
 

 

КЗ "Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича" 

Житомирської обласної ради 
 

 

Рейтинг 

популярності оцифрованих видань з 

Електронного депозитарію «LIBO» 

за 2022 рік 

 

     Пропонуємо Вашій увазі ТОП-10 найбільш популярних видань за рейтингом 

перегляду з електронного ресурсу оцифрованих документів ОУНБ ім. О. Ольжича 

Житомирської обласної ради. 

1 місце в рейтингу (128 переглядів) 

 

Логвинчук, Світлана Леонідівна. Дидактичні ігри, вправи, творчі 

завдання : розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників / С. Л. 

Логвинчук. - Х. : Основа, 2012. - [4], 5-191, *1+ с. : іл., табл. - (Серія 

"ДНЗ.Вихователю").                                                                                                         

 Посібник містить методичні рекомендації щодо формування 

мовленнєвої компетентності дошкільників відповідно до вимог 

Базової програми "Я у Світі", добірку дидактичних ігор, вправ та 

завдань для розвитку мовлення, конспекти занять, корисні 

матеріали для роботи з батьками дошкільників.                                                                                                                   

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/434 

 

 

 

 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/434


 

 

2 місце в рейтингу (127 перегляда) 

 

 

  Логвинчук, Світлана Леонідівна. Мовленнєва компетенція - 

засобами гри : ефективний досвід / С. Л. Логвинчук // Дошкільне 

виховання. - К. : Світич, 2016. - № 2. - С. 11-15 : фот. кольор.  

 

У статті розповідається про значне місце дидактичних ігор, цікавих 

вправ, творчих завдань, мовленнєво-ігрових ситуацій в навчально-

мовленевій та ігровій діяльності дошкільнят. 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/433 

 

 

3 місце в рейтингу (127 переглядів) 

 

Гребенка, Евгений Павлович. Малороссийские приказки Е. Гребенки : 

Предуведомление *Е. П. Гребенки]. - Издание второе, *прижизн. изд.+. - 

Санктпетербург: В типографии Н. Греча, 1836. - [7], 8-37, *1+ с. 

 

Литературную славу Е. П. Гребенке принесли басни под названием 

“Малороссийские приказки”. Издание состоит из 25 произведений. В 

сборник входят лирические стихи и басни на украинском языке, 

развивающие народно-сатирические традиции И. А. Крылова и 

украинских писателей: Г. Сковороды, И. Котляревского, П. Гулак-

Артемовского, проникнутых мотивами социальной критики 

("Медвежий суд", "Рыбалка", "Волк и огонь", "Ячмень" и др.) 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/550 

 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/433
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/550


 

4 місце в рейтингу (119 переглядів) 

 

Матковський Іван. Д-р Казимир граф Шептицький - отець Климентій: 

польський аристократ, український ієромонах, Екзарх Росіїї та Сибіру, 

Архимандрит Студитів, Праведник народів світу, блажений 

Католицької Церкви, 1869-1951 : біографія : *моногафія+ / Іван 

Матковський. - Львів : *б.в.+, 2019. - 664 с. : іл., фот. - Назва обкл.: 

Казимир граф Шептицький - отець Климентій блажений Католицької 

Церкви, Праведник народів світу. 

Це перша опублікована біографія бл. свщмч Климентія (д-р Казимир 

граф Шептицький) – блаженного Католицької Церкви та Праведника 

народів світу, католицького Екзарха Великої Росії та Сибіру, 

архимандрита студитів, замордованого у Володимирі-над-Клязьмою 

(РФ) у "владімірському централі". Климентій постане на сторінках 

видання перед вченими, істориками, політологами та богословами, 

щоб зацікавити своїми поглядами та прикладом блаженного життя. 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/534 

 

5 місце в рейтингу (119 переглядів) 

Авжеж! : укр. літ.-мист. журнал / засн. Житомир. обл. орг. Спілки 

журналістів України ;ред. Василь Врублевський. - 1990, березень - 

1998, листопад. - Житомир: "Газета "Житомирський вісник", 1991. - 

№ 6. 

"Авжеж!" — літературно-мистецький журнал (до 1991 — 

літературно-публіцистичний альманах). Виходив у Житомирі із 

березня 1990 до листопада 1998. Заснований Житомирською 

обласною організацією Спілки журналістів України. Незмінним 

редактором, журналу є Василь Врублевський. На його сторінках 

виступали митці різних напрямів: від традиційних до авангардних. 

Друкувалися твори "розстріляного відродження" та література 

діаспори. За роки видання на сторінках журналу видрукувано твори 

понад 200 авторів, здебільшого — представників т.з. «нової хвилі», 

що переважно до публікації в «Авжеж!» не друкувалися. 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/188 

 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/534
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/188


 

 

6 місце в рейтингу (118 переглядів) 

 

Врублевський, Василь Марцельович. Твори / Василь Врублевський. - 

Житомир : *б. в.+, 2015 - 2022. Т. 6 : Ролі і долі : житомирські театральні 

хроніки, кн. 1 : Мельпомена на Пушкінській. - 2022. - 400 с. 

 

У шостому томі творів Василя Врублевського описано театральні 

сезони Житомирського театру періоду 1944-1956 років. 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/593 

 

 

7 місце в рейтингу (118 переглядів) 

 

Концевич, Євген Васильович. Дві криниці : оповідання, новели, етюди, 

спогади / Євген Концевич ; *ред. М. М. Габрійчук ; авт. післям. Валерій 

Шевчук+. - Київ : Дніпро, 1990. - 189, *3+ с. 

Книгу складають гостросюжетні оповідання, філософські новели, 

ліричні етюди, в яких ідеться про наших сучасників, їхній нелегкий 

шлях до досягнення високих істин добра, любові, справедливості. 

"Щедротний паростку могутнього коріння..." - спогади про земляка, 

близьку людину, відомого перекладача Бориса Тена. 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/541 

 

 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/593
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/541


\ 

8 місце в рейтингу (116 переглядів) 

 

Козловский, Константин Е. События на Волыни в 1789 году / соч. К. 

Козловского. - Киев : Тип. М. Фрица, 1871. - [3], 4-46 с. - Библиогр. в 

подстрочном примеч. 

Исследование событий 1789 года,когда на территории 

Волыни,которая была под властью Польши,было начато 

преследование крестьян и униатского духовенства,обвиняемых в 

попытке восстания против господ. 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/562 

 

 

 

9 місце в рейтингу (115 переглядів) 

 

Рід Барановських (Баранівських): історія, видатні постаті, сучасність : 

монографія / В. Ф. Баранівський [та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. 

Баранівського ; рец.: В. М. Ткаченко, С. П. Сегеда, В. С. Чорний. - Київ 

: Альфа-ПІК, 2020. -  240 с. 

 

В праці на засадах поглибленого історико-філософського та 

джерелознавчого аналізу обгрунтована загальна історія походження 

роду Барановських (Баранівських) на теренах України. Особлива увага 

наголошена на визначенні етнічної автохтонності роду, найдавніші 

корені якого слід шукати в історії легендарних древлян, Древлянського 

князівства, Поліського та Овруцького краю. 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/560 
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10 місце в рейтингу (111 переглядів) 

 

Махорін, Геннадій Леонідович. Історичні етюди про Житомир. Випуск 

1. (1898-1900 рр.) / Геннадій Махорін. - Житомир : В. Б. Котвицький, 

2010. - 41, [3]. 

Перший випуск відкриває серію книг, у яких на прикладах коротких 

оповідань розкривається багатогранне життя міста наприкінці XIX-XX 

століттях. У випуск увійшли відомості з історії трамвайного руху, 

бібліотек, благодійності, міського театру, газети "Волынь", 

культурного життя житомирян. Розповіді є документально 

достовірними і грунтуються на архівних джерелах і на матеріалах 

місцевої періодичної преси. 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/237 

 

 

Детальніше: Електронний депозитарій «LIBO» (http://192.168.42.4:8080/jspui/) - це 

електронний ресурс відкритого доступу оцифрованих документів ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича. Започаткований у 2013 р. з метою створення, збереження та надання 

вільного доступу до колекцій оцифрованих краєзнавчих, цінних та рідкісних видань.  

 

 

Укладач: Марченко І. В. 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/237
http://libo.lib.zt.ua/jspui/index.jsp?locale=uk

