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Загальні питання 
 
Жінки і чоловіки Житомирщини: стат. зб. / Держ. служба статистики 

України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл., Проект "Гендерне 

бюджетування в Україні", М-во фінансів України ; [за ред. І. Сугак ; відп. за 

вип. І. Шапарчук]. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2019. - 

178, [2] с. 

У збірнику вміщено дані державної статистичної та адміністративної 

звітності, матеріали вибіркових обстежень та переписів. 

 

Калашніков О. П. Вогнем та залізом: 26 артилер. бригада ім. генерала-

хорунжого Р. Дашкевича у рос.-укр. війні 2014-2015 рр. / Олег Калашніков, 

Михайло Жирохов. - Житомир ; Бердичів : Полісся, 2019. – 287с. 

Висвітлена участь 26-ої артилерійської бригади [з м. Бердичів] у стриманні 

російської агресії на південних рубежах країни (кримський напрямок) та 

жорстоких боях на сході України - з незаконними озброєними формуваннями 

колабораціоністів і з регулярними військовими підрозділами Російської 

Федерації. 

 
Коломієць Р. Г. Олег Ольжич / Ростислав Коломієць ; [худож.-оформл. Є. 

В. Вдовиченко]. - Харків : Час читати, 2021. - 123, [5] с. 

Про Олега Ольжича - видатного археолога із європейським ім’ям, який 

володів дев’ятьма мовами, а його дослідження не втратили сенсу і понині. 

Видатний поет — він сказав нове слово в українській літературі. Видатний діяч 

Організації українських націоналістів — він був дійовою особою в побудові 

української держави в умовах нацистської окупації території України. 

 
Махорін Г. Л. Плеяда славетних жінок Житомирського краю: портрети 

на тлі епохи / Геннадій Махорін, Сергій Собчук. - Житомир : О. О. Євенок, 

2020. – 131с. іл. 

Розповідається про активних учасниць національно-визвольної боротьби за 

здобуття незалежності України, а також про видатних представниць наукової 

сфери, літератури і мистецтва, чиє життя пов'язане з Житомирщиною. 

 

Поштові конверти Житомирщини, 1959-1991: на допомогу колекціонеру / 

Житомир. облдержадмін., Житомир. облрада ; [упоряд. Ващенко Б. Ф.]. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 101, [3] с. 

Видання стане в допомозі колекціонерам (філателістам), які збирають 

поштові художні маркіровані конверти СРСР (1959-1991), присвячені 

житомирській тематиці. 

 

 

 

 



Історія краю 
 
Баранівський В. Ф. Василь Баранівський. Життя і діяльність : спогади / 

В. Ф. Баранівський. - Київ : Український пріоритет, 2021. - 271 с. 

У книзі на фоні історичного становлення та розвитку древлянської, руської, 

поліської людності висвітлюється загальна історія одного із древніх 

українських родів – Баранівських (Барановських), корені якого, тяглість буття 

та історія загалом, окреслені означеними вище демографічними та культурно-

історичними ореолами.  Значна частина Родоводу присвячена автобіографічним 

спогадам та життєвим роздумам автора та головного героя праці – Василя 

Баранівського, відомого вченого, доктора філософських наук, професора, 

академіка, полковника у відставці, громадського діяча. 

 
Білобровець О. М. Поляки в Україні: суспільство, політика, культура. 

1914-1918 рр. / Ольга Білобровець ; [наук. ред. Терещенко Ю. І.]. - Житомир : 

Рута, 2018. - 505, [3] с. 

Представлено комплексне дослідження польського населення у 

Наддніпрянській Україні [зокрема на Житомирщині] і його суспільно-політичні 

трансформації в роки Першої світової війни. Охарактеризовано суспільно-

політичний розвиток поляків, розкрито сутність спільних підходів і 

розбіжностей польських політичних сил і настроїв населення до вирішення 

нагальних питань суспільного життя і реалізацію національних завдань в ході 

війни та революцій 1917 р. 

 

Головчанський Ю. М. Горбулів і горбулівці: іст.-краєзнав. нариси : від 

витоків до сьогодення / Юрій Головчанський, Ольга Денисюк ; [за ред. Я. 

Довгана]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. - 735, [1] с. : фот., іл. 

Автори дають можливість читачам здійснити захопливу мандрівку в 

історичне минуле села: від його витоків з найдавніших часів до сьогодення, 

посягнути переломлення через призму села різнобарвних суспільно-політичних 

процесів в Україні в ХVI-ХХІ ст., вникнути в перипетії сільського життя в добу 

панування Польщі та під Російською короною, відчути самобутність Горбулева 

в період соціалістичного експерименту. 

 

Марищенко Я. С. Левків: довіку не забути / Ярослав Марищенко. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 91, [1] с. : іл., фот. 

Подаючи біографічні довідки про Героїв, та спогади побратимів, автор 

сподівається, що люди вічно пам'ятатимуть своїх славетних земляків. 

 
Молодико В. В. Місто з глибини віків: кн. іст.-краєзнав. розвідок у минуле 

Радомишля / Володимир Молодико ; [худож.-оформ.: Юрій і  Олесь Молодики]. 

- Житомир : О. О. Євенок : Бук-Друк, 2019. - 415, [1] с. : іл., фот. 

Розповідається про минуле стародавнього українського міста Радомишля, 

знаного ще з праслов'янських часів під назвою Мичеськ (Мик-город). Автор 

висвітлює відомі та невідомі широкому загалові сторінки минувшини, оповідає 

про звісних краян, поєднуючи у своїх розповідях легенди й архівні матеріали, 



перекази і свідчення очевидців. 

 

Теленько Б. П. Соловецький мартиролог Полісся (На основі секретних 

архівів ФСБ Росії, узагальнених по Житомирській, Київській та Чернігівській 

областях) / Богдан Теленько. - Львів : Каменяр, 2020. - 703, [1] с. : іл. 

"Соловецький мартиролог Полісся" - літературно-документальне 

дослідження з символічної авторської серії "Соловецький мартиролог України", 

в якому подаються відомості про жертви репресивної депортації 

комуністичним режимом на будови Біломорсько-Балтійського каналу вихідців з 

українського Полісся - сучасних Житомирської,Київської та Чернігівської 

областей загалом у 1933-1935роках. 

 

Фізкультура і спорт 

 
   Новофастовський Л. М. Панорама шахової Житомирщини / Л. 

М.Новофастовський ; [відп. ред. та авт. післямови Трохимишин С.] ; Житомир. 

облдержадмін., Житомир. облрада. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 331, [1] с. : 

іл. 

 Книга призначена для широкого кола читачів, буде цікава тренерам, гравцям, 

історикам, спортивним менеджерам, шахістам, ентузіастам шахової гри, 

працівникам спортивної статистики. 

 

Матеріали та тези конференцій 
 

Монографії 
 

Збірник матеріалів наукових конференцій, прсвячений 150-річчю від дня 

народження Лесі Українки і 170-річчю від дня народження Олени Пчілки 

"Утвердження української національної ідеї у творчості і громадсько-

політичній діяльності Лесі Українки, Олени Пчілки, Олега Ольжича та 

інших видатних особистостей сучасності на теренах Волині-Полісся", 2021] 

/ Нац. спілка краєзнавців України, Новоград-Волин. міськрада, Упр. освіти і 

науки Новоград-Волин. міськради, Новоград-Волин. музей родини Косачів ; 

[відп. ред. і упоряд. В. В. Вітренко ; редкол.: Боронь О. В. та ін.]. - Житомир : 

Євенок О. О. 

Кн. 1 / [Л. А. Антошевська та ін. ; авт. передм. В. В. Вітренко]. - 793, [3] с. 

В збірнику представлені краєзнавчі статті, які висвітлюють нові сторінки 

життя, громадсько-політичної,культурної діяльності і творчості Лесі 

Українки,Олени Пчілки, інших членів родини Косачів, дають уявлення про 

стосунки родини із відомими діячами культури - Михайлом Драгомановим, 

Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким, а також розповідають про Олега 

Ольжича, Петра Чечета-Волиняка та інших видатних особистостей Волині-

Полісся, які стали гордістю регіону. 

 

 



Збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції 

"Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх 
вирішення", 22-23 квітня 2021 року / М-во освіти і науки України, Поліс. нац. 

ун-т, Упр. екології та природ. ресурсів Житомир. ОДА, Ін-т агроекології і 

природокористування НААН України ; [редкол.: Романчук Л. Д. та ін.]. - 

Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2021. - 212 с. : рис., табл. 

Містить матеріали досліджень, пов'язані із забрудненням радіонуклідами 

ґрунту і води, розкриває актуальні проблеми зайнятості сільського населення на 

радіоактивних забруднених територіях, висвітлює проблеми захворюваності в 

регіонах, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, визначає перспективи 

подолання наслідків катастрофи [зокрема в Житомирській області]. 

 

Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

"Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети", 26 травня 2021 р. 

/ [Е. Л. Бондаренко та ін. ; редкол.: О. А. Опалов (голова) та ін.] ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. облдержадмін., Поліс. нац. ун-т, Uniwersytet Papieski 

Jana Pawla II w Krakowie. - Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2021. - 90 с. : рис., табл. 

В збірнику надаються матеріали 3 міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції щодо досвіду розвитку туризму в Україні та на Житомирщині. 

 

   Щерба Н. С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до 

реалізації практикоорієнтованого навчання учнів з особливими освітніми 

потребами: монографія / Н. С. Щерба ; М-во освіти і науки України, Житомир. 

держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2021. - 439, [1] с. : 

табл., рис. 

Проаналізовано термінологічний апарат, обґрунтовано методологічні засади, 

концепцію, модель підготовки учителів іноземної мови до 

практикоорієнтованого навчання учнів з особливими освітніми потребами, 

запропоновано зміст, методи, форми та засоби цієї підготовки на прикладі 

навчання старшокласників з дитячим церебральним паралічем. 

 

Образотворче мистецтво 
 

   Кондратюк В. 40 років ЖООНСХУ, 1979-2019 / В. Кондратюк ; Житомир. 

обл. держ. адмін., Житомир. облрада. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 73 с. 

Видання переважно розраховано на працівників образотворчих музеїв, 

художніх галерей, мистецтвознавців, бібліотек, спеціальних художніх 

навчальних закладів, художників - усіх, хто цікавиться станом сучасного 

національного образотворчого мистецтва України і Житомирщини зокрема. 

 

Твори письменників-земляків 
 

Васильчук В. Б. Дванадцять казок : [казки] / Віктор Васильчук ; [худож. С. 

Радчук]. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 47, [1] с. : іл. 

   Книга привабить прозорими й образними казковими розповідями про квіти, 

дерева, комах і тварин, котрі вміють говорити, усміхаються, радіють, сумують 



і... бешкетують. 

 
Губар І. С. Дивовижні пригоди смаколиків: казка для дітей мол. та серед. 

шк. віку / Ірина Губар ; [іл. О. Овчиннікової, М. Рязанової]. - Житомир : О. О. 

Євенок, 2020. - 92 с. : іл. 

Придбавши смачнющий улюблений смаколик, можна отримати неймовірну, 

захоплюючу подорож із небезпечними та вражаючими пригодами. Гостинно 

зустрінуть каравайлендці, морозяники вразять розумом та чудернацькими 

винаходами, допоможуть у біді бізешки, трішки розсердить і налякає злий 

Зефіріус із країни Маршмелоу. 

 

Губар І. С. Це трапилося у Житомирі: [казка для мол. шк. віку] / Ірина 

Губар ; [іл. І. Губар]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 31, [1] с. : іл. 

Представлено казку, героями якої є тварини і птахи, а дія відбувається в м. 

Житомир. 

 
Гудзь Л. Приходь до мене, вишне! / Леся Гудзь. - Житомир : О. О. Євенок, 

2019. - 102, [2] с. 

Поетичний світ Лесі Гудзь такий мелодійний і різнобарвний, як квітучий 

п'янкий липень, такий життєдайний, як вранішня полунична свіжість, 

загадковий, як таємниче вечірнє небо. Романтичний сплеск чутливої і тонкої 

душі поетеси відчувається у кожному вірші, бо вони - про життя у всіх його 

вимірах і цінностях, про одвічні мрії людські і прагнення жити у щасті, радості, 

любові. 

 

Жалюк В. С. Дощ. Дорогою омріяний щоденник: проекція поезії / Вадим 

Жалюк. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 60, [3] с. 

Замальовки автора про подорожі останнього десятиліття Україною: до 

державного перевороту на Сході та країна у стані збройного конфлікту, 

проекції літературних фестивалів, власне, літературний процес останнього 

десятиріччя як культурологічна витинанка України. 

 

Журавська Л. Г. Максим Рильський. Як вічність - молодий: вид. 

присвяч. 125-річчю від дня народж. поета / Людмила Журавська ; [худож.-

оформ.: І. Шутурма] ; Житомир. обл. краєзн. музей. - Львів : Апріорі, 2020. - 

125, [3] с. : іл., фот. 

Книга знайомить читачів з життям і творчістю славетного земляка, 

українського поета-класика Максима Рильського. Видання проілюстроване 

фотодокументами, подаються матеріали про музеї поета в Романівці, на 

Житомирщині та в Голосієво, в Києві. 

 

Зіновчук М. М. 3700000000 парсек від дому; Космічний метрополітен : 

фантаст.-пригод. повісті у семи кн. : кн. четверта і п'ята / Микола Зіновчук ; 

худож. Дубінін Ю. О. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 419, [1] с. : іл. 

Автор намагається задовольнити підвищений інтерес теперішнього читача до 

незвичайного, досі незнаного, почасти неймовірного. Проте домінуючою 

складовою є намагання зазирнути (бодай на крилах фантастики) в незвідані  



глибини Всесвіту. 

 
Калина О. Загублений в світах / Ольга Калина. - Житомир : О. О. Євенок, 

2020. - 163, [1] с. : 

Представлено поезії, присвячені загиблому учаснику АТО (ООС) воїну-

герою Василю Малянівському, подіям російсько-української війни. 

 

Коваль Л. В. Веселі шахи: [для мол. вік. групи] / Людмила Коваль. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 23, [1] с. : іл. 

Представлено вірші для дітей про гру в шахи. 

 

Коваль Л. П. Осінь в літо завітала: [для мол. вік. групи] /Людмила Коваль ; 

[худож.: Коваль В.]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 33, [3] с. : іл. 

    Представлено вірші для дітей на різну тематику. 

 

Крикливець Л. С. В гармонії з сонцем: поезія / Людмила Крикливець ; 

[худож. Є. Крикливець]. - Житомир : Рута, 2020. - 95, [1], [4] л. іл. с. 

Збірка поезій нашої землячки Людмили Крикливець «В гармонії з Сонцем» 

запрошує осмислити красу і складність навколишнього світу. 

 
Кримська І. На перехресті долі та Ірші: поезії 1986-2020 / Ірина Кримська. 

- Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 145, [2] с. 

Представлено різноманітну за мотивами та жанрами поезію. 

 

Кухарчук П. М. Aгапе: [проза] / Петро Кухарчук ; [літ. ред. С. Окорокова]. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 89, [2] с. : іл. 

Вміщено оповідання інтимно-ліричного характеру. 

 

Ладо О. Мова душі: [проза укр. та англ. мовами] / Ладо Орій ; [пер. з англ.: 

Н. Андрєєва, О. Насекін ; літ. ред. В. В. Білобровець]. - Житомир : О. О. Євенок, 

2019. - 97, [3] с. : іл., фот. 

Автор висвітлює сприйняття та пізнавання об'єктивної дійсності, намагається 

зрозуміти емоційний стан сьогодення, можливо, інтелектуальної ідентифікації 

особистих почуттів з почуттями іншої людини, надання її діям суб'єктивної 

оцінки поетичними рядками. 

 

Майданович Т. В. Небо над Україною: поезії / Тетяна Майданович. - Нове 

вид. - Київ : Дніпро, 2017. - 93, [3] с. : фот. 

Авторка висвітлює те, що нині особливо цінують наші сучасники: 

життєдайний жертовний патріотизм, героїзм українських воїнів, самовіддану 

любов дітей до їхніх батьків, тривоги і радощі закоханих, оновлення світогляду 

і красу буття. 

 

Марищенко Я. С. Доба нескорених: поступ нації: докум.-худож. проза про 

війну / Ярослав Марищенко ; [літ. ред. Г. Цимбалюк]. - Житомир : О. О. 

Євенок, 2019. - 226, [2], [8] л. іл. с. : фот. 

  Містить свідчення безпосередніх учасників як доленосних для нашої країни 



подій Східної війни, так і радянського минулого. Ті голоси є правдивим 

документом нашого буремного часу і саме вони не дадуть принизити і забути 

подвиг наших воїнів, які виявили світові дива героїзму, до останнього свого 

подиху залишаючись вірними присязі. 

 

Матвієнко В. П. З погляду на світ / Володимир Матвієнко. - Київ : Наук. 

думка, 2020. - 34, [2] с. - 

Започаткована В. П. Матвієнком серія "Терен земного життя" об'єднує 

видання, які присвячені актуальним проблемам України у контексті світової 

спільноти. У брошурі "З погляду на світ" автор стверджує, що будь-яке 

втручання в природу функціонування Всесвіту може призвести до незворотних 

наслідків. Велику увагу приділено стосункам України і Росії, зазначається, що 

путінський режим загарбницькими діями, як і гітлерівська Німеччина, 

захоплює території суверенних держав - України, Грузії, Молдови, Сирії. 

 

Матвієнко В. П. Ознаки єпохи (зі шпальт "Літературної України"): 
[вибр. публіцистика] / Володимир Матвієнко ; [упоряд. М. Ткачук]. - Київ : Літ. 

Україна ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2020. - 87, [1] с. 

 Зроблено спробу показати агресивну сутність керівництва Російської 

Федерації за часів президентства Володимира Путіна, перші кроки якого 

супроводжувалися твердженням про те, що Росія у війні 1941-1945 років могла 

перемогти й без України. Його зухвалість не відповідає реаліям. 

 

Марцун В. Д. Борис: повість / Володимир Марцун ; [голов. ред. Г. 

Мокрицький ; худож.: К. Дацун, В. Клапішевський]. - Житомир : Волинь, 2021. 

- 277, [2] с. : іл., портр. 

Автор повертає нас у далекі роки Другої світової війни. Це жива розповідь 

про подвиг жителів с. Троянів, що на Житомирщині, які, ризикуючи життям, 

рятували важко пораненого радянського пілота. Друга частина повісті - важкі 

дороги війни, які пройшов головний герой Борис Михальов. 

 

Мошковська Т. А. Смак життя: вірші, проза / Тетяна Мошковська. - 

Житомир : Полісся, 2021. - 64, [2] с. : іл., портр. 

Читач занурюється у внутрішній світ молодої поетки, пірнає у глибочінь її 

творчої думки і виринає з упевненістю, що світ безмежний, потрібно лише 

повірити в його красу. 

 

Озарянин О. Невблаганні : [поезія] / Олег Озарянин ; [передм.: М. 

Жайворон ; фото авт.: Г. Кривошеєв]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 126, [2] 

с. : портр. 

  Засадничою думкою книги є осмислення сьогодення крізь призму 

поетичного сприйняття автора, який торкається одвічних питань людських доль 

в хитросплетіннях буремних часів. 

 

Остапенко Б. В. Соняшник: вибране / Борис Остапенко. - Житомир : О. О. 

Євенок, 2021. - 397, [3] с. 

  Вміщено поезії інтимного, пейзажного, патріотичного звучання, пісні, 



оповідання, роздуми, спогади. 

 
Пасічник М. П. Святослов від Михайла Пасічника / Михайло Пасічник ; 

[ред. О. Лук'янюк]. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 382, [2] с. 

Вміщено 365 святошно-календарних віршів - сплав релігійних мотивів, 

народних вірувань і звичаїв, погодних прикмет і прогнозів. 

 

Пономаренко М. А. Майбутній господар дому: казкова повість / Марія 

Пономаренко. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 54, [2] с. : іл. 

Нова повість написана для юних читайликів. Прототип гусака Дані - Цезар і 

справді існує в родині одного з сіл Новоград-Волинського району. Як він став 

господарем двору? Це - уява та фантазія автора. 

 

Сейко І. Л. Будемо жити! Я - Скіп...: новели / Ігор Сейко ; [худож.: В. 

Перевальський, І. Школьницький ; авт. передм. Г. Васянович]. - Житомир : 

Поліccя, 2021. - 76, [4] с. : іл. 

У нехитрих за своїм сюжетом оповідях лаконічно і, здавалося б, просто 

змальовано нелегке життя українського Солдата, який став на захист Вітчизни, 

коли виникла загроза її цілісності. У кожній розповіді проглядається 

незламність, стійкість духу Воїна, за плечима якого - рідна земля і відступати 

нікуди. 

 

Сльота І. М. Як я піснею став: поезія / Іван Сльота ; [авт. передм. Білоус П. 

В.]. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 291, [1] с. 

Адресується усім, хто шанує мистецтво рідного краю, народну пісню і 

високу поезію, а ще зацікавить тих, хто хоче дізнатися головну таємницю 

поета. 

 

Сташук В. Ф. Тече вода каламутна, або На босу ногу чоботи не жмуть: 

роман у новелах / Василь Сташук. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 174, [2] с. : 

іл. 

Хто ми такі? Чому совість і честь стали розмінною монетою? Над цими 

питаннями роздумує у своєму новому романі лауреат Всеукраїнської премії 

імені І.Огієнка  письменник Василь Сташук. 

 

У рідному краї і серце співає: пісні та вірші / авт.-упоряд. Петро Скиба. - 

Рівне : Волинські обереги, 2021. - 383, [1] с. 

Запрошує читачів у літературно-краєзнавчу подорож по Ємільчинщині і 

спрямована на те, щоб від знайомства з літературним процесом і творами поетів 

Ємільчинщини у душі читачів розгорілася іскрина тепла і любові до своєї малої 

батьківщини, щоб люди внесли свою частку в розквіт рідного краю і молоду 

незалежну державу Україну. 

 

Хмелівський В. Й. Лагідний граніт: роман, повість у новелах, 

публіцистика, громадянська  лірика / Валерій Хмелівський ; [худож.-іл.: І. 

Августинська]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 159, [1] с. : іл. 

   Залишатися Людиною незалежно від обставин - життєве кредо героїв роману 



"Гість". Зникають держави, змінюються суспільні цінності та ідеології, але 

завжди зостається генетична пам'ять коріння роду, відчуття належності до 

власної нації. Подорож українськими дорогами Оноре де Бальзака та Евеліни 

Ганської автор пропонує пережити читачам разом з героями повісті 

"Парижанка Кася". Любов до Батьківщини, до свого народу і власної мови - 

одвічне людське і світле у справжньому громадянинові письменник розкриває з 

притаманним йому оптимізмом у неординарній формі в новелі "Безбашенні". 

 
Цимбалюк Г. М. Час обріже: проза / Григорій Цимбалюк. - Житомир : О. О. 

Євенок, 2019. - 233, [3] с. : портр. 

Письмо Г. Цимбалюка психологічне, філософське, медитативне. 

Відчувається, що кожне слово автор виносив у собі, вистраждав, виболів. Це 

проза сувора, міцної закваски, без будь-якої сентиментальності чи надмірної 

гіперболізації, хоча є в ній своя виражена артистичність і еластичність, 

поетичність і лагідність чуттєвої ноти. 

 

Шевчук В. О. Стежка в траві. Житомирська сага : у 2 т /Валерій Шевчук ; 

[ред. рада: В. Шевчук та ін. ; вступ. ст. та прим. Р. Корогодського ; худож.-іл. О. 

Лисенко]. - Київ : Майстер кн., 2020. - (Українська література ХХ століття / 

[худож. оформ.: І. Гаврилюк, Н. Михайліченко]). 

Т. 1. - 477, [3] с. 

Багатоплановий епічний твір змальовує химерне переплетіння доль різних 

прошарків населення Житомира 50-60 років - понівеченої української 

інтелігенції, робітничо-службового середовища, а також колоритного люмпену. 

В центрі уваги художника філософське осмислення психологічних колізій, що 

приводять героїв роману до напружених шукань своєї стежки для втечі від 

самотності. 

Т. 2. - 492,[4] с. 

До цієї книжки увійшли третя та четверта частини філософсько-

інтелектуального роману Валерія Шевчука "Стежка в траві", що рельєфно 

вимальовує найістотніші проблеми духовної кризи XX століття. 

 

Юрченко Є. В. Візії дощу: [поезії] / Євгенія Юрченко. - Житомир : О. О. 

Євенок, 2020. - 108, [4] с. : портр. 

Збірка промовляє до нас мінливою природою поезії: літнім шепотом ранкової 

мжички, осінніми буревіями з лихою грозою, холодними весняними зливами, 

неочікуваними краплями дощу в ясний день. Крізь візії дощу авторка споглядає 

минуле і сучасне, внутрішній світ та навколишню дійсність і запрошує читача в 

подорож почуттями, на яку наважаться хіба що бентежні і сміливі 

 

Місцеві видання 
 

Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць / Ін-т психології ім. Г. 

С. Костюка НАПН України. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 

Т. 11 : Психологічна герменевтика, вип. 13 / [голов. ред. С. Д. Максименко ; 

редкол.: Моляко В. О. та ін.]. -  2021. - 135 с. : 



У матеріалах збірника висвітлено проблеми розвитку, формування, 

соціалізації, психічного здоров'я особистості тощо. 

 

Електричні машини: навч. посіб. / [Ю. П. Гончаренко та ін.] ; М-во освіти і 

науки України, Поліськ. нац. ун-т. - Житомир : Поліськ. нац. ун-т, 2021. - 327, 

[1] с. : іл. 

У навчальному посібнику розглянуто трансформатори, електричні машини 

постійного та змінного струму. Описано будову пристроїв, їх призначення та 

принцип роботи, основні характеристики та особливості застосування. 

Наведено приклади розрахунку у відповідності до програми дисципліни 

"Електричні машини". 

 

Метрологія, вимірювання, прилади: навч. посіб. / І. Ю. Черепанська [та 

ін.]. ; М-во освіти і науки України, Поліськ. нац. ун-т. - Житомир : Поліськ. нац. 

ун-т, 2021. - 155, [1] с. : 

В навчальному посібнику описано всі види похибок, що виникають при 

вимірюваннях фізичних величин, методи їх зменшення та усунення, сучасні 

засоби вимірювання, в тому числі інтелектуальні. 

 

Механіко-технологічні основи конверсії рослинної біомаси в синтез-газ: 

монографія / Н. М. Цивенкова та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - Київ ; Житомир : Поліськ. нац. ун-т, 2021. - 

291, [1] с. 

У монографії наведено механіко-технологічне обгрунтування газифікаційних 

систем для виробництва синтез-газу з рослинної сировини. Наведено аналіз 

сировинної бази для виробництва синтез-газу. 

 

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації 
складних інформаційних систем: зб. наук. пр. / М-во оборони України, 

Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова ; [редкол.: Фриз С. П. (голов. ред.) та 

ін.]. - Житомир : ЖВІ, 2008. 

Вип. 18 / [Р. О. Авсієвич  та ін.]. -  2020. - 135, [1] с. : рис., табл. - 

У виданні публікуються виключно нові наукові та практичні досягнення в 

розробці систем озброєння та військової техніки, перспектив їх розвитку; 

проблеми, новітні знання та отримані результати фундаментальних, наукових і 

прикладних досліджень в галузях авіаційної і ракетно-космічної техніки, 

електротехніки, радіотехніки та телекомунікацій, інформаційної, 

обчислювальної техніки та автоматизації, енергетики, будівництва Збройних 

Сил України, радіоелектронної боротьби, озброєння та військової техніки, що 

не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за 

кордоном. 

 

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації 

складних інформаційних систем: зб. наук. пр. / М-во оборони України, 

Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова ; [редкол.: Фриз С. П. (голов. ред.) та 

ін.]. - Житомир : ЖВІ, 2008 . 

Вип. 19 / [О. С. Бойченко та ін.]. -  2020. - 64, [2] с. : 



У виданні публікуються виключно нові наукові та практичні досягнення в 

розробці систем озброєння та військової техніки, перспектив їх розвитку; 

проблеми, новітні знання та отримані результати фундаментальних, наукових і 

прикладних досліджень в галузях авіаційної і ракетно-космічної техніки, 

електротехніки, радіотехніки та телекомунікацій, інформаційної, 

обчислювальної техніки та автоматизації, енергетики, будівництва Збройних 

Сил України, радіоелектронної боротьби, озброєння та військової техніки, що 

не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за 

кордоном. 

 

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації 

складних інформаційних систем: зб. наук. пр. / М-во оборони України, 

Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова ; [редкол.: Фриз С. П. (голов. ред.) та 

ін.]. - Житомир : ЖВІ, 2008. 

Вип. 20 / [Н. А. Бедрій та ін.]. -  2021. - 102, [2] с. : 

У виданні публікуються виключно нові наукові та практичні досягнення в 

розробці систем озброєння та військової техніки, перспектив їх розвитку; 

проблеми, новітні знання та отримані результати фундаментальних, наукових і 

прикладних досліджень в галузях авіаційної і ракетно-космічної техніки, 

електротехніки, радіотехніки та телекомунікацій, інформаційної, 

обчислювальної техніки та автоматизації, енергетики, будівництва Збройних 

Сил України, радіоелектронної боротьби, озброєння та військової техніки, що 

не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за 

кордоном. 

 

   Пустовий О. М. Історія та деякі технічні підвалини розвитку 
відеотехнологій / О. М. Пустовий, І. В. Степура. - Житомир : ЖДУ ім. І. 

Франка, 2021. - 139, [1] с. : 

В даній роботі висвітлюється проблематика засобів відображення в 

телевізійній та комп'ютерній техніці. В книзі прослідковуються зв'язки 

відеотехнологій з інженерно-психологічними та ергономічними 

дослідженнями,тренажерною технікою. 

 

Ревнівцев Б.О. Технології управління в підготовці спортсменів високого 
класу / Борис Ревнівцев. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 153, [3] с. : 

Книга кардинально змінить уявлення про процес підготовки спортсменів до 

змагань. Сутність технологій полягає в максимальному застосуванні і розвитку 

свідомого ставлення тренера і спортсмена до процесу підготовки до змагань, а 

також формуванні таких типів мислення як аналітичне, стратегічне, системне й 

творче, без розвитку яких неможливо готувати елітних спортсменів. При 

постійному використанні цієї технології на практиці в мозку людини 

відбувається утворення нових нейронних мереж, які сприяють виходу на новий 

рівень її можливостей і досягненню більш вагомих результатів. 
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