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Відділ краєзнавства  

Поточний бібліографічний список 

 

Нові надходження краєзнавчої літератури   

Вип. 1 (1) за I півріччя 2015 року 

 

Населення. Національний склад. Демографія 

 

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств 

Житомирської області у 2014 році (за даними вибіркового обстеження умов 

життя домогосподарств) : екон. доповідь / Держ. служба стат. України, Голов. 

упр. стат. у Житомир. обл. ; [відп. за вип. І. П. Ковальська]. - Житомир : Голов. 

упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 26, [1] с. : табл., рис.  

Подається інформація щодо складу та типів домогосподарств, житлових 

умов, освіти та статусу зайнятості членів домогосподарства в Житомирській 

області. 
 

Соціально-економічне становище сільських населених пунктів 

Житомирської області на 1 січня 2014 року : стат. збірник / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Волинчук Т. В. ; відп. за 

вип. І. О. Рибчинська]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 

160, [1] с. : табл., рис. 

Наведено розширену інформацію, яка характеризує демографічну 

ситуацію в сільській місцевості, житловий фонд поселенської мережі та рівень 

його благоустрою, зайнятість сільського населення, соціальну інфракструктуру 

сільських населених пунктів області та перспективи її розвитку.  

 

Чисельність наявного населення Житомирської області на 1 січня 2014 

року : стат. збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. 

обл. ; [за ред. Волинчук Т. В.]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 

2014. - 31, [1] с. : табл., карт. 

Подаються дані на 1 січня 2014 р. про чисельність наявного населення в 

Житомирській області, містах, районах та селищах міського типу. 

Видатні діячі і область. Народились, жили і працювали на 

Житомирщині 



 
 

Огієнко, І. І.  

Наука про рідномовні обов'язки : рідномовний Катехизис для вчителів, 

робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / проф. 

д-р Іван Огієнко ; [передм. О. Мишанич]. - К. : Ярославів Вал, 2014. - 54, [2] с. 

Книга про роль рідної мови в формуванні національної свідомості людини. 

 

Огієнко, І. І. (митр. Іларіон).  

Ідеологія Української церкви / Іван Огієнко (митрополит Іларіон); упоряд., 

авт. передм. і комент. М. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2013. - 454, [2] 

с. - (Бібліотечна серія Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле 

вороття". Сер. 2, "Зарубіжні першодруки" ; Т. 11). - Бібліогр. в підрядковій 

прим.  

Історичні, культурологічні, догматичні та канонічні особливості 

ствердження християнства на українському національному грунті, феномен 

незнищенності національного духу в церковному житті українського народу – 

головні змістові домінанти цього видання. 

 

Подільський, Е.  

Сином на своїй землі... : художньо-публіцистичний нарис / Едуард 

Подільський. - К. : Центр ДЗК, 2014. - 95, [19] с. : фото, портр.  

Розповідь про життєвий і трудовий шлях Степана Григоровича Бойка, 

колишнього першого секретаря Червоноармійського і Ружинського райкомів 

КПРС, Героя Соціалістичної Праці, учасника Великої Вітчизняної війни. 

 

 

Історія 
 

Мокрицький, Г.П.  

Душа і серце Житомира : Наша рідна Михайлівська : ілюстр. путівник 

пам'ятними місцями вулиці / Георгій Мокрицький. - Житомир : Волинь, 2014. - 

[32] с. : іл., фото.  

Цікава розповідь про Михайлівську вулицю міста Житомира, одну з 

найулюбленіших вулиць міста. 

 

Корнелюк, А. С.  

Тригірсько-Денишівський край : [історія, спогади] / А. Корнелюк. - 

Житомир : Волинь, 2012. - 125, [1] с. : іл., фото.  

Цікаві розповіді про мальовничий куточок Житомирщини – Тригірсько-

Денишівський край. 

 

Лукашенко, В. В.  

Грозіно. Історія, спогади, етнографія / В. В. Лукашенко. - Коростень : 

Друк, 2014. - 233, [1] с. : іл., фото. - Л-ра: с. 231-232. - Бібліогр. в підрядковій 



прим.  

Історія невеликого поліського села Грозіне Коростенського району 

Житомирської області, написана на основі архівних матералів, історичних, 

краєзнавчих праць, спогадів старожилів. В книзі подаються також довідкові 

історичні матеріали про сусідні з Грозіно села – Немирівку, Сингаї, Шатрище. 

 

Сташук, В. Ф.  

Любов і гріх Великих Кліщів : історія села, спаленого чорнобильською 

бідою / Василь Сташук. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 93, [3] с. : портр., 

фото.  

У книжці розповідається про драматичну історію поліського села Великі 

Кліщі Народицького району, що постраждало від наслідків Чонобильської 

катастрофи. 

 

Суховерський, А. М.  

Таємниці Голубових поселень / Анатолій Суховерський. - К. : Аспект-

Поліграф, 2014. - 199, [1] с. : фото, іл. - Л-ра: с. 190-196. 

У книзі досліджено історію 17 сіл України з ласкавою назвою Голубівка, в 

тому числі сіл Голубівка Ружинського району та Голубівка Коростишівського 

району Житомирської області. 

  

Сяє сонце над Іршею : краєзн. хрестоматія Володарсько-Волинського 

району / авт.-упоряд. О. Голяченко. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2013. 

- 231, [1] с. : іл., фото. 

До хрестоматіїї увійшли нариси з історії Володарсько-Волинського 

району. 

 

 

Природа і природні ресурси 
 

 

"Природниче краєзнавство Житомирщини-Волині: історія та 

сучасність", всеукраїнська науково-краєзнавча конференція (2013 ; 

Житомир).  

Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Природниче 

краєзнавство Житомирщини-Волині: історія та сучасність", 21 листопада 2013 

року / Нац. спілка краєзн. України, Упр. культури Житомир. 

облдержадміністрації, Житомир. наук.- краєзн. т-во дослідників Волині, 

Житомир. обл. краєзнавчий музей ; [гол. ред. М. Ю. Костриця ; редкол.: 

Баженов Л. В. та ін.]. - Житомир : Косенко М., 2014. - 266, [2] с. : іл. - 

(Науковий збірник "Велика Волинь". Праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині ; Вип. 49). - Бібліогр. в підрядковій 

прим. - Л-ра в кінці ст. 

Теми виступів учасників конференції торкаються історії природничих 

досліджень Житомирщини-Волині, географічних особливостей, екологічних 



аспектів вивчення довкілля регіону. Висвітлюються також питання геолого-

палеонтологічних, зоологічних та ботанічних досліджень. Окремі розділи 

присвячені дослідникам природи Великої Волині. 

 

  

Народне господарство 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області : стат. збірник / 

Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М. 

Бульчак ; відп. за вип. Н. В. Філатова]. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл., 2014. - 78, [1] с. : табл., рис.  

Статистичний збірник містить інформацію про обсяги прямих іноземних 

інвестицій, які надійшли в економіку області, у розрізі країн світу, за видами 

економічної діяльності, містами та районами області. 

 

Газове, водопровідне та теплопостачальне господарства Житомирської 

області : стат. збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл. ; [за ред. Т. М. Бульчак ; відп. за вип. І. М. Зачишигрива]. - 

Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 57 с. : табл., рис.  

Вміщено показники, що характеризують газове господарство, роботу 

водопровідних споруд, опалювальних котелень та теплових мереж області за 

2013 р. в порівнянні з минулими роками. 

 

Діяльність підприємницьких структур Житомирщини, 2012 : стат. 

збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за 

ред. Т. М. Бульчак ; відп. за вип. О. М. Орлова]. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл., 2013. - 160, [1] с. : табл. 

У збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку підприємств-

суб'єктів підприємницької діяльності Житомирської області у 2012 році, в 

порівнянні з попередніми роками. 

 

Економічна активність населення області у 2013 році : стат. збірник / 

Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл., Держ. центр 

зайнятості, Житомир. обл. центр зайнятості ; [за ред.: Г. А. Пашинської, І. Г. 

Іщенка ; відп. за вип. Р. О. Мельничук]. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл., 2014. - 88 с. : табл., граф. 

Наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної 

активності, зайнятості та безробіття населення віком від 15 до 70 років на ринку 

праці Житомирської області у 2013 р. 

 

Житомирщина у цифрах у 2013 році : стат. збірник / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за 

вип. І. С. Шапарчук]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 156, 

[1] с. : табл. 



Статистичні показники соціально-економічного становища Житомирської 

області за 2013 рік у порівнянні з попередніми роками. 

 

Зовнішня торгівля товарами та послугами в області у 2013 році : стат. 

збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за 

ред. Т. М. Бульчак ; відп. за вип. Н. В. Філатова]. - Житомир : Голов. упр. стат. 

у Житомир. обл., 2014. - 96, [1] с. : табл., рис.  

В статистичному збірнику містяться дані про обсяги зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами протягом 2009 - 2013 рр., а також дані за 2013 р. у 

порівнянні з 2012 р. Статистична інформація надається за країнами світу, в 

розрізі товарних груп та видів послуг, за містами і районами області.    

 

Капітальні інвестиції у Житомирській област за 2013 рік : стат. бюлетень 

/ Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [відп. за вип. 

Є. В. Гуцалюк]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 21 с. : 

табл.  

Найвагомішу частку капітальних інвестицій у Житомирській області 

(99,0% загального обсягу) становлять інвестиції у матеріальні активи. 

 

Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств 

області : стат. бюлетень на 1 січня 2014 р. / Держ. служба стат. України, Голов. 

упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Бульчак Т. М. ; відп. за вип. Н. Т. 

Дмитренко]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 42, [1] с. : 

табл. 

Наведено статистичні дані про стан роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства підприємств Житомирської області за 2013 р. 

 

Наявність використання торгової мережі на ринках Житомирської 

області на 1 счня 2014 року : стат. бюлетень / Держ. служба стат. України, 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [відп. за вип. Н. Т. Дмитренко]. - Житомир : 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 37 с. : табл. 

Подається статистична інформація про ринки Житомирської області і їх 

торгову мережу. 

 

Праця Житомирщини у 2013 році : стат. збірник / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип. Г. 

В. Петрова]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 206 с. : 

табл., рис.  

До збірника увійшли матеріали, що відображають процеси та основні 

тенденції, які відбувалися у сфері соціально-трудових відносин в Житомирській 

області у 2013 році порівняно з попередніми роками. Окремі дані наведено у 

порівнянні з іншими областями України та областями Поліської економічної 

зони. 

 

Роздрібна торгівля Житомирської області : стат. збірник за 2009-2013 

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



М. Бульчак ; відп. за вип. Н. Т. Дмитренко]. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл., 2014. - 116, [1] с. : іл., табл. 

Подається інформація щодо роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства Житомирщини у 2009-2013 роках. 

 

Соціально-трудові відносини на Житомирщині у 2013 році : комплекс. 

екон. доповідь / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. - 

Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 39 с. : табл., рис., граф.  

Подається аналіз соціально-трудових відносин на підприємствах 

Житомирської області. 

 

Статистичний щорічник Житомирської області за 2013 рік / Держ. 

служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. 

Пашинської]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 462 с. : 

табл., рис.  

Вміщено дані про соціально-економічне та екологічне становище 

Житомирської області у 2013 році порівняно з попередніми роками. 

 

 

Промисловість 
 

 

Використання та залишки енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у 2013 році : стат. збірник / Держ. служба стат. України, 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М. Бульчак ; відп. за вип. Н. О. 

Гончаренко]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 98, [1] с. : 

табл.  

Статистичні дані, що характеризують витрати та залишки енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2013 році в Житомирській 

області. 

 

Охорона здоров’я. Медичні установи 
 

 

Самооцінка населенням Житомирської області стану здоров'я та рівня 

доступності окремих видів медичної допомоги у 2013 році : (за даними 

вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2013 року) : стат. збірник / 

Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. 

Сугак ; відп. за вип. І. П. Ковальська]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. 

обл., 2014. - 46, [1] с. : рис., табл.  

Наведені підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які 

беруть участь в обстеженні умов життя, та стану їх здоров'я. 

 

 

 



Державна влада і управління 

 

Мартинюк, М. В.  

Ваше слово, товариш Маузер. Міліція Бердичівщини у 20-х роках ХХ ст. : 

іст. екскурс / М. В. Мартинюк ; [упоряд. Г. П. Мокрицький] ; [Бердичів. міськ. 

від. внутр. справ УМВС України в Житомир. обл. , Житомир. наук. -краєзнавче 

т-во дослід. Волині, Ветеранська спілка Бердичів. міськ. від. міліції]. - Житомир 

: Волинь, 2009. - 46, [2] с. : фото, табл. 

Автор дослідження – відомий бердичівський краєзнавець Мілада 

Мартинюк мовою фактів, документів і цифр розповідає про нелегку боротьбу 

молодої служби карного розшуку з бандитизмом на Бердичівщині в 20-х роках 

20 століття. 

 

Наука і освіта в області 
 

 

Лутай, М. Є.  

Історія Житомирського державного університету імені Івана Франка в 

іменах (1919-2014) : [монографія] / Майя Лутай ; [ред.: Л. І. Бондарчук, Л. М. 

Міценко]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 499, [1] с. : фото. 

Використовуючи широке коло архівних та інших джерел, авторка 

дослідила історію заснування та розвитку Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

 

 

Нариси з історії освіти на Житомирщині : монографія / [Г. Л. Махорін та 

ін. ; за заг. ред. Г. Махоріна] ; Упр. освіти Житомир. облдержадмін., Житомир. 

нац. агроекол. ун-т, Житомир. обл. об-ня Всеукраїнського т-ва "Просвіта" ім. Т. 

Шевченка, Асоц. інтелігенції Житомир. обл. - Житомир : Полісся, 2014. - 192, 

[3] с. : рис. 

На основі багатьох джерел розкривається історія розвитку освітньої галузі 

Житомирщини. 

 

Орехівський, Є. Ф.  

Радомишльський ліцей №1 ім. Тараса Шевченка : Іст.-краєзн. ілюстр. 

нарис / Орехівський Є. Ф. ; [вст. сл. Є. Ф. Орехівського]. - Житомир : Волинь, 

2012. - 77, [15] с. : іл., фото. - (Історія трудових колективів Житомирщини ; Кн. 

24).  

Історико-краєзнавчий нарис про історію, розвиток і сьогодення 

Радомишльського ліцею № 1 ім. Т. Г. Шевченка. 

 

 

Культурне і мистецьке життя області 
 



 

Никулин, В. Ф.  

Необыкновенная стройка. Здание муздрамтеатра в Житомире / В. Ф. 

Никулин ; [сост. и ред., вступ. ст. Г. П. Мокрицкий]. - Житомир : Волынь, 2014. 

- 214 с. : фото, плани. - (''Я розповім вам...'': Спогади житомирян про себе і своє 

місто ; кн. 11). 

Автор книги, один із безпосередніх учасників будівництва будівлі 

Житомирського обласного музично-драматичного театру, розповідає про 

історію цього будівництва: від задуму і проекту до новосілля.  

 

 

Літературне життя.  Місцеві письменники 
 

 

Просто на Покрову : літ.-мистец. альманах : [благодійне вид.]. № 7 / 

редкол.: М. Пасічник [та ін.] ; ред., упоряд. В. Васильчук. - Коростень : 

Вечірній Коростень ; Житомир : Рута, 2014. - 120 с. : фото.  

В літературно-мистецькому альманасі подаються матеріали про 

проведення Всеукраїнського літературно-мистецького свята "Просто на 

Покрову" в Коростені. Вміщено дані про лауреатів премії  ім. В. Юхимовича за 

2013 рік, спогади про Василя Юхимовича з нагоди його 90-річчя, поетичні 

твори поетів Житомирщини. 

 

 

 

Художні твори письменників-земляків 

 
 

Голубь, Н. В.  

Сиреневый день : поэзия / Надежда Голубь. - Житомир : Волынь, 2012. - 

50, [2] с.  

Ліричні вірші про любов, близьких людей, прожиті роки. 

   

 

Гудзь, Юрко.  

Барикади на Хресті = BARYKADY na KRZYZU / Юрко Гудзь ; [пер. пол., 

післям., прим. А. Савенця, ред. текстів пол. мовою. К. Плєбаньчик]. - Люблин : 

Akapit, 2014. - 51, [5] с. : іл., портр. - (Wschodni Express). 

Двомовне польсько-українське видання містить переклад і післямову 

Андрія Савенця й ілюстроване ліноритами Миколи Соболівського. Зроджена в 

часах пізнього кучмізму пророча візія зіткнення на барикадах у центрі Києва 

ставить питання про те, якою мірою література може відвертати, передбачувати 

чи витворювати дійсність. Саме цю поему вважають найбільш співзвучною 

подіям, котрі наповнюють сьогодення і котрі цьому передували. Хоча, як не 



дивно, написано поему ще у передчутті Помаранчевої революції. 

 

Кавун, В. О.  

Зимні інтеграли : поезії / Вероніка Кавун. - Житомир : Волинь, 2002. - 44 с. 

: іл. 

Вероніка Олексіївна Кавун (1985), письменниця, уродженка Житомира. 

Ліричні вірші. 

 

Соболевська, С.  

Метелик на долоні : збірка віршів / С. Соболевська ; [за ред. В. 

Білобровця]. - Житомир : Волинь, 2013. - 69, [3] с. : портр., іл.  

Ліричні вірші-роздуми про власне життя, сенс і цінності людського буття.  

 

 

Наукові праці. Монографії. 

Підручники і навчальні посібники 

 

 
English for Economists : навч. посібник / М-во освіти і науки України, 

Житомир. держ. технолог. ун-т ; уклад.: Н. О. Курносова, Л. І. Фурсова, Л. Л. 

Отдєльнова. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 159, [1] с. 

Посібник розроблено для студентів, які вивчають спеціальність "Економіка 

підприємства" для вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою. 

 

Безвесільна, О. М.  

Технічні засоби автоматизації (Перетворюючі пристрої приладів) : 

підручник / О. М. Безвесільна, І. В. Коробійчук ; М-во освіти і науки Украіни, 

Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 904 с. : рис., табл.  

У підручнику викладено основні фундаментальні положення з питань 

технічних засобів автоматизації (ТЗА). Надано методику та приклади 

розрахунків ТЗА для цифрових ЕОМ, а також відомості про практичне 

застосування ТЗА і нові напрямки у галузі розробки і удосконалення ТЗА. 

  

Боримська, К. П.  

Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства: проблеми методології й організації : монографія / К. П. 

Боримська ; [наук. ред. Н. М. Малюга] ; М-во освіти і науки України, Житомир. 

держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 623, [1] с. : табл.  

Монографію присвячено теоретико-методологічним засадам облікового 

забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційному суспільстві. 

Окрему увагу приділено обгрунтуванню концепції інтегрованого 

каталактичного облікового забезпечення системи економічної безпеки 

підприємства для цілей управління в реалізації інвестиційних рішень. 

 

 



Брандес, В. М.  

Технология решения проблемных ситуаций, основанная на 

функциональной асимметрии мозга человека : [теория и практика] / В. М. 

Брандес. - Житомир : Волинь, 2011. - 99, [1] с. : рис., табл.  

У даній роботі представлена технологія вирішення проблемних ситуацій, 

заснована на закономірностях діяльності мозку. 

 

Журавська, Л.  

У пошуках грибного царства : етномікологічні нотатки / Людмила 

Журавська. - Л. : Апріорі, 2014. - 187, [1] с. : іл.  

В популярній формі розповідається про лікувальні властивості грибів. 

 

Коробійчук, І. В.  

Автоматизований електропривод : навч. посібник / І. В. Коробійчук, В. С. 

Конишев ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - 

Житомир : ЖДТУ, 2014. 286 с. : рис. 

Викладена теорія і практика сучасних систем автоматизованого керування 

електроприладами – від релейно-контакторних до цифрових систем керування 

електроприводами. Розглянуто системи керування з різними типами двигунів: 

асинхронними, постійного струму, кроковими і вентильними. Викладені 

питання застосування електроприводів в системах автоматизації технологічних 

процесів. 

 

Кругляк, М. Е.  

Історія України : навч.-метод. посібник / М. Е. Кругляк ; [ред. Г. П. 

Мокрицький] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - 

Житомир : Волинь, 2014. - 191, [1] с. : табл.  

Книга є цілісним посібником для студентів. Вона включає: програму 

навчальної дисціпліни "Історія України", тематику лекційних і семінарських 

занять, завдання для самостійної роботи, питання на іспит, критерії рейтингової 

системи оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури, зразки 

тестових завдань, а також хронологічну таблицю, термінологічний і 

біографічний словники. 

 

Кругляк, М. Е.  

Історія української культури : навч.-метод. посібник / М. Е. Кругляк ; М-во 

освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : Волинь, 2014. 

- 133, [1] с. : табл.     

Посібник включає: програму навчальної дисципліни "Історія української 

культури", тематику лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної 

роботи, питання на іспит, критерії рейтингової оцінки знань студентів, список 

рекомендованої літератури, зразки тестових завдань, а також хронологічну 

таблицю, термінологічний і біографічний словники. 

 

Лєцкін, М. О.  

Іван Огієнко (митрополит Іларіон) у гроні сучасників-шевченкознавців : 



монографія / Михайло Лєцкін. - Житомир : Волинь, 2014. - 299, [1] с. 

У книзі систематизовано відомості про деяких літераторів 20 ст., які 

розробляли різні аспекти такого важливого напрямку в літературознавстві, як 

шевченкознавство. Серед них шевчекознавці, які тим або іншим чином були 

пов'язані з Житомирщиною: І. Огієнко, М. Рильський, М. Дашкевич, М. 

Грушевський та ін. 

 

Лисенюк, О. В.  

Управління фінансово-економічною діяльністю банків : теорія, 

методологія, практика : монографія / О. В. Лисенюк ; [ред. Пекарєва Н. С.] ; М-

во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 

2014. - 423, [1] с. : табл.  

Монографію присвячено дослідженню теоретичниих і практичних проблем 

управління фінансово-економічною діяльністю банків у період 2005 - 2013 рр. 

Розглянуто методологічні засади створення системи управління фінансами та 

комплексного процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків. 

Автором розроблено пропозиції з оцінки соціально-економічної ефективності 

банків. 

  

Людський капітал України : демографічні передумови та соціально-

економічні чинники формування : кол. монографія / М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [за заг. ред. Мельничука Д. П.]. - 

Житомир : ЖДТУ, 2014. - 317, [1] с. : табл. 

У монографії викладено результати наукових досліджень, присвячених 

актуальним проблемам нагромадження та продуктивного використання 

людського капіталу. Значна увага приділяється уточненню та аналізу факторів, 

які спричиняють вплив на сферу людського капіталу, конкретизації важелів 

модернізації сфери соціально-трудових відносин, системи освіти та професійної 

підготовки, уточненню курсу демографічної, соціальної та економічної 

політики України. 

 

Матеріали для самостійного вивчення технологій в тваринництві та 

рослинництві : [навч. посібник] / [уклад.: Полковніченко П. П., Ахметов І. Р.]. - 

Житомир : Волинь, 2012. - 139, [1] с. 

В матеріалах наведені основні відомості про виробничі процеси в 

тваринництві та рослинництві, висвітлені методи утримання, розведення і 

годівлі тварин, їх біологічні особливості, а також описані технологічні процеси 

під час організації робіт в рослинництві: на полях, в садах і тепличних 

господарствах. 

 

Матеріали з технологій в тваринництві / [уклад.: Полковніченко П. П., 

Ахметов І. Р.]. - Житомир : Волинь, 2012. - 152, [4] с. : табл. 

В матеріалах наведені основні відомості про виробничі процеси в 

тваринництві, висвітлені методи утримання, розведення і годівлі тварин, їх 

біологічні особливості тощо.  

 



Сучасні фізико-хімічні методи обробки природного каменю : навч. 

посібник / Р. В. Соболевський [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 206 с. : рис., 

табл. 

У посібнику розглянуто фізичну суть фізико-хімічних методів обробки 

природного каменю, їх переваги і недоліки, напрями використання, технологію 

процесу обробки, а також описане сучасне обладнання та матеріали для 

обробки каменю цими способами.  
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