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Анотований каталог «Книга Житомирщини, 2019» інформує читачів 

про щорічні надходження до фонду Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. О. Ольжича видань, випущених на Житомирщині, а 

також опублікованих упродовж року за межами області книг місцевих 

авторів та видань про край. Включено також відомості про книги минулого 

року, що надійшли до бібліотеки вже після виходу попереднього випуску 

каталогу  

У каталозі подано бібліографічні описи книг та анотації до них.  На 

початку розміщена література про область та м. Житомир, історію області, 

далі – за галузями знань. 

Для зручності користування до каталогу створено допоміжний апарат: 

Іменний покажчик авторів, редакторів, укладачів, перекладачів, художників,  

фотографів; Алфавітний покажчик назв творів; Покажчик видавництв і 

видавців з номерами позицій виданих книг. 

Даний каталог адресований фахівцям книговидавничої справи, 

науковцям, бібліотекарям, бібліографам, студентам, а також всім, хто 

цікавиться книжковою продукцією краю. 

 

 

 

Укладач        Козлова В. Н. 

Редакція        Врублевська Г. Й. 

Бібліографічна редакція 

та дизайн        Нестерчук Т. Л. 

 

Відповідальний за випуск     Врублевський В. М. 

 

 
 



Область в цілому 

 

1. Житомирщина у цифрах, 2018 : стат. зб. / Держ. 
служба статистики України, Голов. упр. статистики у 

Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за вип. 
А. Г. Огінська]. – Житомир : Голов. упр. статистики у 

Житомир. обл., 2019. – 160, [2] с. : табл. 
У збірнику вміщено дані про соціально-

економічне становище Житомирської області у 2018 
році порівняно з попередніми роками. 

 
 

 

2. Населення Житомирської області : демограф. 
щорічник / Держ. служба статистики України, Голов. 

упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак ; 
відп. за вип.: І. С. Шапарчук, Т. В. Волинчук]. – 

Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 
2018. – 135, [1] с. : табл. 

Вміщено дані про чисельність населення 
Житомирської області, його статево-віковий склад, 

шлюби, розлучення, народжуваність, смертність, 
міграційний рух за 2017 рік та попередні роки. 

 

3. Промисловість Житомирської області : стат. зб. / 
Держ. служба статистики України, Голов. упр. 

статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Г. Пашинської ; 
відп. за вип.: І. Шапарчук, І. Клименко]. – Житомир : 
Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2019. – 101, 

[1] с. : табл. 
Містить основні показники розвитку промисловості 

Житомирської області у 2014–2018 роках. 

 
 

 

 
4. Розвиток міст та районів Житомирської області : 

стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. 
упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред. 

Г. Пашинської ; відп. за вип. І. Шапарчук]. – Житомир : 
Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2019. – 216, 
[1] с. : табл. 

Наведені дані про соціально-економічне 
становище міст та районів Житомирської області у 

порівнянні з попередніми роками. 

  



5. Статистичний щорічник Житомирської області за 
2018 рік / [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за вип. 

А. Огінська] ; Держ. служба стат. України, Голов. упр. 
статистики у Житомир. обл. – Житомир : Голов. упр. 
статистики у Житомир. обл., 2019. – 459, [1] с. : табл., 

карти, граф. 
У статистичному щорічнику вміщено дані про 

соціально-економічне та екологічне становище 
Житомирської області у 2018 році порівняно з 

попередніми роками. 
 

 
 

 

 

 
6. Чисельність населення Житомирської області: на 

1 січня 2019 року : стат. зб. / Держ. служба статисти 
України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за 

ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук, 
Т. В. Курманська]. – Житомир : Голов. упр. статистики 
у Житомир. обл., 2019. – 92, [2] с. : табл. 

Наведено дані про кількість адміністративно-
територіальних одиниць в області, наявного населення 

та статево-віковий склад постійного населення області, 
міст обласного значення та районів на 1 січня 2019 

року. 

 
 

 

 

  



Житомир 

 

7. Житомир – 2018 : стат. зб. / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за 
ред. Г. А. Пашинської ; відп. за вип. А. Г. Огінська]. – 

Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 
2019. – 155, [1] с. : табл. 

У збірнику вміщено дані про соціально-

економічне становище міста Житомира у 2018 році 
порівняно з попередніми роками. 

8. Житомир = Zhytomyr : enrich yourself with emotions : 
photoalbum : Збагатись емоціями : фотоальбом : в 2 кн. 

– Житомир : Волинь : О. Євенок, 2019 –     . 
Кн. 1. – 2019. – 179, [1] с. : кольор. іл., фот. 

кольор. 
Фотоальбом відкриває древнє українське місто 

Житомир в усій його красі і різноманітності, знайомить 
із найцікавішими місцями, куточками, пейзажами, 
музеями, пам’ятниками.  

 

Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 
конференції «Житомиру – 1135», 27-28 вересня 

2019 р. / Нац. спілка краєзнавців України, Упр. 
культури Житомир. облдержадмін., Іст. ф-т Житомир. 

держ. ун-ту ім. І. Франка, Упр. культури Житомир. 
міськради. – Бердичів : Мельник М. В., 2019. – 520 с. : 

мал., табл., портр. – (Науковий збірник «Велика 
Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва 
дослідників Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ ; 

вип. 59). 
Вміщено статті і повідомлення учасників 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, 
присвяченої 1135-річчю заснування міста Житомира. 

 

10. Мокрицький Г. П. Трамвай Житомира = Tram of 

Zhytomyr: довід.-краєзнав. іл. вид. / Георгій Мокрицький ; 
[іл. та карто-схеми Г. Мокрицького ; фот.: Сергій Глабчук, 

Георгій Мокрицький, Альона Яскевич ; пер. анг. Ольги 
Лащук]. – Житомир : Волинь, 2019. – 32, [1] с. : іл., табл., 
фот. кольор., сх. 

Присвячено історії, сьогоденню і майбутньому 
трамвая в Житомирі – надійному, швидкісному виду 

транспорту великого міста. З нагоди 120-річчя відкриття 
трамвайного руху в Житомирі. 

 

 
  



Історія краю 

 

11. Брандон Р. Колодянка: життя та загибль 
єврейської громади = Kolodianka: the life and Death of the 

Jewish community / [Рей Брандон ; редкол.: Уве 
Ноймеркер та ін. ; пер. Ганни Чорноус] ; Фонд «Меморіал 

убитим євреям Європи», Укр. центр вивч. історії 
Голокосту. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 

2019. – 63, [1] с. : фот., табл., карти. 
Представлено історію життя і загибелі під час 

Голокосту єврейської громади села Колодянка Новоград-
Волинського району Житомирської області. 

12. Брандон Р. Любар: життя та загибель єврейської 
громади = Liubar: the life and death of the Jewish 

community / [Рей Брандон ; редкол.: Уве Ноймеркер та ін. 
; пер. Ганна Чорноус] ; Фонд «Меморіал убитим євреям 

Європи», Укр. центр вивч. історії Голокосту. – Київ : Укр. 
центр вивч. історії Голокосту, 2019. – 69, [3] с. : табл., 

фот., карти. 
Представлено історію життя і загибелі під час 

Голокосту єврейської громади смт Любар. 
  

 

13. Бурмістр С. Місце пам’яті вбитим ромам у 

Дівошині / [д-р Світлана Бурмістр, Михайло Тяглий ; 
редкол.: Уве Ноймеркер та ін. ; пер. Марії Лозицької] ; 

Фонд «Меморіал убитим євреям Європи», Укр. центр 
вивч. історії Голокосту. – Київ : Укр. центр вивч. 
історії Голокосту, 2019. – 31, [1] с. : фот., табл., карти. 

Представлено історичні відомості про загибель у 
с. Дівошин Овруцького району Житомирської області 

табору ромів – однієї з груп жертв німецької окупації 
України у Другій світовій війні. 

14. Бурмістр С. Місце пам’яті вбитим ромам у 
Калинівці / [д-р Світлана Бурмістр, Михайло Тяглий ; 
редкол.: Уве Ноймеркер та ін. ; пер. Марії Лозицької] ; 

Фонд «Меморіал убитим євреям Європи», Укр. центр 
вивч. історії Голокосту. – Київ : Укр. центр вивч. 

історії Голокосту, 2019. – 31, [1] с. : фот., табл., карти. 
Представлено історичні відомості про загибель у 

с.  Калинівка Олевського району Житомирської області 
табору ромів. 

 
  



 

15. Бурмістр С. Місце пам’яті жертвам німецької 
окупації в Іванополі = Memorial site for the Victims of 

the German Occupation in Ivanopil / [д-р Світлана 
Бурмістр, Михайло Тяглий ; редкол.: Уве Ноймеркер 
та ін. ; пер. Марії Лозицької] ; Фонд «Меморіал 

убитим євреям Європи», Укр. центр вивч. історії 
Голокосту. – Київ : Укр. центр вивч. історії 

Голокосту, 2019. – 23, [1] с. : карти, фот., схеми. 
Присвячено пам’яті загиблих євреїв та ромів – 

жертв расової політики націонал-соціалістичної 
Німеччини у смт Іванопіль (до 1946 р. – Янушпіль) 

Чуднівського району. 

 
16. Весельська Н. М. Книга пам’яті роду / Ніна 

Весельська. – Житомир : Полісся, 2019. – 115, [1] с. : 
портр., генеалогіч. табл., фот. 

Мета видання – розповісти молодому поколінню 
про їхніх предків, працьовитих і мудрих, справжніх 

господарів рідної землі, відданих патріотів України. 

 

 

 

17. Герої Базару: Всеукр. фестиваль-2018 / М-во молоді 
та спорту України, Житомир. облрада, Упр. нац.-патріот. 
виховання, молоді та спорту Житомир. облдержадмін. ; 

[авт. передм.: І. Жданов, Б. Галайко]. – Київ : [б. в.], 2018. 
– 26 с. : карти, портр., фот. 

Інформаційно-просвітницький матеріал, виданий в 
межах Всеукраїнського фестивалю «Герої Базару», 

спрямованого на підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського державотворення та героїв 

боротьби українського народу за незалежність та 
територіальну цілісність України. 

18. Гирин В. К. Нехворощ: погляд у минуле / 
Володимир Гирин ; [літератур. ред. Володимир 

Білобровець ; худож. оформ. Людмили Бондар]. – 
Житомир : Рута, 2018. – 315, [1] с., [6] арк. фот. кольор. : 

портр., карти, фот. кольор., табл. 
Описані реальні події, які відбувалися у Нехворощі та 

навколишніх землях у різні часи. Робота повертає з 
глибини віків нинішньому поколінню події, людські 

образи, які до цього часу були оповиті таємницею. 
 

  



 

19. Горбачевський О. І. Історія краю вічної слави : 
[посіб. з краєзнавства] / О. І. Горбачевський, 

О. Д. Павлушенко. – Словечне : Стужук В. М., 2018. – 
127, [1] с. : іл., фот. 

Вміщено нариси історії населених пунктів, які 

мають відношення до історії земель Словечанщини. 
Багатий на історичні факти матеріал доповнений 

легендами і переказами, а також поезією про рідний 
край. 

20. Горбачевський О. І. Словечанський район 

Житомирської області в роки Другої світової війни 
(1939–1945 рр.) : [посіб. з краєзнавства] / 

О. І. Горбачевський, О. Д. Павлушенко. – Словечне : 
Стужук В. М., 2017. – 87, [1] с. : іл., табл., фот. кольор. 

Історія Словечанського району в період Другої 
світової війни (1939–1945). 

 

 

21. Дитинство, обпалене війною : зб.спогадів / [ред.-
упоряд. І. А. Гоцалюк ; авт. передм. Г. Мокрицький]. – 

Вид. 2-ге, допов. – Житомир : Рута, 2018. – 277, [3] с. : 
іл. 

Спогади дітей війни Житомирщини, які пережили 
лихоліття людиновигубної війни, яку за радянсько-

союзної влади називали Великою Вітчизняною, а тепер 
визначають, як і в усіх країнах, Другою світовою. 

22. Збірник краєзнавчих матеріалів : (територія колиш. 

Городн. р-ну). – Новоград-Волинський : НОВОград, 
2018 – . 

№ 1: Люди, події, населені пункти, підприємства, 

установи, звичаї, традиції, побут, фольклор, народні 
мистецтва, рідна природа. – 2018. – 50, [2] с. : іл., сх., фот. 

Представлено краєзнавчі матеріали про колишній 
Городницький район Житомирської області.  

 

23. Збірник краєзнавчих матеріалів : (територія 

колиш. Городн. р-ну). – Новоград-Волинський : 
НОВОград, 2018 –   . 

№ 2: Люди, події, населені пункти, підприємства, 
установи, звичаї, традиції, побут, фольклор, народні 

мистецтва, рідна природа. – 2019. – 47, [1] с. : іл., фот. 
Представлені матеріали з історії та культури 

Городниці, подаються спогади сільських жителів. 
  



24. Збірник краєзнавчих матеріалів : (територія 
колиш. Городн. р-ну). – Новоград-Волинський : 

НОВОград, 2018 –   . 
№ 3: Люди, події, населені пункти, постаті, 

документи, звичаї, традиції, повір’я, бувальщини, побут, 

народні ремесла, фото. – 2019. – 47, [1] с. : іл., фот. 
Представлені матеріали з історії та культури 

Городниці, подаються спогади сільських жителів. 

 

 

25. Збірник краєзнавчих матеріалів : (територія 
колиш. Городн. р-ну). – Новоград-Волинський : 

НОВОград, 2018 –   . 
№ 4: Люди, події, населені пункти, звичаї, традиції, 

народні ремесла, постаті, фольклор, документи з 

архіву, побут, старе фото, бувальщини, ювілеї. – 2019. 
– 51, [1] с. : іл., фот. 

Представлені матеріали з історії та культури 
Городниці, подаються спогади сільських жителів. 

26. Інтермарум: історія, політика, культура = 
Intermarum: historia, polityka, kultura : наук. період. вид. – 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014 –   . 
Вип. 5. – 2018. – 312 с. 
У науковому журналі представлено різноаспектні 

розвідки з історії України та Польщі, в т. ч. пов’язані з 
Волинню-Житомирщиною, а також висвітлено хроніку 

наукового життя. 

 

 

27. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської 
історико-краєзнавчої конференції, 16-17 листопада 

2018 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Упр. культури та 

туризму Житомир. облдержадмін., Нац. ун-т  
«Острозька академія» ; [відп. за вип. Л. В. Гуцало]. – 

Житомир : Полісся, 2018. – 274, [2] с. : рис., табл., фот. 
Висвітлено результати наукових пошуків з 

актуальних питань історії Волині, найрізноманітніших 
проблем української та світової історії. 

  



28. Матеріали регіональної науково-краєзнавчої 
конференції «Звягельщина – Ярунщина у визвольній 

боротьбі українського народу у 1648-1657 роках», 31 
жовтня 2018 року / [Л. А. Антошевська та ін. ; відп. ред. 
В. В. Вітренко ; редкол.: Гончарук та ін.] ; Новоград-Вол. 

райдержадмін., Новоград-Вол. райрада, Новоград-Вол. 
міськрайонна орг. НСКУ. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. 

– 656, [4] с. : фот., карти, рис. 
Краєзнавчі студії про події давнини та нову історію 

Новоград-Волинського району. Висвітлено різноманітні 
сторони життя Звягельщини – Ярунщини, розповідається 

про визначних людей, які стали гордістю всього регіону.  

 

 

 

29. Мокрицький Г. П. Іванків: замальовки з історії 
села : [іл. попул. розповідь] / Георгій Мокрицький, 

Андрій Лукашов, Руслан Кондратюк ; [упоряд. Г. П. 
Мокрицький ; фот.: С. Майборода та ін.]. – Житомир : 
Волинь, 2018. – 159, [1] с. : фот. кольор., портр., мапи, 

герби. 
Розповідь про історію с. Іванків Андрушівського 

району охоплює період з давніх часів і до наших днів. 

30. Новоград-Волинський – місто, в яке я вірю! / 
[упоряд. В. Титяневич ; фот.: І. Боремський та ін.]. – 
Новоград-Волинський : НОВОград ; [Житомир] : Рута, 

[2018?]. – 86, [2] с. : кольор. іл., фот. – (750-річчю першої 
літописної згадки про Звягель-Новоград-Волинський 

присвячується). 
Ілюстроване видання з короткими історичними 

довідками про місто Новоград-Волинський. 
 

 

31. Скавронський П. С. Бердичівське єврейство в 
іменах : біогр. нариси / Павло Скавронський, Наталія 

Кропивницька, Ангеліна Кулачок ; [ред.-упоряд. 
Скавронський Павло Степанович] ; Музей історії 
м. Бердичева. – Бердичів : Мельник М. В., 2018. – 

300 с. : портр. 
Складається з коротких біографічних нарисів про 

представників єврейської громади міста Бердичева, 
які розкривають як розвиток єврейської культури 

взагалі, так і історію Бердичева зокрема в контексті 
загальносвітового розвитку. 

  



32. Скиба П. В. «Витоки Уборті медові» на 
Ємільчинщині: іст.-краєзнав. фотонарис = «Вытокі 

Убарці мядовыя» на Емільчыншчыне: гісторыка-
краязнаучы фотанарыс / Петро Скиба ; [худож. 
оформ. Р. П. Твердої]. – Новоград-Волинський : 

Гембарський О. П., 2018. – 175, [1] с. : іл., фот. 
кольор., герби, портр. – Видання доступне також в 

електронній формі. 
У виданні розповідається про унікальний 

творчий проект – етнофестиваль народної творчості 
«Витоки Уборті медові», який започатковано і 

проведено в населених пунктах, що розташовані на 
берегах річки Уборті в Ємільчинському районі. 

 

 

 

 

33. Тимошенко В. І. Малинщина: нариси історії. – 
Житомир : Євенок О. О., 2018 –   . 

Т. 1. – 183, [1] с. : портр., фот. 
У книзі на багатому архівному матеріалі 

висвітлюється історія Малинщини від найдавніших 
часів до подій української революції 1917–1921 рр. 

  



Природничі науки. Екологія 

34. Безпека життєдіяльності: теоретичний курс : для 
студ. вищ. навч. закл. : навч. посібник / М-во освіти і науки 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [уклад. 
О. П. Житова]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 120 с. : рис., 

табл. 
Викладено основні аспекти безпеки життєдіяльності у 

світлі взаємодії в системі «людина – життєве середовище». 

Приділено увагу питанням радіоактивності, біологічної дії 
радіоактивного випромінювання, нормативно-правової 

бази з питань радіоактивного захисту населення.  

 

35. Біологічні дослідження – 2019 : зб. наук. пр. / М-во 
освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 

Ін-т гідробіології НАН України, Ін-т зоології НАН України 
[та ін.] ; [редкол.: Киричук Галина Євгеніївна (голова) та 

ін.]. – Житомир : Полісся, 2019. – 434, [1] с. : рис., табл. 
Подаються нові результати теоретичних, прикладних 

та науково-методичних досліджень вчених із широкого 
спектру біологічних проблем. 

 
36. Житова О. П. Загальна екологія : [навч. посібник] / 
О. П. Житова, Л. Д. Романчук ; [за ред. О. П. Житової] ; 

М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. 
– Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 203, [1] с. : рис., табл. 

Викладено теоретичний матеріал відповідно до 
навчальної робочої програми дисципліни «Загальна 

екологія». 

 
 
 

 

37. Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції приуроченої до Всесвітнього дня водних 

ресурсів «Водні екосистеми у контексті євроінтеграції: 
реалії та перспективи», 21-22 березня 2019 р. : [збірник] / 
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, 

Упр. екології та природ. ресурсів Житомир. облдержадмін., 
Басейн. упр. водних ресурсів річки Прип’ять ; [редкол.: 

О. В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 147, 
[1] с. : рис., табл. 

Висвітлено результати наукових досліджень та 
практичний досвід щодо привернення уваги спільноти до 

вирішення водних проблем і поліпшення водного 
співробітництва. 

  



38. Скидан О. В. Екологічно орієнтований розвиток 
сільського підприємництва : монографія / О. В. Скидан, 

Б. В. Шуляк ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. 
агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 179, [1] с. : 
рис., табл. 

Висвітлено теоретико-методологічні положення та 
розроблено практичні рекомендації щодо екологічно-

орієнтованого розвитку сільського підприємництва. 

 

 

 
39. Технології біовиробництва (на основі 

біотехнологій) : навч. посібник / М. М. Лісовий [та ін.] ; 
М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Житомир : ЖНАЕУ ; 

Київ : [б. в.], 2018. – 239, [1] с. : рис., табл. 
Викладено матеріал з аграрної біотехнології як 

теоретичної і практичної складових одержання 
безпечної і екологічно чистої продукції. 

Сільське господарство 

40. Біденко В. М. Мікроелементи у польовому 

кормовиробництві та годівлі тварин зони 
радіоактивного забруднення : монографія / 

В. М. Біденко, В. П. Славов, В. П. Фещенко. – Житомир 
: ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 163, [1] с. : табл., портр. 

Сформовано результати досліджень щодо 

використання мікроелементів та їх комплексонатів у 
польовому кормовиробництві та годівлі тварин у зоні 

техногенного забруднення. 
 

 

41. Ветеринарно-санітарне забезпечення технології 
вирощування екзотичних порід свиней : навч. посіб. / 

В. М. Соколюк [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2018. – 
159, [1] с., [2] арк. фот. кольор. : табл., фот. кольор. 

Висвітлено біологічні особливості, породи, умови 
утримання та годівлі, а також ветеринарно-санітарне 

забезпечення екзотичних порід свиней, що включає 
клінічне дослідження, основні захворювання та їх 

профілактику. 

  



42. Довідник з цитології, ембріології та гістології 
свійських тварин / Л. П. Горальський [та ін.] ; за ред. 

Л. П. Горальського, В. Т. Хомича ; М-во освіти і науки 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. – 259, [1] с. : рис., табл. 

Містить теоретичний матеріал про будову клітини, 
тканин та органів свійських тварин та їхній ембріогенез. 

 

 

43. Дунаєвська О. Ф. Морфологія та імуногістохімія 

селезінки хребетних тварин : монографія / 
О. Ф. Дунаєвська, Л. П. Горальський ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. – 242, [1] с. : табл., рис. 

Представлені результати досліджень 
закономірностей морфофункціональної характеристики 
селезінки тварин підтипу Хребетні. 

44. Інноваційні технології переробки тваринницької 
сировини та виробництва харчових продуктів : навч. 

посібник / [В. П. Славов та ін.] ; за наук. ред.: 
В. П. Славова та О. В. Коваленко ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖДУ 
ім. І. Франка, 2019. – 355, [1] с. : рис., табл., портр. 

Посібник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів при підготовці фахівців за напрямом 

«Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва». 

 

 

45. Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні тенденції розвитку галузі 

землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення», 13-14 
червня 2019 року / М-во освіти і науки України, Житомир. 

нац. агроекол. ун-т, Агроном. ф-т ; [редкол.: Скидан Олег 
Васильович (голова) та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 
165, [1] с. : рис., табл. 

Висвітлено результати наукових досліджень і 
практичний досвід впровадження інноваційних розробок у 

сучасному землеробстві. 
46. Органічне виробництво і продовольча безпека / М-во 

освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, 
Федерація орган. руху України, Поліс. центр орган. вир-ва 

«Полісся Органік» ; [редкол.: Олег Скидан та ін.]. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. – 451, [1] с. : табл., рис. 

Матеріали доповідей учасників VII Міжнародної 
науково-практичної конференції «Органічне виробництво і 

продовольча безпека».  
  



 

 

47. Основи екологічно безпечного застосування 
пестицидів у інтегрованих системах захисту 

сільськогосподарських культур від шкідливих 
організмів агробіоценозів : навч. посібник / О. А. Дереча 
[та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. 

агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 231, [1] с. : 
рис., табл., іл. 

Розкрито науково-теоретичні та практичні основи 
безпечного застосування пестицидів у агроценозах від 

шкідливих організмів, представлено сучасні методи 
захисту рослин. Наведені оптимізовані інтегровані 

системи захисту основних сільськогосподарських культур 
від бур’янів, шкідників і хвороб. 

48. Придатність вітчизняних сортів хмелю до 
використання їх у пивоварінні та хлібопеченні : (наук.-

метод. рек.) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-
ва Полісся НААН ; [уклад. Л. В. Проценко та ін.]. – 
Житомир : Рута, 2019. – 48 с. : рис., табл. 

Рекомендації розроблені на основі узагальнення 
результатів наукових досліджень біохімічної оцінки та 

технологічних випробувань хмелю найбільш поширених 
вітчизняних сортів, виробленого в хмелепідприємствах 

України.  

 

49. Сільське господарство Житомирської області : 

стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. 
статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Г. Пашинської ; 

відп. за вип.: І. Шапарчук, І. Клименко]. – Житомир : 
Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2019. – 192, 

[2] с. : табл. 
Систематизовані показники стану 

сільськогосподарської галузі області за 2018 рік у 
порівнянні з попередніми роками. 

50. Спосіб ефективного використання комплексу 

технологічно цінних сполук хмелю та продуктів його 
переробки у хлібопеченні : наук. практ. рек. / 

[Л. В. Проценко та ін. ; за ред. Л. В. Проценко] ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся. – 

Житомир : Рута, 2018. – 30, [2] с. : рис., табл. 
Рекомендації розроблені на основі результатів 

наукових досліджень впливу гірких речовин, 
поліфенольних сполук та ефірної олії хмелю українських 
сортів на смакові та споживчі якості хлібобулочних 

виробів 
 

  



Охорона здоров’я 

 

51. Шавула Т. П. Крізь хащі і трясовини Олевщини... : 

розповідь про історію медицини Олев. р-ну : від доіст. часів 
до поч. третього тисячоліття / Тарас Шавула. – Житомир : 

Полісся, 2018. – 531, [5] с. : портр., фот. 
Оповідь про витоки медицини Олевщини від періоду 

появи Homo Sapiens на землях сучасного Олевського району 
і до початку ХХІ ст. 

Спорт 

52. Железницький М. Володимир Керносенко: «Футбол –  

це моє життя» / Максим Железницький. – Житомир : Рута, 
2019. – 78, [2] с., [10] арк. фот. кольор. : портр., фот. кольор. 

Історія життя славетного бердичівлянина Заслуженого 
працівника фізичної культури та спорту України 

Володимира Броніславовича Керносенка. 

 

Релігійне життя 

 

53. Александров И. История Преображенского мужского 
монастыря в урочище Кипячее (1918-1934) / Александров 

И. В. – Киев : [б. и.], 2018. – 110, [2] с. : фот. 
Присвячено історії Спасо-Преображенського чоловічого 

монастиря в урочищі Кип'яче села Чоповичі Малинської 
волості Радомисльського повіту Київської губернії. 

54. Іван від Хреста (Хуан де Єпес Альварес ; св. ; 1542-

1591). Слова світла і любові / Св. Йоан від Хреста ; [пер. на 
укр.: о. Й. Кухарчика, Л. Рембалович]. – Житомир : Рута, 2018. 

– 50, [2] с. : іл. – (Bibliotheca carmelitana). 
Викладено християнські сентенції, призначені допомогти 

людям пам’ятати про те, що є важливим на дорозі до святості. 

 

 

55. Регулич А. К. Ключи Царства Небесного / 
А. К. Регулич, Л. С. Регулич ; [вступ. ст. и примеч.: 

А. К. Регулич, Л. С. Яценко (Регулич)]. – [Изд. 2-е, доп. и 
испр.]. – Житомир : Рута, 2018. – 595, [1] с. 
 

Показує шлях пізнання Бога і призначена для людини 
віруючої, істинно шукаючої Господа і є «твердою їжею» 

для досконалих, що відрізняють добро від зла, - ключі 
духовного розуміння Святого Письма. 

 
  



Наука та науковці краю 

56. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ : 

монографія. – Житомир : ЖДТУ : Євенок О. О., 2014 –   . 
Т. 5: Розвиток концепції бухгалтерського обліку і 

оподаткування в умовах гібридної війни / [І. М. Вигівська 
та ін.]. – 2018. – 215, [1] с. : рис., табл. 

Присвячено питанням розвитку концепції 

бухгалтерського обліку і оподаткування  в умовах гібридної 
війни.  

 

57. Вигівська І. М. Обліково-аналітичне забезпечення 
управління ризиками факторингового бізнесу = 

Accounting for and analytical support of risk management of 
factoring business: монографія / І. М. Вигівська, 

В. К. Макарович ; М-во освіти і науки України, Держ. 
ун-т «Житомир. політехніка». – Житомир : ЖДТУ, 

2019. – 138, [2] с. : табл., рис. 
Монографію присвячено питанням удосконалення 

обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками 
факторингового бізнесу. 

58. Волощук Ю. О. Модернізація агропромислових 

підприємств в контексті неоіндустріалізації : монографія 
/ Ю. О. Волощук ; М-во освіти і науки України, 

Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. –363, [1] с. : рис., табл. 

Висвітлено теоретичні аспекти модернізації економіки 
агропромислових підприємств в контексті розвитку 

неоіндустріалізації 

 

 

 

59. Грабар І. Г. Безпекова синергетика: кібернетичний 

та інформаційний аспекти : монографія / І. Г. Грабар, 
Р. В. Грищук, К. В. Молодецька ; за заг. ред. 

Р. В. Грищука ; М-во освіти і науки України, М-во 
оборони України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, 

Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. – 279, [1] с. : рис., табл. 

Розглянуто теоретичні та практичні основи 
забезпечення інформаційної безпеки людини, 

суспільства, держави у кібернетичному та 
інформаційному просторах з використанням 
синергетичного підходу 

  



60. Гуральська С. В. Морфологія та імуногістохімія 
органів кровотворення та імуногенезу курей за 

інфекційного бронхіту та при вакцинації : монографія / 
С. В. Гуральська, Л. П. Горальський ; М-во освіти і науки 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 2-ге вид. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 223, [1] с. : рис., табл. 
Проведено аналіз закономірностей розвитку, будови 

та функціонування органів кровотворення, імуногенезу 
курей в нормі, при вакцинації та за інфекційного бронхіту.  

 

61. Єльнікова Т. О. Автоматизоване вимірювання 
геометричних параметрів та моделювання процесів 

розвитку фітопланктону у водоймах : [монографія] / 
Т. О. Єльнікова, Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і 

науки України, Держ. ун-т»"Житомир. політехніка». – 
Житомир : Житомир. політехніка, 2019. – 179, [1] с. : рис., 

табл. 
Розроблено та досліджено методи вимірювання 

геометричних параметрів фітопланктону за його 
відеозображеннями. 

62. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Становлення механізму публічного 
управління розвитком сільських територій як пріоритет 

державної політики децентралізації», 4 грудня 2018 р. / 
Житомир. нац. агроекол. ун-т, Білорус. держ. економ. ун-т 

(Білорусь), Клайпед. ун-т (Литва), Нац. акад. аграр. наук 
України ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2018. – 556, [4] с. : табл., рис. 
Матеріали доповідей учасників конференції, 

присвячені розв’язанню актуальних проблем регіонального 
розвитку та формуванню пропозицій щодо 

самозабезпечення, підвищення стійкості місцевих громад до 
зовнішніх чинників. 

 

 

 

 

63. Матеріали I Всеукраїнської науково-освітньо-
практичної конференції «Трофологія (вчення про 
закономірності живлення біоти та правильного 

харчування людей) – новітній міждисциплінарний 
напрям в Україні», 2019 р. / М-во освіти і науки України, 

Житомир. нац. агроекол. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України ; [редкол.: Скидан Олег 

Васильович (голова) та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 
163, [1] с. : рис., табл. 

Тези результатів наукових досліджень науковців, 
висвітлено актуальні питання закономірності живлення 

біоти та правильного харчування людей 
  



64. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції за міжнародною участю «Інструменти і 

практики публічного управління в контексті 
децентралізації», 19 червня 2018 року : [присвячена 100-
річчю державної служби в Україні / І. В. Абрамова та ін. ; 

редкол.: О. В. Скидан та ін.] ; М-во освіти і науки 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2018. – 495, [1] с. : табл., рис. 
Матеріали доповідей учасників конференції. 

 

 

65. Матеріали IV Міжнародного науково-практичного 
форуму «Інтелектуальна економіка в умовах 

суспільних трансформацій», 25 жовтня 2018 року / 
[Антохов А. А. та ін. ; редкол.: О. В. Скидан та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, 
Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Клайпед. ун-т 

(Литва). – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 340, [4] с. : рис., 
табл. 

Тези доповідей учасників ІV Міжнародного 
науково-практичного форуму «Інтелектуальна економіка 

в умовах суспільних трансформацій». 

66. Міжнародна наукова конференція «Розвиток 

інтегрованої звітності підприємств», 4-5 жовтня 2019 р. 
: тези виступів / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т 

«Житомир. політехніка» ; [редкол.: В. В. Євдокимов та 
ін.]. – Житомир : Житомир. політехніка, 2019. – 355, 

[1] с. : рис., табл. 
Представлено матеріали досліджень українських та 

зарубіжних вчених і науковців, які були виголошені на 

Міжнародній науковій конференції «Розвиток 
інтегрованої звітності підприємств». 

 

 

 

67. Остапчук Т. П. Розвиток теорії та методології 
бухгалтерського обліку земельних активів та прав на 

них : монографія / Т. П. Остапчук ; М-во освіти і науки 
України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : 

ЖДТУ, 2018. – 451, [1] с. : табл., рис. 
Представлено результати дослідження подальшого 

розвитку теоретичних і методологічних засад 
бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них. 

  



68. Полчанов А. Ю. Розвиток фінансового потенціалу 
держави в системі постконфліктного відновлення : 

монографія / А. Ю. Полчанов ; М-во освіти і науки України, 
Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 
463, [1] с. : табл., рис. 

Обґрунтовано теоретико-методологічні положення та 
подано практичні рекомендації щодо розвитку фінансового 

потенціалу держави в системі постконфліктного 
відродження.  

 

69. Прудніков Ю. В. Локальні ринки 
сільськогосподарської продукції : монографія / 

Ю. В. Прудніков ; М-во освіти і науки України, Житомир. 
нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 203, 

[1] с. : табл., рис. 
Висвітлено теоретико-методичні положення та 

розроблено практичні рекомендації щодо формування та 
функціонування локальних ринків сільськогосподарської 

продукції. 

70. Струтинський В. Б. Мобільні промислові роботи : 
монографія / В. Б. Струтинський, А. М. Гуржій ; М-во освіти 

і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехнічн. 
ін-т ім. І. Сікорського». – Житомир : Рута, 2018. – 515, [1] с. 

: рис., табл. 
Наведені конструкції сучасних промислових роботів, 

виконано аналіз їхніх системних і конструкторських рішень 
та областей застосування. 

 

 

71. Проблеми теорії та методології бухгалтерського 

обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 
Житомир : ЖДТУ, 2009. –   . (Серія «Бухгалтерський облік, 

контроль і аналіз»). 
Вип. 3 (41). – 2018. – 107, [1] с. : рис., табл. 

Представлено матеріали досліджень українських та 
зарубіжних вчених і науковців у галузі бухгалтерського 

обліку, контролю та аналізу. 

72. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – Житомир : 
ЖДТУ, 2009 –   . (Серія «Бухгалтерський облік, контроль і 
аналіз»). 

Вип. 1 (42). – 2019. – 139, [1] с. : рис., табл. 
Представлено матеріали досліджень українських та 

зарубіжних вчених і науковців у галузі бухгалтерського 
обліку, контролю та аналізу.  
  



 

73. Подчашинський Ю. О. Стиснення та перетворення 
цифрових відеозображень з вимірювальною 

інформацією про геометричні параметри об’єктів : 
монографія / Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і науки 
України, Житомир. державний технолог. ун-т. – Житомир : 

ЖДТУ, 2019. – 199, [1] с. : рис., табл. 
Викладено теоретичні основи методів стиснення та 

перетворення відеозображень, що містять вимірювальну 
інформацію про геометричні параметри об’єктів. 

Суспільні та гуманітарні науки 

74. Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. 
праць. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 –   . 

Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога 
особистості, вип. 18 / [ред. рада т.: Н. Ю. Максимова, 

А. М. Грись, О. В. Максим]. – 2018. – 347, [1] с. : рис., табл. 
Висвітлено проблеми розвитку, формування, 

соціалізації, психічного здоров'я особистості тощо. 
 

 

75. Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. 

праць. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 –   . 
Т. 6: Психологія обдарованості, вип. 15 / [редкол.: 

В. О. Моляко та ін.]. – 2019. – 458, [2] с. : рис., табл. 
Розглядаються проблеми розуміння психологічних 

особливостей процесів і механізмів розвитку обдарованих 
особистостей. 

76. Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. 
праць. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 –   . 

Т. 6: Психологія обдарованості, вип.16 / [редкол.: 

Моляко В. О. та ін.]. – 2019. – 405, [1] с. : рис., табл. 
Представлено статті, в яких розглядаються проблеми 

розуміння психологічних особливостей процесів і механізмів 
розвитку обдарованих особистостей. 

 

 

77. Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. 

праць. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 –   . 
Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога 

особистості, вип. 19 / [редкол.: В. О. Моляко та ін.]. – 2019. –  
530, [2] с. : рис., табл. 

Розглядаються проблеми психології особистості, 
професійної підготовки фахівців соціальної сфери, розвитку 

ціннісних орієнтацій та вмінь, психологічної допомоги 
представникам різних вікових категорій. 

  



78. Актуальні проблеми психологі : зб. наук. праць. – 
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 –   . 

Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога 
особистості, вип. 20 / [редкол.: Моляко В. О. та ін.]. – 2019. –  
363, [1] с. : рис., табл. 

Висвітлено проблеми розвитку, формування, 
соціалізації, психічного здоров’я особистості тощо. 

 

 

79. Білоус П. В. Автобіографія. Бібліографія / Білоус 
Петро Васильович. – Житомир : О. О. Євенок, 2019. – 153, 

[3] с. : портр. 
Людині дарована природою дивовижна властивість – 

пам’ть. Якби не було пам’яті, люди не знали б своєї історії, 
свого роду, не могли б з оптимізмом чи песимізмом 
дивитися у майбутнє, зрештою, людина б не знала себе. 

Пам’ять не можна знищити, бо тоді буде знищена сама 
людина, передусім – як людина. 

 
80. Білоус П. В. Давнє і недавнє : статті про укр. літ. / 

Петро Білоус. – Житомир : О. О. Євенок, 2019. – 383, [1] с. 
У книгу увійшли статті про літературу, написані понад 

двадцять літ тому (але не опубліковані у свій час), написані 
щойно, тому ще нікому не відомі. 

 

 

81. Дячук Н. В. Психолінгвістика творчості у 
художньому перекладі : монографія / Дячук Н. В. ; М-во 
освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т 

ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 
127, [1] с. : табл., рис. 

Розкрито ідеї про психолінгвістичні особливості 
професійної діяльності перекладачів художніх текстів; 

представлено аналіз мовленнєвої діяльності з позиції її 
структури та основних характеристик. 

82. Криворучко Т. В. Складна комплементація в 

ранньоновоанглійській мові : монографія / 
Криворучко Т. В. ; М-во освіти і науки України, Житомир. 

держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 
2019. – 137, [1] с. : табл., рис. 

У монографії здійснено комплексний аналіз 

структурних і функціональних особливостей конструкції 
складної комплементації в ранньоновоанглійській мові на 

засадах розвиненої версії Ікс-штрих теорії. 
 

  



 

83. Крисюк О. В. Скорочення чисельності або штату 
працівників: законодавство, судова практика і 

профспілковий захист / Ольга Крисюк, Олександр 
Крисюк, Вацлав Янчевський ; [авт. передм. 
Г. В. Осовий]. – Житомир : Рута, 2019. – 255, [1] с. 

Це діловий партнер і порадник. Автори надали 
можливість всім, хто працює у юридичному просторі, 

використати знання захисту трудових відносин, не 
порушуючи Закон. 

84. Крисюк О. О. Трудові та соціально-економічні 
права учасників АТО: забезпечення та профспілковий 

захист : [запитання та відповіді] / Олександр Крисюк, 
Вацлав Янчевський ; Федерація профспілок України. – 

Вид. 2-ге, зі змінами та допов. – Житомир : Рута, 2018. –  
307, [1] с. : фот. кольор. 

Розраховано для всіх тих, хто цікавиться правами 
учасників АТО, трудовими та соціально-економічними 
правами, їх забезпеченням та профспілковим захистом. 

 

 

 
85. Лексикон драматургів Австрії = Das Lexikon der 

österreichischen Dramatiker / уклад. Євгенія Король. – 
Житомир : Полісся, 2019. – 183, [1] с. 

Перше для України довідкове видання, що 
дозволяє читачеві зорієнтуватися серед творчого 

доробку найвидатніших австрійських драматургів. 

86. Методичний посібник з питань охорони праці 

для посадових осіб та спеціалістів підприємств, 
установ та організацій / Держ. підприємство 

«Житомир. експертно-техн. центр Держпраці» ; 
[упоряд.: Ю. О. Кондричин, Ю. В. Горбовський]. – 

Житомир : Полісся, 2018. – 327, [1] с. : табл. 
Надає інформаційну підтримку (документи, 

матеріали) керівникам, посадовим особам, фахівцям 
підприємств та організацій, приватному бізнесу в 

галузі охорони праці. 

 
  



 

 
87. Нагіленко І. А. Українці, хто ми? / Іван Нагіленко. – 

Вид. 2-ге, допов. – Житомир : Рута, 2019. – 67, [1] с. : 
портр., іл. 

Автор робить спробу описати процеси становлення й 

розвитку українців. 

88. Ущаповський Ю. В. Ідеї інституціоналізму в 
економічній думці України ХІХ – початку ХХ ст. : 
монографія / Ю. В. Ущаповський ; М-во освіти і науки 

України, Держ. ун-т «Житомир. політехніка». – Вид. 2-ге, 
стер. – Житомир : ЖДТУ : Рута, 2019. – 263, [1] с. : табл. 

З’ясовано місце і значення інституційного аналізу в 
площині нових методологічних підходів сучасної науки до 

історичної реконструкції розвитку економічної думки.  

 

Освіта 

 

89. Боса В. П. Формування мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов у 

процесі вивчення фахових дисциплін : монографія / 
Віта Боса ; [наук. ред. Сейко Наталія Андріївна] ; М-во 

освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т 
ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 

158, [2] с. : рис., табл. 
Розглянуто проблеми формування мовленнєвої 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов на 
засадах компетентнісного, діяльнісного та 

соціолінгвістичного підходів. 

 

90. Житомирський державний університет імені 
Івана Франка: 100 років / [ред. рада: Киричук Г. Є., 

Мойсієнко В. М., Сейко Н. А. ; редкол.: 
Башманівський О. Л. та ін.]. – Житомир : Полісся, 

2019. – 243, [1] с. : герби, іл., портр., фот. 
Ювілейне видання до 100-річчя Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 
висвітлює історію, багаті традиції та перспективи 
поступу навчального закладу. Подано історичний 

нарис, інформацію про сьогодення, а також видатних 
випускників університету.  
  



 

 

91. Житомирський державний університет імені Івана 
Франка у спогадах викладачів (1940-1990-ті рр.) : ювіл. 

зб. усно-іст. свідчень (до 100-річчя ЖДУ ім. Івана Франка) / 
[уклад.: І. В. Ковальчук та ін. ; відп. ред. В. О. Венгерська]. 
– Житомир : Полісся, 2019. – 451, [1] с., [16] арк. фот. 

кольор. : портр., фот. кольор. 
Увійшли спогади 39 колишніх і нинішніх викладачів та 

випускників Житомирського державного університету ім. І. 
Франка. Спогади були зібрані протягом квітня-січня 2019 р. 

студентами й викладачами історичного факультету. 

92. Збірник матеріалів регіональної науково-практичної 
інтернет-конференції «Суспільно-гуманітарні аспекти 

розвитку професійної компетентності педагогів в умовах 
реформування освіти», 25 квітня 2019 року : зб. матеріалів / 

Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Комун. закл. 
«Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти» Житомир. 

облради, Каф. сусп.-гуманітар. дисциплін. – Житомир : 
Полісся, 2019. – 119, [1] с. : рис., табл. 

Представлені тези учасників конференції: науковців, 
практиків галузі освіти. 

 

 

93. Окрилення озоном : кн. пам’яті / [упоряд.: 
І. В. Кондратець, І. В. Красуцька, О. В. Гаврилюк ; худож. 

оформ. Л. Бондар]. – Житомир : Рута, 2019. – 659, [1] с., 
[12] арк. фот. кольор. : табл., фот. кольор. 

Присвячена відомому педагогу, методисту, теоретику і 
практику методики особистісно зорієнтованого навчання 

А. М. Фасолі. Увійшли науково-методичні статті вченого, 
бібліографія його праць, матеріали, присвячені історії, 
організації і проведенню Всеукраїнських фестивалів «Мій 

особистісно зорієнтований урок», започаткованих 
науковцем. 

94. Рівін О. Г. «Корнинський метод» - погляд крізь 
століття : інформ.-метод. посібник / Рівін О. Г. ; [авт.-

уклад.: Стельмах А. Г. та ін. ; худож. оформ. Людмили 
Бондар] ; КЗ «Житомир. ОІППО» ЖОР, Корнин. «навч.-

вихов. комплекс «Загальноосвіт. шк. I ступеня – гімназія» 
Корнин. селищради Попільнян. р-ну Житомир. обл. – 

Житомир : Рута, 2019. – 158, [2] с. : рис., табл., фот. 
Представлено матеріали з історії виникнення та 

практичного використання в освітньому процесі відомого в 
багатьох країнах світу «корнинського методу» (автор – 
педагог-новатор ХХ ст. Рівін О. Г.), народженого на теренах 

нашого краю (смт Корнин Попільнянського району), якому 
у 2018 році виповнилося 100 років. 

 

 

  



Підручники та навчальні посібники 

 

95. Актуальні проблеми професійної освіти : навч.-
метод. посібник / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; 

уклад. Дубасенюк О. А. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 
2018. – 352, [2] с. : табл. 

У посібнику висвітлено актуальні проблеми 
професійної освіти, обґрунтовано законодавчі документи 
щодо професійної освіти, основи дидактики професійної 

освіти, методологія і методи науково-педагогічного 
дослідження у професійній школі. 

96. Березюк О. С. Дидактика: теорія і практика : навч.-
метод. посібник / Березюк О. С., Власенко О. М. ; М-во 

освіти та науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 
Навч.-наук. ін-т педагогіки. – Житомир : ЖДУ ім. . Франка, 

2019. – 255, [1] с. : табл. 
Розглядаються важливі для сучасної школи, освіти та 

педагогічної науки проблеми теорії навчання. 
 

 

97. Бурмакіна Н. С. Ecology: the challenges we face today : 
навч. посібник / Бурмакіна Н. С. ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. – 119, [1] с. : табл. 

Призначено для студентів екологічних спеціальностей. 
Метою є формування іншомовної комунікативної 

компетентності студентів. 

98. Головня В. Д. Деталі машин. Курсове проектування : 
навч.-метод. посібник / В. Д. Головня, Г. М. Виговський, Н. О. 

Балицька ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т 
«Житомир. політехніка». – Житомир : Держ. ун-т «Житомир. 

політехніка», 2019. – 119, [1] с. : рис., табл. 
Розглянуто методику курсового проектування деталей 

машин. 
 

 

 

99. Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і 
морфофункціональні методи дослідження у нормі та при 

патології : навч. посібник / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, 
О. І. Кононський ; за ред. Л. П. Горальського  ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Вид. 5-те, 
змін. й допов. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 285, [1] с. : рис., 

табл. 
Викладені основи гістологічної техніки і описані 

основні методи морфофункціональних досліджень, які 
широко використовуються у біології, ветеринарній і 

гуманітарній медицині. 
  



100. Економічний аналіз туристичних підприємств: 
підручник / Тарасова В. В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 371, 
[1] с. : рис., табл. 

Систематизовано розкриваються теоретичні основи і 

методологія аналізу фінансово-економічної діяльності 
підприємств туристичної галузі.  

 

 

101. Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : 

навч. посібник / І. В. Жиглей ; М-во освіти і науки України, 
Держ. ун-т «Житомир. політехніка». – Житомир : Житомир. 
політехніка, 2019. – 399, [1] с. : рис., табл. 

Складено з урахуванням вимог нового валютного 
законодавства, що вступило в дію в 2019 р. 

102. Корольов Д. К. Психологічна оцінка персоналу : навч. 

посібник / Д. К. Корольов. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 
– 159, [1] с. : рис., табл. 

Видання присвячено технологіям психологічної оцінки 
персоналу, що застосовуються з метою його підбору в 
комерційних та некомерційних організаціях різних форм 

власності.  

 

 

103. Махорін Г. Л. Історія ветеринарної медицини як 

науки в Україні : навч. посіб. для студентів / Махорін Г. Л., 
Хоменко З. В. ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Центр іст.-

демогр. досліджень та біографістики, Асоц. інтелігенції 
Житомир. обл. – Житомир : Рута, 2019. – 117, [3] с., [4] арк. 

портр. : портр. 
Історія становлення і розвитку ветеринарної медицини 

як науки в Україні. Приділено окрему увагу характеристиці 
внеску науковців факультету ветеринарної медицини 
Житомирського національного агроекологічного 

університету. 

104. Мельниченко С. В. Збірник диктантів : для учнів 
9 кл. / С. В. Мельниченко, Л. В. Хандрика ; [ред.: Богдан 

Лісовський та Лідія Коваленко]. – Малин : [б. в.] ; Житомир 
: Полісся, 2019. – 52, [4] с. : фот. 

Містить 15 навчальних, тематичних вправ та 50 

контрольних диктантів, які подано до різних рівнів 
складності. 

 
  



 

105. Мельничук І. А. Політологія : підручник / 
І. А. Мельничук, О. Г. Суліменко, Т. І. Михайлова ; [ред. 

Тетяна Михайлова] ; М-во освіти і науки України, 
Житомир. нац. агроекол. ун-т, Каф. суспіл. наук. – 
Житомир : Рута, 2019. – 109, [3] с. 

Підручник поєднує в собі історико-теоретичні, 
науково-методичні та прикладні підрозділи, акцентуючи 

увагу на проблематиці сьогодення – використанні у 
політичній практиці новітніх інформаційних технологій. 

106. Методичні рекомендації щодо комплексного 
оцінювання розвитку дитини фахівцями інклюзивно-

ресурсного центру : навч.-метод. посібник / Упр. освіти і 
науки Житомир. облдержадмін., Комун. закл. «Житомир. 

обл. ін-т післядиплом. пед. освіти» Житомир. облради ; [за 
ред. О. С. Голентовської]. – Житомир : Полісся, 2019. – 

88 с. : табл. 
Представлено огляд практичного інструментарію, 

який може бути використано у процесі здійснення 
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.  

 

 

107. Науково-теоретичні та практичні аспекти 
інклюзивної освіти: психологічний супровід освітнього 

процесу : навч.-метод. посібник / Комун. закл. «Житомир. 
обл. ін-т післядиплом. пед. освіти» Житомир. облради ; [за 

заг. ред. І. І. Бойко, О. М. Вознюк]. – Житомир : Полісся, 
2019. – 212 с. : табл. 

Присвячено пошуку шляхів щодо розв’язання проблем 
інклюзивної освіти, можливості переосмислення принципів 

освітньої політики зі створення рівних умов та можливостей 
для отримання якісної освіти і розвитку потенціалу всіх 

дітей. 

 
108. Непрямі способи = The oblique moods: навч. посібник / 
Л. Г. Котнюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Поліccя, 
2019. – 88, [2] с. : табл. 

Посібник має на меті сформувати необхідні знання, 
уміння та навички у студентів з практичної граматики 

англійської мови з теми «The Oblique Moods». 

 
  



 

109. Основи економічного аналізу : навч.-метод. 
посібник / В. М. Микитюк [та ін. ; за ред. 

В. М. Микитюка] ; М-во освіти і науки України, 
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : Рута : 
ЖНАЕУ, 2018. – 438, [2] с. : рис., табл. 

Головна мета посібника – висвітлити теоретико-
методологічні та наукові основи економічного аналізу, 

обґрунтувати методику проведення аналітичних 
досліджень економічних явищ і процесів, їх практичне 

застосування в різних сферах суспільного життя. 

 

110. Основи організації наукових досліджень в 
туризмознавстві : [підручник] / В. В. Тарасова [та ін.] ; 

М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 455, [1] с. : рис., табл. 

У підручнику розглянуто роль науки  і наукових 
досліджень у туризмознавстві. 

 

 

111. Основи підприємництва: підручник / [Н. В. Валінкевич 

та ін. ; під заг. ред. Н. В. Валінкевич] ; М-во освіти і науки 
України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 

2019. – 491, [1] с. : рис., табл. 
У підручнику висвітлено теоретичні та правові основи 

здійснення підприємницької діяльності в Україні. 

112. Педагогіка партнерства як основа розвитку 
суб’єктів освітньої діяльності в умовах Нової 

української школи : [наук.-метод. матеріали] / Упр. 
освіти і науки Житомир. облдержадмін., Комун. закл. 
«Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти» Житомир. 

облради ; [за ред. Косигіної О. В.]. – Житомир : Полісся, 
2019. – 158, [2] с. : рис., табл. 

Зміст науково-методичних матеріалів спрямовано на 
розкриття проблемних питань розвитку професійної 

компетентності педагогів в умовах становлення нової 
української школи. 

 

 

 

113. Погоруй А. О. Загальна теорія міри та інтеграла : 

навч. посібник / А. О. Погоруй, О. А. Сарана ; М-во освіти і 
науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир 
: ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 73, [1] с. 

Посібник присвячений обгрунтуванню неможливості 
побудови активної міри, інваріантної відносно групи рухів у 

просторах розмірності більше двох. 

  



114. Подчашинський Ю. О. Проектування та 
конструювання пристроїв та систем управління : навч. 

посібник / Ю. О. Подчашинський, Ю. О. Шавурський, 
О. О. Лугових ; М-во освіти і науки України, Житомир. 
держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2018. – 279, [1] с. : 

рис., табл. 
Розглянуто загальні принципи проектування та 

конструювання пристроїв та систем управління, методи 
формалізації завдання на проектування та методи розробки 

алгоритмів управління виробничим обладнанням на 
промислових підприємствах. 

 

 

115. Подчашинський Ю. О. Проектування 

комп’ютеризованих систем управління технологічними 
процесами : навч. посібник / Ю. О. Подчашинський ; М-во 

освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – 
Житомир : ЖДТУ, 2018. – 199, [1] с. : рис., табл. 

Викладено методи автоматизованого проектування 
комп’ютеризованих систем управління. 

116. Проектування каменеобробних підприємств : навч. 

посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2016 – 2019. 
Ч. 2 / С. С. Іськов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т України, Київ. 

політехн. ін-т ім. І. Сікорського. – 2019. – 247, [1] с. : рис., табл. 
Викладено основні відомості про шламове та складське 

господарства каменеобробного підприємства, системи 
транспортування сировини, напівфабрикатів та готових 

виробів. 

 

 

117. Прус А. В. Задачі з параметрами в шкільному курсі 
математики : [навч.-метод. посіб.] / А. В. Прус, 

В. О. Швець. – Вид. 2-ге, допов. – Київ ; Житомир : Рута, 
2018. – 540, [4] с. : рис., табл. 

Посібник розрахований для вчителів математики, 
студентів фізико-математичних факультетів – майбутніх 
педагогів, учнів загальноосвітніх шкіл, які бажають 

покращити свої знання та вміння з математики. 

118. Сарана О. А. Вступ до теорії субгармонічних функцій : 
навч. посібник / О. А. Сарана. – [Вид. 1-ше]. – Житомир : 

ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 79, [1] с. 
Розглядається клас півнеперервних зверху функцій; клас 

опуклих функцій і доводиться дискретна та інтегральна 
нерівності Єнсена; клас гармонічних функцій. Вводиться клас 

субгармонічних функцій та встановлюються деякі їх 
властивості. 

 
  



 

119. Севостьянов Є. О. Елементи теорії функцій дійсної 
змінної : навч.-метод. посібник / Є. О. Севостьянов, 

С. О. Скворцов, А. Л. Таргонський ; М-во освіти і науки 
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : 
ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 34, [2] с. : мал., табл. 

Посібник містить елементи впровадження до загальної 
теорії множин, топології та теорії відображення. 

120. Туристичне краєзнавство: навч. посібник / 
І. К. Нестерчук [та ін.] ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, 

Житомир. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, 
Житомир. обл. об-ня ВУТ “Просвіта» ім. Т. Шевченка, 

Асоц. інтелігенції Житомир. обл. – Житомир : Рута, 2019. 
– 185, [3] с. : рис., табл. 

Розкриваються основні етапи зародження і 
становлення краєзнавства та туризму в Україні. Приділено 
увагу природно-рекреаційним ресурсам.  

 

121. Цивільний захист : посібник / М-во освіти і науки 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [уклад.: Житова 
Олена Петрівна та ін. ; під заг. ред. О. П. Житової]. – 
Житомир : Полісся, 2018. – 175, [1] с. : іл., табл., рис. 

Містить теоретичний і практичний матеріал і може 
бути корисним викладачам курсів підвищення кваліфікації 

із цивільного захисту, керівникам підприємств і органів 
влади. 

 

122. Чижевська Л. В. Кодекс етики професійних 
бухгалтерів : навч. посіб / Л. В. Чижевська ; М-во освіти і 
науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : 

ЖДТУ, 2019. – 158, [2] с. : табл. 
Навчальний посібник призначений для контролю 

засвоєння змісту Кодексу етики професійних бухгалтерів. 

 

 

123. Шевцова Л. С. Методика навчання російської 
мови : метод. посібник / Шевцова Л. С. ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – 
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 164 с. : табл.І. 

ФранкВміщено теми, запитання, літературу, методичні 
орієнтири для практичних занять; розробки та інструкції 

для виконання лабораторних робіт; тематику курсових 
робіт; запитання до семестрового та державного іспитів. 

  



Культурне та літературно-мистецьке життя 

124. Величко І. Організація мистецьких заходів для 
незрячих людей в закладах культури : метод. посібник / 

Величко І. А. ; [ред. Васильєва О. В. ; фот. Олени 
Васильєвої та ін.]. – Житомир : Кирилюк Д. М., 2019. – 35, 

[1] с. : фот. кольор. 
Стане в нагоді працівникам закладів культури при 

організації та проведенні заходів для осіб з вадами зору. 

 

 

 

125. З історії бібліотек Житомирського району 
: нариси про історію створення б-к у Житомир. 

р-ні / Комун. закл. «Центр. р-на б-ка» Житомир. 
райради ; [упоряд. Ковальчук Л. А. ; відп. за вип. 

Підпокровна Т. І.]. – Новоград-Волинський : 
НОВОград, 2019. – 79, [1] с., [4] арк. фот. кольор. 

: іл., фот. кольор., портр. 
Про історію створення та роботу бібліотек 

Житомирського району. 

Музейна справа 

126. Музей космонавтики ім. С. П. Корольова = 

Sergey Korolev space museum / [фот.: Н. Колесник, 
Ю. Дубінін]. – Житомир : [Б. в.], 2018. – [16] с. : фот. 

кольор. 
Представлено фотографії елементів експозиції та 

епізодів діяльності Житомирського музею 
космонавтики ім. С. П. Корольова. 

 

 

127. На сповідь до Лесі : присвячується 145-річчю від 

дня народж. Л. Українки / Житомир. обл. краєзнав. 
музей, Літ.-мемор. музей Лесі Українки ; [авт. тексту і 
упоряд. Віра Римська ; фото: Ігоря Боремського та з 

фондів музею, Сергія Глабчука]. – Вид. 2-ге, допов. – 
Новоград-Волинський : НОВОград, 2015. – 218 с. : фот. 

кольор. 
Розповідь про історію створення, фотоматеріали 

про діяльність Літературно-меморіального музею Лесі 
Українки в Новограді-Волинському. 

  



 

 

 

128. Никулин В. Ф. Музей космонавтики имени 
С. П. Королева в г. Житомире : история создания, 

утерянные возможности = Музей космонавтики імені 
С. П. Корольова у м. Житомирі : історія створення, втрачені 
можливості / Владимир Никулин ; [сост. и ред. 

Г. П. Мокрицкий ; ил. Виталия Белова, Сергея Глабчука, 
Георгия Мокрицкого]. – Житомир : Волынь, 2010. – 334, [2] с., 

[13] фот. цв. : фот. цв., портр., табл. – («Я розповім вам...» : 
спогади житомирян про себе і своє місто ; кн. 9). 

Автор розповідає про створення музею і його експозиції, 
про той важкий шлях, який довелося пройти творцям 

меморіального будинку-музею академіка Корольова і потім 
державного музею космонавтики імені С. П. Корольова. 

129. Никулин В. Ф. Саботаж, или Истории предательства 

интересов музея космонавтики им. С. П. Королёва в 
г. Житомире = Саботаж, або історії зради інтересів музею 
космонавтики ім. С. П. Корольова в м. Житомирі : докум. 

повесть / Владимир Никулин ; [сост., ред. и авт. предисл. 
Г. П. Мокрицкий ; ил. Г. П. Мокрицкого, В. Ф. Никулина, 

В. В. Вознюка ; фот.: Никулин В. Ф. и др.]. – Житомир : 
Волынь, 2018. – 475, [1] с. : рис., табл., фот. – (Я расскажу 

вам... ; кн. 13). 
Автор книги – безпосередній учасник подій, що 

описуються, розповідає про опір керівництва музею та 
керівників місцевої влади розширенню та розвитку музею 

космонавтики ім. С. П. Корольова. 

 

 

Літературне життя 
 

 
 

 

130. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції «Бердичівська земля як феномен розвитку 
європейської культури та мистецтв», 21-22 травня 2019 р. / 

Нац. спілка краєзнавців України, Житомир. обл. орг. НСКУ, 
Бердичів. регіон. орг. НСКУ, Музей іст. м. Бердичева ; 

[упоряд., відп. за вип. Скавронський П. С. ; ред. рада : 
Жуковський О. І. та ін.]. – Бердичів : Мельник М. В., 2019. – 
544 с. : рис., табл., портр. – (Науковий збірник «Велика 

Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників 
Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ ; вип. 58). 

Вміщено статті і повідомлення учасників 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, 

присвяченої 220-річчю від дня народження відомого 
французького письменника Оноре де Бальзака та 

160-річчю від дня народження класика єврейської літератури 
Шолом-Алейхема. 

  



Художні твори 

131. Бойко Б. О. На переправі у дорослий світ : вірші / 

Богдан Бойко ; [фото Євгенія Шуляківського]. – Житомир 
: Полісся, 2019. – 207, [1] с. : фот. кольор., портр. 

Перша проба пера автора, де він ділиться своїми 
роздумами, художніми образами змальовує красу 

природи рідного краю, через власне світосприйняття 
висловлює ставлення до певних подій. 

 

 

 
132. Васильчук В. Б. Мій друг Пончик : оповідання / 

Віктор Васильчук ; [іл. Світлани Радчук]. – Житомир : 
Рута, 2019.– 62, [2] с. : іл. 

У книзі розповідається про домашніх і диких 
тварин, про квіти, дерева і все, що оточує нас у 

повсякденному житті. А ще – про дружбу, 
безкорисливість і почуття прекрасного. 

 

133. Васильчук В. Б. Пригода на Червоній гірці / 
Віктор Васильчук ; [іл. Світлани Радчук ; авт. передм. 

Василь Головецький]. – Житомир : О. О. Євенок, 2019. – 
22, [2] с. : кольор. іл. 

Пригоди – це завжди щось неймовірне й цікаве! 
Отож швидше перегортайте сторінки цієї книги і 

мандруйте разом з її головним героєм до древнього 
Коростеня, на Червону гірку, де на вас очікує... гномик 

зі своїми захоплюючими історіями. 
 

 

 
 

134. Вітер С. А. Суцвіття почуттів на стеблах долі 
: поезія / Світлана Вітер. – Житомир : Рута, 2019. – 
136 с. : портр. 

Твори, які авторка побудувала на основі 
спостережень за реальними подіями, спогадів про 

дитинство і юність, мрій про майбутнє, поєднуючи 
хвилини радості і смутку, переживання і надії . 

  



135. Гайченя М. Ю. Квітка герані : друга кн. з циклу 
«Поет. калейдоскоп» / Микола Гайченя. – Житомир : Рута, 

2018. – 143, [1] с. : портр. 
Друга книга з циклу «Поетичний калейдоскоп» зігріта 

теплом душі автора. З великою повагою та любов’ю автор 

бажає бачити світ прекрасним, а людей в ньому – з 
пронизаною любов’ю до отчої землі та батьківського порогу. 

 

 

 
136. Головецький В. М. Сповідь у малиннику : поезії, 

переклади / Василь Головецький. – Житомир : Полісся, 
2019. – 207, [1] с. : портр. 

До книги увійшли нові вірші та переклади, написані 

упродовж 2018-2019 років. У нових творах автор 
продовжує тематику філософського осмислення життя у 

всіх його проявах. 

137. Гусев К. В. Половодье чувств / Константин Гусев ; 

[ред. Наталія Данилюк]. – Житомир : Волынь, 2018. – 307, 
[1] с. : портр. 

Твори демонструють життєствердну основу поглядів 
автора на життя і любов, які він вважає синонімами. 

Розкривається тема магнітної сили, яка тягне до 
батьківського порога, до рідного дому, вулиці, міста. 

 

 

138. Дехтяренко С. На різнобічних паралелях : [поезія] / 
Сергій Дехтяренко. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2018. – 

151, [1] с. 
Яскрава неординарність, унікальність та 

широкодіапазонний політ почуттів характерні для цієї 
збірки. Осмислений та глибокий, забарвлений 

різноманітними переживаннями автора погляд, що 
пронизує минуле й сьогодення та веде нас до майбутніх 

обріїв. 

 
139. Дэй Л. Изданное завтра : избранное : Стихи. Песни. 

Притчи / Дэй Леон ; [сост., подгот. текста и примеч.: Яценко 
Л. С., А. К. Регулич ; худож. оформ. Людмили Бондарь]. – 

Житомир : Рута, 2019. – 167, [1] с. : іл., фот.  
Увійшли вибрані вірші та пісні, написані автором у різні 

періоди творчості, а також притчі, записані під диктування 
самого Життя. 

 
  



 

140. Житомир ТЕN : поет. альманах / [D. Zвичайна та ін. ; 
передм. Л. Нікітенко]. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – 77, 

[3] с. 
Видання творів за результатами обласного відкритого 

літературного конкурсу «Житомир TEN». 

141. Залевський В. «Параллели. ua» : поет. зб. / Віктор 
Залевський. – Житомир : Котвицький В. Б., 2018. – 102, 

[2] с. : іл. 
Увійшли вірші, написані у 2017 році, який для автора 

почався в АТО під Горлівкою у складі 95-ки, потім 
продовжився в Херсоні цивільним життям і працею в 

облраді та завершується на контракті в окремому 
батальйоні морської піхоти в Маріуполі.  

 

 
142. Заремба Ю. Крок до зірок : вірші / Юлія Заремба. – 
Коростень : Вечірній Коростень; Житомир : Рута, 2019. – 71, 

[1] с. 
Збірник ліричних віршів. 

 
143. Зіновчук М. П. Катеринина коса : [роман] / Марія 

Зіновчук. – Житомир : Рута, 2019.– 395, [3] с. : портр., ил. 
В основу історично-еротичного роману лягла розповідь 

матері авторки книги. 
 

 

144. Золотоноша Л. А. Жінка: яка вона є / Лілія Золотоноша ; 
[авт. передм. та ред. П. Засенко].– Житомир : Рута, 2018. – 82, 

[2] с. : портр. 
Філософсько-поетична проза, синтез глибини жіночої 

душі і звеличення найтонших, найсуттєвіших регістрів жіночих 
почуттів. 

145. Карук М. В. Золотаві кольори : зб. пісень для дітей / 

Марія Карук ; [літ. ред. Олена Корж ; худож. оформ. 
Людмили Бондар]. – [Клавір і голоси]. –Житомир : Рута, 

2019. – 19, [1] с. : іл., портр. 
Дитячі пісні про Україну, її мову солов’їну та за порами 

року. З метою виховання любові до природи, бережного 
ставлення до звірів, птахів та комах. Виховання почуття 

любові до своєї неньки України та до своєї мови.  
  



 

 

146. Ковальчук Н. Л. Все в твоїх руках : вірші / Наталя 
Ковальчук. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – 41, [3] с. : 

іл. 
Життя – несподіванка. У пошуках себе часто 

забуваєш про найважливіше. Життя завжди дає те, про 

що ти просиш. Бійся своїх бажань: їм характерно 
збуватися... Думаючи про себе, про своє минуле, про 

своє сьогодення, про своє майбутнє, я запитую себе: «А 
чи все правильно робила, роблю і як надалі робити 

тільки все правильно?»... Отримую відповіді на 
запитання, та поки що – не на всі, а лиш на ті, що 

хвилюють найбільше. 

147. Коломойцев А. И. Он «жил тогда...» на Юге : 

возвращаясь в век девятнадцатый май 1820 г. – июль 
1824 г. / Анатолий Коломойцев ; [обл., рис. и коллажи 

Анастасия Голубчик]. – Житомир : Рута, 2018. – 162, [2] с. 
: ил., портр. 

Автор запрошує читача здійснити подорож разом з 

Олександром Сергійовичем [Пушкіним] і подивитись на 
все крізь призму сьогодення, дізнатись про секрети 

молодого поета в південному засланні, подивитися на 
міста і поселення Бессарабії, відвідати Кишинів, Кам’янку, 

Київ, Одесу. 
 

 

 
148. Котик Е. В. Метаморфозы : поэзия / Елена Котик ; 

[худож. В. Вознюк]. – Житомир : А. А. Евенок, 2019. – 83, 
[1] с. : ил., фот. цв. 

Автор ділиться з читачами власним розумінням 
створення Світу, пропонує оригінальне сприйняття 
історичних подій різних епох. 

149. Котляр Н. З. По следам исчезающей памяти : 
[спогади] / Николай Котляр. – Житомир : Полісся, 2019. – 

327, [3] с. : портр., фот. 
Коли перегортаєш сторінки цієї книги, стає зрозуміло, 

як на прикладі життя конкретної людини прослідковується 
історичний шлях розвитку певної держави. Читач 

дізнається чимало цікавого про те, чим було наповнене 
життя пересічних громадян значної частини ХХ – початку 
ХХІ ст., як, попри всі життєві складнощі і негаразди, 

зберегти світлу душу, оптимізм, залишитись Людиною. 
 

  



 

150. Лахманюк Ю. О. Поетичні витинанки : поезії / Юлія 
Лахманюк ; [худож. А. О. Лахманюк]. – Львів : Сполом, 

2019. – 63, [1] с. : іл. 
Перша збірка поезій авторки. Вірші написані з любов’ю 

до природи та навколишнього світу. 

 
151. Луговий Л. Конвалії : поезії / Леонід Луговий, 

Ольга Калина ; [передм. Ганна Верес (Демиденко)]. – 
Житомир : О. О. Євенок, 2019. –206, [2] с. : фот., портр. 

Молитвами за поранену Україну, величанням рідної 
землі, прославленням мудрого, терплячого і 

працьовитого народу переповнені поезії, з яких 
струменить надія на мирне та щасливе майбуття. 

 

 

152. Людина чує якийсь момент : альманах / Літ. об-ня 
«Шодуарів. альтанка». – Житомир : Полісся, 2017. – 86, 

[2] с. 
Альманах складається з творів переможців, 

учасників, організаторів Всеукраїнського літературного 
фестивалю «Шодуарівська альтанка – 2017». 

 
153. Макаренко Є. В. Місячна нитка / Євдокія 

Макаренко. – Житомир : Євенок О. О., 2019. – 222, [2] с. – 
Видання доступне в електронній формі. 

Що може бути жорстокішим, ніж убивство власної, ще 
ненародженої дитини задля помсти чоловікові, який не 

повірив у своє батьківство? Але Марічка зважується на цей 
відчайдушний крок. Та немовляті судилося вижити… 

 

 

154. Макаренко Є. В. Сила кохання ; Серце жінки : 

[романи] / Євдокія Макаренко. – Житомир : О. О. Євенок, 
2019. – 239, [1] с. – Видання доступне в електронній 
формі. 

Представлено два різножанрових, але споріднених 
між собою твори, у центрі уваги яких стоїть Її величність 

жінка – безстрашна та вразлива, сильна і слабка, але, у які 
б часи не жила, її мудрість та внутрішня стійкість 

слугують оберегом навіть найхоробрішим представникам 
сильної статі. 

  



155. Матвієнко В. П. Війна на брехні / Володимир 
Матвієнко. – Київ : [б. в.], 2019. – 64 с. 

На основі розлогого аналізу літературних джерел автор 
розкриває агресивну сутність Московщини, яка своїми діями 
загрожує всьому людству. Також у виданні представлено 

патріотичну лірику автора. 
 

 

156. Махорін Г. Л. Непричесане диво / Геннадій Махорін ; 
[іл. Ольга Федорчук]. – Новоград-Волинський : НОВОград, 

2019. –85, [3] с. : іл., портр. 
Книга гумористичного жанру є першою у творчому 

доробку автора. Автор вмістив твори, написані з 1994 року і 

до сьогоднішнього часу. 

157. Наш піт береже піхоти кров : поезії : [зб. віршів, 
присвяч. 14-й річниці 26 артилер. бригади / Анастасія 

Бондаренко та ін. ; за ред. О. Калашнікова]. – Бердичів : 
[б. в.] ; Житомир : Полісся, 2018. – 63, [1] с. 

Вірші розповідають про службу в армії, бригаду, війну 

та свої почуття. Ідея створення збірки належить командиру 
26 артилерійської бригади полковнику Андрію 

Малиновському.  

 

 

158. Носаль П. В. Відгук небесного грому : [поет. зб. 
віршів] / Петро Носаль ; [худож. оформ. Людмили Бондар]. – 

Житомир : Рута, 2018. – 134, [2] с. : портр., фот., іл. 
Автор висвітлює свою любов до України, рідного 

Полісся, своєї сім’ї і християнства. 

 

159. Носаль П. В. Журавлиний ключ : [поезія] / Петро Носаль. 
– Житомир : Рута, 2017. – 134, [2] с. : іл., фот. 

Висвітлюється любов до України, рідного Полісся, своєї 
сім'ї і християнства. Велику увагу приділено Творцеві Всесвіту, 

який допомагає жити, творити, учити милосердю. 

 

 

 

160. Олейник И. И. В поисках истины они опережали 
время : [в 2 кн.]. – Житомир : Полісся, 2018. 

Кн. 1. – 553, [3] с., [19] л. фот. цв. : портр., фот. цв. 
Книга про першопрохідців, які заклали основи 

створення ракетно-космічної техніки, зенітної артилерії та 
авіації, про творчу діяльність тих вчених. 

  



161. Олейник И. И. В поисках истины они опережали 
время : [в 2 кн.]. – Житомир : Полісся, 2018. 

Кн. 2. – 378, [4] с., [16] л. фот. цв. : портр., табл., фот. 
цв. 

Про творчу діяльність тих вчених, чиє життя було 

наповнене яскравими і творчими пошуками, а часом  в 
багатьох життєвих моментах доля цих людей складалась 

драматично. 
 

 

162. Панасюк Ф. Т. Увіковічений своїм життям : іст.-
документ. повість / Федір Панасюк ; [худож. оформ. 

Людмили Бондар]. – Житомир : Рута, 2019. – 131, [1]  с. : 
портр., фот. 

Історико-документальна повість про колишнього 

керівника Чуднівського спирто-сокового заводу 
І. М. Петрова, а насправді – фінна Тойво Вяхя. 

163. Парк (Поетична Антологія Рідного Краю) 

Шодуара = Парк (Поэтическая Антология Родного Края) 
Шодуара / [авт. ідеї, організаторка і спонсорка проекту 

Валентина Бендерська ; уклад. В. Бендерська та ін. ; 
оформ. Валерія Лонського]. – Житомир : О. О. Євенок, 
2018. – 418, [2] с. : фот. кольор., портр. 

Головна частина книжки відведена поетам, які 
живуть і творять в місті Житомирі, містах, містечках і 

селах Житомирської області. 
 

 

164. Перед ворогом не стають на коліна : поезії / 

[О. Калашніков та ін. ; за ред. О. Калашнікова]. – 
Житомир : Полісся, 2019. – 47, [1] с. 

Збірка віршів, присвячених 15-й річниці 
26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого 

Р. Дашкевича. Тематика віршів тісно пов’язана з 26-ю 
бригадою та російсько-українською війною, яка з 2014 
року триває на сході України. 

165. Пірог Є. Кіт Мармур та різдвяні пряники : 
[казкова повість для мол. та серед. шк. віку] / Євгенія 
Пірог. – Житомир : Сонечко Плюс : Котвицький В. Б., 

2018. – [36] с. : іл., муз. пр. - (Мармурові історії). 
Сюжет цілком міг трапитись у реальному житті. 

 
  



 

166. Поклад Н. День прощання з осінню : [казки-
розмальовка] / Наталка Поклад ; [худож. А. Шевченко ; 

худож. оформ. та верстка Л. Бондар]. – Житомир : Рута, 
2019. – 26, [2] с. : рис. 

Казки авторки вчать дитину бути уважною до 

навколишнього світу, розуміти його і любити. 

167. Пономаренко М. А. Метелик і Оленятко: казкова 
повість та казки / Марія Пономаренко. – Житомир : Рута, 

2019. – 166, [2] с. : іл. 
Нова збірка це – казки, вірші, загадки, нісенітниці, 

вистави, міні вистави та інші жанри. Юрий читач знайде 

тут багато цікавого. Це, в першу чергу, любов до 
природи та рідної землі. Вони вчать дитину порядності, 

чесності, чуйного ставлення один до одного і 
відкривають для неї цілий світ – чудовий і загадковий. 

 

 

 
168. Радченко В. М. Поліський край : вірші / Василь 

Радченко. – Житомир : Полісся, 2019. – 46, [2] с. 
Автор висловлює любов і гордість за велич і красу 

рідного Поліського краю. 

 
169. Радько О. С. Життя прожити – не поле перейти : 

[поезія] / Олександр Радько. – Житомир : В. Б. Котвицький, 
2018. – 50, [2] с. : іл., фот. 

Ліричні вірші публіцистичної та громадянської 

спрямованості, що розкривають різні соціальні і політичні 
аспекти життя. 

 

 

 
170. Редюк В. В. Крила : вірші / Володимир Редюк. – 

Житомир : Поліccя, 2019. – 29, [3] с. 
Автор щиро ділиться з читачем своїми роздумами й 

переживаннями. 

 
171. Сташук В. Ф. За колом – коло : поезії / В. Сташук. – 

Житомир : Вид-во О. О. Євенок, 2019. – 147, [1] с. 
«З якого болю, з якої дороги починаємося ми, українці?» 

– роздумує у своїй новій збірці лауреат Всеукраїнських премій 

імені І. Огієнка та В. Юхимовича Василь Сташук. 

 
  



 

172. Сова С. Пригоди Р-р-ральфа або Сни наяву / Софія 
Сова ; [ред. Віктор Васильчук ; іл. Світлана Радчук]. – 

Житомир : О. О. Євенок, 2019. – 24 с. : кольор. іл. 
Софійка Шпунтова, автор цієї невеличкої книжечки. 

Вона щиро вірить те, що сни збуваються, що добро 

перемагає зло, що небо синє, а сонце – велике і яскраве. 
Тепле й цілюще повітря шугає серед її перших розповідей 

про вовченя Ральфа та його друзів. 

173. Соболевська С. О. Таємниця княгині Ольги : [для 

серед. та ст. шк. віку] / Світлана Соболевська ; [худож. 
С. Соболевська]. – Київ : Друкар. двір Олега Федорова, 
2019. – 57, [7] с. : іл. 

Повість з містичною складовою, де фантастичне 
поєднується з реальністю, щоб довести, що без минулого 

немає майбутнього, а кожен крок, дія і вчинок мають свої 
наслідки. 

 

 

 
174. Тома Л. В. Амальгама : [повісті, оповідання] / Леонід 
Тома. – Житомир : Рута ; Київ : Укр. літ. газ., 2019. – 205, [3] 

с. : фот. 
Оповідання й повісті із широким спектром жанрової 

спрямованості – від філософської притчі до сучасного 
детективу. 

 

175. Фещенко В. В. Рак не вирок / Вікторія Фещенко ; [худож. 
оформ. Людмили Бондар ; ред. Світлана Сахнович]. – Житомир 

: Рута, 2019. – 92, [4] с. : портр. 
Це розповідь про те, як онкологічний діагноз став початком 

нового життя. 
 

 

 
176. Чирко Т. На пристані надії / Тетяна Чирко ; [ред. і 

коректор Л. Л. Пилипчук]. – [Б. м. : б. в.], 2019. – 59, [1] с. 
Розкриваються пережиті почуття кохання, які нас радують 

і засмучують, не завжди бувають взаємними. 

 
177. Юрченко Є. В. Аритмія мовчання : [поезії] / Євгенія 

Юрченко ; [іл. В. Матієнко ; фото авт. А. Юрченко]. – Житомир : 
О. О. Євенок, 2019. – 76, [4] с. : іл., фот. 

Інтимна лірика переплітається із образами природи та 
філософією життя. 

 
  



 

 
178. Юрченко Є. В. Віддзеркалення : поезія / Євгенія 

Юрченко. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – 99, [5] с. : іл. 
Автор розкриває читачу власне сприйняття дійсності, 

неповторності і важливості кожної миті. 

 
179. Юрченко Є. В. Теперішні : [проза] / Євгенія Юрченко ; 

[іл. Валентини Матієнко]. – Житомир : О. О. Євенок, 2019. – 62, 
[2] с. : іл. 

Третя збірка – це поезія у прозі, наповнена бажанням 
віднайти сенс життя, поділитись любов’ю, яка окрилює. 

 

 

180. Янчевський В. С. Дякую тобі, моя доле... / Вацлав 

Янчевський ; [фото: Василь Данилюк, Олексій Петруні, Інна 
Загорулько ; літератур. ред. Михайло Слюсаренко]. – 

Житомир : Рута, 2018. – 135, [1] с., [28] арк. фот. кольор. : 
портр., фот. кольор. 

Книга є продовженням теплих зізнань великої любові до 
родини, сім’ї, друзів. Домислюючи, автор конкретизував 

життєві стежини родинного древа. 

 

181. Ярмолюк Н. М. Між каменем життя : повісті / Наталя 
Ярмолюк ; [худож. оформ. Л. Бондар]. - Житомир : Рута, 2019. 

– 270, [2] с. : портр. 
Третя книга Наталії Миколаївни в якій широкий погляд 

на відчуття часу. Ця книга – шлях до правди й краси нового, 
яким доводиться йти, віддзеркалюючи сьогоднішній день. 

 
  



Мистецтво 

 

182. Житомирська палітра : міжрегіон. живопис. 

пленер. – Житомир : [б. в.], 2018 –   . 
...на 2018. – 2018. – [26] с. : іл., портр. 

Календар на 2018 рік ілюстровано роботами 
художників – учасників міжрегіонального живописного 
пленера «Житомирська палітра». 

183. Лисенко І. М. Енциклопедія української пісні / Іван 
Лисенко ; [худож. оформ. Світлани Павлюк]. – Вид. 2-ге, 

допов. і випр. – Житомир : Рута, 2019. – 603, [1] с. 
Перше в Україні енциклопедичне видання, де 

висвітлюється історія українських народних пісень, широкий 
їхній діапазон у світі, подається інформація про численні 

музичні організації та відомих діячів української музичної 
культури, які сприяли пропаганді нашої пісні.  

 

184. Малинщина запрошує до співпраці / [Малин. 
райдержадмін., Малин. райрада]. - Малин : Малин. р-на друк., 

[2019?]. - 11 с. : фот. кольор. 
 Буклет містить інформацію та фотоілюстрації про 

Малинський район Житомирської області. 

185. Марцинюк М. М. Вишивальні взори Житомирського 
Полісся : з глибини тисячоліть. – Житомир : Полісся, 2019 –   . 

Вип. 2. – 63, [1] с. : іл., фот. – (До 170-річчя з дня 
народження О. Пчілки) 

У збірці  представлена інформація, що допоможе глибше 
пізнати історію розвитку культури народної вишивки 

Житомирського Полісся.  

 

186. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 
«Ремесла та промисли Поліської зони. Проблеми 

дослідження і популяризації», 21 серпня 2019 року/ 
[В. Ф. Баранівський та ін. ; ред. рада: А. В. Петраускас та ін. 

; відп. за. вип. А. В. Петраускас, В. І. Тимошенко ; упоряд. 
В. І. Тимошенко] ; Малин. миськрада, Ін-т археології НАН 

України. – Малин : Малин. р-на друк., 2019. – 96 с. : фот. 
Вміщено статті та повідомлення учасників 

конференції. 
187. Одоміч В. Мальовнича Житомирщина : 
фотоальбом / Віктор Одоміч ; [упоряд. та худож. 

оформ.: В. Мельников, В. Одоміч]. – Житомир ; Київ : 
Майстер кн., 2019. – 162, [2] с. : фот. кольор. 

Альбом світлин присвячений рідному краю, його 
мальовничій і унікальній природі.  
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Рак не вирок – 175 

Розвиток міст і районів Житомирської області – 4 
Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку… – 67 

Розвиток фінансового потенціалу держави… – 68 
 

Сила кохання; Серце жінки – 154 
Сільське господарство Житомирської області – 49 

Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові – 82 
Скорочення чисельності або штату працівників… – 83 
Словечанський район Житомирської області в роки 

Другої світової війни – 20 
Сповідь у малиннику – 136 

Спосіб ефективного використання комплексу технологічно 
цінних сполук… – 50 

Статистичний щорічник Житомирської області за 2018 рік – 5 
Стиснення та перетворення цифрових відео зображень – 73 

Суцвіття почуттів на стеблах долі – 134 
таємниці княгині Ольги – 173 

 
Теперішні – 179 

Технології біовиробництва – 39 
Трамвай Житомира – 10 
Трудові та соціально-економічні права учасників АТО – 84 

Туристичне краєзнавство – 120 
 

Увіковічений своїм життям – 162 
 

Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вчителів 
іноземних мов – 89 

 
Цивільний захист – 121 

 
Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2019 року – 6 

 
 



Видавництва області 

 
Бердичів : Мельник М. В. – 9,31,130 
Житомир: Волинь – 8,10,29,128,129,137 

Житомир: [б. в.] – 126,182 
Житомир: В. Б. Котвицький – 138,141,165,169 

Житомир: Головне управління статистики у Житомирській області – 1, 
2-6,7,49 
Житомир: ЖДТУ – 57,67,68,71-73,88,114-116,122 

Житомир: ЖДУ ім. І. Франка – 26,40,44, 74-78,81,82,89,95,96,102, 
113,118,119,123 

Житомир: Житомирська політехніка – 61,66,98,101 
Житомир: ЖАЕУ – 34,36,37-39,42,43,45-48,58-60,62-65,69,97,99,100,109-111 

Житомир: Кирилюк Д. М. – 124 
Житомир: О. О. Євенок – 8,28,33,56,79,80,133,140,146,148,151,153,154,163, 

177-179 
Житомир: Полісся – 16,27,35,41,51,85,86,90-92,104,106-108,112,121,131,136, 

149,152,157,158,160,161,164,168,170,185 
Житомир: Рута – 18,21,30,48,50,52,54,55,70,83,84,87,93,94,103,105,117,120, 

132,134,135,139,142-145,147,159,162,166,167,174,175,180,181,183 
Малин: Малинська районна друкарня – 184,186 
Новогра-Волинський : Гембарський О. П. – 32Новоград-Волинський : 

НОВОград – 22-25,30,125,127,156 
Словечне: Стужук В. М. – 19,20 

 
 

Інші видавництва 
 

Львів : Сполом – 150 
Київ : [б. в.] – 17,39,53,155 

Київ: Друкарський двір Олега Федорова – 173 
Київ: Майстер книги – 187 

Київ : Укр. літ. газ. – 174 
Киів: Український центр вивчення історії голокосту – 11-15 

 


