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Область в цілому 
 

УДК 908(477.42) + 796.5(477.42) 

ББК 26.890(4УКР-4ЖИТ) + 75.81(4УКР-4ЖИТ 

Мокрицький, Г.П. 

Цікава Житомирщина : в 4 т. : ілюстрована туристична енциклопедія / 

Георгій Мокрицький ; Житомир. облрада, Департамент по зв'язках з 

громадськістю облдержадмін., Рада Житомир. обл. орг. УТОПІК, Житомир. 

обл. орг. Нац. Спілки архітекторів України, Житомир. філія Київ. ін-ту 

бізнесу і технологій. - Житомир : Волинь, 2011.  

     Т. 2 : Райони області: Лугинський, Любарський, Малинський, 

Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький / [вступ. ст., фото, упоряд. 

Мокрицького Г. П.]. - 2014. - 383, [1] с. : іл., карти, фото. 

   Нова достовірна інформація про найбільші населені пункти 6 районів 

Житомирщиниїх характеристика з точки зору туристичної привабливості. 

 

 

УДК908(477.42) 

ББК26.890(4УКР-4ЖИТ) 

Житомир ласкаво запрошує : буклет-картосхема : 132 найвизначніші 

пам'ятки історії, культури та природи / [авт. проекту, худож., упоряд. Г. 

Мокрицький ; ред.-конс. Р. Кондратюк]. - Житомир : Волинь, 2015. - 12 с. : іл. 

    Цікава фоторозповідь про історико-культурні і природні пам'ятки 

Житомира. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Видатні діячі і область. 

Народились, жили і працювали 

на Житомирщині 
 

УДК 37(477.42)(092) 

ББК 74.03(4УКР-4ЖИТ)6-8 

Костриця, М. Ю.  

Педагог, учений, громадянин: І. Ю. Левицький / М. Ю. Костриця, П. П. 

Омельчак, Р. І. Сосса ; [наук. ред.: І. І. Ровенчак, В. О. Шевченко]. - 2-ге вид., 

випр. і допов. - Житомир : М. Косенко, 2007. - 39, [1] с. : фото. - (Вчені 

Житомирщини ; вип. 1 ). 

Перший випуск серії "Вчені Житомирщини" присвячено основним віхам 

життя та наукової діяльності відомого сучасного українського вченого-

картографа і громадського діяча, доктора географічних наук І. Ю. 

Левицького. 

 

 

УДК821.161.2.09(477.42) 

ББК 83.3(4УКР-4ЖИТ)6 

Лицар нескореного духу : спогади про Євгена Концевича / [редкол.: Я. 

Зайко та ін. ; ред.-упоряд. Г. Цимбалюк]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 

357, [3] с. : фото.  

В книжці зібрано спогади сучасників про письменника-шістдесятника Є. 

Концевича. 

 

 

УДК 94(477.42) 

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)6 

Видатні постаті Житомира : Присвячується 1130-й річниці заснування 

міста / упоряд. П. П. Михайленко. - Житомир : Полісся, 2014. - 250, [2] с. : 

фото, іл.  

Видання містить відомості про історію Житомира та відомих людей, що 

народилися в Житомирі або в свій час жили і працювали в місті. 

 

Історія 
 

УДК 908(477.42) 

ББК 26.890(4УКР-4ЖИТ)  

Березенська, Л. І.  

Стара Чортория: данина пам'яті : [короткі нариси з іст. минулого села 

Стара Чортория Любарського району Житомирської області] / Л. І. 

Березенська. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 129, [1] с. : іл., 

фото. 

Короткі нариси про історичне минуле села Стара Чортория на 



Житомирщині. 

 

 

УДК 94(477.42) 

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)6 

Герої Ружинщини - 2014. Вони життя поклали у війні за Україну / [упоряд. 

В. Митюк. - Ружин : б. в., 2015?]. - 44 с. : іл.  

В книзі розповідається про життя і смерть колишніх мешканців 

Ружинського району Житомирської області, які загинули у війні на Сході 

України в 2014 році. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Зіновчук, М. П.  

Русло у скелях (літопис тетерівської громади) / Марія Зіновчук. - 

Житомир : Рута, 2015. - 515, [1] с. : фото, табл. 

Перший історично-художній опис передмістя Житомира – села 

Тетерівки із часу заснування та до сучасності. 

 

 

УДК 37.091.2(477.42)(09) 

ББК 74.200г(4УКР-4ЖИТ)  

Калитюк, Л.М.  

Виховання дітей національних меншин на Волині (XIX - початок ХХ ст.) 

: метод. посібник до спецкурсу / Любов Калитюк ; за заг. ред. Дем'янчука О. 

Н. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 153, [1] с. 

У посібнику розкрито зміст та специфіку процесу виховання дітей 

національних меншин Волині у 19 – на початку 20 ст. Обгрунтовано 

етноконфесійні та етнокультурні засади виховного процесу щодо дітей 

національних меншин на рівні кількох соціальних інститутів – сім'ї, релігії, 

школи. 

 

 

УДК 94(477.42)"10/20" 

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)6 

Леус, С. В.  

Стирти: рідне село на відстані віків / Сергій Леус. - Житомир : Полісся, 

2014. - 134, [4] с.  

Автор досліджує історію с. Стирти впродовж декількох століть від 

давнини до сьогодення. На фоні історичних подій подаються історії життя 

окремих односельчан. 

 

 

 



УДК 94(477.42)"8" 

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)41 

Лисенко, В. П.  

Минуле з нами (Лугинщина – земля древлянська) / Лисенко В. П. - 

Лугини : Творча студія О. Калашнікова "Кадр", 2012. - 27, [1] с. : фото. 

Автор розповідає про історичні події, які відбувалися на території 

нашого краю ще в додержавні часи та в період становлення Київської Русі. 

 

 

УДК 94(477.42)"19/20" 

ББК 63.3(4УКР-4Жит)6 

Махорін, Г. Л.  

Наші Герої / Геннадій Махорін ; Житомир. обл. об-ня Всеукр. т-ва 

"Просвіта", Асоц. інтелігенції Житомир. обл. - 3-тє вид., допов. - Житомир : 

Рута, 2015. - 199, [1] с. : портр., фото. 

В книзі розповідається про національно-визвольну боротьбу 

українського народу у 20-21 ст. і учасників цієї боротьби, життя яких 

пов'язане з Житомирщиною. Читач може дізнатись про багато тисяч наших 

земляків, які в різний час боролися за українську державність і нині 

захищають кордон України і її територіальну цілісність. 

 

 

УДК 94(477.42)(03) 

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)я2 

Мокрицький , Г. П.  

Житомир український : довід.-ілюстр. видання / Г. П. Мокрицький ; [вст. 

сл. Л. В. Цимбалюк ; фотоіл. та карто-схеми Г. П. Мокрицького]. - Житомир : 

Волинь, 2011. - 24, [4] с. : іл., карти, фот., сх. 

Пам'ятні адреси українського руху в Житомирі. 

 

 

УДК 94(477.42) 

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)  

Цвік, Г. В.  

Історія Радомишля / Геннадій Цвік. - 2-ге вид., випр. и допов. - Житомир 

: М. Косенко, 2015. - 381[3] с. : фото, іл. 

Багатий фактичний матеріал ілюструє історію давнього міста 

Радимишля від давніх часів до наших днів. 

 

 

 

 

 



Природа і природні ресурси 

 

 
УДК 639(477.42)(09) 

ББК 47г(4УКР-4ЖИТ)  

Лисенко, В. П.  

Лугинська районна рада УТМР - 90 років / В. П. Лисенко. - Лугини : 

Творч. студія О. Калашнікова "Кадр", 2014. - 49, [1] с. : табл., фото. 

Це екскурс в історію мисливства взагалі, окремо про Українське 

товариство мисливців та рибалок. Розповідається про Лугинську районну 

організацію УТМР. 

 

Сільське господарство 

 

УДК 349.41(477.42) 

ББК 67.9(4УКР-4ЖИТ)307.1 

Земельні ділянки = Land plots : [пропозиції обласного головного управління 

земельних ресурсів]. - Житомир : Полісся, 2006. - 55, [1] с. : карти. 

В каталозі представлено вільні земельні ділянки Житомирської області, 

що можуть використовуватись інвесторами для будівництва промислових 

об'єктів з обслуговування населення та інших видів економічної діяльності. 

 

 

УДК 338.439 

ББК 65.9(4УКР)32  

"Органічне виробництво і продовольча безпека", міжнародна науково-

практична конференція (3 ; 2015 ; Житомир). 

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Органічне 

виробництво і продовольча безпека", 23 квітня 2015 р. / М-во освіти і науки 

України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Федер. органіч. руху України, 

Поліс. центр органіч. вир-ва "Полісся Органік" ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. - 

Житомир : Полісся, 2015. - 648 с. : рис., табл.  

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників III Міжнародної 

науково-практичної конференції "Органічне виробництво і продовольча 

безпека". Висвітлено результати та практичний досвід щодо вирішення 

актуальних проблем органічного виробництва. Ряд статей розкриває питання 

органічного виробництва в Житомирській області. 

 

 

 



Охорона здоров’я. Медичні установи 
 

 

УДК 61(477.42)(09) 

ББК 5г(4УКР-4ЖИТ) 

Махорін, Г. Л.  

Нариси з історії медицини на Житомирщині / Геннадій Махорін. - 

Житомир : Рута, 2015. - 103, [1] с. : фото. 

У книзі на основі рідкісних матеріалів розповідається про становлення і 

подальший розвиток охорони здоров'я на Житомирщині, про видатних і 

знаних представників цієї професії. 

 

 

УДК 616.89(477.42)(09)  

ББК 91.9:56.14 + 56.14г(4УКР-4ЖИТ)  

Організація і розвиток психіатричної служби Житомирської області : 

[бібліогр. покажчик] / Упр. охорони здоров'я Житомир. облдержадмін., 

Житомир. обл. психіатрична лікарня №1, Житомир. обл. наук. мед. б-ка ; 

[уклад. І. П. Смалюх ; ред.: В. Я. Шумлянський, Т. Ю. Музичук ; худож. О. 

Федорчук]. - Житомир : Полісся, [2015?]. - [23] с. : фото. 

Історія становлення і розвиток Житомирської обласної психіатричної 

лікарні. 

 

Фізична культура і спорт 

 
 

УДК 796.41(477.42)(09) 

ББК 75.6г(4УКР-4ЖИТ) 

Кухарський, О. С.  

Історія гімнастичного товариства "Сокіл" на Волині / О. С. Кухарський, 

Г. П. Грибан. - Житомир : Рута, 2014. - 107, 1 с. : фото. 

У книзі розкрито історію створення та функціонування Волинського 

гімнастичного товариства "Сокіл". 

 

 

УДК 796.88(477.42) 

ББК 75.712(4УКР-4ЖИТ)  

Поліські силачі : монографія : до 50-річчя заснування гирьового спорту на 

Житомирщині присвячується / В. В. Пронтенко [та ін. ; за ред. Г. П. Грибана]. 

- Житомир : Полісся, 2015. - 343, [21] с. : рис., фото. 

У монографії викладено історичні аспекти розвитку гирьового спорту та 

розкрито особливості його формування на Житомирщині, розглянуто 

еволюцію становлення техніки виконання вправ із гирями та методики 

підготовки спортсменів до змагань, висвітлено відомості про поліських 



силачів, їх досягнення та вклад у розвиток гирьового спорту. 

 

 

 

Громадсько-політичне життя 

 
 
УДК 329(477.42) 

ББК 66.7(4УКР-4ЖИТ)  

Паростки зростання. Досвід впровадження ініціатив громад в 

Житомирській області / Житомир. облдержадмін., Голов. упр. екон. житомир. 

облдержадмін. ; [передм. С. М. Рижука]. - Житомир : ФОП Мічковський С. 

А., [2015?]. - 22 с. : фото, табл. 

У книзі зібрано досвід громадських організацій Житомирської області, 

набутий шляхом використання принципу партнерства влади, громадськості, 

бізнесу та залучення додаткових інвестиційних коштів, зокрема від ЄС та 

ПРООН. 

 

 

Державна влада і управління 

 
 

УДК 355/359(477):347.191.5 

ББК 67.9(4УКР)305.8  

Пільги та гарантії працівникам, призваним на військову службу по 

мобілізації : (запитання та відповіді) / О. Крисюк [та ін.]. - Житомир : Рута, 

2014. - 235, [1] с. : фото. 

У цьому виданні грунтовно надаються відповіді на актуальні питання та 

коментуються норми законодавства щодо соціального й правового захисту 

військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з 

мобілізацією, в добровільному порядку (за контрактом), резервістів. 

 

 

Релігія. Діяльність церкви 
 

 

УДК 271.222-523.42(477.42) 

ББК 86.372.2(4УКР-4ЖИТ) 

Гончаренко, М. П.  

Студеницька молитвениця : іст.-краєзн. нарис / Марія Петрівна 

Гончаренко. - Житомир : Полісся, 2015. - 82, [2] с. : іл. 

Розповіді священиків, мирян про життя, діяльність, духовні подвиги 

провидиці Меланії із с. Студениця Коростишівського району Житомирської 



області. 

 

 

Наука і освіта в області 

 
      

УДК 377.36(477.42)(09) 

ББК 74.57г(4УКР-4ЖИТ) 

Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка: 145 років 

історії та традицій : збірник статей з історії навчального закладу / [упоряд.: В. 

М. Мороз, А. М. Демченко ; ред. Г. П. Мокрицький]. - Житомир : Волинь, 

2014. - 346, [2] с. : іл., фото. - (Історія трудових колективів Житомирщини ; 

кн. 25). 

Історія та сьогодення Коростишівського педагогічного коледжу. 

 

 

УДК 378.046.4(477.42)(09) 

ББК 74.584г(4УКР-4ЖИТ)738.8  

Історія та сьогодення Житомирського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Шлях довжиною у 75 років / М-во освіти 

і науки України, Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Житомир обл. 

ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: І. І. Якухно (голова) та ін.]. - 

Житомир : Полісся, 2014. - 217, [3] с. : іл., фото. 

Книга присвячена історії, становленню і розвитку Житомирського 

інституту післядипломної педагогічної освіти як науково-методичного 

центру, що сприяє зростанню фахової майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників регіону, запровадженню нових технологій 

навчання і виховання засобами науково-методичного забезпечення. 

 

 

УДК 37(477.42) 

ББК 74(4УКР-4ЖИТ 

Махорін, Г. Л.  

Освіта у Житомирському районі в загальноісторичному контексті : 

присвячується 75-річчю утворення Житомирської області / [Махорін Г. Л. ; за 

заг. ред. Каменчук В. В. ; Від. освіти Житомир. райдержадмін.]. - Житомир : 

Рута, 2014. - 329, [3] с. : іл., фото. 

У книзі на основі багатьох джерел розкривається історія еволюції 

освітньої галузі у Житомирському районі в контексті загальних умов 

становища і розвитку освіти в Україні). 

 

 

 

 



Культурне і мистецьке життя області 
 

 

 

УДК 069(477.42)_ 

ББК 79.14(4УКР-4ЖИТ)78 

Авраменко, М. Д.  

"Там родичі мої, там друзі перших літ..." : путівник по літ.-мемор. 

музею-садибі Рильських у Романівці / Марія Авраменко, Віра Мороз ; [ред.: 

Л. П. Грузська, В. В. Косенко ; фото: С. А. Глабчук, В. В. Косенко] ; Упр. 

культури Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. краєзнавчий музей. - 

Житомир : Косенко М., 2015. - 22, [3] с. : іл., фото, портр. 

Ілюстрований путівник по літературно-меморіальному музею родини 

Рильських в с. Романівка Попільнянського району Житомирської області. 

 

 

УДК 78.087.6(477.42) 

ББК 85.942(4УКР-4ЖИТ)6 

Бойко. Л. 

Грає сонце на струні : муз.-поет. мініатюри за мотивами Юрія 

Камишного / Лариса Бойко ; худож. Ю. Камишний. - Житомир : Поліccя, 

2014. - 67, [1] с. : іл.  

Представлений творчий проект житомирських митців – музично-

поетичні мініатюри композитора і виконавиці пісень Лариси Бойко, 

створеними за мотивами картин Юрія Камишного. 

 

 

УДК 784.68.079(477.42) 

ББК 85.314.3(4УКР-4ЖИТ) 

"Ми-си-соль" в стране Денеши : [лит.-поэтич. сб.] / авт.-сост.: А. Ю. 

Козловский, Т. С. Воронова. - Житомир : Рута, 2015. - 203, [1] с. : ил. 

Збірка матеріалів про Житомирський обласний відкритий  фестиваль 

авторської (бардівської) пісні біля вогнища "Ми-Ми-Соль". 

 

 

УДК 784.6.087.6(477.42) 

ББК 85.94я43(4УКР-4ЖИТ)  

Перчук, З.Ф.  

Хай пісня завжди буде з нами / Зіновій Перчук. - вид. 2-ге, випр., і 

допов. - Житомир : Полісся, 2015. - 130, [2] с. : іл. 

До збірки увійшли пісні поета-пісняра Зіновія Марчука з с. Малі 

Мошківці на Житомирщині. 

 

 



УДК 069(477.42) 

ББК 79.14(4УКР-4ЖИТ)78  

Польгуй, В. І.  

На землі деревлянській : путівник по Коростенському краєзнавчому 

музею / Володимир Польгуй ; [ред.: Л. П. Грузська, В. В. Косенко ; фото: В. 

Л. Бєлов, А. С. Дзендзиловська, В. В. Косенко] ; Упр. культури Житомир. 

облдержадмін., Житомир. обл. краєзнавчий музей. - Житомир : Косенко М., 

2014. - 24, [1] с. : іл., фото. 

Ілюстрований путівник по Коростенському краєзнавчому музею 

знайомить з матеріальними свідченнями багатої давньої та сучасної історії 

Коростенської землі. 

 

 

УДК 780.8:780.647.2(477.42) 

ББК 85.951.7(477.42) 

Травкін, В. М.  

Інтермеццо. Анатолію Городіну присвячується : п'єса для баяна з 

естрадно-духовим оркестром / Валерій Травкін. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2015. - 72 с 

П'єса для баяна з естрадно-духовим оркестром. 

 

 

УДК 780.8:780.64(477.42) 

ББК 85.951.7(4УКР-4ЖИТ)  

Травкін, В. М.  

Весна кохання : п'єси для духового оркестру / Валерій Травкін. - 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 72 с. 

П'єси для естрадно-духового оркестру житомирського композитора В. 

Травкіна. 

 

 

 

Літературне життя. Мови народів області. Фольклор 
 

 

УДК 784.087.68(477.42  

ББК 85.313(4УКР-4ЖИТ)6-8 

Сльота, І. М. 

Всіма голосами : у 2 кн. : нотно-текстові записи укр. нар. пісень / Іван 

Сльота. - Житомир : Полісся, 2014 - 2014.  

Кн. 1. - 423, [1] с. : портр. 

Українські народні пісні, записані та впорядковані відомим українським 

поетом і композитором І. М. Сльотою. 

 



 

УДК 784.087.68(477.42  

ББК 85.313(4УКР-4ЖИТ)6-8 

Сльота, І. М. 

Всіма голосами : у 2 кн. : нотно-текстові записи укра. нар. пісень / І. М. 

Сльота. - Житомир : Поліccя, 2014 – 2014. 

Кн. 2. - 314, [2] с. : портр. 

Нотно-текстові записи українських народних пісень, зібрані відомим 

українським композитором І. М. Сльотою, керівником Житомирського 

ансамблю "Льонок". 

 

 

Літературне життя. Місцеві письменники 

 
 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Шинкарук, В.Ф.  

Аз-Буки : літ.-мистец. студії / Володимир Шинкарук ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2015. 

- 276, [4] с. : портр. - (Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури 

НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка).  

Вибрані наукові та публіцистичні статті з історії давньої та сучасної 

літератури, вітчизняного мистецтва, літературного краєзнавства. 

 

 

Художні твори письменників-земляків 

 

 
УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Врублевський, В. М. 

Твори : [в 4 т.] / Василь Врублевський. - Житомир : [Б. в.], 2015 - 2015 

Т. 1 : Нардепка ;. - 360, [2] с. : іл. 

До тому переважно увійшли найвідоміші твори В. Врублевського: роман 

"Нардепка", повісті "Акція", "Вбивство на зупинці","Замах на генсека"та 

інші. 

 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 



Врублевський, В. М. 

Твори : [в 4 т.] / Василь Врублевський. - Житомир : [Б. в.], 2015 - 2015 

Т. 2 : Мертвому півню фагот не потрібен або Каїруанські хроніки : 

конспірологічний роман. - 331, [1] с. : іл. 

До другого тому творів В. Врублевського увійшов роман "Мертвому 

півню фагот не потрібен", який створювався упродовж шістнадцяти років, 

починаючи з 1998 року. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Врублевський, В. М. 

Твори : [в 4 т.] / Василь Врублевський. - Житомир : [Б. в.], 2015 - 2015 

Т. 3 : П'єси. - 311, [1] с. : іл. 

Третій том творів В. Врублевського складають раніше друковані 

драматичні твори ("Кава-сутра", "В обіймах імператриці") і ті, що не 

публікувалися. 

 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Врублевський, В. М. 

Твори : [в 4 т.] / Василь Врублевський. - Житомир : [Б. в.], 2015 - 2015 

Т. 4 : Поезія. Критика. Публіцистика. Сатира. Гумор. - 317, [1] с. : іл. 

До четвертого тому творів В. Врублевського включено вірші різних 

років, у тому числі раніше недруковані, а також пародії і епіграми. Значну 

частину тому складають літературно-критичні та полемічні статті, огляди, 

рецензії. Написані переважно у першій половині 90-х років минулого 

століття, вони є своєрідною "живою" ілюстрацією деяких особливостей 

українського літературного процесу того часу. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Зіновчук, М. П. 

Русло у скелях (літопис тетерівської громади) / Марія Зіновчук. - 

Житомир : Рута, 2015. - 515, [1] с. : фото, табл. 

Перший історично-художній опис передмістя Житомира – села 

Тетерівки із часу заснування і до сучасності. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 



Бендерская, В. В.  

Асфодели непознанный профиль / Валентина Бендерская. - Житомир : 

Волынь, 2015. - 122, [2] с. : фото. 

Філософські вірші про любов, людські взаємовідносини, любов до 

України, гордість за Героїв Майдану. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

"В городе Бердичеве - 2014" : антологія прози учасників міжнародного 

літературного конкурсу ім. В. Гроссмана "В городе Бердичеве-2014". - 

Бердичів : Мельник М. В., 2014. - 63, [1] с. : портр. 

Вміщено твори призерів, учасників міжнародного літературного 

конкурсу ім. В. Г. Гроссмана "В городе Бердичеве - 2014". 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ) 

"В городе Бердичеве - 2013" : антологія прози учасників міжнародного 

літературного конкурсу ім. В. Гроссмана "В городе Бердичеве-2013". - 

Бердичів : Мельник М. В., 2014. - 47, [1] с. : портр. 

Вміщено твори призерів, учасників міжнародного літературного 

конкурсу ім. В. Г. Гроссмана "В городе Бердичеве - 2013".  

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Изумрудная, Э. А.  

Глаза цвета рая / Эсмира Изумрудная. - Житомир : Волынь, 2015. - 90, 

[2] с. : ил. 

Книга розповідає про велике і щире кохання. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Изумрудная, Э. А.  

Дикая / Эсмира Изумрудная. - Житомир : Волынь, 2015. - 79, [1] с. : ил.  

Історія кохання молодого чоловіка до дівчини. 

 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Изумрудная, Э. А.  

Сладкий плен твоих объятий / Эсмира Изумрудная. - Житомир : Волынь, 



2015. - 211, [1] с. 

Історія кохання двох молодих людей, яке проходить випробовування 

життям. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ) 

Кухарчук, О. Ф.  

Козацька Русь. Полковник Лаврін Капуста / Олександ Кухарчук ; 

[худож. В. С. Шендель]. - Житомир : Рута, 2014. - 503, [1] с. : портр., фото. 

В романі показано розвиток козацької розвідки до досягнення 

найвищого професійного рівня, який беззаперечно визнавався всіма 

сусідніми державами в період визвольної боротьби під проводом гетьмана 

Богдана Хмельницького. 

 

 

УДК 821.161.2 

ББК 84(4УКР)6 

На білу гречку впали роси : лірика, вибране (1918-1929 рр.) / упоряд. М. Г. 

Рильський ; редкол.: Г. Т. Рубай [та ін.]. - Житомир : Котвицький В. Б., 2015. 

- 238, [2] с. : портр., фото. 

До книжки увійшли вибрані твори з неокласичної спадщини М. 

Рильського. 

 

 

УДК 629.78 

ББК 39.6 

Олейник, И. И.  

Мои земные и космические орбиты / И. И. Олейник. - Житомир : 

Полісся, 2014. - 596, [2] с. : портр. 

Спогади уродженця Житомирщини, бердичівлянина, доктора технічних 

наук, генерал-полковника Олейника І. І. про своє життя, трудовий і 

військовий шлях на тлі історичних подій, що відбувалися в країні. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Пасічник, М. П.  

То – біла гарячка Росії : АТОмні мотиви / Михайло Пасічник. - Житомир 

: Рута, 2014. - 42, [2] с. 

Автор в поетичній формі висловлює свою громадянську позицію 

відносно російської агресії в Україні. 

 

 

УДК 821.161.2 (477.42) 



ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Пономаренко, М.А.  

Сонячні зайчики : вірші, оповідання, казки, п'єси / Марія Пономаренко ; 

[іл. Є. Рудюк]. - Т. : Навч. книга - Богдан, 2014. - 143, [1] с. : іл. - (Українські 

письменники-дітям). 

У збірнику вміщено вірші, казки, оповідання, загадки тощо. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ) 

Прилуцький, Михайло Антонович.  

Чаша : життя у віршах / Михайло Прилуцький ; [худож. оформ. О. 

Федорчук]. - Житомир : Полісся, 2014. - 256 с. : портр., фото. 

Вірші про духовну сутність оточуючого світу, одухотворену красу і силу 

природи, як найвищого Божого творіння. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Римар, Г.Ф.  

Казки моєї сім'Ї : казки і пісеньки / Галина Римар ; [іл.: В. Дунаевої, К. 

Кученко]. - Житомир : Рута, 2015. - 126, [2] с. : портр., іл. 

Збірка вміщує прозові й пісенні казки й казочки про любов до рідної 

матінки-Землі. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ6)  

Савченко, В. З.  

Заручини з Долею : вірші, поеми, переклади / Володимир Савченко ; 

[худож. оформ. та іл. М. Бутковського]. - Житомир : Рута, 2015. - 303, [1] с. : 

портр., іл. 

Доля ліричного героя письменника упродовж п'ятдесятилітнього періоду 

літературної, театральної та журналістської діяльності. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ) 

Ткаченко, Г. М.  

Лагідний смерч : поема / Григорій Ткаченко. - Житомир : Полісся, 2014. 

- 178, [2] с. : портр.  

Самобутня поема про долі селян кількох поколінь. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 



ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Шинкарук, В.Ф.  

Дідове літо : поезії, тексти пісень / Володимир Шинкарук. - Житомир : 

Полісся, 2014. - 147, [1] с. 

Поетичні рядки про потаємну глибину людських почуттів, складні 

життєві явища. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ) 

Шинкарук, В. Ф.  

Тренер / Володимир Шинкарук. - К. : Ніка-Прінт, 2011. - 128 с. : портр.  

Захоплююча розповідь про улюблену гру мільйонів – футбол, про добро 

і зло, війну і мир, про мужність і самовідданість, про любов і вірність. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ)6 

Шинкарук, В. Ф. 

Якщо ми любимо : [в 2 кн.] : вибране, роман, оповідання / Володимир 

Шинкарук. - Житомир : Полісся, 2014 - 2014. 

Кн. 1. - 312, [4] с.  

Представлені прозові твори В. Шинкарука. До збірки входять роман 

"Тренер", а також цикли ліричних та іронічних оповідань, на які завжди був 

щедрим творчий доробок письменника. 

 

 

УДК 821.161.2(477.42) 

ББК 84(4УКР-4ЖИТ) 

Шинкарук, В. Ф. 

Якщо ми любимо : Вибране. Драматичні твори, переклади / Володимир 

Шинкарук. - Житомир : Полісся, 2014 - 2014. 

Кн. 2. - 380, [4] с. 

Вперше представлені драматичні твори В. Шинкарука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наукові праці. Монографії. 

Підручники та навчальні посібники 

 

 
УДК 94(477.42) "19" 

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)6 

Історик Борис Кругляк: наукове надбання Житомирщини, України і 

світу: (Праці. Спогади. Матеріали) : [збірник] / [передм. Г. П. Мокрицького] ; 

упоряд. М. Е. Кругляк. - Житомир : Волинь, 2014. - 648 с. : портр., табл., 

фото. 

Книга присвячена науковій та публіцистичній спадщині відомого 

українського вченого-земляка Б. А. Кругляка. 

 

 

УДК 811.161.2'367.634 

ББК 81.411.1 

Весельська, Г. С. 

Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові 

кінця ХХ-початку ХХI ст. : монографія / Г. С. Весельська ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2014. - 159, [1] с. 

В монографії здійснено комплексний аналіз нових явищ і тенденцій у 

використанні найуживаніших сурядних сполучників в українській 

літературній мові кінця 20-початку 21 ст., визначено їхню власну і 

транспозиційну семантико-синтаксичні функції; обгрунтовано мовні й 

позамовні чинники функціональної динаміки сполучників сурядності 

означеного періоду. 

 

 

УДК 575(075.8) 

ББК 28.04я73 

Гриб, С. Ф.  

Збірник задач і вправ з генетики та селекції: розв'язки, відповіді, 

пояснення : навч.-метод. посібник / С. Ф. Гриб, О. Ю Андреєва ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - 

Житомир : Полісся, 2014. - 415, [1] с. : рис. 

Представлено методика та приклади розв'язування задач різних ступенів 

складності, які розкривають основні питання спадковості та мінливості 

живих організмів. 

 

 

 

 

 



УДК 316.6:316.773.4 + 159.955.4:7.046 

ББК 88.5 

Гуцол, С. Ю. 

Мифопорождение как объект психологической рефлексии : монография 

/ С. Ю. Гуцол. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 339, [1] с. 

В монографії представлені результати досліджень психологічних 

закономірностей міфопородження, зокрема, породження і трансляції 

неоміфологічних нарративів в сучасній культурі. Розкрито перспективи 

застосування методів психологічної герменевтики до проблем дослідження 

міфу як культурного і особистісного феноменів. 

 

 

УДК 373.5:81'243 

ББК 74.268.1(А/Я) 

Калініна, Л. В.  

Комплексні комп'ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної 

методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови : навч.-метод. 

посібник / Л. В. Калініна, Н. Р. Петранговська, Н. С. Щерба. - Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 161, [1] с. 

Посібник пропонує використання комплексних комп'ютерних 

лабораторних робіт з курсу "Методика викладання англійської мови" як 

засобу професійно-методичного саморозвитку студентів, що мотивуватиме 

майбутнього вчителя до творчої самостійної роботи у школі. 

 

 

УДК 159.9:004.738.5-042.72 

ББК 88.4 

Камінська, О. В.  

Психологія інтернет-залежності : монографія / Камінська О. В. - 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339, [1] с. : рис. 

Монографію присвячено інтернет-залежності молоді. В ній 

розкриваються феноменологія, структура, стадії розвитку інтернет-адикції, 

детермінанти та механізми її виникнення, описуються методики діагностики 

феномену, пропонується психокорекційна програма, спрямована на 

подолання залежності. 

 

 

УДК 159.9:62(075.8) 

ББК 88.411.9я73 

Кириченко, В. В. 

Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії : навч. 

посібник / Віктор Кириченко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. 

ун-т ім. І. Франка, Кафедра соц. та практ. психології. - Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 109, [3] с. 

Представлені узагальнення останніх досліджень у галузі психології 



праці, які стосуються проблем професійного вибору суб'єкта соціальних 

відносин та його адаптації до трудової діяльності. 

 

 

УДК 159.923 

ББК 88.37 

Климчук, В. О. 

Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології 

мотивації : монографія / В. О. Климчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

соц. та політ. психології. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 289, 

[1] с. : табл. 

У монографії представлено результати досліджень мотиваційного 

дискурсу особистості. Вибудовано проект соціальної психології мотивації. 

Автор описує структуру мотиваційного дискурсу, його кількісні і якісні 

характеристики, а також практики його конструювання. 

 

 

УДК 811.112.2'38(075.8) 

ББК 81.432.4-923 

Ковальова, Т. П. 

Фоностилістичні засоби сучасної німецької мови = Phonostilistische 

Mittel der deutschen Gegenwartssprache : навч.-метод. посібник / ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2015. - 107, [1] с. 

В посібнику розглянуто методи фонетичної стилістики (фоностилістики) 

в сучасній німецькій мові. Розглядається експресивний потенціал засобів 

звукової організації мовлення, зокрема алітерації, асонансу, 

звуконаслідування та звукосимволізму. Описано стилістичні можливості 

ритмічної організації поетичного та прозового мовлення, стилістично 

значущих параметрів метричної структури віршованого тексту. 

 

 

УДК 81'1-115 

ББК 81.002.1 

Леміш, Н. Є. 

Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах : монографія / Н. Є. 

Леміш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - Житомир : Вид-

во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 507, [1] с. : рис., табл. 

Метою монографічного дослідження є встановлення ознак, 

ідентифікація, опис і зіставлення вертеральних типів каузальності, 

каузальних комплексів і вертеральних підтипів синтаксичних концептів 

каузальності в англійській, нідерландській, іспанській, українській та 

російських мовах. 

 

 



 

УДК 51-3 

ББК 22.193 

Ляшенко, Б. М.  

Методи обчислень : навч.-метод. посібник для студ. фізико-мат. ф-ту / Б. 

М. Ляшенко, О. М. Кривонос, Т. А. Вакалюк ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2014. - 227, [1] с. : рис., табл. - (Навчаємось разом). 

Посібник містить теоретичні відомості з методів обчислень, приклади 

виконань завдань, тексти лабораторних робіт, тести для контролю знань. 

 

 

УДК 314.14:331.101.26(477) 

ББК 60.7 

Мельничук, Д. П. 

Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті 

поліпшення якості життя населення : монографія / Д. П. Мельничук ; Нац. 

акад. наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. А. Птухи, М-во 

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

2015. - 564 с. : рис., табл. 

У монографії викладено результати наукового дослідження, 

присвяченого актуальним проблемам формування та продуктивного 

використання людського капіталу. 

 

 

УДК 32(075.8) 

ББК 66.0я73  

Муляр, В. І.  

Політологія : навч. посібник / В. І. Муляр ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. держ. технол. ун-т. - 4-те вид., перероб. і допов. - Житомир : 

ЖДТУ, 2014. - 335, [1] с. 

Розглянуто такі основні поняття політичної науки, як влада, політична 

система суспільства, політичний режим, держава, політична партія та 

партійна система, політична культура, людина у якості об'єкта та суб'єкта 

політики. Проаналізоване політичне життя сучасного світу, сформульовані 

основні тенденції його розвитку. 

 

  

УДК 32(075.8) 

ББК 66.0я73  

Муляр, В. І.  

Політологія : навч.-метод. посібник / В. І. Муляр, В. Ф. Загурська-

Антонюк, Н. В. Панасюк ; [за заг. ред. В. І. Муляра] ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир : Волинь, 2015. - 154, [2] 

с. 



Посібник містить усю необхідну для студентів інформацію для освоєння 

курсу політології: програму та структуру навчальної дисципліни; тематику 

лекційних та семінарських занять; навчально-методичні матеріали для 

самостійної роботи студентів; список екзаменаційних питань та критерії 

оцінювання знань; список літератури; зразки текстових завдань, а також 

додатки. 

 

 

УДК 811.161.1(081) 

ББК 81.411.1я44  

Огієнко, І. (митр. Іларіон). 

Наша літературна мова / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., 

авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона 

(Огіенка). - К. : Наша культура і наука, 2011. - 355, [1] с. - (Видавничий 

проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". 

Серия 2, "Зарубіжні першодруки" ; Т. 9). 

Мовознавчі праці І. Огієнка про українську літературну мову. 

 

 

УДК 330.322:338.43 

ББК 65.321  

Павловська, Л. Д.  

Інвестиційне забезпечення економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств : монографія / Л. Д. Павловська, В. М. 

Ходаківський. - Житомир : Полісся, 2015. - 236 с. : рис., табл. 

Уточнено понятійний апарат проблеми дослідження, зокрема 

трактування сутності інвестицій, інвестування та ефективності інвестицій; 

удосконалено методику оцінки рівня інвестиційного забезпечення 

підприємств; встановлені найсуттєвіші фактори, які визначають рівень 

інвестування економічного розвитку сільськогосподарських підприємств та 

проблеми їх інвестиційної діяльності. Дослідження проводилось на 

прикладах сільськогосподарських підприємств Житомирської області. 

 

 

УДК 159.9:504 

ББК 88.45  

Паламарчук, О. М. 

Екологічно орієнтована підприємницька діяльність у сучасному світі: 

психологічні аспекти : монографія / О. М. Паламарчук. - Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 398, [2] с. : рис. 

Монографія присвячена висвітленню проблеми екологічно орієнтованої 

підприємницької діяльності в сучасному світі. Головну увагу зосереджено на 

аналізі психологічної сутності та структури підприємницької діяльності, 

розкритті значення екологічної орієнтації в сучасному способі життя 

підприємців. Представлено програму проектування психологічних засобів 



еколого-професійного розвитку як чинних так і майбутніх суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

 

 

УДК 159.923(076) 

ББК 88.37я7 

Ревнівцев, Б. О. 

Основи самореалізації особистості : метод. посібник / Б. О. Ревнівцев. - 

Житомир : Полісся, 2014. - 117, [3] с. : рис. - Л-ра: с. 112-116. 

Посібник для ефективного виховання і розвитку учнів пропонує метод 

самореалізації особистості, який має назву "Алгоритм успіху" і який 

пройшов успішну апробацію в спорті, бізнесі, державному управлінні. 

 

 

УДК 617.55 

ББК 54.574.6  

Русак, П.С. 

Проблема гострого живота у педіатрії : монографія / П. С. Русак. - 

Житомир : Полісся, 2015. - 167, [1] с. : рис., табл. 

У монографії розглянуто питання гострих хірургічних захворювань у 

дитячому віці. Особлива увага приділяється діагностиці та лікуванню їх за 

допомогою лапороскопічного обладнання. У ході дослідження використані 

матеріали медичних карт стаціонарних хворих дітей, які перебували на 

лікуванні в хірургічному відділенні Житомирської обласної дитячої клінічної 

лікарні в період 2001 - 2014 років. 

 

 

УДК 378.015.31:179.9 

ББК 74.58-05  

Свириденко, І. М. 

Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах 

студентів вищих навчальних закладів : монографія / І. М. Свириденко ; М-во 

освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-

во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 300 с. : рис., табл. - Л-ра: с. 183-210. - Дод.: с. 

211-300. 

У монографії представлено теоретичні засади виховання вірності в 

особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів, 

запропоновано форми, методи і засоби, що оптимізують процес виховання 

цього інтегрального утворення. 

 

 

 

УДК 632.937:595.7(075.8) 

ББК 44.686я73  

Стефановська, Т. Р.  



Технологія вирощування і використання організмів у біологічному 

захисті рослин : навч. посібник / Т. Р. Стефановська, Л. П. Кава. - Житомир : 

Рута, 2014. - 318, [2] с. : рис., табл. 

Висвітлено теоретичні основи технологій масового розведення корисних 

агентів для біологічного контролю шкідливих організмів. Дано оцінку 

сучасного стану технологій масового (промислового) розведення паразитів та 

хижаків, яких використовують у захисті рослин від шкідливих організмів. 

Розглянуто сучасні технології лабораторного та масового розведення фіто-, 

ентомо- та акарифагів (комах, кліщів та нематод) на штучних поживних 

середовищах та комахах-господарях. 

 

 

УДК 811.111(075.8) 

ББК 81.432.1-923  

Сучасні лінгвістичні студії : навч. посібник / [О. В. Гирин та ін.] ; за 

ред. А. В. Сингаївської. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 255, 

[1] с. 

Розкрито методологічні засади, ключові проблеми і найбільш значимі 

досягнення провідних наукових напрямів сучасної науки про мову. 

 

 

УДК 373.2:37.064.1(075.8) 

ББК 74.100я73 + 74.105я73 

Тарнавська, Н. П.  

Теорія та методика співпраці дошкільного навчального закладу з 

родинами : навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. 

Тарнавська ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2014. - 227, [1] с. : табл. 

У навчально-методичному посібнику висвітлюється специфіка 

організації співпраці дошкільного навчального закладу з родинами. 

 

 

УДК 657.6:658.15(075) 

ББК 65.052.232я73 

Цал-Цалко, Ю. С.  

Управлінський облік : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю. С. Цал-

Цалко, Ю. Ю. Мороз, Н. І. Цегельник. - Житомир : Рута, 2015. - 632 с. : рис., 

табл. 

Розкривається матеріал з теорії і практики управлінського обліку на 

підприємстві. Розглянуті методологічні й організаційні засади формування 

інформаційних ресурсів для прийняття управлінських рішень щодо 

діяльності підприємства. 

 

 

УДК 657:336(03) 



ББК 65.052я2 

Чижевська, Л. В. 

Словник економічних термінів: бухгалтерський облік, фінанси / Л. В. 

Чижевська, А. Ю. Масловська ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. 

технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 196 с. 

Словник містить основні поняття бухгалтерського обліку та фінансів, до 

кожного з них наведено визначення сутності. 

 

    

Засоби масової інформації 

 
 

УДК 94(477.42)"1941/1943" + 32(477.42) 

ББК 63.3(4УКР-4ЖИТ)624 + 66.0(4УКР-4ЖИТ) 

Московія перед судом історії : (Житомирська преса періоду німецької 

окупації та інші правдиві джерела про сутність Росії) / [ред. Георгій 

Мокрицький]. - Житомир : Волинь, 2015. - 63[1] с. 

У книзі на основі української преси часів німецько-нацистської окупації, 

яка виходила на Житомирщині у 1941 - 1943 рр., розкривається сутність 

радянської влади, більшовизму і російського імперського шовінізму. Автор 

наголошує, що тільки пізнавши усю сутність цієї держави-агресорки, можна 

протистояти її експансії і у наш складний час російсько-української війни. 
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