорочення,
роль нервової системи в регуляції рухів. Подано класифікацію фізичних
вправ. Охарактеризовано основні стани організму під час спортивної
діяльності. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності
227 «Фізична терапія, ерготерапія» вишів, фізичних терапевтів, тренерів,
учителів фізкультури, аспірантів і викладачів вишів.

58. Григус І. М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навч.
посіб. / І. М. Григус. – Рівне : НУВГП, 2017. – 242 с.
Підготовлений навчальний посібник покликаний допомогти фахівцям із
фізичної терапії при діагностиці та проведенні фізичної реабілітації
пацієнтів у разі наявності різних захворювань організму. У ньому
систематизовано викладення навчальної дисципліни, теоретичний матеріал
та використану літературу. Рекомендований студентам вишів, викладачам
і практичним працівникам реабілітаційного профілю.

СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Історія. Історичні науки
59. Бернацький В. Р. Антирелігійна політика більшовиків на
Волині-Житомирщині у 1920–1930-х рр. : монографія / В. Р. Бернацький, С. І. Жилюк, В. М. Шеретюк. – Рівне : О. Зень, 2017. –
260 с.
У монографії на основі широкого кола джерел, передусім архівних
документів, відображено основні напрями, форми і методи антирелігійної
політики більшовиків на Волині-Житомирщині в 1920–1930-х рр.,
досліджено етноконфесійну структуру та суспільно-релігійні настрої
населення краю.

60. Давидюк Р. Українська політична еміграція в Польщі:
склад, структура, громадсько-політичні практики на території
Волинського воєводства : монографія / Р. Давидюк. – Львів ;
Рівне : М. Дятлик, 2016. – 704 с.
У монографії комплексно досліджено діяльність міжвоєнної української
політичної еміграції в Польщі та її адаптацію до західноукраїнського
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соціуму. Розглянуто ідеологію, склад, структуру еміграції, спроби її
самоорганізації та громадсько-політичні практики у Волинському
воєводстві. Для науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто
цікавиться новітньою історією Польщі та України.

61. Дем’янов В. Таємниці історії України / В. Дем’янов. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 80 с.
У пропонованому виданні читачу подається нове бачення Української
історії, що представляє історію тих суспільних об'єднань людей, які
тисячоліттями жили на даній території, мінімально мігруючи в просторі та
змінюючись у часі. Під різними іменами вони зафіксовані в різноманітних
історичних джерелах, та, без сумніву, їхні традиції, світобачення, побут,
культура стало переходили з незапам'ятних часів у сьогодення й можуть
нині характеризувати український народ як спільноту з багатотисячною
історією. Важливим є також той факт, щоб ми, сущі у сьогоденні українці,
не послугувалися теоріями імперських істориків з країни, що століттями
нав'язувала нам, українцям, свою колоніальну версію історичних подій, а
вивчали її за працями наших учених і дослідників.

62. Знаменні та пам’ятні дати 2017 року : мист.-освітній довід.
/ упоряд.: В. І. Дикало, М. Ф. Смалько, Л. П. Яковенко. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 140 с.
Мистецько-освітній довідник містить перелік ювілейних дат, знаменних
та пам’ятних подій всесвітнього значення та подій, важливих для України
та Рівненщини, що відзначатимуться впродовж 2017 року. Адресований
викладачам і студентам мистецьких навчальних закладів, освітянам,
працівникам культури і мистецтва, громадським активістам та
краєзнавцям.

63. Конопка Н. О. Микола Григорович Рєпнін: дипломат,
політик, урядовець : [монографія] / Н. О. Конопка. – Острог ;
Нью-Йорк, 2016. – 216 с. : іл. – (Серія «Історичні монографії» ;
т. 7).
У монографії досліджується життєвий шлях і діяльність російського
урядовця князя Миколи Григоровича Рєпніна (1778–1845), особлива увага
звертається на період управління ним Малоросійського генералгубернаторства (1816–1834). Видання розраховане на науковців,
аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України.
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64. Смик П. П. Оріяна : Русь : Волинь : Україна : Передмірка.
Історія села Передмірка / П. П. Смик, Г. Г. Башук. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 240 с.
У книзі цікаво та змістовно подана історія села Передмірка Тернопільської області на основі історичних матеріалів, а також спогадів
старожилів села. Книга ілюстрована чорно-білими та кольоровими
світлинами. Для широкого кола читачів, які цікавляться історією рідного
краю, долями його мешканців.

65. Яремчук В. Українська історіографія: суспільнополітична історія : посіб. / В. Яремчук. – Рівне : НУ «Острозька
академія», 2017. – 288 с.
У книзі здійснено спробу аналізу української історіографії академічної
доби (з кін. XVIII ст. до нашого часу) через призму суспільних і
політичних контекстів її історії. Посібник призначений для студентів,
магістрів та аспірантів історичних факультетів, а також професійних
істориків.
Див. також № 294, 311–313, 320.

Етнографія
66. Уляна Кот – майстриня, берегиня традиційної української
культури / ред.-уклад. Б. Й. Столярчук. – Рівне: О. Зень, 2017. –
192 с.
Книга присвячена 80-річчю від дня народження заслуженого майстра
народної творчості України, співачки, берегині традиційної культури
нашого народу Уляни Петрівни Кот, уродженки села Крупове
Дубровицького району Рівненської області.
Див. також № 299, 300, 310.

Економіка. Економічні науки
67. Акімова Л. М. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Л. М. Акімова, М. В. Корж,
І. В. Чуб. – Рівне : НУВГП, 2017. – 121 с.
У монографії проведено критичний аналіз використання у
промисловому
маркетингу
існуючих
методів
оцінки
конкурентоспроможності підприємства; запропоновано функціональний
підхід до процесу оцінки цього ринкового показника. Монографія
розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вишів,
керівників та фахівців підприємств, що вивчають та використовують на
практиці теорію маркетингу.

32

68. Антонюк О. Р. Формування концепції теоретичного
забезпечення послуг професійної аудиторської діяльності в
Україні : монографія / О. Р. Антонюк. – Рівне : М. Дятлик, 2017.
– 300 с.
Монографія присвячена питанням розвитку аудиторських послуг,
відмінних від аудиту фінансової звітності. Призначено для науковців,
докторантів, аспірантів, викладачів та студентів економічних
спеціальностей вишів, аудиторів тощо.

69. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч.
посіб. / М. І. Бондар, С. О. Левицька, Н. А. Оста п’юк
[та ін.]. – Київ ; Рівне : НУВГП, 2016. – 422 с.
Розглядаються питання використання бухгалтерського обліку в
управлінні підприємством, розкриваються підходи до реалізації
управлінських стратегій на основі обліково-аналітичного забезпечення в
умовах сучасних економічних трансформацій. Кожна тема містить
узагальнений у таблицях і схемах теоретичний матеріал, у т.ч. аналіз
сучасних теорій менеджменту та бухгалтерського обліку, та вправи для
закріплення навичок та вмінь з підготовки інформації.

70. Валіулліна З. В. Економіка та інформаційна безпека
зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Валіулліна. – Рівне :
Волин. обереги, 2017. – 276 с.
У навчальному посібнику розкрито сутність поглиблення економічного
співробітництва з країнами. Значну увагу приділено взаємодії
національних економік у глобальному економічному просторі та
розглянуто основні регіонально-інтеграційні угруповання країн світу.
Детально проаналізовано моделі і тенденції економічного розвитку
головних високорозвинутих країн світу, країн Центральної та Східної
Європи, а також низки країн з транзитивною економікою. Для студентів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», а також для науковців,
аспірантів та фахівців з питань міжнародних економічних відносин.

71. Дейнега О. В. Маркетингова концепція формування продуктоорієнтованого інформаційного забезпечення підприємств :
монографія / О. В. Дейнега . – Рівне : О. Зень, 2017. – 291 с.
В монографії викладена характеристика теоретико-методологічних та
прикладних засад основних напрямів формування продуктоорієнтованого
інформаційного забезпечення підприємств. Запропоновано практичні
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рекомендації щодо розробки раціональних механізмів управління
підприємствами впродовж усього життєвого циклу продуктів, що
сприяють якісній адаптації виробничих потреб до ринкового середовища.
Праця розрахована на науковців, керівників підприємств, викладачів
вишів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

72. Зінкевич О. В. Організація і методика обліку та аналізу
основних засобів в управлінні реальними інвестиціями :
монографія / О. В. Зінкевич, І. Д. Лазаришина . – Рівне :
НУВГП, 2017. – 208 с.
У монографії викладено наукові засади обліково-аналітичного
забезпечення управління реальними інвестиціями в частині основних
засобів, пояснено теоретичні положення та розроблено практичні
рекомендації щодо вирішення проблем організації й методики обліку і
аналізу основних засобів в процесі реального інвестування. Для наукових
працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних
спеціальностей, інвесторів, керівників та бухгалтерів, фінансистів.

73. Кожушко Л. Ф. Основи менеджменту і маркетингу : навч.
посіб. / Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова, О. Ю. Судук. – Рівне :
НУВГП, 2016. – 291 с.
Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Основи
менеджменту і маркетингу» при підготовці бакалаврів за напрямом
6.060101 «Будівництво». Викладено основні аспекти менеджменту і
маркетингу, аналіз становлення і розвитку науки управління, розглянуто
сутність менеджменту і маркетингу та їхнє місце в загальній системі
управління організацією. Видання дозволить студентам усвідомити суть
основних категорій менеджменту і маркетингу.

74. Міщук Г. Ю. Пенсійне забезпечення в Україні : оцінка
стану та моделювання ситуації : монографія / Г. Ю. Міщук,
О. О. Шишкіна. – Рівне : А. Червінко, 2016. – 184 с.
У монографії викладено теоретико-методологічні та прикладні аспекти
удосконалення загальнообов’язкового пенсійного забезпечення в Україні,
запропоновано нові підходи до реформування пенсійного забезпечення
шляхом моделювання трансформаційного періоду з врахуванням інтересів
різних поколінь вкладників, здійснено обґрунтування пенсійного вікового
цензу і вдосконалення організаційно-економічних засад забезпечення
стійкості накопичувального пенсійного забезпечення. Монографія буде
корисною для науковців, економістів та управлінців-практиків, викладачів,
аспірантів і студентів економічних та управлінських напрямів підготовки.
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75. Окорський В. П. Креативний менеджмент : підручник /
В. П. Окорський, А. М. Валюх. – Рівне : НУВГП, 2016. – 344 с.
У підручнику розкрито сутність креативного менеджменту з позиції
системного підходу. Значну увагу надано питанням: природа і сутність
креативного менеджменту, роль мислення та інтуїції у творчій діяльності
менеджера, методи пошуку і генерування ідей, основні питання
формування креативної організації та управління інноваційними
командами тощо. Рекомендовано для студентів економічних,
управлінських спеціальностей та магістерських програм.

76. Олієвська М. Г. Фінансування відтворення людського
капіталу в регіонах України : монографія / М. Г. Олієвська. –
Рівне : НУВГП, 2017. – 286 с.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти
фінансування відтворення людського капіталу в регіонах України.
Узагальнено
теоретичні
засади,
розкрито
зарубіжний
досвід,
запропоновано нові механізми фінансування відтворення людського
капіталу в Україні. Розраховано на науковців, фахівців із питань
фінансування освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, викладачів
та аспірантів.

77. Планування діяльності автотранспортного підприємства :
підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець, О. Г. Кірічок
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 367 с.
Підручник присвячено висвітленню питань теорії і практики
планування виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності
автотранспортного підприємства в ринкових умовах. У виданні розкриті
теоретичні основи планування діяльності АТП, основні фактори, що
визначають місце підприємства на ринку, впливають на формування його
виробничої програми. Підручник призначений для студентів вишів зі
спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)». Буде корисний для спеціалістів автотранспортної галузі
економіки.

78. Сазонець І. Л. Дисипативна модель глобальної рівноваги
та аменсалістичні властивості сучасної економіки : монографія
/ І. Л. Сазонець, А. Ю. Гладченко. – Рівне : Волин. обереги, 2017.
– 212 с.
У монографії висвітлено новий напрям досліджень, орієнтований на
інтеграцію концепцій суспільно-економічнх формацій та державних
механізмів управління економічною рівновагою. Для науковців,
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працівників органів державного управління та місцевого самоврядування,
студентів, фахівців з питань глобалізації і соціалізації економіки.

79. Сазонець І. Л. Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги : монографія / І. Л. Сазонець, А. Ю. Гладченко, А. Є. Гессен. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 352 с.
У монографії висвітлено тісний взаємовплив процесів глобалізації,
сталого розвитку, соціального інвестування та корпоративної соціальної
відповідальності, державну політику та стратегічний розвиток системи
управління економічною рівновагою. Досліджено засади формування та
розвитку
системи
корпоративної
соціальної
відповідальності,
проаналізовано інструменти її реалізації. Подано пропозиції щодо
залучення соціальних інвестицій в корпоративний сектор економіки
України. Для науковців, аспірантів, студентів, фахівців з питань
глобалізації і соціалізації економіки.

80. Сазонець О. М. Інформатизація світогосподарського
розвитку : підручник / О. М. Сазонець, О. І. Качан. – Вид. 2-ге,
допов. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 192 с.
У підручнику висвітлено роль і властивості інформації в сучасному
світі, сфери застосування сучасних інформаційних систем у світовій
економіці, зокрема, у великих компаніях, обґрунтовано необхідність
захисту інформаційних систем в економіці. Для науковців, аспірантів,
студентів, а також фахівців з питань інформатизації, сучасних
інформаційних технологій та управління підприємствами.

81. Сазонець О. М. Розвиток аерокосмічної галузі в сфері
військової економіки світу : монографія / О. М. Сазонець,
А. Й. Жемба, З. В. Валліуліна. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 64 с.
У монографії висвітлено науково-методичні підходи до дослідження
військової економіки як складової військової справи, що забезпечує
оборонний потенціал держави, а також як науки, що вивчає закономірності
економічного забезпечення військової справи в державі. Для науковців,
аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями військового
оборонного потенціалу держави.

82. Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства : навч. посіб. / П. М. Скрипчук, І. О. Дудла, О. Ю. Судук [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 354 с.
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У довіднику розглядаються основні терміни та їхнє тлумачення,
довідкова інформація щодо екологізації підприємництва, екологічних
менеджерів, аудиту, сертифікації та товарознавства. Словник-довідник
рекомендований студентам, викладачам, науковцям, працівникам у галузі
підприємництва та товарознавства.

83. Фінансова спроможність територіальних громад: очікування та реалії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.,
Рівне – Луцьк, 29 лист. 2017 р. – Рівне : Волин. обереги, 2017. –
264 с.
У збірнику опубліковані статті науковців, де висвітлено особливості
діяльності територіальних громад на сучасному етапі. Важливе значення
надається дослідження пошуків нових джерел надходження коштів для
вирішення фінансування новітніх інфраструктурних проектів. Для
представників органів місцевої і регіональної влади, науковців, студентів і
аспірантів вишів.
Див. також №№ 92, 331.

Політика. Політичні науки
84. Стратегия глобального развития : монография / Нац. ун-т
водн. хоз-ва и природопользования, Полесск. гос. ун-т. – Ривне :
НУВХП, 2017. – 346 с.
У монографії висвітлені питання формування глобальної стратегії
розвитку міжнародних відносин між Україною і Республікою Білорусь,
проаналізовані основні макроекономічні показники країн, досліджені
системи функціонування державних органів, дана оцінка ефективності
органів влади. Також вивчені аспекти використання природних ресурсів,
підвищення ефективності природокористування і застосування новітніх
біотехнологій. Для представників органів місцевої і регіональної влади,
науковців, студентів і аспірантів вишів.

Держава і право. Юридичні науки
85. Ільків О. В. Договір купівлі-продажу житла : монографія /
О. В. Ільків. – Рівне : О. Зень, 2016. – 196 с.
Монографію присвячено теоретичному аналізу правового регулювання
договірних відносин, пов’язаних із набуттям права власності на житло на
підставі купівлі-продажу. З’ясовано особливості правового режиму житла
як предмета договору купівлі-продажу. Визначено права та обов’язки
сторін за договором купівлі-продажу житла. Конкретизовано момент
виникнення права власності на житло. Здійснено загальнотеоретичну
характеристику цивільних засобів захисту прав та інтересів сторін при
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укладанні вищеозначеного договору. З’ясовано особливості правових
підстав і наслідків визнання зазначених договорів недійсними та
запропоновано критерії їх розмежування.

86. Сазонець І. Л. Державно-інституційне регулювання
концентрації капіталу міжнародних і національних корпорацій
/ І. Л. Сазонець, М. М. Лещенко. – Рівне : Волин. обереги, 2017. –
164 с.
У виданні розглянуто питання формування передумов державноінституційного регулювання концентрації капіталу корпорацій, вплив
міжнародного інституційного середовища на регулювання діяльності
корпорацій, питання концентрації капіталу на основі злиттів і поглинань,
як умови ведення міжнародного корпоративного бізнесу. Праця стане в
нагоді економістам, фахівцям із публічного управління, політологам,
менеджерам, спеціалістам, які роблять реальні кроки в дослідженні
процесів державного регулювання концентрації капіталів і діяльності ТНК.

87. Шишко І. А. Правові гарантії авторського права в Україні :
монографія / І. А. Шишко. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 172 с.
Монографію присвячено дослідженню історичних причин виникнення
авторського права та нормативно-правовим закріпленням діяльності.
Автор розглядає місце авторського права в системі прав особи за
традиційною класифікацією прав людини. Досліджуються всі гарантії
авторського права людини. Автором сформульовано низку пропозицій
щодо змін до чинного законодавства, зокрема Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
Культура
88. Виткалов С. В. Історіографія культури України : навч.метод. посіб. / С. В. Виткалов ; ред. В. Г. Виткалов. – Рівне :
РДГУ, 2016. – 172 с.
У навчально-методичному посібнику вміщено усі складові вивчення
дисципліни «Культурологія»: робоча програма курсу, плани семінарських і
лабораторних занять, тематика курсових робіт, питання на екзамен чи
залік, рекомендована тематика дипломних робіт.

89. Спеціальна підготовка здобувачів вищої освіти за
ступенем бакалавра зі спеціальності 034 «Культурологія» :
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навч.-метод. посіб. / за ред. В. Г. Виткалова. – Рівне : РДГУ,
2016. – 206 с.
У представлному навчально-методичному посібнику подано авторські
навчальні програми дисциплін, що входять до навчального плану
здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра, а також літературу для
опанування кожної з них.
Див. також № 280.

Наука. Науково-інформаційна діяльність
90. Зображення земляних споруд за допомогою методу
проекцій з числовими позначками : навч. посіб. / В. В. Крівцов,
М. М. Козяр, Р. М. Коптюк. – Рівне : НУВГП, 2017. – 176 с.
Матеріал, наведений у навчальному посібнику, дає можливість
студентам опанувати основні теоретичні положення та практичні навички
із зображення топографічної поверхні з різними земляними спорудами.
Показано процес створення в системі AutoCAD моделей земляних споруд.
Для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

91. Грипич С. Н. Інформаційна культура: теоретичні засади та
досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т.
– Рівне : О. Зень, 2016. – 366 с.
У навчальному посібнику розкрито сутність і теорію інформаційної
культури та практичний досвід її формування в бібліотеках вищих
навчальних закладів. Видання розраховане на широке коло студентів,
аспірантів, молодих науковців та всіх, хто цікавиться питанням
формування інформаційної культури в бібліотеках вишів.

92. Економічна інформатика : навч. посіб. / П. М. Грицюк,
В. І. Бредюк, В. Б. Василів [та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 311 с. : іл.
У виданні розглянуто практичні аспекти використання офісних програм
пакету MS Office 2010, а також мережевих технологій для створення,
аналізу та візуалізації документів, що використовуються при обробці
економічної інформації. Посібник відповідає типовій програмі базового
рівня підготовки фахівців економічних спеціальностей з урахуванням
сучасних досягнень у галузі інофрмаційних технологій.

93. Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та
електротехніка : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф.,
[м. Рівне], 10–11 лист. 2016 р. / Нац. ун-т вод. госп-ва та
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природокористування ; В. С. Мошинський (голова комітету), Н. Б. Савіна (співголова комітету), А. Я. Бомба [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2016. – 318 с.
У виданні подані статті науковців з України, Польщі, Болгарії,
Таджикистану, де висвітлюються актуальні питання прикладної і
обчислювальної математики, математичні моделі та обчислювальні
методи, новинки комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій,
електротехніки, електромеханіки та робототехніки. Книга буде корисною
для науковців і спеціалістів із вищеозначених наукових галузей.

94. Петренко С. В. Візуальне програмування : навч.-метод.
посіб. / С. В. Петренко ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 125 с.
У навчально-методичному посібнику представлені матеріали
лабораторних занять з курсу «Візуальне програмування». Посібник
містить питання гарантованого рівня знань з вищеозначеного курсу,
список рекомендованої літератури, термінологічний словник з
програмування мовою Delphi. Видання розраховане на викладачів, які
читають курси з програмування, учителів інформатики, аспірантів та
студентів вишів.

95. Шпортько О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft
Access 2010/2013 : практикум / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. – 184 с.
Практикум містить впорядкований набір інструкційних карт із
завданнями і вказівками до виконання лабораторних робіт та самостійного
опрацювання матеріалу кожної теми. Основна увага приділяється
вивченню СУБД Microsoft Access 2010/2013. Призначений для учнів,
студентів, викладачів та всіх, хто прагне оволодіти можливостями та
засобами вищеозначеної програми для ефективного створення обробки
систематизованих даних.
Див. також № 80.

Освіта. Педагогічні науки
96. 50 років на ринку освітніх послуг / за заг. ред. М. В. Гончара ; Березнів. лісотехн. коледж НУВГП. – Рівне : Волин. обереги,
2017. – 164 с. : іл.
Видання присвячене 50-річчю від дня заснування Березнівського
лісотехнічного коледжу Національного університету водного господарства
та природокористування – одного з провідних закладів лісотехнічного
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спрямування в Україні. Висвітлена історія творення, шляхи розвитку
навчально-матеріальної бази, становлення педагогічного колективу від
початку освітньої діяльності, сьогоднішні досягнення навчального закладу
в підготовці фахівців для лісової галузі. Для викладачів, працівників,
студентів та випускників, усіх, хто цікавиться історією лісотехнічного
коледжу.

97. Безтелесна Л. І. Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників : монографія / Л. І. Безтілесна,
А. В. Печенок. – Рівне : НУВГП, 2016. – 198 с.
Монографія присвячена розробці нових та удосконаленню існуючих
теоретико-методичних засад щодо управління професійним розвитком
науково-педагогічних працівників як важливої умови забезпечення високої
конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на ринку освітніх
послуг.

98. Дичківська І. М. Порівняльна педагогіка : навч.-метод.
посіб. для студентів спец. 012 «Дошк. освіта» / І. М. Дичківська.
– Рівне : О. Зень, 2017. – 56 с.
Навчально-методичний посібник містить робочу навчальну програму
дисципліни «Порівняльна педагогіка», плани семінарських занять та
завдання для самостійної роботи студентів, тести з порівняльної
педагогіки, словник основних понять. У посібнику представлено також
тематику рефератів із порівняльної педагогіки, питання гарантованого
рівня знань і літературу. Рекомендовано для студентів спеціальності 012
«Дошкільна освіта».

99. Енциклопедія позашкільної освіти / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; Наук.-метод. центр інновац. технологій вихов.
процесу Національної академії пед. наук України, Рівнен. обл.
ін.-т післядиплом. пед. освіти; гол. ред. Г. П. Пустовіт. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 525 с.
Енциклопедія позашкільної освіти – перша у вітчизняній психологопедагогічній літературі довідково-аналітична праця, що виокремлює і
висвітлює проблеми теорії, історії та практики сучасної позашкільної
освіти, розкриває специфіку основних понять і категорій, поняттєвотермінологічних основ цієї освітньо-виховної галузі. Адресована
педагогам, спеціалістам, вихователям і психологам позашкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів, соціальним працівникам, студентам
і викладачам вишів, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти
і науковцям.
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100. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти :
монографія / Л. М. Баліка [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2017. – 365 с.
У монографії розкрито теоретичні та прикладні аспекти досліджень
інноваційних технологій виховного процесу. Монографія стане в нагоді
викладачам, психологам, учителям, педагогам позашкільних навчальних
закладів, аспірантам, студентам і батькам – усім, кого цікавить процес
виховання особистості на різних вікових етапах онтогенезу.

101. Книга пам’яті Рівненського державного гуманітарного
університету / ред.-упоряд.: Р. М. Постоловський, Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2017. – 684 с.
Енциклопедичний довідник «Книга пам’яті Рівненського державного
гуманітарного університету» – перше видання, що розповідає про
становлення найбільшого на Рівненщині гуманітарного вишу, віддає шану
педагогам, які впродовж більш ніж 75 років навчали молодь Поліського
краю, проторили шлях у науку сотням науковців, розвивали традиційну і
сучасну культуру рідного краю. Видання розраховане на всіх, кому
небайдужа духовна спадщина Великої Волині.

102. Кочубей А. В. Педагогіка та методика викладання у
вищій школі : навч. посіб. / А. В. Кочубей, С. С. Якубовська. –
Рівне : НУВГП, 2017. – 292 с.
У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки та
методики викладання у вищій школі. Особливу увагу приділено
практичним порадам, що сприятимуть формуванню базових і професійних
компетенцій як необхідної складової інтегрованої характеристики
майбутнього фахівця. Для студентів і викладачів вишів, аспірантів і
магістрантів, учителів-методистів, усіх, кого цікавить педагогіка і
методика викладання у вищій школі.

103. М. Костомаров і його епоха: текст і контексти : до 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 184 с.
Збірник наукових праць присвячений 200-річчю від дня народження
видатного вченого, письменника, педагога, громадського діяча,
організатора і члена Кирило-Мефодіївського братства Миколи Івановича
Костомарова. У виданні висвітлюються актуальні питання його наукової,
етнографічно-фольклорної та художньої спадщини. Видання адресоване
широкому колу шанувальників творчості М. Костомарова.
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104. Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наукпракт. конференції 30–31 березня 2017 р. / Рівнен. обл. ін-т
післядиплом. пед. освіти ; упоряд. Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк ;
заг. ред. А. Л. Черній. – Рівне : Р. В. Свинарчук, 2017. – 242 с.
До збірника увійшли праці, що розкривають проблему пошуку науковометодичних основ та механізмів професійного розвитку керівних і
педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти, а
також відображають практику розвитку післядипломної освіти і
прискореного професійного розвитку педпрацівників у системі
післядипломної педагогічної освіти. Для педагогічних і науковопедагогічних працівників.

105. Петренко О. Б. Гендерний підхід в освіті й вихованні :
навч.-метод. посіб. / О. Б. Петренко ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т.
– Рівне : О. Зень, 2017. – 323 с.
У навчально-методичному посібнику представлені навчальні матеріали,
методичні розробки практичних занять, тестові завдання з курсу
«Гендерний підхід в освіті й вихованні». Видання адресоване викладачам
вишів, які читають гендерно-орієнтовані курси, учителям, вихователям,
соціальним педагогам, практичним психологам, дослідникам, аспірантам,
студентам, усім тим, хто цікавиться гендерними проблемами.

106. Петрочко Ж. В. Окрилені Україною : тренінг з
національно-патріотичного виховання : посіб. / Ж. В. Петрочко,
В. І. Кириченко. – Рівне : О. Зень, 2017. – 157 с.
У посібнику представлено теоретичні та методичні матеріали для
проведення тренінгів і тренінгових занять з національно-патріотичного
виховання молоді. Розраховано на представників структурних підрозділів з
питань молоді та спорту, представників громадських організацій, інших
фахівців соціальної сфери.

107. Працюємо в умовах експерименту: від теорії до практики :
наук.-метод. посіб. / уклад.: С. Г. Карпенчук, А. В. Воротеляк, П. І. Куделя ; автори теоретич. обґрунтувань С. Г. Карпенчук, Л. Ю. Семенюк-Іванюк ; за заг. ред. С. Г. Карпенчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 408 с. : іл.
Науково-методичний
посібник
містить
матеріали
дослідноекспериментальної роботи педколективу Рівненського НВК «Колегіум»
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під науковим керівництвом доктора педагогічних наук С. Г. Карпенчук за
темою «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного мислення
вчителя й учня в умовах реалізації нової моделі навчального закладу
«Акме-школа».

108. Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Рівне,
26–27 жовт. 2017 р. / Р. М. Постоловський (гол. оргкомітету). –
Рівне : О. Зень, 2017. – 136 с.
У збірнику представлено тези доповідей Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції, що відбулася 26–27 жовтня 2017 року на
базі Рівненського державного гуманітарного університету за ініціативи
кафедри теорії і методики професійної освіти. Адресовано науковцям,
аспірантам, магістрантам, студентам і вчителям ЗОШ та ПТНЗ.

109. Сойчук Р. Л. Через національне ствердження до
процвітання : навч.-метод. посіб. / Р. Л. Сойчук, Т. А. Регула,
Н. О. Береговська [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 208 с.
У навчально-методичному посібнику на основі результатів дослідження
і досвіду роботи Судилківської ЗОШ I-III ступенів Шепетівської райради
Хмельницької області представлені теоретичні та методичні засади
виховання національного самоствердження в учнівської молоді у
позаурочній діяльності. Посібник стане в нагоді керівникам навчальних
закладів, заступникам з виховної роботи, класним керівникам, учителям,
педагогам-організаторам, бібліотекарям, керівникам гуртків, студентам
вишів.

110. Стрілецький С. Соціальна генетика : метод. посіб. /
С. Стрілецький, О. Ткач. – Рівне : О. Зень, 2017. – 52 с.
У методичному посібнику окреслені завдання вчителя, що полягають у
якомога точнішому донесенні до учнів інформації, а також переконання,
що вони сприйняли її вірно. Даються поради щодо необхідності докладати
максимум зусиль, щоб практичні навички були максимально застосовані в
отриманні інформації.

111. Школа-кооперація : наук.-метод. посіб. / Експериментальний заклад всеукраїнського рівня – КЗ «Бугринський НВК:
ДНЗ – ЗОШ I-II ст. – агротехнічний ліцей. – Рівне : Волин.
обереги, 2017. – 424 с.
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У науково-методичному посібнику концептуально розроблено,
теоретично і практично узагальнено досвід Бугринського НВК з
урахуванням педагогічної акмеології, що спонукало педагогів закладу
розв’язати низку проблем: оволодіти засобами експериментування,
з’ясувати сутність акмеологічного підходу до формування якостей
особистості, вникнути в історію реформаторського руху, розвитку «нової
школи» періоду кінця XIX – початку ХХ ст., зокрема «Школигосподарства» та «Школи-кооперації», успішно інтегруватися в
європейський і світовий освітній простір.
Див. також. №№ 269–271, 273, 285–288.

Фізкультура і спорт
112. Кубай Г. В. Залучення студентів медичного коледжу до
рухової активності : навч. посіб. / Г. В. Кубай, В. М. Мисів,
Г. А. Єднак. – Рівне : НУВГП, 2016. – 145 с.
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти та
запропоновано практичні рекомендації щодо залучення студентів
медичних коледжів до рухової активності під час занять із фізичного
виховання. Використання авторської програми забезпечує досягнення
позитивного результату у вирішенні комплексу завдань.

113. Куц О. С. Інтенсифікація формування знань з теорії і
методики фізичного виховання учнівської молоді : навч. посіб. /
О. С. Куц, В. І. Романова. – Рівне : О. Зень, 2017. – 384 с.
У навчальному посібнику запропоновано орієнтовний лекційний
матеріал, комплекси контрольних запитань і тестових завдань
репродуктивного та продуктивного характеру для самостійного
опрацювання дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для
поточного, рубіжного та підсумкового контролю рівня знань, а також для
підготовки до семінарських, методичних занять, заліків та екзаменів.
Рекомендовано для фахівців із фізичного виховання вишів.

Засоби масової інформації
114. Наконечний Ф. Й. Телерадіопростір Рівненщини: від
витоків до сьогодення / Ф. Й. Наконечний. – Рівне : О. Зень,
2017. – 172 с.
У книзі розповідається про розвиток радіо і телебачення на теренах
Рівненщини. Видання створене авторським колективом, рушійною силою і
натхненником якого став Федір Йосипович Наконечний – багаторічний
керівник і будівничий Рівненського обласного радіотелецентру. Цінним є
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те, що матеріали написані безпосередніми учасниками подій, вони
переказані в деталях, з цікавими подробицями. Книга буде корисною
історикам, інженерам, представникам регіональної влади, молодим
допитливим українцям.

115. Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського
суспільства : монографія / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; за заг. ред.
Л. В. Супрун. – Острог : НУ «Острозька академія», 2016. – 172 с.
У монографії порушено одну з чільних та актуальних проблем у галузі
соціальних комунікацій – формування громадянського суспільства
масовокомунікаційним дискурсом. Авторський колектив по-різному
бачить, інтерпретує та шукає ефективні механізми побудови
громадянського соціуму, але доходить спільної думки: роль як
традиційних, так і нових медіа у цьому процесі одна з визначальних.
Видання розраховане на фахівців у галузі соціальних комунікацій.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Мовознавство
116. Павлова О. І. The Theory and Practice of Terminology
Science : навч. посіб. / О. І. Павлова. – Рівне : Волин. обереги,
2017. – 96 с.
У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні питання
курсу з урахуванням сучасного стану термінознавчої науки: загальні
відомості про термінознавство як науку; природу і сутність терміна,
термінології та терміносистеми; лексико-граматичні особливості термінівслів та термінів-словосполучень; семантичні відношення в термінології;
основні шляхи та способи термінотворення; виникнення, сучасний стан та
перспективи розвитку української термінології; основні тенденції розвитку
термінології в епоху глобалізації тощо. Посібник призначений для
студентів 4 курсу факультетів іноземної філології вишів.

117. Степанова О. І. Культура мовлення та виразне читання :
навч.-метод. посіб. / О. І. Степанова ; Рівн. держ. гуман. ун-т. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 206 с.
У посібнику розглянуто проблеми культури мовлення майбутного
вихователя у контексті підвищення якості дошкільної освіти, висвітлено
основи теорії виразного читання. Також тут викладено відомості про
орфоепічні, лексичні, граматичні норми сучасної української мови,
володіння якими є основою мовної культури людини. Посібник
розрахований на викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів,
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у першу чергу тих, хто навчається за спеціальністю 012 «Дошкільна
освіта».

118. Червоний Г. В. Слов’янський «ікс» (або таємниці граматики) / Г. В. Червоний. – Вид. 2. – Рівне : Овід, 2017. – 152 с.
У книзі автор досліджує слово і його символи, показує відношення
мислення до буття через світогляд людини, спираючись на історію,
археологію та лінгвістику. Для широкого кола читачів.

119. Khomytska R. Good Morning, Cow! / R. Khomytska. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 40 с.
Навчальне видання складається з розроблених автором уроків вивчення
англійської мови дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного
віку в ігровій формі. Успіх кожної дитини залежить від правильно
організованого процесу навчання та знайомста з другою мовою на
початковому етапі. Ця книга стане хорошим помічником у цій важливій
справі.
Див. також. №№ 282, 283, 304.

Літературознавство
120. Годунок З. В. Герменевтичні студії: герменевтика
індивіда художньої прози Миколи Хвильового : монографія /
З. В. Годунок ; Нац. ун-т «Остроз. акад.». – Острог : НУ
«Острозька академія», 2017. – 80 с.
У монографії авторка досліджує проблеми герменевтики індивіда
художньої прози письменника доби «розстріляного відродження» Миколи
Хвильового. Монографія адресована фахівцям, студентам та всім, хто
цікавиться проблемами герменевтики літературного тексту.

121. Годунок З. В. Літературне редагування (практикум) :
навч.-метод. посіб. / З. В. Годунок ; Нац. ун-т «Остроз. акад.». –
Острог : НУ «Острозька академія», 2017. – 104 с.
У книзі авторка обґрунтовує визначальну роль категорії жанру для
здійснення літературного редагування тексту, зокрема й журналістського.
Вправи, підібрані авторкою, скеровані на вироблення вмінь і навичок
роботи зі структурами тексту, мовно-стильовими його засобами тощо. Для
студентів і викладачів спеціальності «Журналістика» та всіх, хто
цікавиться проблемами літературного редагування тексту.

122. Нагорна І. Є. Літературний музей Уласа Самчука в
Рівному. Путівник / І. Нагорна. – Рівне : В. Лапсюк, 2017. – 32 с.
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Путівник знайомить читачів із експозицією Літературного музею Уласа
Самчука в Рівному, відкритого 20 лютого 2007 року.

123. Неблудний син Великої Волині : збірник спогадів та матеріалів про Уласа Самчука / упоряд. І. Нагорна. – Вид. 2. – Рівне :
В. Лапсюк, 2017. – 196 с.
У збірнику представлено спогади сучасників, світлини і матеріали про
видатного українського письменника Уласа Самчука, зокрема про рівненський період його життя та діяльності.

124. У дзеркалі слова / упоряд. М. Пшеничний. – Дубно : [Б.
в.] 2017. – 36 с.
У січні 1997 року президія правління НСПУ під головуванням
Ю. Мушкетика ухвалила: створити окрему письменницьку організацію в
літописному місті Дубні. За ці два десятиліття майстрами пера Дубенщини
зроблено чимало. Як це вдалося нашим літераторам, просвітянам,
краєзнавцям розповідає ювілейне біобібліографічне видання, що стане в
нагоді численним шанувальникам красного письменства – педагогам,
бібліотекарям, краєзнавцям, просвітянам, студентам, школярам,
журналістам.
Див. також. №№ 282, 283, 321.

Художня література
125. Береза Ю. Перелаз на Парнас : літературні пародії /
Ю. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 192 с.
Книгу «Перелаз на Парнас» складають найкращі літературні пародії
знаного українського гумориста, рівненського поета Юрія Берези.

126. Братащук Л. Я із того краю родом : поезії / Л. Братащук. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 112 с.
До збірки поезій письменниці з Рівненщини увійшли твори, навіяні
глибокими почуттями до рідної землі, що дала початок життєвому шляху,
відкриттю світу – складного і різнобарвного, а також до батька та матері,
дорогої серцю родини та односельчан. Для широкого читацького загалу.

127. Ващик П. Д. Синочки, повертайтеся живими!.. [пісні та
вірші] / П. Д. Ващик. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач»,
2017. – 76 с.
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Поезії та тексти до пісень, уміщені в цій збірочці, бринять голосом
нашої доби, вияскравлюючи найсуттєвіші моменти шляху України до
утвердження власної незалежності.

128. Ващук Т. За чашкою latte… / Т. Ващук ; ред. А. Лимич. –
Рівне : В. Лапсюк, 2016. – 76 с.
Рівненська авторка пропонує своїм читачам зазирнути у її внутрішній
світ через дебютну збірку поезій «За чашкою latte». І назвою, і змістом
поезій вона закликає читача повірити її щирим емоціям, хвилюючим
думкам, переживанням та власному погляду на цей складний світ. Для
широкого кола шанувальників вишуканої поезії.

129. Войтович Н. Сповідь душі моєї : поезії / Н. Войтович. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 54 с.
До збірки поезій педагога Володимирецького районного колегіуму
Рівненської області, переможця літературного конкурсу імені Михайла
Дубова (2016 р.) Наталії Войтович «Сповідь душі моєї» увійшли твори,
написані нею в різні роки життя.

130. Гаврилович Г. Мені наснилася любов / Г. Гаврилович. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 132 с.
Любов, печаль, розлука, спогади про щастя. Усе, що було в житті, все,
що наснилось у ньому, авторка вилила в поетичні рядки. Для широкого
кола шанувальників української поезії.

131. Гольдін С. Недійсність правочину / С. Гольдін. – Рівне :
Волин. обереги, 2017. – 40 с.
132. Гольдин С. Семь писем старпому / С. Гольдин. – Рівне :
Волин. обереги, 2017. – 108 с.
Сергій Гольдін народився 1968 року. «Недійсність правочину» –
четверта збірка поезій автора («Рівненський полонез» – 2007 р.,
«Пелюстки» – 2009 р., «Міста грішних» – 2011 р.). 2012 року у
видавництві «Волинські обереги» вийшов друком роман «Художник та
його друг», а через три роки – драматичний твір «Мирон Агаменюк жупан
Западлюцький». Збірка «Семь писем старпому» містить вірші автора,
написані російською мовою.

133. Грабовський П. Пролісок : поезії / П. Грабовський. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 178 с. : іл.
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Збірка поезій Павла Грабовського «Пролісок» уперше вийшла друком у
Львові 1894 року. У творах звучать переважно сумні мотиви, але також і
бадьорий заклик до боротьби за народне щастя. Збірка була заборонена
царською цензурою.

134. Гуменный Б. Улыбнитесь, каскадеры! : [криминал.
детектив] / Б. Гуменный. – Ривне : Н. Дятлык, 2016. – 104 с.
Книга переносить нас у кінець 90-х років ХХ ст. Четверо друзів –
інтелігент, напівкримінальник і два автолюбителя – створюють
організоване злочинне угрупування для швидкого заробітку грошей.
Діючи за принципом «вовк не полює біля свого лігва», вони їдуть в
Білорусь, де, власне, й розгортаються основні події.

135. Гуменюк П. Сонце опівночі / П. Гуменюк. – Рівне : О. Зень,
2017. – 140 с.
У своїй новій книжці знаний на Рівненщині автор малої прози знову
підтвердив незаперечну майстерність, бо вкотре довів переваги та
глибинні можливості цього лаконічного, експресивного й філігранного
жанру. У його новелах та оповіданнях розмаїто, філософськи огранено,
цікаво й повчально подано хроніки нашого складного, подеколи
жорстокого буття. Трохи дивна ця книга: в новелах та оповіданнях багато
любові й доброти, а зло часто закінчується несподівано щасливо. Для
широкого кола шанувальників малої прози.

136. Дегтярская О. Я развею грусть над синим морем :
стихотворения / О. Дегтярская. – Ривне : Волын. обереги, 2017.
– 52 с.
У книзі Ольги Дегтярської – вірші, написані в 2015–2016 роках. Чимало
з них, після опублікування в мережі Інтернет, викликали жваве
спілкування на літературних порталах, зацікавлені оцінки читачів,
позитивні рецензії поетів та літературознавців.

137. Єрмійчук І. М. Відродження / І. М. Єрмійчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2017. – 52 с.
Віршований твір «Відродження» Івана Єрмійчука перекликається із
твором «Заграва» Петра Вороб’я та історичною хронікою. Митець
зосереджується на окремій долі та пропонує задуматись, що таке ж могло
трапитися з кожним із нас, якби ми жили Тоді і Там. Автор стверджує:
«Хто не пам’ятає свого минулого, приречений пережити його знову».
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138. Загаєвська О. Теорема кохання : поезії / О. Загаєвська. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 60 с. : іл.
Вірші у книзі присвячені темі кохання – вічній загадці людства, що
приходить без запрошення і йде, коли їй заманеться... Поезії видання –
чисті, вишукані, неординарні. Для широкого кола шанувальників.

139. Каландайка. Історії Дикого Заходу України про бурштинові війни, кохання, зради і перемоги / упоряд. Я. Щевич. –
Рівне : Р. В. Свинарчук, 2017. – 232 с.
Колись західні туристичні путівники називали Полісся «джунглями в
серці Європи» за його непрохідні правічні ліси, болота і щирість його
людей. Нині цю частину України згадують в новинах переважно як край,
де нелегально добувають бурштин. Це і перестрілки, і страйки, і
протистояння, і затримання корумпованих чиновників та прокурорів.
Схоже Україна отримала свій «Дикий Захід». Гостросюжетна книга, в якій
представлено понад тридцять оповідань чотирнадцяти авторів, без сумніву
буде цікавою читачам.

140. Кімстач Н. Дарина. Ініціація / Н. Кімстач. – Рівне : О. Зень,
2017. – 160 с.
Дебютний прозовий твір рівненської письменниці Ніни Кімстач
присвячений неординарній темі – впливу позарелігійних магічних практик
на життя звичайної людини. Текст книги читається напрочуд легко, однак
таїть у собі чимало прихованих контекстів. Авторці вдалося донести до
вдумливого читача свою ідею: лише справедлива, чесна насамперед перед
собою людина може розраховувати на щасливе життя, на соціалізацію в
нинішньому надзвичайно складному суспільстві.

141. Кондратюк А. Давні листи : оповідання / А. Кондратюк. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 152 с.
До нової книги сучасного українського письменника
Кондратюка увійшли твори, написані в останні роки.

Андрія

142. Кохан И. Поэзия прозы жизни. А жизнь обещает так
много / И. Кохан. – Ривне : О. Зень, 2016. – 100 с.
У другій збірці поезій Ірини Кохан читач знайде і ніжну мелодійність, і
пастельність тонів, і захоплення справжніми почуттями до рідної землі, до
коханого, до людей. Березневе весняне пробудження природи втілюється в
думках поетеси, словах, образах, наповнює новими фарбами наше життя.
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143. Кравченко Г. Незабутнє : поезії / Г. Кравченко. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 156 с.
У поетичній книзі «Незабутнє» рівнянка Галина Кравченко, яка нині
живе і працює в Італії, змальовує прекрасні почуття людської душі –
любов до рідних і близьких людей, відданість Батьківщині, кохання,
драматичність переживань і прагнень жінки бути завжди прекрасною,
бажаною, ніжною у відносинах із сильним, мудрим, вірним чоловіком.
Смислові акценти поезій Галини Кравченко формують у кожного з читачів
шану до рідної мови, віру в Творця усього сущого.

144. Кравчук С. Г. Бурелом : роман / С. Г. Кравчук. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 368 с.
У дні презентації попередньої книги Спиридона Гнатовича Кравчука під
назвою «Камертон» її учасники рекомендували автору продовжити
висвітлювати події воєнних та післявоєнних років. Так народився задум
чергового історично-публіцистичного роману «Бурелом». Тут читачі
знайдуть чимало маловідомої інформації про виникнення та діяльність
УПА, згадають її провідників, проникнуть у суть героїзму і жертовності
оборонців українського народу.

145. Ліщенко А. Хто ми – українці?! : в обіймах російського
шовінізму / А. Ліщенко. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 524 с.
Запалала, застогнала під московським чоботом імперської Росії
українська земля. Окупанти загарбали Крим і частину Донбасу. Поміж тим
російські «витвори» і нині гуляють всюди, у тому числі й Україною. У них
глузують з нашої країни, лунають заклики до її знищення. То хто ж тоді
ми, українці, в обіймах «старшого брата». А чи не пора назавжди
позбутися його обіймів, а швидше – кайданів. Нехай ця книга, написана
2010 року, стане часткою звільнення українського народу від московських
обіймів і кайданів.

146. Лукьянова О. День, когда Ангелы выходят на прогулку :
новеллы / О. Лукьянова. – Ривне : Волын. обереги, 2017. – 264 с.
Збірка новел Ольги Лук’янової, видана російською мовою, це маленькі
епізоди з життя, зафіксовані на рівні почуттів, слів та звуків. Вони щирі,
відверті та людяні. У них багато мудрості та доброти, а ще – життєвої
правди. Для широкого кола читачів.

147. Макар Н. Струни юної душі : поезії / Н. Макар. – Рівне :
[Б. в.], 2016. – 116 с.
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Збірка «Струни юної душі» – це поєднання хвилюючої поезії та
чутливих оповідань. Авторка торкнулася тем, що бентежать серця читачів
– кохання, біль, розчарування, щастя, краса природи, життєві істини,
патріотизм. Для широкого кола читачів.

148. Миколин С. Думки / С. Миколин. – Рівне : О. Зень, 2017. –
40 с.
Творчий доробок автора – духовно-пізнавальний, написаний для
усвідомлення своєї ролі й відповідальності на Землі, розуміння себе,
полегшення свого життя кожним. Ці дослідження викладені в пізнавальнофілософському стилі для бачення людиною себе в середовищі людства,
природи і Всесвіту.

149. Миколин С. Духовність людини / С. Миколин. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 444 с.
Автор створив чималий за обсягом твір, де акумулював увесь свій
життєвий досвід та нагромаджені знання для того, щоб розкрити
небайдужому читачеві усвідомлення ролі й відповідальності людини за
існування всього сущого на Землі, розуміння себе, а разом із тим –
полегшення життя кожній людині, яка замислюється над сутністю своєї
ідентифікації на нашій прекрасній планеті. Ці дослідження подані в
пізнавально-філософському стилі і, безперечно, будуть цікавими для
прочитання.

150. Миколин С. Плекаймо Душу : поезії / С. Миколин. – Рівне
: Волин. обереги, 2017. – 40 с.
Віршована збірка Сергія Миколина «Плекаймо Душу» є продовженням
його тематичного доробку духовно-пізнавального спрямування, зокрема:
«Дорогами життя», «Розмови двох», «Плин життя», «Ось?.. Істина»,
«Духовність Людини», «Про дітей», «Спомин про любов». Ло цієї збірки
увійшли твори, що не потрапили до книги-поеми «В пошуках духовності».

151. Миколин С. Слово / С. Миколин. – Рівне : О. Зень, 2017. –
84 с.
Творчий доробок автора – духовно-пізнавальний, написаний для
усвідомлення своєї ролі й відповідальності на Землі, розуміння себе,
полегшення свого життя кожним. Ці дослідження викладені в пізнавальнофілософському стилі для бачення людиною себе в середовищі людства,
природи і Всесвіту.
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152. Миколин С. Щастя – смисл життя / С. Миколин. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 72 с.
Творчий доробок автора – духовно-пізнавальний, написаний для
усвідомлення своєї ролі й відповідальності на Землі, розуміння себе,
полегшення свого життя кожним. Ці дослідження викладені в пізнавальнофілософському стилі для бачення людиною себе в середовищі людства,
природи і Всесвіту.

153. Негода Н. В. Манблен : соціально-психологічна драма. –
Рівне : М. Дятлик, 2016. – 96 с.
У багатьох були такі моменти, коли конкретний епізод, начебто,
відбувся раніше. Усе таке ідентичне, знайомий фінал, а зараз просто
відтворюється знову. Багато хто може посперечатися, однак минуле – це
сьогоднішнє відтворення майбутнього. Потрібно навчитися відчувати
кожний момент, кожну деталь, кожну хвилину. Важливо віднайти свій
стиль життя, щоб при наближенні до завершального етапу не постало
питання: «А який сенс моєї гри?». Було б чудово, якби ми всі отримували
задоволення від того, що робимо, а фінал дав змогу зрозуміти суть
реальності.

154. Несміх Т. Буденність… Таємничість… Піднесеність… :
привітання, вірші, жарти, афоризми. – Рівне : М. Дятлик, 2016.
– 56 с.
До збірки увійшли твори, написані автором упродовж останніх
чотирьох років, які торкаються різних тем, а також афоризми. До розділу
«Смішні оголошення» увійшли прозові мініатюри, творчі жарти. Для
широкого кола читачів.

155. Никончук О. Гаряча кров афганської війни / О. Никончук ;
ред. П. Велесик. – Костопіль : [б. в.], 2016. – 156 с.
У книзі вміщено спогади учасників афганської війни з Костопільського
та Березнівського районів Рівненської області, а також розповіді про
наших земляків, які загинули на чужій землі. Використано багато
фотографій з архівів воїнів-«афганців» та членів їхніх родин. Книга
розрахована на широке коло читачів, котрі цікавляться історією та подіями
афганської війни.

156. Панченко М. Твори / М. Панченко. – Рівне : В. Лапсюк,
2017. – 344 с.
У книзі представлене все краще з творчого доробку українського
письменника Миколи Панченка.
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157. Пшенична Л. Моє королівство : поезії / Л. Пшенична. –
Дубно : [б. в.], 2017. – 56 с.
Читаючи поезії Любові Пшеничної відчуєте барвисту гаму почуттів,
освітлених сяйвом любові – від щасливих до болючих, від захоплюючих
до стримано різкуватих, але все це лише для того, щоб ще раз
доторкнутися до живої, цілющої, чистої, доброї, одухотворюючої енергії,
рятівної і всеперемагаючої сили цього Небесного дарунку.

158. Пшенична Л. Підсніжнику мій білий : оповідання /
Л. Пшенична. – Дубно : [б. в.], 2017. – 20 с.
У невеликій книзі письменниці з Дубна Любов Пшеничної
розповідається про нашу краянку – Ларису Суліменко – «майданівського
лікаря», яка пізніше здійснювала волонтерські поїздки на буремний
Донбас. Також вона була медсестрою на передовій, під кулями, у
батальйоні «Горинь» та госпіталі в Артемівську. У 2016 році вона була
нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України», а в 2017-му –
орденом «За мужність» III ступеня.

159. Пшенична Л. У сяйві соняхів : поезії / Л. Пшенична. –
Дубно : [б. в.], 2017. – 56 с.
Війна зробла нас інакшими. Змусила прискіпливіше подивитися на себе
й на інших, зрозуміти ціну любові та зради, мужності й побратимства,
гостріше відчути біль і прощення, важливість допомоги і взаємовиручки,
збагнути вагу жертовності та міцності дружби... Врешті – збагнути ціну
життя, за яке хтось розплачується своїм. Про це йдеться в новій книзі
Любові Пшеничної.

160. Пшеничний М. Для Дубна, для Волині, для України або
Канва до вишиваного портрета Ігоря Лозов’юка : повість-есе /
М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Дубно : [б. в.], 2017. – 40 с.
Це видання присвячено 100-річчю від дня народження випускника
Дубенської гімназії Ігоря Лозов’юка – краєзнавця, етнографа, публіциста,
бібліографа, орнаменталіста, бібліофіла, колекціонера, філателіста,
нумізмата, фотографа, фольклориста, художнка, педагога, ветерана Другої
світової війн, дисидента, сталінського політв’язня, лауреата просвітянської
премії імені Грицька Чубая. Для широкого кола читачів.

161. Пшеничний М. Сильний, мужній, безстрашний! : есе /
М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Дубно : [б. в.], 2017. – 28 с.
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У книзі розповідається про життєвий шлях мирогощанця Арсена
Шумовського – всебічно обдарованої людини, яскравого політичного
діяча, талановитого інженера-винахідника, автора книги про Почаївську
лавру, дійсного члена Наукового Товариства імені Тараса Шевченка,
музиканта і просвітянина.

162. Пшеничний М. Стріляли в правду, молодість, красу! : до
75-річчя енкаведистських злочинів у Дубенській в’язниці в
червні 1941-го / М. Пшеничний ; ред. Л. Пшенична. – Дубно :
[б. в.], 2017. – 20 с.
Упродовж багатьох років автор книги М. Пшеничний спільно з
колегами-просвітянами та однодумцями зібрав сотні неспростованих
документів про нечувані звірства радянських енкаведистів, які
замордували українських патріотів у Дубенській в’язниці в 1941 році.
Книга буде корисною для патріотичного виховання молодого покоління
українців.

163. Рафаловський І. М. Терновий шлях : твори / І. М. Рафаловський. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 248 с. : іл.
У книзі «Терновий шлях» зібрані твори Ігоря Рафаловського –
автивного учасника молодіжного підпілля міста Рівне, члена
націоналістичної групи «Юнаки» (псевдо «Непереможний»), за які він був
заарештований та засуджений на 10 років ув’язнення у виправно-трудових
таборах. Для широкого кола читачів та всіх, хто цікавиться історією
рідного краю.

164. Рачинець С. На краю безодні / С. Рачинець. – Рівне :
М. Дятлик, 2017. – 144 с.
Новий прозовий твір українського письменника Сергія Порфировича
Рачинця про людей, чиї імена не вигадані, а жили і живуть у нашому
волинському краї. Їхня доля, як і багатьох радянських людей, переповнена
стражданнями і болями під час Другої світової війни та репресіями
тоталітарного сталінського комуно-більшовицького режиму. І хоч вони не
раз дивилися в очі смерті, та не зупинялися, н6е здавалися, а йшли
власною дорогою через поневіряння, сталінські концтабори смерті, обман,
злобу і ненависть, породжені комуністичною ідеологією.

165. Ріднокрай : літ.-краєзнав. альм. / упоряд. Г. Гаврилович.
– Рівне : Волин. обереги, 2017. – 132 с.
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Книга має на меті допомогти талановитим зарічненцям зробити перші
кроки до своїх читачів. Ті записи, що довгими роками зберігались у
зошитах і блокнотах, нарешті побачили світ у друкованому виданні.

166. Самчук У. Плянета Ді-Пі : нотатки й листи ; П’ять по
дванадцятій : записки на бігу / У. Самчук. – Рівне : НУ «Остроз.
акад.», 2017. – 394 с.
З дозволу та сприяння розпорядників останньої волі Уласа Самчука
Оксани та Ярослава Соколиків перевидано два романи видатного
українського письменника Уласа Самчука. До цього благородного процесу
долучилося видавництво Національного університету «Острозька
академія». Книга накладом у 1000 примірників надрукована в Аргентині.

167. Сербін Г. Роки, події, зустрічі : новели-спомини / Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 124 с.
Нова книга прозаїка, краєзнавця, публіциста, поета, заслуженого
журналіста України, довічного творчого стипендіата Президента України
Георгія Павловича Сербіна. До видання увійшло 30 новел-споминів. Це
лише частка подій і зустрічей на 60-річному творчому шляху журналіста й
письменника.

167а. Степанюк М. Не завдяки, а всупереч : гумор, сатира, есе
/ М. Степанюк. – Рівне : В. Лапсюк, 2017. – 88 с.
Нова книга Михайла Степанюка потішить дотепними усмішками та
жартами, ужалить їдкою сатирою, а ще когось змусить розплющити очі на
гірку правду нашого сьогодення. Для широкого кола читачів.

168. Столярчук Б. Трилисник. Трылістак. Trylistnik : лірич.
мініатюри / Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2017. – 44 с.
У поетичній збірці рівненського краєзнавця, дослідника та науковця,
професора Рівненського державного гуманітарного університету вміщені
ліричні мініатюри інтимного характеру.

168а. Федорчук З. Падав тихий сніг : життєві історії / З. Федорчук ; ред. П. Велесик. – Рівне : В. Лапсюк, 2017. – 96 с.
Кожна історія цієї книги – це чиясь доля, схожа в одних на тополину
зиму, а в інших – на весняну заметіль. Тут і зістрічі, і розлуки, і радість, і
полинова печаль... І через усе треба пройти, бо доля не лише диктує, а й
спонукає шукати вихід у лабіринті важких випробовувань.
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169. Філіпчук О. Торкнутися неба : поезії / О. Філіпчук. –
Рівне : М. Дятлик, 2017. – 80 с.
Вірші про життя та мрії, радості та турботи, кохання й розлуку, війну і
мир, а також прозові нариси на зимово-літні та весняно-осінні мотиви
пропонують читачеві зануритись у глибокодумний світ та поміркувати й
помріяти разом із автором. Для широкого кола читачів.

170. Хуткий А. Г. Що чую в імені твоїм : повість / А. Г. Хуткий. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 80 с.
У книзі автор викладає особисту версію виникнення міста Володимирець, що у Рівненській області, а також подій, що відбувалися на цій
території понад тисячу років тому.

171. Цуманчук О. Бог є любов : поезії / О. Цуманчук. – Рівне :
М. Дятлик, 2016. – 576 с.
Книга – результат багатолітньої праці Ольги Цуманчук – друга збірка
поезій «Бог є любов». У римованих рядках звучить прославлення
всесильного Бога, подяка за дароване спасіння, поривання душі до неба.

172. Шевченко Т. Кобзар : повний, ілюстрований збірник
віршованих творів поета з життєписом та передмовою Богдана
Лепкого : факсим. вид. 1941 р. (Відень) / Тарас Шевченко. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 344 с.
Це унікальне віденське видання «Кобзаря» 1941 року є факсимільним
відтворенням повного ілюстрованого збірника віршованих творів поета з
життєписом та передмовою Богдана Лепкого, який розкрив біографію
Шевченка, уникаючи штампів і офіціозу, що дозволяє читачеві побачити
живу людину, а не муміфіковану постать. Видання є цінним джерелом
літературних студій. Для науковців, студентів, усіх шанувальників
творчості Тараса Шевченка.

173. Шморгун Є. І. Снігури / Є. І. Шморгун. – Рівне : В. Лапсюк, 2017. – 72 с.
У повісті «Снігури» видатного українського письменника Євгена
Шморгуна простежується, як нинішня війна з Росією відлунює в серцях і
долях сибіряків – нащадків колишніх спецпереселенців з України,
вивезених на каторгу за свою любов до рідної мови, до рідного краю,
рідної України.
Див також №№ 221, 224, 226, 305–309, 315, 317, 319, 322–324, 327, 332,
333.
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Дитяча література
174. Бацмай Т. Абетка. Світ навколо нас / Т. Бацмай ;
худож. В. Лопарьов. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 32 с.
Завдання цієї книги – познайомити маленьких читачів з буквами та
звуками рідної мови і показати, що звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви
пишемо і бачимо.

175. Бацмай Т. Працьовитий павучок. Світ навколо нас /
Т. Бацмай ; малюнки В. Лопарьова. – Рівне : М. Дятлик,
2017. – 12 с.
Головна мета запропонованої для спільного читання книги – навчити
дитину отримувати задоволення від процесу пізнання та власних роздумів,
розвинути уважність, логічне мислення, загальну культуру мовлення.

176. Весняна поетична толока : альманах / упоряд. Ю. Костюкевич. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 48 с.
Весняна поетична толока – спільна творча територія, своєрідний
широкий простір, відданий в руки любителів поезії серед дітей молодшого
та середнього шкільного віку м. Рівне У толоці беруть участь вихованці
Літературно-розвивальної студії «ЛітЕра» ПДМ. Для дітей молодшого та
середнього шкільного віку.

177. Гольонко Л. Строката хата / Л. Гольонко ; іл. В. Гордієнко. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2017. – 40 с.
Пізнавальний характер поетичних творів книги «Строката хата» кличе
маленького читача у чарівний світ природи, вчить добру, повазі і
милосердному відношенню дітей до вього живого. Для дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку.

178. Городний О. Білолиці дві сестриці : поезії / О. Городний ;
іл. Мороз М. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 16 с. : іл.
В книзі у віршованій формі подано загадки та розгадки для дітей.
Видання для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку.

179. Демчук Р. Ходить казочка Поліссям / Р. Демчук ; іл.
В. Дунаєва. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 24 с.
Дитяча книга українського письменника Романа Демчука із Зарічного.
У ній подані чотири казки для дітей «Казка-пісня про Полісся», «Ліс, їжак
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і неборак», «Примовка про вовка» та «Заморочка від грибочка». Також ця
книга прикметна чудовими ілюстраціями художниці Вікторії Дунаєвої.

180. Довга Ю. Сім’я їжачка Колючика / Ю. Довга ; іл. Н. Качановська. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 8 с.
181. Довга Ю. Подорож малої Мурасі / Ю. Довга ; художник
Н. Качановська. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 8 с.
182. Довга Ю. Турботливий горобчик Чирчик / Ю. Довга ;
художник Н. Качановська. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 8 с.
183. Довга Ю. Небезпечна пригода малого Сіровуха / Ю. Довга ;
художник Н. Качановська. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 8 с.
Прекрасно ілюстровані чотири дитячі книги підготовлені українською
мовою у США спеціалістами християнської місії «Гамаліїл та друзі». Для
дітей молодшого та середнього шкільного віку.

184. Медведєва О. Кольорові равлики / О. Медведєва ; іл.
В. Гордієнко. – Рівне : Письмен. робітня «Оповідач», 2017. – 32 с.
У цій книзі ви познайомитесь з дружелюбними, допитливими, милими,
іноді кумедними равликами, які стали героями цікавої пригодницької
історії, що оповідає про важливий символ міста Рівного – його прапор. Для
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

185. Медведєва О. Рівненський буквар : краєзнавство для
дітей і дорослих / О. Медведєва. – Рівне : Письмен. робітня
«Оповідач», 2016. – 148 с. : іл.
«Рівненський буквар» – книга для юних українців з допомогою якої
вони мандруватимуть мальовничими куточками Рівненщини. Видання
допоможе розвинути не лише техніку читання дитини, а й збагатить її
знаннями. Адже кожна літера містить у собі корисну, лаконічно викладену
інформацію про рідний край. Книга для дітей молодшого шкільного віку і
для тих, кого цікавить краєзнавство.

186. Лимич А. Антон і таємниця Атома. Казка про Чорнобиль
/ А. Лимич ; худож. Н. Рябушко. – Рівне : Волин. обереги, 2017. –
12 с.
Казка про Чорнобиль «Антон і таємниця Атома» ґрунтується на
реальних подіях в Україні, коли 26 квітня 1986 року на Чорнобильській
АЕС сталася величезна катастрофа, що перетворилася на трагедію для
кількох поколінь українців. Це героїчна, правдива і водночас оптимістична
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казка, створена авторкою для увічнення героїчного подвигу чорнобильців.
Твір призначений для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

187. Пшенична Л. Золоті ключики : абетки / Л. Пшенична. –
Дубно : [б. в.], 2017. – 68 с.
Любов Пшенична створила чимало різних абеток. Певні, що вони
будуть цікавими не лише дітям, але й вихователям дошкільних навчальних
закладів, учителям початкових класів, батькам, логопедам, бібліотекарям –
усім, хто любить українську мову, цінує її красу, примножує багатство цієї
незвичайної скарбнички.

188. Пшенична Л. Чемер’ян : казка : для дошкільного та
молодшого шкільного віку / Л. Пшенична ; ред. М. Пшеничний.
– Дубно : [б. в.], 2017. – 28 с.
Казка для дітей, де розповідається про кота Чемер’яна. Спочатку –
лінивого і сонного, але потім... відважного і наполегливого, який досягає
мети, захищає слабких, обороняє рідний дім і відстоює права лісової
громади.

189. Титечко В. Г. Впади, дощику, впади / В. Г. Титечко. –
Рівне : В. А. Лапсюк, 2017. – 32 с.
Нова книга Василя Титечка «Впади, дощику, впади» наповнить серця
добротою, щирою посмішкою та світлом чарівного дитинства. Збірка
адресована читачам дошкільного та молодшого шкільного віку.
Див. також №№ 301–303, 326, 328–330.

МИСТЕЦТВО
Театр
190. Богатирьов В. Сценографічний образ вистави : навч.
посіб. для студентів спец. «Театр. мистецтво» / В. Богатирьов ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. – 212 с. : іл.
У навчальному посібнику розкривається специфіка сценографічного
образу вистави та технологія роботи режисера-постановника з
художником-сценографом над вирішенням зорового образу вистави,
аналізуються виразні засоби емоційного впливу на глядача, які
використовуються при створенні сценографічного образу, стисло
викладено окремі історичні аспекти розвитку мистецтва дієвої сценографії
в історії театру, подано практичні завдання для студентів та рекомендації
для їхнього виконання. Навчальний посібник має на меті допомогти
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студентам у вивченні окремих тем навчальних дисциплін «Техніка сцени
та художнє оформлення вистави» та «Сценографія».

Образотворче мистецтво та архітектура
191. Бендюк М. Томаш-Оскар Сосновський (1812–1886) /
М. Бендюк ; ред. серії о. В.-Й. Ковалів. – Остріг : Волання з
Волині, 2017. – 24 с. – (Бібліотека «Волання з Волині»)
У брошурі дослідника, краєзнавця і колекціонера з Рівненщини Миколи
Бендюка розповідається про Томаша Оскара Сосновського – уродженця
села Новомалин, нині Острозького району, талановитого митця, автора
понад 50 скульптур із мармуру, що й сьогодні прикрашають храми та музеї
Риму, Варшави, Кракова, Острога, Рівного, Житомира, Чернівців.

192. Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна
спадщина : ілюстр. кат. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – 160 с. : іл.
У книзі вміщено короткі систематизовані відомості щодо архітектурної
спадщини дерев’яного храмобудування на території Рівненської області.
Представлені пам’ятки архітектури національного значення, місцевого
значення, існуючі об’єкти церковної архітектури без офіційного статусу,
втрачені об’єкти церковної архітектури. Каталог розрахований на
архітекторів, мистецтвознавців, а також на широке коло зацікавлених
читачів.

193. Феофан Бобрик. Живопис : мист. альб. – [Б. м. ; б. в.],
2017. – 12 с. : іл.
У мистецькому альбомі розміщені світлини з високохудожніми
роботами рівненського майстра пензля, багаторічного керівника
Рівненської обласної організації Національної спілки художників України
Феофана Бобрика. Видання буде цікавим поціновувачам мистецтва, усім,
хто любить чудову українську природу, квіти, пейзажі та натюрморти.
Див. також №№ 7, 160, 268, 292, 293, 314.

Художня фотографія
194. Мазаний В. С. Дубно – зоря століть / В. С. Мазаний. –
Рівне : В. Ковтунович, 2016. – 240 с. : іл.
Книга Віктора Мазаного про одне із найдавніших європейських міст
Дубно – це своєрідна розмова з епохами. Автор відобразив фрагменти
історії та контексти майже тисячолітнього існування княжого граду на
волинській землі. Акцентовано увагу і на новітніх сталих величинах
економічної та культурної активності Дубна.
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195. Я люблю своє місто, я люблю свій край / О. Харват. –
Рівне : О. Харват, 2017. – 56 с. : іл.
Книга українського фотохудожника і видавця Олександра Харвата
вміщує фотороботи переможців Шостого кубку Рівного з фотомистецтва.
Видання буде цікавим усім пошановувачам сучасного мистецтва
фотографії.
Див. також №№ 160, 268.

Музика
196. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : зб. наук. пр. / Рівнен.
держ. гуманіт. ун-т ; ред.-упоряд. Л. І. Горіна. – Рівне : Волин.
обереги, 2017. – 264 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються сучасні тенденції
розвитку жанру народно-інструментального виконавства в Україні,
культурологічні проблеми сучасного мистецтва та соціально-психологічні
проблеми
національної
музичної
освіти.
Матеріали
збірника
рекомендовані викладачам, аспірантам, студентам старших курсів вищих
мистецьких навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблемами
народно-інструментального виконавства.

197. Вокальні твори С. Монюшка та Ф. Шопена в класі постановки голосу : навч.-метод. посіб. / уклад.: Г. Р. Швидків. –
Рівне : О. Зень, 2016. – 96 с.
Навчально-репертуарний посібник складається з шедеврів вокальної
музики С. Монюшка та Ф. Шопена в перекладі українською мовою
Б. Тена, М. Тарчинської, Г. Швидків та ін. У процесі оволодіння
навичками постановки голосу при виконанні творів з даного посібника
формуватимуться стійкі критерії якості співу і співочої майстерності,
удосконалюватимуться вокально-технічні та виконавські навички
студентів, а також вони опановуватимуть специфіку вокального виконання
інструментальних творів.

198. Журналістика у наших долях : випускники факультету
журналістики 1975 року Львівського національного університету імені Івана Франка / упоряд. П. Кулінець. – Вид. 2. – Рівне :
Волин. обереги, 2017. – 580 с. : іл.
В оновленому, доповненому й уточненому виданні йдеться про Львів
першої половини 70-х років минулого століття, про життя студентів
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Франкового університету, про тогочасний стан української журналістики.
Для широкого кола читачів.

199. Кімстач Ю. Забута мелодія : п’єса для флейти в супроводі
фортепіано / Ю. Кімстач. – Рівне : О. Зень, 2015. – 8 с.
Юрій Никифорович Кімстач народвся 11 серпня 1948 року в Ужгороді.
1972 року, після закінчення Одеської консерваторії, був направлений на
роботу викладачем до Рівненського музичного училища. Чималий
викладацький досвід упродовж понад 40 років він збагачує концертною
діяльністю, участю в творчих громадських та благодійних концертах.

200. Корчага В. Репертуарний альбом баяніста : навч. посіб. /
В. Корчага. – Рівне : О. Зень, 2017. – 142 с.
Основним завданням музично-педагогічної освіти є виховання
майбутнього фахівця засобами музичного мистецтва, його духовності,
естетичної культури. Тож навчальний посібник викладача Інституту
мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету Віктора
Корчаги «Репертуарний альбом баяніста» сприяє особистій професійній
компетентності, формує мистецький естетичний розвиток підростаючого
покоління. Для студентів гуманітарних вишів мистецького спрямування.

201. Луканюк Б. Ритмічна варіаційність у пісенному
фольклорі: теорет.-методол. дослідж. / Львів. нац. муз. акад. ім.
М. Лисенка, Каф. муз. фольк., Пробл. науково-дослід. лаб. муз.
етнології. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 208 с.
Ритмічна варіаційність – один із трьох головних принципів
видозмінювання народнопісенних творів, її аналітичне пізнання не лише
дозволяє сформулювати певні теоретико-методологічні засади студій над
історією розвитку окремих фольклорних наспівів, а й відкриває шлях до
створення генеалогічної класифікації типових форм, властивих музичній
культурі усної традиції. Дослідникам автентичної етномузичної творчості.

202. Народні пісні Березнівщини : за матеріалами експедиції
2013 року / запис, транскрипції та впорядк. Ю. Рибака. – Рівне :
М. Дятлик, 2016. – 208 с.
Збірник містить 250 різножанрових народновокальних творів,
упорядкованих за типологічним принципом (68 пісенних типів). Матеріал
демонструє народнопісенну картину, виявлену записувачем і упорядником
збірника під час експедиції Державного наукового центру захисту
культурної спадщини від техногенних катастроф. Музичну частину
доповнено покажчиком пісенних типів та фотоілюстраціями виконавців.
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Видання орієнтоване на етнографів
народномузичною творчістю.

та

всіх,

хто

цікавиться

203. На шляху до Європи. Микола Лисенко і Рівненщина /
ред.-упоряд.: Б. Й. Столярчук, С. В. Полевик. – Вид. 2. – Рівне :
О. Зень, 2017. – 212 с.
Видання присвячене 175-річному ювілею основоположника української
класичної музики Миколи Віталійовича Лисенка, життя і творчість якого
пов’язані з Рівненщиною. У книзі вміщено архівні документи, що свідчать
про перебування його в нашому краї, розповідається про численні
концерти та імпрези на пошанування композитора впродовж ХХ століття
та в незалежній Україні.

204. Пастушенко А. Верніться живими : українські патріотичні пісні : навч. посіб. / А. Пастушенко. – Рівне : [б. в.], 2016. –
140 с.
До посібника увійшли пісні композитора Андрія Пастушенка на слова
відомих поетів Євгена Гущина, Петра Велесика, Неоніли Диб’як, Анни
Лимич, Олександра Богачука, Сергія Рачинця, Віктора Міроненка, Тамари
Шкіндер, Миколи Птахова, Михайла Клеця, Олександра Каліщука та на
власні вірші.

205. Пастушенко А. Свято радісне Різдва : навч. посіб. /
А. Пастушенко. – Рівне : [б. в.], 2017. – 60 с.
До посібника увійшли пісні композитора Андрія Пастушенка на слова
відомих поетів П. Велесика, М. Клеця, С. Бабія, І. Чепак, Л. Храпливої,
О. Савки, Й. Струцюка, В. Валько, С. Гордієнко, Н. Гуменюк та на власні
вірші.

206. Смалько М. Ф. Самостійна робота у фортепіанному класі :
робоч. зошит I з курсу «Основн. муз. інструмент» : навч.-метод.
посіб. / М. Ф. Смалько, Л. П. Яковенко ; Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. – 104 с.
Посібник призначений для методичного забезпечення самостійної
роботи майбутніх учителів музики у фортепіанному класі. Його суттєвою
змістовою часткою є оригінальний психолого-педагогічний супровід для
суб’єктно-особистісного розвитку студентів. Саме тому частина матеріалу
посібника викладена у формі щоденника-записника, що дає змогу
студентам вести спостереження, планувати і аналізувати свою роботу,
здійснювати самоконтроль, чітко уявляти мету свого навчання та розвитку
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в інструментальному класі. Запропонований навчально-методичний
посібник розрахований на студентів перших курсів вишів музичнопедагогічного напряму, стане в нагоді студентам і викладачам різних
музичних спеціальностей для організації самостійної роботи в інструментальному класі та підтримки їхнього професійного саморозвитку.

207. Тарасенко О. Служба Божа для дитячого хору на підставі
українських церковних мелодій : хорова партитура / О. Тарасенко. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 84 с.
Видання відкриває масштабний проект Фонду пам’яті Блаженнійшого
Митрополита Володимира – серію книг «Український богослужбовий
спів». Збірка містить гармонізації та художні обробки київського розспіву,
волинського, почаївського, поліського наспівів, здійснені українським
церковним регентом, хоровим диригентом та педагогом, заслуженим
діячем мистецтв України, доцентом Олександром Тарасенком. Видання
рекомендоване для церковних та світських дитячих хорових колективів.

208. Устенко К. О. Теорія та практика техніки хорового
диригування : навч.-метод. посіб. з «Хоров. диригування» для
самост. роботи студентів муз. спец. вишів за вимогами
кредитно-трансфер. системи / К. О. Устенко. – Рівне : О. Зень,
2017. – 300 с.
Навчально-методичний посібник уособлює кредитно-трансферні
технології навчання, що відповідають програмним вимогам фахової
дисципліни. Кожний модуль завершують контрольні запитання і творчі
завдання для самоперевірки, дидактичні текстові завдання, подана
тематика практичних та семінарських занять, список рекомендованої
літератури. Посібник спрямований на удосконалення практичної
підготовки вчителів музики і студентів з хорового диригування, які
навчаються самостійно в позаурочний час.

209. Чарлі Паркер – джазовий саксофоніст, композитор :
навч.-метод. посіб. / упоряд.: Р. І. Дзвінка, Т. Р. Дзвінка. – Рівне :
А. Червінко, 2015. – 93 с.
Видання, в якому вміщено біографічні дані про життя і творчість
легендарного американського джазового саксофоніста та композитора
першої половини ХХ ст. У книзі подано нотні зразки популярних
джазових творів та імпровізацій «короля» бібопу – відомого на прізвисько
«Пташка». Видання адресується музикантам-професіоналам, музикознавцям, викладачам, студентам музичних навчальних закладів та широкому
колу меломанів, які цікавляться джазовою музикою.
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Див. також № 272.

РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
210. Айронсайд Г. А. Книга Естер / Г. А. Айронсайд ; пер. з
рос. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2017. – 96 с.
Книга докладно коментує біблійні книги Естер. Вже з перших сторінок
читачеві стає зрозумілим, наскільки актуальною є тема, піднята автором,
наскільки небезпечними є сумнівні й гріховні компроміси зі світом.

211. Айронсайд Г. А. Книга приповістей. Коментар / Г. А. Айронсайд ; пер. з рос. П. Наконечного. – Рівне : Живе слово, 2017.
– 336 с.
Книга доносить до серця й совісті читача, що основою мудрості
приповістей є Бог, який контролює все в нашому житті. Видання
призначене для тих, хто цікавиться вивченням Біблії.

212. Андерсон Р. Володар, що прийде / Р. Андерсон ; пер. з
англ. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2017. – 256 с.
У праці відомого в християнському світі автора Роберта Андерсона
«Володар, що прийде» висвітлюється тема пророцтва Даниїла про
Сімдесят тижнів та майбутній прихід Антихриста. Для проповідників,
учителів Божого Слова та пасторів.

213. Бейлі Ф. К. Молодий бунтівник у Брістолі / Ф. К. Бейлі ;
пер. з рос. Р. Квач, Н. Долі. – Рівне : Живе слово, 2017. – 160 с.
214. Бейли Ф. К. Молодой бунтарь в Бристоле / Ф. К. Бейли ;
пер. з англ. Г. Мехонцевой. – Ривне : Живое слово, 2017. – 160 с.
Книга розповідає про Джорджа Мюллера, життя якого свідчить, як
дивно і вчасно Господь надихає своїх слуг для особливого служіння. Для
широкого кола читачів.

215. Блэк Д.-А. Миф о подростковом возрасте. Воспитание
ответственного поколения в безответственном обществе / Д.-А. Блэк ;
пер. с англ. О. Абрамов. – Ривне : Н. Дятлик, 2017. – 148 с.
Книга Девіда Алана Блека «Міф про підлітковий вік» адресована
батькам, пасторам, лідерам дитячого і підліткового служіння, а також усім
тим, кому цікавий біблійний погляд на виховання дітей. У книзі
розглядаються такі сторони розвитку людини, как фізіологічна,
психологічна, соціальна, інтелектуально-культурна і духовна. Видання
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присвячене тому, як виховати детей, щоб вони стали зрілими і
відповідальними дорослими.

216. Боришкевич В. Д. Слово Твое – светильник / В. Д. Боришкевич. – Ривне : ЭСТЕРО, 2017. – 494 с.
Хто нині може пояснити що це таке народження з Божої волі чи
благодать Господня? Тим паче дати певну характеристику Богу,
розповісти про Нього, про Його якості. Як знати й бути впевненим, що ти
спасений? Але при бажанні ми можемо багато дізнатися, бо про це ясно
говорить біблія. У вищеозначеній книзі пропрацьовані ці теми,
систематизовані знання, щоб читачеві було легше зорієнтуватись,
сконцентруватись, вивчити й запам’ятати біблійні істини, а потім
застосувати їх у житті.

217. Буньян Д. Подорож Пілігрима в Небесну Країну / Д. Буньян. – Рівне : Живе слово, 2016. – 432 с.
Алегоричну розповідь про подорож християнина в Небесну Країну
автор написав, знаходячись у в’язниці за проповідь Євангелія. Як
християнин подорожував із Міста Руйнування до Небесної Країни, так і
Буньян прагнув до Небесного Єрусалима. Для широкого кола читачів.

218. Ватсон Т. Вечеря Господня / Т. Ватсон ; пер. з англ.
О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2017. – 96 с.
У цій книзі Томас Ватсон всебічно й докладно описує християнське
вчення про Господню Вечерю. Для широкого кола читачів.

219. Генрі М. Домашня Церква / М. Генрі ; пер. з рос. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2016. – 64 с.
У своїй книзі Метью Генрі торкається одного з найважливіших питань у
християнстві – організації домашньої церкви в кожній християнській
родині. Для широкого кола читачів.

220. Джеффері П. У пошуках Бога / П. Джеффері ; пер. з рос.
О. Матвеєвої. – Рівне : Живе слово, 2017. – 48 с.
У своїй книзі Пітер Джеффері торкається відповідей на питання, що
стосуються християнської віри. Автор просто й доступно описує шлях
спасіння. Для широкого кола читачів.

221. Єрмійчук І. М. Біблійні історії. Кн. 2 / І. М. Єрмійчук. –
Рівне : Волин. обереги, 2016. – 108 с.
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У виданні автор спробував у доступній віршованій формі викласти
історичні події, описані в Біблії. Книга може стати в нагоді при ознайомленні з матеріалами Біблії в недільних школах.

222. Келлі В. Тлумачення книги пророка Єзекіїля / В. Келлі ;
пер. з англ. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2017. – 288 с.
У виданні представлені коментарі до книги пророка Єзекіїля – однієї з
пророчих книг Біблії. Автор ставить собі за мету ознайомити читача з її
змістом і витлумачити сенс пророцтв одного з найвеличніших пророків
давнини. Книга призначена для широкого кола читачів; поза сумнівом,
вона буде корисною для всіх, хто бажає глибше вивчити Біблію.

223. Кришнамачарья Э. Уроки по йоге Патанджали / Э. Кришнамачарья ; пер. с англ. К. Зайцев. – Ривне : Волын. обереги,
2017. – 140 с.
Слово «йога» означає єдність усіх шляхів людини. Ми намагаємось
досягти єдності різними шляхами – соціальними, політичними,
просвітницькими, але зазнаємо невдачі або досягаємо лишень часткового
успіху. І тоді ми ступаємо на вірний шлях – шлях практики йоги. Книга
Крішнамачар’ї – підручник з практик йоги Патанджалі. Видання містить
конкретні вказівки, що допомагають на Шляху досягнення гармонії.

224. Марченко А. Дерзновение : стихи / А. Марченко. – Ривне :
Н. Дятлик, 2016. – 264 с.
Автор мастерски в стихотворной форме раскрывает библейские
сюжеты, а также пишет о том, что сам пережил или чему был свидетелем.
Эта поэзия, простая по форме и искренняя по содержанию, написана от
сердца и легко находит путь к сердцу читателя.

225. М. Е. Р. Мері Джонс і її Біблія / М. Е. Р. ; пер. з рос. Н. Доля. –
Рівне : Живе слово, 2017. – 96 с.
У книзі розповідається історія про бідну дівчину з Уельса, яка босоніж
здолала 25 миль, щоб придбати Біблію. Для широкого кола читачів.

226. Миколин С. Життя – є святість наша / С. Миколин. –
Рівне : Волин. обереги, 2017. – 272 с.
Ця поетична збірка є продовженням тематичного доробку автора
духовно-пізнавального спрямування, скромного письменника і поета,
нашого земляка, який вже написав понад 12 книг.
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227. Миколин С. Мудрість усвідомлення в пізнанні життя /
С. Миколин. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 204 с.
Книга «Мудрість усвідомлення в пізнанні життя» є однією з серії книг
автора духовно-пізнавального характеру. Розглядувана людська якість
досліджується в усіх книгах, починаючи з «Молитви», «Розмови двох»,
«Дорогами життя», «Про дітей», так і продовжуючи книгами «Плин
життя», «Про політику», «Спомин про любов». Цілісність духовнопізнавального усвідомлення можлива після прочитання всіх книг. Лише
тоді ми зможемо почути і відчути один одного та зрозуміти, що люди на
Землі – одна родина. У книзі розкривається суть Духовних цінностей
людини і природа людських дій у повсякденному житті.

228. Мороховський С. Уроки життя юдейських царів / С. Мороховський. – Рівне : М. Дятлик, 2016. – 192 с.
Книга яскраво описує життя юдейських царів від Рехавама до Седекії –
період, який охоплює близько 350 років і відомий як період розділеного
царства. Автор робить глибокий аналіз життя і вчинків юдейських царів,
історія яких попереджає нас не піддаватися впливу зовнішнього ворога.
Для широкого кола читачів.

229. Пересопницьке євангеліє від Матвія / уклад. М. Федоришин.
– Рівне : О. Харват ; Дрогобич : Коло, 2017. – 216 с.
У книзі відтворено Євангеліє від Матвія з Пересопницького Євангелія,
визначної пам’ятки національного Ренесансу та європейської Реформації.
Рукопис створений архімандритом Пересопницького монастиря Григорієм,
писарем Михайлом Василевичем та його учнем у Заславському та
Пересопницькому монастирях у 1556–1561 рр. з ініціативи княгині
Анастасії Заславської.

230. Пінк А. У. Десять заповідей / А. У. Пінк ; пер. з рос. П. Наконечний. – Рівне : Живе слово, 2017. – 64 с.
Ця книга Артура Уільяма Пінка, пастора і учителя Біблії, містить
детальний розгляд Десяти заповідей. Для широкого кола читачів.

231. Романюк І. Церковне служіння / І. Романюк. – Рівне :
М. Дятлик, 2017. – 224 с.
Книга практичного досвіду І. Романюка «Церковне служіння»
висвітлює широкий спект різносторонніх аспектів внутрішньоцерковного
життя. Книга містить вкрай рідку для українських церковних служителів
прикладну документальну частину, що значно полегшить їхню працю і
зробить її ясною та відкритою. Ця книга буде корисною церковним
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працівникам, які з різних причин не можуть звернутися за порадою до
досвідченого служителя-наставника, або для тих, хто потребує
додаткового орієнтиру.

232. Сень Т. Почему в Украину пришла война? / Т. Сень. –
Рівне : О. Зень, 2017. – 34 с.
У цій книзі автор показує: все, що відбувається в фізичному світі є
результатом духовних дій, бо все що відбувається – відбувається з волі
Бога. Також книга описує основні причини російсько-української війни та
вказує, що мир настане через всезагальну віру в Ісуса Христа, що принесе
всезагальне процвітання і мир. Як приклад надається Південна Корея –
країна, що піднялась із руїн за короткий час завдяки глибокому пошуку
Бога.

233. Синюк М. Привілей бути слугою / М. Синюк. – Рівне :
Принт Хауз, 2017. – 204 с.
Актуальні і пережиті на власному досвіді істини; одвічні і незмінні
принципи особистих стосунків із Богом, побудови сім’ї та служіння;
практичні поради служителям Церкви – у проповідях та роздумах автора,
зібраних на сторінках книги.

234. Сміт Г. Останні слова. Євангеліє від Івана, 13–17 розділи /
Г. Сміт ; пер. з англ. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2017. – 96 с.
Останні слова, які залишає людина для тих, кого вона любить, – чи то
перед тривалою розлукою, чи то готуючись покинути цей світ, – завжди
сповнені глибокого змісту і завжди надзвичайно важливі. Такими були й
слова Ісуса Христа, які Він промовляв до Своїх учнів в останні дні та
години Свого перебування на землі. Автор у даній книзі немовби зазирає у
самісіньке серце Господа і показує читачеві, якою незбагненною любов’ю
до Його вибраних учнів воно наповнене. Книга буде особливо корисною
для кожного християнина, який бажає пізнавати серце Бога.

235. Смит Т. Принцип преобразования. Путь к свободе :
инструкция для руководителя / Т. Смит. – Ривне : Н. Дятлик,
2016. – 96 с.
У програмі «Принцип перетворення» пропонується простий і
зрозумілий інструмент для роботи з нарко- і алкозалежними через
христоцентричний біблійний метод, в якому унікальним чином для
знешкодження моделей самознищення, позбавляючи людину дієвого
самоконтролю в житті, використовується Слово Боже. Для спеціалістів, що
працюють з алко- і наркозалежними людьми.
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236. Томас У. Сорок днів у Святому Писанні / У. Томас,
П. Волстон ; пер. з англ. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2017. –
288 с.
В багатьох людських віруваннях і традиціях числівнику «сорок» приписується особлива таємничість. Очевидно, що така небайдужість бере свої
витоки у Слові Божому. Кожен уважний читач цієї Книги зауважить, що у
ній часто зустрічається слово «сорок». Яке ж значення має ця цифра? Який
її контекст? На всі ці питання можна знайти відповідь на сторінках цієї
книги.

237. Томко Ю. Перлина православ’я. Свято-Варваринський
жіночий монастир у місті Дубні / Ю. Томко ; ред. Л. Пшенична,
М. Пшеничний. – Дубно : [б. в.], 2017. – 74 с.
У книзі розповідається про життєвий шлях мирогощанця Арсена
Шумовського – всебічно обдарованої людини, яскравого політичного
діяча, талановитого інженера-винахідника, автора книги про Почаївську
лавру, дійсного члена Наукового Товариства імені Тараса Шевченка,
музиканта і просвітянина.

238. Формування християнського світогляду школярів засобами фізики та астрономії : навч.-метод. посіб. / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; упоряд. Л. Л. Шумра ; за заг. ред. В. М. Жуковського. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – 248 с.
Видання присвячене формуванню християнського світогляду учнів
старших класів загальноосвітньої школи в процесі вивчення природничих
дисциплін. Проаналізовано потенціал української виховної традиції у
формуванні духовних цінностей особистості. Подано сучасне наукове
трактування
феномену
пізнання.
Здійснено
інтерпретацію
«суперечностей» наукового знання та релігійної віри.

239. Хантінгтон У. Бог: захисник бідних та джерело віри /
Хантінгтон У. ; пер. з рос. Г. Дятлик. – Рівне : Живе слово,
2017. – 208 с.
Книга Уільяма Хантінгтона несе утіху і розраду людям, які
переживають життєві труднощі. Автор із власного досвіду та на підставі
біблійних прикладів показує, що Бог піклується про кожну людину,
особливо про бідних. Для широкого кола читачів.
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240. Шепард Т. Драгоценность верующего. Как применить
обетование / Т. Шепард. – Ривне : Живое слово, 2016. – 32 с.
Біблія повна Божих обітниць. Яким чином вони можуть бути
присутніми в нашому житті присвячена ця книга. Для широкого кола
читачів.

241. Якубович М. М. Велика Волинь і мусульманський Схід :
історич. нарис / М. М. Якубович. – Рівне : Р. Свинарчук, 2016. –
118 с.
Книгу присвячено невідомим сторінкам Великої Волині, відображеним
у мусульманських джерелах. На основі новітніх друкованих видань і
рукописів арабських географів та мандрівників простежено витоки
державних утворень у регіоні. Арабомовні джерела (праці Аль-Масуді,
аль-Ідрісі й інших авторів) чи не вперше у вітчизняній науці опрацьовано в
оригіналі й наведено в точному перекладі українською. Також книга
оповідає про мусульманську присутність на Великій Волині. Книга буде
цікавою історикам, краєзнавцям, усім, хто небайдужий до минувшини
Великої Волині.
Див. також №№ 16, 22, 325.

Психологія
242. Гандзілевська Г. Б. Психологія творчості. «Подорожуючи
до невідомого...» : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Гандзілевська. –
Острог : Р. Свинарчук, 2016. – 156 с.
Запропонований
навчально-методичний
посібник
присвячено
актуальним питанням сьогодення, що стосуються самореалізації
особистості в її творчій діяльності. Приділено значну увагу характеристиці
психологічних особливостей творчої особистості, аналізу її життєвого
шляху, вивченню творчого доробку. Посібник містить авторські
дидактичні розробки, що можуть слугувати у практичній роботі
психологів та вчителів.

243. Корчакова Н. В. Просоціальна особистість: становлення
та розвиток : монографія / Н. В. Корчакова. – Рівне : Волин.
обереги, 2017. – 440 с.
Книга, присвячена проблемі вікового розвитку диспозиційних основ
просоціальної поведінки людини як форми соціально-психологічної
підтримки, сприяння та допомоги навколишнім. Це одне з перших
широкомасштабних досліджень онтогенезу просоціальності у вітчизняній
психології. У роботі висвітлюються питання виокремлення проблеми
генезису поведінки сприяння у самостійну наукову лінію, розкриваються
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особливості становлення та розвитку допомоги, справедливого обміну і
дарування, емпатійної турботи тощо. Для широкого кола науковців та
студентів гуманітарних вишів.

244. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому
навчальному закладі : монографія / ред. В. М. Ямницький,
передмова та післямова Р. В. Павелківа. – Рівне : О. Зень, 2015.
– 183 с.
У монографії висвітлено психологічні та психолого-педагогічні аспекти
забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах. Розкрито
можливості підвищення якості освіти шляхом сприяння творчому
розвитку та зростанню суб’єктності особистості студента, застосування
інтерактивних
освітніх
технологій,
впровадження
практики
психологічного супроводу професійного розвитку студентів під час
навчання у вишах. Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів,
студентів вишів.

245. Сабадишин Р. О. Світогляд українця / Р. О. Сабадишин. –
Рівне : Принт Хауз, 2016. – 368 с.
Книга «Світогляд українця» – матеріал для роздумів, формування
інтелекту та досягнення високого ступеня розвитку свідомості. На основі
сформованої свідомості, розвиненого інтелекту, особистого життєвого
досвіду читач у ході вирішення складних проблем повсякдення повинен
приймати своє, індивідуальне, на власний страх і ризик, рішення, але
обов’язково правильне не лише на цей момент часу, але й у перспективі.
Книга забезпечить можливість розширення меж свідомості людини,
подарує метод правильного аналізу подій, що траплятимуться в житті.
Див. також № 281.

Бібліографічні посібники
246. Дубровиччина : історія і сьогодення : наук.-допом.
бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.:
Л. М. Малишева, Т. В. Матушевська ; наук. консультант
В. Т. Борщевич ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. З. М. Тирак ;
відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 206 с.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений місту
Дубровиця та Дубровицькому району. У виданні представлені відомості
про документи, в яких відображаються основні аспекти історичного,
економічного, політичного та культурного розвитку Дубровиччини від
найдавніших часів і донині. Видання містить допоміжні покажчики –
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іменний та географічний. Покажчик розрахований на краєзнавців,
викладачів, студентів, учнів, всіх, хто вивчає Рівненщину, популяризує
знання про рідний край.

247. Книга Рівненщини 2016 : анот. кат. вид. : (з фондів
Рівнен. обл. універс. наук. б-ки) / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка
; уклад. та ред.: Л. Г. Сахнюк, О. М. Зень ; наук. ред.: О. Л. Промська ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень, 2017. – Вип. 14. –
112 с. + 4 с. іл.
14-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2016» 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 адресоване фахівцям книговидавничої
справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам
бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто
цікавиться книжковою продукцією краю.

248. Кореччина : минуле і сьогодення : наук.-допом. бібліогр.
покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. М. Малишева, Т. В. Матушевська ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.:
З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин.
обереги, 2017. – 188 с.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений м. Корець
та Корецькому району. У виданні представлені відомості про документи, у
яких відображені основні аспекти історичного, економічного, політичного
та культурного розвитку Кореччини від найдавніших часів до сьогодення.
Видання містить іменний та географічний покажчики, список переглянутих і розписаних видань. Покажчик розрахований на краєзнавців,
викладачів, студентів, учнів, всіх, зацікавлених історією Корецького краю.

249. Лауреати регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» : до 25-річчя від дня заснування премії : наук.-допом. біобібліогр. покаж. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Рівнен.
обл. орг. Нац. спілки краєзн. України ; уклад.: Н. М. Кожан,
І. А. Козюхно ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ;
консультанти: А. А. Жив’юк, А. М. Українець, Б. Й. Столярчук ;
відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2017. –
164 с. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).
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У покажчику акумульовані відомості про науковий доробок рівненських
краєзнавців, у котрому розкривається історичне минуле краю, його
літературний поступ, мистецькі досягнення тощо. У покажчику вміщено
біографію лауреатів, бібліографічні відомості про їхні краєзнавчі праці
(книги, статті зі збірників, альманахів, періодичних видань) та літературу
про їхнє життя й діяльність. Видання адресоване всім, хто цікавиться
краєзнавством, вивчає та досліджує Рівненщину, популяризує знання про
рідний край.

250. Причастя словом : до 70-річного ювілею від дня народж.
Б. Й. Столярчука : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен.
обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Кожан ; ред.: З. М. Тирак
; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне : О. Зень,
2017. – 128 с. : іл. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).
Біобібліографічний покажчик присвячений Богдану Йосиповичу Столярчуку – відомому музиканту, педагогу, поету, мистецтвознавцю, краєзнавцю та приурочений до 70-річчя від дня його народження. До видання
вміщені бібліографічні описи окремо виданих творів Б. Й. Столярчука,
публікації в збірниках, журналах, газетах, матеріали про його життя та
діяльність. Видання доповнене допоміжними покажчиками та світлинами.
Покажчик адресований науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям та
всім, хто цікавиться літературою про рідний край.

251. Савчук Петро Оксентович : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. у-т ; уклад.: П. О. Савчук. – Рівне : РДГУ,
2017. – 35 с.
Біобібліографічний покажчик укладено до 38-річчя науковопедагогічної діяльності викладача кафедри всесвітньої історії Рівненського
державного гуманітарного університету Савчука Петра Оксентійовича.

252. Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець,
музейний фахівець : до 60-річн. ювілею від дня народж. : наук.допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад.: Н. М. Кожан ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень, 2017. – 168 с. :
фотоіл. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).
У покажчику відображені матеріали про життєвий та творчий шлях
відомої на Рівненщині та в Україні дослідниці, етнографа, краєзнавця,
просвітянина, завідувачки відділу етнографії Рівненського обласного
краєзнавчого музею, заслуженого працівника культури України
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А. М. Українець; бібліографічні відомості про наукові праці дослідниці:
окремо видані книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій,
періодичних видань за 1989–2017 рр.; бібліографічні відомості про
літературу, присвячену Аллі Миколаївні; повні тексти декількох її статей.
Видання адресоване науковцям, етнографам, музеєзнавцям, краєзнавцям і
всім, хто цікавиться народним мистецтвом нашого краю.

Видання, що продовжуються
253. Аграрна наука Західного Полісся : зб. наук. пр. / редкол.:
В. М. Польовий (відп. ред.) [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2017. – Вип. 2. –
112 с.
Висвітлені питання землеробства, рослинництва, тваринництва, і
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення
ефективності землеробства та збалансованого використання агроресурсів в
умовах змін клімату», яка відбулася 17-20 вересня 2017 року в с. Шубків
Рівненського району Рівненської області на базі Інституту сільського
господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук
України.

254. Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва
«Афіна» каф. культурології та музеєзнавства / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; за ред. В. Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 16. –
289 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.

255. Актуальні проблеми літературознавчої термінології :
наук. зб. / ред. кол.: Є. М. Васильєв (відп. ред.), Г. М. Вокальчук [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2015. –
Вип. 1. – 202 с.
Перший випуск наукового збірника складено на основі доповідей
учасників однойменної Міжнародної науково-практичної конференції, що
була проведена у Рівненському державному гуманітарному університеті в
жовтні 2015 року. До видання увійшли статті, присвячені термінології
сучасного літературознавства (термінологічні питання істориколітературного процесу, проблеми драматургійної термінології), а також
лінгвостилістики, лінгвопоетики, методики викладання.
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256. Актуальні проблеми літературознавчої термінології :
наук. зб. / ред. кол.: Є. М. Васильєв (відп. ред.), Г. М. Вокальчук [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. –
Вип. 2. – 233 с.
Другий випуск наукового збірника складено на основі доповідей
учасників однойменної Міжнародної науково-практичної конференції, що
була проведена у Рівненському державному гуманітарному університеті
28-29 квітня 2017 року. До пропонованого видання увійшли статті вчених
з України, Росії, Білорусі та Узбекистану, присвячені різним аспектам
вивчення термінології сучасного літературознавства (теоретичні аспекти
літературознавчої термінології, термінологічні питання істориколітературного процесу, проблеми драматургійної термінології), а також
лінгвостилістики, лінгвопоетики, методики викладання.

257. 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 (заст. голов. ред.), Є. Г. Герасімов [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2016. –
Вип. 2 (74). – 313 с.
258. 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 (заст. голов. ред.), Є. Г. Герасімов [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2017. –
Вип. 3 (75). – 262 с.
259. 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 (заст. голов. ред.), Є. Г. Герасімов [та ін.] ; літ. ред. О. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2017. –
Вип. 4 (76). – 280 с.
У збірниках опубліковано наукові статті з економічних наук.
Призначено для наукових працівників, інженерів, викладачів, аспірантів та
студентів ВНЗ.

260. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. С.-г. науки : зб. наук. пр. / Нац.
ун-т вод. госп-ва та природокористування ; редкол.: В. С. Мо78

шинський (голов. ред.), Н. Б. Савіна (заст. голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 3 (75). – 184 с.
261. 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. 4 (76). – 91 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій, агроґрунтознавства та агрофізики, раціонального
використання природних ресурсів, водних біоресурсів. Призначено для
наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів.

262. 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). – 398 с.
263. 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 (75). – 371 с.
264. 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. 4 (76). – 358 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального використання
природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства.
Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів
ВНЗ.

265. Горизонти знань : наук. зап. [Рівнен.] природ.-математ.
ліцею «Елітар» / Рівнен. природ.-математ. ліцей «Елітар» ; ред.
О. М. Желюк. – Рівне : [б. в.], 2016. – 182 с.
У збірнику вміщено публікації наукового та науково-популярного
характеру, підготовлені ліцеїстами та педагогами природничоматематичного ліцею «Елітар», а також викладачами ВНЗ та установ міста
Рівне, що співпрацюють із навчальним закладом. Опубліковано роботи
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ліцеїстів, із якими вони виступали на семінарах і конференціях,
дослідження дійсних членів та слухачів Малої академії наук. Ілюстрації –
творчий доробок ліцеїстів. Збірник видається щорічно.

266. 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.], 2017. –
Вип. 32. – 72 с. : іл.
32-й випуск щорічного бюлетеня для людей з особливими потребами
присвячений проблемам, що хвилюють нині не лише людей з інвалідністю, а й
пересічного громадянина незалежно від місця проживання. Це проблеми
захворювань суглобів, теми моралі, любові, віри, упевненості в собі заради
перемоги над недугою.

267. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні,
сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних
територіальних громад : матеріали I Міжнарод. наук.-метод.
конф., [м. Рівне], 19-20 жовт. 2017 р. / Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування ; редкол.: В. Мошинський, С. Гвожьджевіч, Н. Савіна. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 186 с.
У збірнику опубліковані наукові статті щодо проблем утворення нових
територіальних громад в Україні, їхніх прав та обов’язків, проведення
реформ в медичній галузі, в системі державного, регіонального та
місцевого управління. Видання буде корисним для студентів та викладачів
вишів, представників органів влади та місцевого самоврядування.

268. Дубенський науковий вісник : матеріали міжнарод. наук.практ. конф., присвяченої 525-річчю Дубенського замку та
100-річчю від дня народж. І. Д. Лозов’юка [м. Дубно] / Держ.
історико-культур. заповідник м. Дубна. – Рівне : М. Дятлик,
2017. – Вип. 1. – 197 с.
Науковий збірник містить дослідження з питань історії і сьогодження
пам’яток фортифікаційного будівництва, матеріали про життєвий шлях і
творчий доробок І. Д. Лозов’юка, статті на історичну, археологічну,
краєзнавчу і музеєзнавчу тематику. Видання розраховане на науковців,
краєзнавців, музейників, викладачів і студентів вишів.

269. Екологічні проблеми природокористування та охорона
навколишнього середовища : зб. наук. пр. II Всеукр. міжнарод.
наук.-практ. конф., м. Рівне, 21–23 жовтня 2015 р. / Рівнен. держ.
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гуманіт. ун-т [та ін.] ; редкол.: Д. В. Лико (голова редкол.),
В. О. Мартинюк (відп. секретар) [та ін.]. – Рівне : А. Червінко,
2015. – 214 с.
До збірника увійшли результати наукових досліджень у сфері
екологічних наук за напрямами: біологічні, сільськогосподарські,
геологічні, географічні, технічні, педагогічні науки. Для екологів, біологів,
геологів, географів, працівників сільського та лісового господарства,
заповідної справи та інших природоохоронних установ.

270. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; редкол.: О. Б. Петренко [та ін.] – Рівне : РДГУ, 2017. –
Вип. 5. – 290 с.
271. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; редкол.: О. Б. Петренко [та ін.] – Рівне : РДГУ, 2017. –
Вип. 6. – 320 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.

272. Історія становлення та перспективи розвитку духової
музики в контексті національної культури України та
зарубіжжя : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.:
Р. М. Постоловський (голова редкол.), С. Д. Цюлюпа (упоряд.),
В. М. Апатський (заст. голов. ред.), Р. В. Павелків (заст. голов.
ред.). – Рівне : Волин. обереги, 2017. – Вип. 9. – 216 с.
До збірника увійшли результати наукових досліджень у жанрі духової
музики, а також з методики викладання гри на музичних інструментах.
Матеріал містить корисну інформацію для викладачів, студентів,
аспірантів і докторантів вишів і широкого кола шанувальників жанру
духової музики.

273. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб.
наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Pzeszowski,
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв ; редкол.: Я. В. Сверлюк, Р. В. Павелків [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2017. –
Вип. 3. – 488 с.
Збірник наукових праць присвячений актуальним питанням професійної
підготовки фахівців мистецького напряму. Висвітлюються сучасні

81

методологічні підходи розвитку творчої особистості студентів,
охарактеризовано особливості музично-педагогічної діяльності. Для
викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів, науковців і
працівників в галузі мистецької освіти.

274. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (відп.
за вип.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – № 2 (30). –
142 с.
275. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (відп.
за вип.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2016. – № 3 (31). –
212 с.
276. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – № 4
(32). – 224 с.
277. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журн. / Нац. ун-т «Остроз.
акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст.
голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – № 5
(33). – 136 с.
278. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Економіка» : наук. журнал / Нац. ун-т
«Остроз. акад.» ; редкол.: Л. В. Козак (голов. ред.), О. І. Дем'янчук (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.»,
2017. – № 6 (34). – 96 с.
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.

279. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Культурологія» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
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акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.), П. М. Кралюк,
В. М. Жуковський [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. –
Вип. 18 : Проблеми культур. ідентичності в ситуації сучасн.
діалогу культур : матеріали Х міжнар. наук. конф., м. Острог,
12–13 травня 2017 р. – 260 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.

280. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; ред. кол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.), М. А. Шугай,
О. В. Матласевич [та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. –
Вип. 5. – 204 с.
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.

281. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: А. М. Архангельська, Г. М. Вокальчук [та ін.]. –
Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – Вип. 65. – 134 с.
282. Наукові записки Національного університету «Острозька
академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / НУ «Остроз.
акад.» ; редкол.: А. М. Архангельська, Г. М. Вокальчук [та ін.]. –
Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – Вип. 68. – 184 с.
Збірник містить наукові статті українських дослідників мови і
літератури. Видання буде цікаве для науковців, викладачів, аспірантів,
учителів-практиків, студентів-філологів.

283. Наук. записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; Рівнен.
обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд .: О. Булига, А. Жив’юк. – Рівне : М. Дятлик, 2017. – Вип. XV :
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матеріали наук. конф. «Волинь в Українській революції 1917–
1921 рр., м. Рівне. – 172 с. : іл.
У науковому збірнику опубліковано матеріали, присвячені 100-річчю
Української революції 1917–1921 рр. та тогочасним подіям на Волині.
Видання розраховане на викладачів, істориків, культурологів, музейних
працівників та студентів.

284. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання
в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ.
гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.:
В. В. Вербець (голов. ред.), М. С. Янцур (заст. голов. ред.) [та
ін.]. – Вип. 15 (58). – Рівне : РДГУ, 2017. – 218 с.
285. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання
в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ.
гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.:
В. В. Вербець (голов. ред.), М. С. Янцур (заст. голов. ред.) [та
ін.]. – Вип. 16 (59). – Рівне : РДГУ, 2017. – 290 с.
286. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання
в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ.
гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; редкол.:
В. В. Вербець (голов. ред.), М. С. Янцур (заст. голов. ред.) [та
ін.]. – Вип. 17 (60). – Рівне : РДГУ, 2017. – 332 с.
Збірник наукових праць містить статті з проблем та перспектив
створення освітнього середовища у вишах в контексті євроінтеграції,
використання інноваційних освітніх технологій у вищій та професійних
школах, вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки фахівців у
системі професійної освіти. Матеріали можуть бути корисними для
науковців, практичних працівників, вихователів та вчителів, викладачів та
студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів.

287. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / 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 (17). – 218 с.
288. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / А. С. Дем'янчук (голова редкол.), В. І. Борейко (заст. голови редкол.),
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А. П. Власюк [та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука,
2017. – Вип. 2 (18). – 292 с.
У збірнику містяться наукові статті викладачів Міжнародного
економіко-гуманітарного університету 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.

289. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди / ред. кол.: Н. Мартинюк (голов. ред.), О. Мартинюк,
В. Фурман. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – Вип. 34. – 256 с.
У збірнику наукових праць наведені нові дані щодо фундаментальних і
прикладних досліджень в галузі будівельних матеріалів та технологій
їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій
зовнішнім впливам. Книга призначена для наукових працівників,
спеціалістів будівельних проектних організацій і виробничих підприємств
галузі, докторантів, аспірантів та студентів вишів будівельного напряму.

290. 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, 2016. – Вип. 1 (6). – 177 с.
291. 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, 2017. – Вип. 1 (7). – 184 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.

292. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку:
зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту = Ukrainian
culture: the past, modern, ways of development : scientific message
of the Rivne state humanitarian university / Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т ; ред. кол.: В. П. Богуцький (гол. редкол.), В. Г. Виткалов
(заст. голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 22. – 302 с.
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293. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку:
зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту = Ukrainian
culture: the past, modern, ways of development : scientific message
of the Rivne state humanitarian university / Рівнен. держ. гуманіт.
ун-т ; ред. кол.: В. П. Богуцький (гол. редкол.), В. Г. Виткалов
(заст. гол. редкол.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 23. – 208 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 та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною
історико-культурною спадщиною.

294. Terra Incognita : студ. наук. журнал / НУ«Остроз. акад.» ;
редкол.: Н. Мартинюк (голов. ред.), О. Мартинюк, В. Фурман
[та ін.]. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2017. – Вип. 1. – 180 с.
Журнал студентських наукових праць містить результати досліджень з
історії, міжнародних відносин і світової політики, країнознавства та
міжнародного туризму. Матеріали стануть у нагоді науковцям, аспірантам,
студентам.
Див. також № 9.

Видання Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки (опубліковані в мережі Інтернет)
295. Майстерність популяризувати книгу : матеріали
круглого столу, м. Рівне, 28 жовт. 2016 р. / Рівнен. обл. від-ня
Укр. бібл. асоц., Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; ред.-упоряд.
Н. П. Волян ; ред.: О. Л. Промська, О. М. Зень. – Рівне, 2017. –
33 с. : іл.
Збірник містить матеріали круглого столу «Майстерність популяризувати книгу», що відбувся в Рівненській обласній універсальній науковій
бібілотеці. Тут уміщено тексти виступів учасників та рекомендації з
питань підтримки та просування книги і читання публічними бібліотеками
Рівненщини. У збірнику висвітлені такі проблемні питання: читання дітей,
робота бібліотек області у напрямі просування читання в соціальних
мережах, використання в обслуговуванні читачів електронних пристроїв
як засобів читання. Представлені: інноваційний досвід популяризації
читання серед різних груп користувачів через організацію середовища та
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інсталяцій, залучення волонтерів, впровадження нестандартних форм
роботи, проектна діяльність тощо.

296. Мапа інноваційних послуг публічних бібліотек Рівненщини / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; ред.-упоряд. Н. П. Волян
; ред. О. М. Зень. – Рівне, 2017. – 40 с.
Збірник містить короткий огляд досвіду втілення інновацій обласними,
районними, міськими та публічно-шкільними бібліотеками Рівненської
області. Розглядається досвід публічних бібліотек Рівненщини,
реалізованих упродовж 2016–2017 років у напрямі просування книги та
читання, бібліотечного обслуговування дітей, молоді та дорослих,
інформаційного забезпечення потреб громади, розвитку та впровадження
інноваційних бібліотечних послуг.

297. Методичні служби бібліотек Рівненської області : зб. наук.
пр. / Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц., Рівнен. обл. універс.
наук. б-ка ; ред.-упоряд. О. Л. Промська ; ред. О. М. Зень. –
Рівне, 2017. – 147 с.
Збірник містить праці керівників методичних служб районних бібліотек
Рівненщини, історичний екскурс в методичну діяльність РОУНБ, а також
опис сучасного стану методичної роботи. Також уміщена стаття про
Віктора Баб’юка – бібліотекознавця, наставника, новатора бібліотечної
справи. Значну увагу приділено впровадженню інноваційних технологій в
практику бібліотечної роботи.

298. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч.
за ... / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. Л. Каленюк ;
відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне, 2017. –
I кв. 2017 р. – 134 с.
II кв. 2017 р. – 154 с.
III кв. 2017 р. – 125 с.
IV кв. 2017 р. – 176 с.
У покажчик включено відомості про статті з газет і журналів та книги з
питань краєзнавства, що надійшли до Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки у I–IV кварталах 2017 р. Покажчик розрахований на
краєзнавців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться краєзнавством
або популяризує літературу про рідний край.
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Література авторів Рівненщини,
видана за межами області
299. Войтович В. Українське міфологієзнавство : навч. посіб.
для студентів вищих навч. закл. / В. Войтович. – Тернопіль :
Навч. кн. – Богдан, 2016. – 240 с.
У пропонованому посібнику «Українське міфологієзнавство» відомий
дослідник української міфології Валерій Войтович на основі історичних, а
також власних наукових праць, зокрема: «Українська міфологія», «Міфи
та легенди давньої України», «Антологія українського міфу», «Генеалогія
богів давньої України», «Коляда. Дитячі щедрівки, колядки та засівалки»,
«Популярна українська міфологія», ознайомлює читачів з українською
міфологією, яка формувалася впродовж тисячоліть та є тим началом, що
творить обличчя етносу.

300. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – Вид. 3. –
Київ : Либідь, 2015. – 664 с. : іл.
Книга є спробою осмислити надзвичайно багатий та яскравий світ
української дохристиянської міфології – народних уявлень, звичаїв та
обрядів, вірувань і повір’їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну
культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність. Текст
супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних
етнографів минулого та бібліографічним списком. Для широкого кола
читачів, які прагнуть свідомого розуміння історії та культури свого
народу.

301. Гридін С. Кігтик Ковбаско / С. Гридін. – Львів : Вид-во
Старого Лева, 2016. – 152 с.
П’ятикласникові Олегові життя власного кота Кігтика Ковбаска
здається мало не щастям – їж, гуляй і вилежуйся скільки влізе. Проте
одного ранку хлопцеві довелося прокинутися... котом. А Ковбаскові – піти
до школи замість свого господаря. Якими пригодами обернулося це дивне
перевтілення – читайте у новій книзі Сергія Гридіна.

302. Гридін С. Не-ангел : повість / С. Гридін. – Київ :
Академія, 2016. – 144 с.
Багато що мучило Олеся: важко сприймав батька; обурювався, чому
така терпляча з ним мама; пережив біль утрати. А потім – вулиця з усіма її
загрозами і зовсім не схожими на шкільні колючими уроками. Нова
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повість Сергія Гридіна «Не-ангел» відкриває ще одну грань складного
життя юної особистості у власному світі і на межі зі світом дорослих.

303. Гридін С. Незрозумілі : повість / С. Гридін. – Київ :
Академвидав, 2016. – 128 с.
Можна витерпіти безвихідь і дочекатися, здавалося, недосяжного
кохання, якщо бути справжнім, мати друзів і відвагу постояти за них як
друг. Якщо вміти розуміти і ставати зрозумілішим. Таким є шлях і досвід
юного героя цієї повісті, сповненої драматичних напружень, неординарних
пригод і щемливих переживань.

304. Гриценко С. П. Динаміка лексикону української мови
XVI–XVII cт. / С. П. Гриценко. – Київ : КММ, 2017. – 936 с.
У праці розглядається роль іншомовних лексичних впливів на розвиток
української мови XVI–XVII ст. Різножанрові писемні пам’ятки
засвідчують значне насичення іншомовними елементами, що було
зумовлено активною взаємодією українців із сусідніми та територіально
віддаленими народами. Багата писемність цього періоду розкриває
бурхливий розвиток української мови та культури.

305. Далия С. Medium well / С. Далия. – Киев : Саммит-Книга,
2017. – 288 с.
Книга про кохання, що спалює серця не дотла, а дещо навпіл. Невидима
рука долі зупиняє хід подій у центрі бурі пристрастей і дає героям шанс на
життя і виправлення помилок. Три абсолютно різні історії, у центрі яких
сучасні жінки, з їх коханням, творчістю та нервовими ураганами. І якщо
згодом їх стає шкода, то спочатку їх життя перевертає уяву читача про
залежність, кохання і смерть.

306. Засіменко-Бонацька М. Прилітай, лелеко! / М. ЗасіменкоБонацька. – Дніпро : Пороги, 2017. – 104 с.
Щирості душі і твердості характеру цієї зовні тендітної жінки не
перестаєш дивуватися. Поетичними рядками вона черпає сили, щоб жити,
радіти кожному дню, сповна віддаватися тому, чим дихає щомиті. Здається
після трагічних життєвих втрат це – єдина надія, любов усього життя.
Розраду і душевну наснагу Марія Засіменко-Бонацька знайшла у своїх
книгах, де написала про пережите, сумне і радісне. Про власне і про
неньку-Україну.

307. Ірванець О. Харків 1938 / О. Ірванець. – Київ : Laurus,
2017. – 240 с.
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«Харків 1938» Олександра Ірванця – це альтернатвна історія України,
якою вона могла б бути, якби «УНР вистояла». Роман також відповідає
таким жанрам: буфонада, бурлеск, шпигунський трилер. Водночас – це
тест для читача на знання класичної та сучасної світової літератури й
історії України. Центральна сюжетна подія – літературний карнавал у
Харкові. До столці України з’їжджаються поети, письменники, політичні
діячі шпигуни і терористи. Це різноманіття автор доповнює тим, що
ущільнює два століття до можливості спілкування сучасного
літературного критика з Ольгою Кобилянською.

308. Корнійчук Н. За тобою тужать журавлі / Н. Корнійчук. –
Луцьк : Надстир’я, 2016. – 144 с.
У новій книзі Надії Корнійчук йдеться про учасника Революції Гідності,
Героя АТО Романа Зубчука з Рівненщини, старшого сержанта ВМС,
снайпера-розвідника в АТО, єдиного сина в матері, загиблого на Сході
України. У глибокій душевній тузі матір Романа звертається до
співвітчизників: «Свого єдиного синочка я люблю неземною любов’ю.
Скільки буду жити, я не знаю, але ніколи не змирюся з його смертю.
Дорогі батьки, любіть та шануйте своїх дітей. Повірте, найцінніше та
найдорожче на світі – це діти, і яке щастя, коли вони поруч із нами».

309. Кравчук В. Щоденник вокаліста / В. Кравчук. – Львів :
Апріорі, 2017. – 184 с. ; іл.
У пропонованому виданні автор, співак (баритон) Володимир
Володимирович Кравчук (1967–2005), уродженець Рівного, випускник
диригентсько-хорового відділення РДІК та Київської національної
музичної академії ім. П. Чайковського, викладач музпедфакультету РДГУ,
описує певні моменти життя і навчання в цих вишах. На сторінках
щоденника постає образ молодої особистості, від природи наділеної
яскравими музичними даними, яка торує свій нелегкий шлях професійного
співака, талановитого педагога, людини, пов’язаної з духовним
відродженням України.

309а. Кралюк П. Данило Острозький: образ, гаптований
бісером : роман-дослідження / П. Кралюк. – Тернопіль : Навч.
кн. – Богдан, 2016. – 288 с. – (Серія «Ім’я на обкладинці»).
Роман-реконструкція. Саме так можна означити біографію
родоначальника славетної княжої династії Данила Острозького. Автор
книги відновлює не лише життєпис князя та історичне тло епохи, але й
принципи та прийоми роботи творців давньої української книжності.
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Додаткові можливості детальніше роздивитися епоху «Сутінків
Середньовіччя» дає читачеві ретельно підібраний ілюстративний матеріал.

310. Кралюк П. Козацька міфологія України: творці та епігони
/ П. Кралюк ; худож.-оформлювач О. Гугалова. – Харків : Фоліо,
2016. – 394 с. : іл.
Петро Кралюк (нар. 1958 р.) – доктор філософських наук, професор,
перший проректор Національного університету «Острозька академія»,
автор численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської
думки. Створив власну концепцію історії філософії України, котра
відрізняється від загальноприйнятої. У книзі розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні
уявлення про козаків, починаючи з кінця XVI ст. й завершуючи днем
сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів
Гетьманщини. Також показано, як «козацька ідея» інтерпретувалася в
різних національних проектах XIX ст. (російському, польському,
українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті ХХ. Видання
розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його
історією та культурою.

311. Кралюк П. Марево революції / П. Кралюк. – Тернопіль :
Навч. кн. – Богдан, 2017. – 304 с. – (Серія «Magistra vitae»).
Історичне дослідження Петра Кралюка буде цікавим та пізнавальним не
лише для студентів і науковців, бо автор неупереджено, захоплююче та
всебічно розкриває тему революції в часовому проміжку від XVII до XXI
століття, з досить несподіваного ракурсу показує минуле й сьогодення.
Тож книга неодмінно привабить широке коло читачів.

312. Кралюк П. Справжній Мазепа / П. Кралюк ; худож.оформлювач О. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2017. – 219 с. – (Серія
«Ретророман»).
В основі сюжету роману – святкування в провінційному містечку двох
ювілеїв: Миколи Гоголя та «українсько-шведського союзу». Автор оселив
нащадків гоголівських персонажів у сучасній психлікарні. Божевільний
Едічка пише роман «Гетьман», а молодий лікар-психіатр Левко (він же –
оповідач) контролює цей процес. Петро Кралюк обігрує не лише сюжети
та епізоди «Тараса Бульби», «Вія», а й біографію Гоголя, Пушкіна,
Шевченка, Мазепи. Героями роману, як і в гоголівських творах, стають
сміх, гротеск, гра.
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313. Кралюк П. Таємний агент Микола Гоголь : або Про що
розповідає «Тарас Бульба» : нарис / П. Кралюк. – Львів : Вид-во
Старого Лева, 2016. – 176 с.
Нова праця Петра Кралюка – спроба авторського дослідження
контроверсійної гоголівської повісті «Тарас Бульба» з погляду ролі цього
тексту в культурно-політичному дискурсі як у XIX столітті, у добу
романтизму, так і в нинішні часи. Дослідник розглядає місце твору в
різних системах координат: імперській, російській, провінційній
малоросійській, польській, єврейській тощо. Висловлено сміливі
припущення щодо біографії самого Гоголя. Ставиться ціла низка запитань
щодо внутрішніх інтенцій автора повісті. Книга неодмінно збагатить
бібліотеку кожного шанувальника української гуманітаристики.

314. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з методикою
викладання у початковій школі : навч. посіб. / О. О. Красовська. – Львів : Новий світ – 2000, 2016. – 292 с.
У навчальному посібнику пропонуються матеріали для організації
навчання з курсу «Образотворче мистецтво з методикою викладання» для
студентів III курсу педагогічного факультету. Рекомендується для
студентів педагогічних факультетів та учителів початкових класів.

315. Літературні зустрічі над Стублою : альманах / ред.-уклад.
В. Климентовська. – Дрогобич : Коло, 2017. – 132 с.
Пропонується збірка поетичних та прозових творів, де поєдналися
зразки красного письменства і початківців, і маститих літераторів, які так
чи інакше пов’язані зі стародавнім літописним княжим містом
Пересопницею. Книга вийшла завдяки задуму керівника Культурноархеологічного центру «Пересопниця» Миколи Федоришина та невтомній
праці української письменниці Вікторії Климентовської.

316. Малі міста України. Рівненська область : бібліогр.
покажч. / уклад.: Д. І. Мироненко, С. М. Кайнова, О. В. Углова.
– Київ : [б. в.], 2017. – 287 с.
Видання розраховане на науковців, архітекторів, істориків, краєзнавців,
освітян,
бібліотечних
працівників,
представників
об’єднаних
територіальних громад та всіх зацікавлених осіб.

317. Мартиненко І. Про що плаче скрипка / О. О. Ковальчук,
В. Є. Федорук. – Київ : [б. в.], 2016. – 204 с.
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У книзі авторка розповідає про своє життя. Уже з раннього дитинства
вона відчула в собі той таємничий поклик до творчості, що супроводжував
її всюди і щомиті, і зрештою, реалізувався в проникливих рядках поезії,
прози і пісні, а також і в аматорському малярстві. Книга розрахована на
широке коло читачів.

318. Марчук І. Гурби. Квітень 44-го / І. Марчук, О. Тищенко. –
Тернопіль : [б. в.], 2016. – 96 с.
Події, про які йдеться в цьому виданні, пов’язані з найбільшим за всю
історію Другої світової війни боєм між частинами Української
Повстанської Армії та Внутрішніми військами НКВС СРСР. Для широкого
кола читачів.

319. Миколайчук Н. Райдуга з роси : поезія, проза, публіцистика / Н. Миколайчук. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 248 с.
Ніна Миколайчук (Гуменюк) віддала рідній школі в селі Острожець
Млинівського району Рівненської області більше піввіку. Авторка
багатьох книг поезії, прози, пісень, краєзнавчих нарисів, рецензій, есе,
методичних статей. Нині Ніна Миколайчук – лауреат обласної
просвітянської премії імені Грицька Чубая.

320. Пилипович Т. В. Під чужими мундирами – українські
серця : участь українців у складі Армії генерала Андерса в роки
Другої світової війни : монографія / Т. В. Пилипович. – Київ :
Кондор, 2017. – 228 с. : іл.
У монографії на основі використання широкого кола джерел вперше
комплексно проаналізовано участь українців у складі Армії генерала
Андерса в період Другої світової війни. Доведено, що причини появи
українців у складі польського військового формування – це участь
українців у складі Війська Польського під час радянсько-польської війни
1939 р. і радянські репресії 1939–1941 рр. проти українців. Книга
розрахована на науковців, викладачів, студентів, учнів і буде цікавою
широкому колу читачів.

321. Поліщук Я. О. Реактивність літератури / Я. О. Поліщук. –
Київ : Академвидав, 2016. – 192 с.
Побачити у творі літератури оголений нерв дійсності, а не лише круту
екзотику або приємну розвагу, пережити в тексті біль, сором, розпач,
екзистенційну пустку і... все-таки надію. Перетерпіти все те разом із
героями Юрія Винничука, Сергія Жадана, Оксани Забужко, Галини
Пагутяк, Василя Слапчука, Бориса Гуменюка. Таким шляхом пішов автор
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цієї самобутньої праці, аналізуючи найрезонансніші явища і найзначущі
тенденції сучасної української літератури.

322. Постоловський С. Р. Ворог, або гнів Божий : роман /
С. Р. Постоловський ; худ. Я. К. Казаченко. – Харків : Фоліо,
2016. – 348 с.
У книзі викладено історію «українського Моссаду» – ліквідаційної
групи, сформованої з метою помститися агресору за його злочини проти
українського народу. Не сподіваючись на владу, на сусідів і друзів, вони
беруть справу до своїх рук. Складаються списки, знаходяться кошти, йде
перевірка людей, формуються агентурні мережі, розробляються операції та
стратегії. Робота зосереджується на головному – знешкодженні ворога, що
засів за кремлівськими стінами.

323. Праск С. Роман Шухевич : істор. роман-трилогія. Ч. 1, 2
/ С. Праск. – Львів : Апріорі, 2017. – 396 с.
У центрі історичного роману-трилогії образ Головного командира
Української Повстанської Армії легендарного генерала «Тараса
Чупринки» – Романа Шухевича.

324. Рачинець С. Іду на вечерю : поезії / С. Рачинець ;
ред. М. Пшеничний. – Львів : Плай, 2016. – 88 с.
«Іду на вечерю» – нова поетична збірка сучасного українського
письменника, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії імені
Миколи Сингаївського, премій «Гілка Золотого Каштана», імені Леся
Мартовича та багатьох інших – Сергія Рачинця. У його віршах звучить
голос Євангелія, Країни України, а також оспівується краса рідної землі,
кришталевих джерел, урожайних нив, ніжної блакиті неба над головою та
щирі почуття між людьми.

325. Рачинець С. Чудеса Ісуса : поезії / С. Рачинець ; ред.
М. Пшеничний. – Львів : Плай, 2016. – 48 с.
«Чудеса Ісуса» – нова поетична книжка для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку. Малюки із задоволенням прослухають
віршовані рядки про ті чудеса, які творив на землі наш Господь. Ці поезії
просякнуті глибокою повагою до образу Спасителя, показують вплив і
значення Книги книг – Біблії.

326. Рівне – місто моє : краєзн. матеріал для роботи з молодш.
школярами : навч.-метод. посіб. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
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Н. О. Гетманчук, З. О. Захарчук, Л. І. Іванова [та ін.]. – Луцьк :
Волиньполіграф, 2017. – 300 с.
У навчально-методичному посібнику представлені матеріали з історії
міста Рівне, які можуть бути використані на уроках української мови,
літературного читання, в позакласній роботі з молодшими школярами.
Посібник призначений для вчителів початкових класів, студентів
педагогічного факультету, учнів та батьків.

327. Рогашко А. Її сукня. Передбачити минуле, згадати
майбутнє, станцювати любов : роман / А. Рогашко. – Харків :
Книжк. клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2017. – 192 с.
Майже дописана книга не відпускає Нілу зі свого полону. Одного дня
все, що оточує її героїню, з’явиться в житті письменниці. Небажаний
чоловік поряд – наяву. Красуня в темно-синій сукні – уві сні... Хто вона?
Можливо, прародичка? Якої допомоги чекає від Ніли її змучена душа?
Щоб дізнатися про це, Ніла піде шляхом пращурів, знайде старовинну
сукню, що споконвіку передавали від матері до доньки. Та, вбравшись у
неї, дістане сили змінити своє життя і вибороти у богині право на щастя!

328. Собецька Т. Де ти, зайчику, бував? : вірші для дітей
дошк. і молодш. шк. віку / Т. Собецька. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2017. – 48 с.
До нової книжки Тетяни Собецької увійшли патріотичні, ліричні, веселі
вірші, безкінечна казочка, вірш-безкінечник. Книга адресована для малих
читайликів.

329. Стрихарчук З. Казки від бабусі Зої / З. Стрихарчук. –
[Б. м. : б. в.], 2015. – 88 с. : іл.
Цікаві казки для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку можна
прочитати в цій книзі Зої Стрихарчук. Від початку й до кінця це видання
не відпускає маленького читача своєю оригінальною тканиною розповіді.

330. Тибель В. Медова казка : роман-казка : для дітей молодш.
та серед. шк. віку / В. Тибель. – Луцьк : Твердиня, 2016. – 172 с.
На сторінках цієї книги, від якої не можна відірватися, поки не
дочитаєш, маленького читача чекають неймовірні пригоди бджілки Рудки
та її друзів, чекає захоплива солодка «Медова казка».

331. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах
децентралізації влади в Україні : монографія. Ч. 1 / Нац. ун-т
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вод. Госп-ва та природокористування ; відп. ред. Л. В. Мельник. – Київ : Кондор, 2016. – 170 с.
У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти
формування фінансової та еколого-економічної політики управління
просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрита сутність
державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення.
Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів держуправління,
місцевого самоврядування, науковцям, викладачам і студентам вишів.

332. Циганчук К. Коли приходить темрява : роман / К. Циганчук ; передм. А. Кокотюхи. – Харків : Книжк. Клуб «Клуб
Сімейн. Дозвілля», 2016. – 256 с.
Детективний роман рівненської письменниці Ксенії Циганчук – про
жорстокі й цинічні вбивства, які скоює загадковий рівненський маніяк.
Слідчий Малашко безсилий щось вдіяти. Однак рівнянин Назар виходить
на шлях серійного вбивці й допомагає знешкодити його. На конкурсі
«Коронація слова» книга Ксенії Циганчук отримала спеціальну премію від
Андрія Кокотюхи «Золотий пістоль».

333. Шпилевська А. Лірник : роман / А. Шпилевська. – Косів :
Писаний камінь, 2016. – 174 с.
Книга розповідає про чарівника-лірника Северина із забутого
гуцульського хутора. На чоловіка накладено спокуту: він здатен рятувати
людей та бачити їх наскрізь, домовлятися з силами природи, змінювати
прадавніми чарами світ на краще та грати на диво-лірі, що сміється і плаче
в його руках і не визнає чужих. Цю книгу не хочеться відкладати аж поки
не перегорнеш останню сторінку, а потім... Потім прагнеться обов’язково
помандрувати до Карпат.

Див.також №№ 229, 273.
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середовищах – 35
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Методичні служби бібліотек Рівненської області – 297
Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець – 63
Мистецька освіта та розвиток творчої особистості – 274
Мій храм : сторінки історії Свято-Воскресенської парафії
с. Бригадирівка Радивилівського благочиння Рівненської єпархії
УПЦ КП – 15
Місто пам’яті – місто забуття: палімпсести меморіального
ландшафту Рівного – 11
М. Костомаров і його епоха: текст і контексти. До 200-річчя від дня
народження Миколи Костомарова – 103
Моє королівство – 157
Молодий бунтівник у Брістолі – 213
Моя родина: генеалогічне дослідження – 18
Мудрість усвідомлення в пізнанні життя – 227
На краю безодні – 164
Народні пісні Березнівщини – 202
Наукові записки Національного університету «Острозька академія».
Серія «Економіка» – 274–278
Наукові записки Національного університету «Острозька академія».
Серія «Культурологія» – 279
Наукові записки Національного університету «Острозька академія».
Серія «Психологія» – 280
Наукові записки Національного університету «Острозька академія».
Серія «Філологічна» – 281, 282
Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею – 283
Науково-методичні основи професійного розвитку керівних
педагогічних кадрів в умовах випереджувальної після-дипломної
освіти – 104
На шляху до Європи. Микола Лисенко і Рівненщина – 203
Не-ангел – 302
Небезпечна пригода малого Сіровуха – 183
Неблудний син Великої Волині – 123
Недійсність правочину – 131
Незабутнє – 143
Не завдяки, а всупереч – 167а
Незрозумілі – 303
Несуча здатність перфорованих прогонів Z-подібного профілю за
косого згину – 53
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Нетрадиційні засоби оздоровлення – 58
Новини краєзнавчої літератури – 298
Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій
школі – 99
Окрилені Україною – 106
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах
освіти – 285, 286
Організація і методика обліку та аналізу основних засобів в
управлінні реальними інвестиціями – 72
Оріяна : Русь : Волинь : Україна : Передмірка. Історія села
Передмірка – 64
Осібно, але воєдино. 100-річчя церкви євангельських християнбаптистів с. Посників на Рівненщині – 14
Основи менеджменту і маркетингу – 73
Останні слова. Євангеліє від Івана – 234
ОУН на теренах села Крупов’є – 19
ОУН-УПА на теренах Дубровиччини – 20
Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за
показниками сталого розвитку – 56
Падав тихий сніг – 168а
Пакети математичних програм у професійній підготовці майбутніх
учителів математики – 38
Педагогіка та методика викладання у вищій школі – 102
Пенсійне забезпечення в Україні – 74
Перелаз на Парнас – 118
Пересопницьке євангеліє від Матвія – 229
Перлина православ’я. Свято-Варваринський жіночий монастир у
місті Дубні – 237
Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення
деталей вільними абразивами – 52
Підготовка води на пінополістирольних фільтрах – 30
Підсніжнику мій білий – 158
Під чужими мундирами – українські серця – 320
Планування діяльності автотранспортного підприємства – 77
Плекаймо Душу – 150
Плянета Ді-Пі – 166
Подорож малої Мурасі – 181
Подорож Пілігрима в Небесну Країну – 217
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Порівняльна педагогіка – 98
Правові гарантії авторського права в Україні – 87
Прадавня батьківська земля – село Кунин – 21
Працьовитий павучок – 175
Працюємо в умовах експерименту – 107
Привілей бути слугою – 233
Прилітай, лелеко! – 306
Причастя словом – 250
Пролісок – 133
Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи – 108
Про що плаче скрипка – 317
Просоціальна особистості: становлення та розвиток – 243
Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому
навчальному закладі – 244
Психологія творчості. «Подорожуючи до невідомого...» – 242
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного
процесу в школі та ВНЗ – 287, 288
Райдуга з роси – 319
Реабілітовані історією. Рівненська обл. Кн. 7 – 3
Реактивність літератури – 321
Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський»: екологоекономічні передумови раціонального природокористування – 31
Репертуарний альбом баяніста – 200
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди – 289
Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі: теоретикометодологічне дослідження – 201
Рівне – місто моє – 325
Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потом – 19
Рівненський буквар – 185
Ріднокрай – 165
Робота підсилених за похилими перерізами згинальних
залізобетонних елементів та вдосконалення методики розрахунку
для їх безпечної експлуатації при дії малоциклового
навантаження – 44
Розвиток аерокосмічної галузі в сфері військової економіки
світу – 81
Розрахунок залізобетонних елементів методом розрахункових
опорів залізобетону – 47
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Розрахунок і конструювання залізобетонних балок – 43
Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access 2010/2013 – 95
Розстріляні троянди – 2
Роки, події, зустрічі – 167
Роман Шухевич – 322
Савчук Петро Оксентович – 251
Самостійна робота у фортепіанному класі – 206
Світогляд українця – 245
Свято радісне Різдва – 205
Сильний, мужній, безстрашний! – 161
Синочки, повертайтеся живими!.. – 127
Сім’я їжачка Колючика – 180
Словник-довідник з екологізації підприємництва
і товарознавства – 82
Слово – 151
Слов’янський «ікс» (або таємниці граматики) – 118
Служба Божа для дитячого хору на підставі українських церковних
мелодій – 207
Снігури – 173
Сонце опівночі – 135
Сорок днів у Святому Писанні – 236
Соціальна генетика – 110
Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги – 79
Спеціальна підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем
бакалавра зі спеціальності 034 «Культурологія» – 89
Спеціальні технології видобутку корисних копалин – 51
Сповідь душі моєї – 129
Спогади мешканців села Варковичі та інших місцин про 1920–1960
роки – 23
Справжній Мазепа – 312
Станція «Лось» – 4
Стратенгія глобального розвитку – 84
Стріляли в правду, молодість, красу! – 162
Строката хата – 177
Струни юної душі – 147
Студентський вісник Національного університету водного
господарства та природокористування – 290, 291
Сценографічний образ вистави – 190
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Таємний агент Микола Гоголь : або Про що розповідає «Тарас
Бульба» – 313
Таємниці історії України – 61
Тарас Бульба-Боровець засновник і організатор УПА – 6
Твори (М. Панченко) – 156
Телерадіопростір Рівненщини: від витоків до сьогодення – 114
Теорема кохання – 138
Теорія та практика техніки хорового диригування – 208
Терновий шлях – 163
Тлумачення книги пророка Єзекіїля – 222
Томаш Оскар Сосновський (1812–1886) – 191
Торкнутися неба – 169
Торфово-земельний ресурс північно-західного регіону України – 32
Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського
суспільства – 115
Трилисник – 168
Турботливий горобчик Чирчик – 182
У дзеркалі слова – 124
Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний
фахівець – 252
Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура,
громадсько-політичні практики на території Волинського
воєводства – 60
Українська історіографія: суспільно-політична історія – 65
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку – 292, 293
Українська міфологія – 300
Українське державництво в образотворчому мистецтві на прикладі
творчості Ніла Хасевича – 7
Українське міфологієзнавство – 299
Уляна Кот – майстриня, берегиня традиційної української
культури – 66
У пошуках Бога – 220
Управління інвестиційним потенціалом підприємств аграрного
виробництва на осушуваних землях – 55
Управління конкурентоспроможністю промислового
підприємства – 67
Управління професійним розвитком науково-педагогічних
працівників – 97
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Уроки життя юдейських царів – 228
Успадкування та популяризація історико-культурного надбання
Волинського Полісся – 24
У сяйві соняхів – 159
Феофан Бобрик. Живопис – 193
Фізичний лабораторний практикум – 34
Фізіологія рухової активності – 57
Фінансова спроможність територіальних громад: очікування та
реалії – 83
Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації
влади в Україні – 331
Фінансування відтворення людського капіталу в регіонах
України – 76
Формування концепції теоретичного забезпечення послуг
професійної аудиторської діяльності в Україні – 68
Формування християнського світогляду школярів засобами фізики
та астрономії – 238
Харків 1938 – 307
Ходить казочка Поліссям – 179
Хто ми – українці?! – 145
Церковне служіння – 231
Ціна віри та свободи – 25
Чарлі Паркер – джазовий саксофоніст, композитор – 209
Чемер’ян – 188
Через національне ствердження до процвітання – 107
Чудеса Ісуса – 324
Школа-кооперація – 111
Щастя – смисл життя – 152
Щоденник вокаліста – 309
Що чую в імені твоїм – 170
Я із того краю родом – 119
Я люблю своє місто, я люблю свій край – 195
Алфавітний покажчик назв іноземними мовами
Good Morning, Cow! – 119
English for civil engineering students – 47
Medium well – 305
Terra Incognita – 294
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The Theory and Practice of Terminology Science – 116
***
День, когда Ангелы выходят на прогулку – 146
Дерзновение – 224
Драгоценность верующего. Как применить обетование – 240
Миф о подростковом возрасте. Воспитание ответственного
поколения в безответственном обществе – 215
Молодой бунтарь в Бристоле – 214
Поэзия прозы жизни. А жизнь обещает так много – 142
Почему в Украину пришла война? – 232
Принцип преобразования. Путь к свободе – 235
Семь писем старпому – 132
Слово Твое – светильник – 216
Стратегия глобального развития – 80
Такая странная любовь – 140
Улыбнитесь, каскадеры! – 134
Уроки по йоге Патанджали – 223
Я развею грусть над синим морем – 136
Покажчик книжкової продукції Рівненщини
за видавництвами і видавцями
А. Червінко – 74, 209, 269
В. Ковтунович – 194
В. Лапсюк – 6, 122, 123, 128, 156, 167а, 168а, 173, 189
Волання з Волині – 191
Волинські обереги – 3, 4, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 31, 41, 42, 57, 70, 78–
81, 87, 96, 103, 107, 111, 116, 125, 126, 129–132, 138, 141, 145,
146, 150, 163, 165, 167, 170, 172, 186, 196, 198, 221, 223, 226, 227,
243, 246, 248, 249, 267, 272, 273
Живе слово – 210-214, 217-220, 222, 225, 230, 236, 239, 240
ЕСТЕРО – 216
М. Дятлик – 9, 13, 14, 16, 18, 23, 60, 68, 153, 154, 164, 169, 171, 180183, 192, 201, 202, 207, 215, 224, 228, 231, 268, 283
МЕГУ ім. акад. Я. Дем’янчука – 287, 288
НУВГП – 28, 30, 32, 34, 36, 39, 43–46, 48–51, 53, 54, 56, 58, 67, 69,
72, 73, 75–77, 90, 92, 93, 97, 102, 112, 257-264, 290, 291
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НУ «Острозька академія» – 65, 115, 120, 121, 166, 238, 274-282, 289,
294
О. Зень – 8, 12, 21, 35, 38, 40, 47, 52, 59, 61, 62, 64, 66, 71, 85, 91, 9495, 98, 99, 100, 106, 108–110, 113, 114, 117, 119, 140, 142, 143,
144, 148, 149, 151, 152, 168, 190, 197, 199, 200, 203, 206, 208, 244,
247, 250, 252, 253, 255, 256
Овід – 17, 29, 118
О. Харват – 195, 229
Письменницька робітня «Оповідач» – 127, 184, 185, 186
Принт Хауз – 233, 245
РДГУ – 88, 89, 251, 254, 270, 271, 284–286, 292, 293
Р. Свинарчук – 27, 55, 104, 139, 241, 242
Література, видана за межами області
Академія (м. Київ) – 302
Академвидав (м. Київ) – 303, 320
Аксіома (м. Кам’янець-Подільський) – 328
Апріорі (м. Львів) – 309, 323
Видавництво Старого Лева (м. Львів) – 301, 313
Волиньполіграф (м. Луцьк) – 326
КММ (м. Київ) – 304
Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» – 327, 332
Коло (м. Дрогобич) – 229, 315
Кондор (м. Київ) – 319, 331
Либідь (м. Київ) – 300
Навчальна Книга – Богдан – 273, 299, 309а, 311
Надстир’я (м. Луцьк) – 308
Новий світ – 2000 (м. Львів) – 314
Писаний камінь (м. Косів) – 333
Плай (м. Львів) – 324, 325
Полісся (м. Житомир) – 33
Пороги (м. Дніпро) – 306
Самміт-Книга (м. Київ) – 305
Твердиня (м. Луцьк) – 318, 330
Фоліо (м. Харків) – 310, 312, 321
Laurus (м. Київ) – 307
***
Без видавництва – 1, 7, 15, 26, 124, 147, 155, 161, 162, 187, 188, 193,
204, 205, 237, 265, 266, 316-318, 329
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