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📍Рівненський державний 
гуманітарний університет 

Рівненський державний гуманітарний університет 
(РДГУ) – багатопрофільний заклад вищої освіти, який 
здійснює підготовку фахівців з педагогічних, 
природничих, культурно-мистецьких, економічних 
спеціальностей. Історія РДГУ розпочинається з відкриття 
Ровенського вчительського інституту в 1940 р., 
Ровенського інституту культури в 1979 р. та їх об’єднання 
в 1998 р. у Рівненський державний гуманітарний 
університет, що дає закладу змогу поєднати багаторічний 
досвід з інноваційним потенціалом сучасних технологій 
навчання студентів. 

Освітній процес забезпечують 9 факультетів 
(педагогічний, психолого-природничий, історико-
соціологічний, іноземної філології, української філології, 
математики та інформатики, фізико-технологічний, 
документальних комунікацій та менеджменту, художньо-
педагогічних), інститут мистецтв, інститут психології та 
педагогіки, інститут довузівської підготовки та 
післядипломної освіти.  До структури університету 
входять Сарненський педагогічний коледж,  Дубенський 
коледж, Дубенський коледж культури і мистецтв, 
Рівненське музичне училище. 

 



📍Свято-Покровський 
Кафедральний Собор 

Наріжний камінь Покровського собору було закладено 
Предстоятелем УАПЦ – Святійшим Патріархом Київським і 
всієї України Мстиславом у 1990 році. У кінці 90-х рр. 
почав діяти нижній храм собору – на честь всіх святих 
землі Волинської. Освячення верхнього храму собору – на 
честь Покрови Пресвятої Богородиці – звершив Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у 2001 році. 
Покровський собор - один з найбільших та найвищих 
храмів України. Його довжина 51 м, ширина 42 м, висота - 
55 м. Великий купол, який символізує Ісуса Христа, та 12 
менших, які символізують апостолів, а також 8 малих 
куполів створюють чудову композицію, яка є окрасою 
Рівного та проглядається з усіх сторін міста. Собор 
побудовано в українському стилі. Це, зокрема, 
підкреслюють Золотий Тризуб з хрестом (Володимирський 
тризуб) на його фронтоні, вітражні хрести віконних 
заповнень над дверми з західного, північного та 
південного боків у вигляді орнаментів, запозичених з 
волинських рушників, золоті куполи, біло-блакитного 
кольору стіни.  



📍Парк ім. Т.Г. 
Шевченка 

Рівненський парк культури та 
відпочинку імені Тараса Шевченка —
парк-пам'ятка садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного 
значення в Україні. Розташований у 
центрі міста Рівне. Площа 32 га. В 
кінці XVIII 
ст. у фільварку Любомирських «Гірка» 
був заснований сад-парк. У жовтні 1939 
року після встановлення в Рівному 
радянської влади було прийнято 
рішення про створення на території 
колишнього фільварку «Гірка» міського 
парку культури та відпочинку. 
Ім'я Тараса Шевченка парк отримав у 
1940 році з нагоди 125-річчя з Дня 
народження поета. Навесні 1941-го року 
у зв'язку з 80-річчям з дня смерті Тараса 
Шевченка в парку було встановлено 
перший пам'ятник Великому Кобзареві. 
У 1947 році площа парку збільшилася до 
11 гектарів, а на початку 1950-х рр. парк 
ще значно розширив свою територію. 

У парку розташовано п'ять зон 
відпочинку: активного відпочинку, 
тихого відпочинку, спортивний і 
дитячий сектор, видовищних споруд. 
 
 



📍Підземелля Рівного 
Новий туристичний об’єкт «Таємничі підземелля Рівного» розпочав 
працювати в обласному центрі. Відбулося урочисте відкриття 
«Таємничих підземель Рівного». Для огляду відкрили два великих 
кола – це дві експозиції. У першому великому колі можна побачити 
розкопки із зеленою підсвіткою, а у меншому – зброю. Експозиція 
називається «Еволюція агресії» й там виставлені знайдені 
археологами міліарні знаряддя – від древніх до сучасних», – йдеться 
в повідомленні. Всередині охочим пропонують звичайну екскурсію 
про пам'ятки історії Рівного, а також «родзинку» – віртуальну 
реальність. Зокрема, на замовлення міської влади у Києві розробили 
великий VR-квест. Окрім квесту, в підземеллях можна буде й зіграти у 
топові VR-ігри. 



📍Бункер 
Еріка Коха 

Найбільш утаємничена споруда 
Рівного — бункер Коха. Сам по собі 
(принаймні зверху) бункер Коха не 
вельми привабливий. Він, до двох 
метрів підіймаючись над землею, 
постає у формі бетонованого ковпака 
з відокремленою вентиляційною 
шахтою. А от його історія за цікавістю 
явно перевершує зовнішній вигляд. 

Найбільшу історичну прив’язку бункер 
має до згаданого Еріха Коха, 
резиденцією якого в Рівному було 
приміщення, де розміщений нинішній 
обласний краєзнавчий музей (за 
сотню метрів від бункера). Однак чи 
використовувалася і як саме під час 
війни захисна споруда — 
документальні дані про це не 
збереглися. А от міфи дійшли до 
наших днів. Один із них — про 
славнозвісну бурштинову кімнату, яка 
нібито тут захована. 
 



📍Лебедине 
озеро 

"Лебедине озеро" - це парк в центрі Рівного, - це все, 
що залишилося від садиби князів Любомирських. До 
середини XX ст. на тому місці, де зараз знаходиться 
стадіон "Авангард", стояв палац Любомирських у стилі 
ампір, споруджений на основі середньовічного замку 
княгині Марії Рівненської, вдови князя С. 
Несвижського. 
 
У XVIII ст. Любомирські за участю архітектора С. 
Бургіньйона заклали палацовий парк. На початку XIX 
ст. його перепланував в англійському стилі знаменитий 
паркобудівельник Д. Макклер (Міклер). 
 
Після Першої світової війни садиба занепала. Палац 
згорів, а парк вирубали. У повоєнний час парк частково 
відновили і назвали Комсомольським, але в народі 
прижилася назва "Лебедине озеро", оскільки на 
маленькому ставку в центрі парку живуть лебеді. 



📍Рівненський обласний 
краєзнавчий музей 

Краєзнавчий музей в Рівному перебуває в будівлі колишньої 
чоловічої гімназії, яка побудована в стилі класицизму в 1839 
році з ініціативи князя Фредеріка Любомирського. Тут 
викладало кілька відомих українських діячів науки і культури. 
Серед них український історик Костомаров та інші. Під час 
Другої світової війни будинок рівненської гімназії слугував 
рейхскомісаріатом України. З 1975 року приміщення займає 
краєзнавчий музей області, який був організований в 1906 
році. Тут знаходитися близько 140 тисяч різноманітних 
експонатів, серед яких місцеві археологічні знахідки, 
нумізматична колекція, етнографічна виставка, а також 
предмети козацької епохи та багато ікон. У сквері, при 
гімназії, перебуває експозиція військової техніки. 



📍 Пам’ятник княгині 
Марії Рівненській 

Пам'ятник княгині Марії Рівненській - це пам'ятник дружині князя  
С. Несвіцького, котра в XV ст. посприяла перетворенню Рівного з маленького 
села в велике місто. 
Після смерті князя Несвіцького в 1479 році Рівне перейшло в підданство 
його дружини, яка стала іменуватися Марією Рівненською. Вона заклала 
замок на острові та інші міські споруди, при ній місто отримало 
Магдебурзьке право і привілей на щорічний ярмарок. 
1507 року Марія отримала від короля право вічного володіння замком та 
містом. 



📍Костел Святого 
Антонія 

Костел св. Антонія в Рівному, а сьогодні - зал камерної та 
органної музики, був збудований 1899 року. У 1859 році 
заклали наріжний камінь костелу святого Антонія. Керував 
побудовою польський архітектор Костянтин 
Войцеховский. Фінансував будівництво цієї католицької 
святині з червоної цегли ксьондз Роман Сангушко зі 
Славути. Споруду завершили через сорок років - у 1899 р. 
 
У 1927 році парафіяльний костел св. Антонія заново 
оновився: отримав красиві вітражі, модерністську 
поліхромію пензля К. Політинського. 
 
У 1958 році костел був закритий радянською владою. 
Спочатку були спиляні хрести, а потім розібрані 
неоготичні шпилі костелу. Поховання родини 
Любомирських у костельних підземеллях були знищені. 
 
Сьогодні тут зал камерної та органної музики. А перед 
цим від кінця 1960-х і до 1980 року функціонував 
кінотеатр Глобус. На фасаді будівлі як і раніше 
знаходиться красивий старовинний годинник. 



📍Рівненський 
музей бурштину 

Музей бурштину відкрито в Рівному в 2010 
році за підтримки місцевої влади на базі 
рівненської бурштинової фабрики. 
Розміщений він в будівлі Рівненського 
будинку вчених, це особняк початку XX 
століття. У музеї знаходитися безліч 
необроблених експонатів неповторної краси 
та велика кількість ювелірних виробів ручної 
роботи. Серед експонатів музею є шматки 
бурштину віком до 40 млн. років, які 
знайдені в різний час на території 
Рівненської області. У музеї бурштину 
виставлено найдавніший бурштиновий 
виріб в Україну - це диск-амулет віком 
приблизно 2,5 тисяч років. Тут знаходитися 
шматок дикого бурштину вагою в 2 кг. 
Окрасою музею вважається кілька каменів, 
в яких закристалізовані різні комахи. 
Експонати рівненського музею бурштину 
розповідають про історію видобутку каменю 
в Рівному, а також про єдине в Україні 
підприємство по переробці бурштину. 



📍Пам’ятник Нілу 
Хасевичу 

З нагоди 100-ї річниці з дня 
народження народження художника 
та графіста Української повстанської 
армії у Рівному було встановлено 
пам'ятник Нілу Хасевичу. Автором 
бронзового погруддя є київський 
скульптор Петро Глемязь. 
Згодом у міській раді було прийнято 
рішення перенести пам'ятник Нілу 
Хасевичу до центральної частини 
міста. Депутати міської ради та 
народні депутати України за власні 
кошти організували перевезення та 
реставрацію бронзового погруддя, а 
кошти, які були виділені на 
перенесення пам'ятника, передали 
до міської дитячої лікарні. 14 жовтня 
2012 року відбулося урочисте 
відкриття пам'ятника Нілу Хасевичу 
на одній із центральних вулиць 
міста. 
 



ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ 


