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Історія краю 
 

 Батанов О. А. Фотоспогади / Олександр Батанов. - Житомир : 

НОВОград, 2021. – 179с. 

 У книзі подані спогади автора про деякі події в його житті, про складне, а 

іноді й трагічне, що довелося перенести його рідним і близьким, про 

знайомства і незабутні зустрічі з відомими і героїчними постатями України, про 

людей складної долі рідного села Зорокова. 

 

 Колесник Г. М. Любтов. Спроба оживити минуле...: спогади про село, 

котрого вже немає на Землі / Г. М. Колесник, В. П. Колесник ; рис. та сх. авт.; 

комп'ютер. набір Г. М. Колесник. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2020. - 

231с. 

 В книзі розповідається про село Любтов, котре лишилося тільки в 

спогадах старожилів: про його розташування та вигляд, планування садиб та 

будівель, побут його жителів; представлений любтовський фольклор, подані 

візерунки любтовських вишивок, наведені зразки місцевої говірки. Любтовські 

бувальщини та спогади дають уявлення про тогочасне життя села. 

 

 Мартинюк М. В. Життя: трагічне... героїчне... (Голокост очима 

очевидця) / Мілада Мартинюк. - Бердичев : Мельник М. В., 2021. - 28 с. 

 Опубліковані спогади очевидця Голокосту бердичівлянина Михайла 

Ароновича Вайншельбойма є унікальним цінним матеріалом, що знайомить нас 

з однією з найтрагічніших сторінок в  історії міста Бердичева і країни в цілому - 

геноцидом єврейського народу в роки Другої Світової війні. 

 

 

Релігійне життя 
 

 Канчура В. Любарський Домініканський костьол / Віктор Канчура. - 

Любар : [Б. в.], [2022?]. - 56 с. : іл., фот. 

 У книзі розповідається про історію заснування Домініканського костьолу 

у Любарі. 

 

 

Матеріали та тези конференцій. Монографії. Підручники. 
 

 Ентомоанфологія: навч. посіб. / О. В. Гурманчук [та ін.]. - Житомир : 

Поліськ. нац. ун-т, 2021. - 155с. : кольор. іл. 

 У навчальному посібнику узагальнено дані видового складу, біології, 

екології, ареалу поширення комах-запилювачів, від яких значною мірою 

залежить урожайність ентомофільних видів рослин. 

 

 Інтермарум: історія, політика, культура = Intermarum: historia, polityka, 

kultura : наук. період. вид. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т 

ім. І. Франка, Мемор. центр Голокосту "Бабин Яр" ; [редкол.: М. Кругляк 



(голова) та ін.]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 

 Вип. 9. - 2021. - 256 с. 

 Видання містить статті та матеріали Міжнародної наукової конференції 

"Історична політика та історична пам'ять: Україна та країни ЦСЄ" (до 30-річчя 

проголошення державної незалежності України). 

 

 Інтермарум: історія, політика, культура = Intermarum: historia, polityka, 

kultura / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; 

[редкол.: Кругляк М. (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 

 Вип. 10. - 2022. - 160 с. 

 У науковому журналі представлено розвідки, пов'язані з питаннями 

української історії. 

 

 "Пам'ять нетлінна: Голокост на теренах нашого краю", науково-

краєзнавча конференція (2021 ; Бердичів). 

 Матеріали міжнародної науково-краєзнавчої конференції "Пам'ять 

нетлінна: Голокост на теренах нашого краю" приуроченої до 80-річчя пам'яті 

про безневинно знищене нацистами єврейське та ромське населення, 13-14 

вересня 2021 р. : наук. зб. "Велика Волинь" / [П. М. Бабущак та ін. ; упоряд. 

П. С. Скавронський ; ред. рада: С. В. Бурмістр та ін.] ; Нац. спілка краєзнав. 

України, Укр. центр вивчення історії Голокосту (Київ), Фонд Меморіал убитим 

євреям Європи (Берлін), Житомир. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - 

Бердичів : Мельник М. В., 2021. - 362 с. : іл., фот. 

 У збірнику вміщено статті і повідомлення учасників Міжнародної 

науково-краєзнавчої конференції, приуроченої до 80-річчя пам'яті про 

безневинно знищене нацистами єврейське та ромське населення. 

 

 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. 21 / Авсієвич Р. О. [та ін.]. - 2021. - 72 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. 

 

 Технології штучного інтелекту: навч. посіб. / А. І. Жученко [та ін.] ; М-

во освіти і науки України, Поліськ. нац. ун-т. - Житомир : Поліськ. нац. ун-т, 

2021. - 270с. : рис., іл. 

 У підручнику висвітлено сучасні напрями розвитку штучного інтелекту 

та машинного зору, наведено елементарний базис та постійний апарат систем 



штучного інтелекту. 

 

 

Театр 
 

 Врублевський В. М. Твори / Василь Врублевський. - Житомир: [б. в.], 

2015 - 2022. 

 Т. 6: Ролі і долі : житомирські театральні хроніки, кн. 1: Мельпомена на 

Пушкінській. - 2022. - 400 с. 

 У шостому томі творів Василя Врублевського описано театральні сезони 

Житомирського театру періоду 1944-1956 рр. 

 

 Врублевський В. М.Твори / Василь Врублевський. - Житомир: [б. в.], 

2015 - 2022. 

 Т. 7: Ролі і долі : житомирські театральні хроніки, кн. 1: Мельпомена на 

Пушкінській. - 2022. - 420 с. 

 У сьомому томі творів Василя Врублевського описано театральні сезони 

Житомирського театру періоду 1956-1966 рр. 

 

 

Твори письменників-земляків 
 

 Авдєєва В. А. Про сенс життя / Валентина Авдєєва. - Житомир: Полісся, 

2022. - 61с. : іл. 

 Перед нами проба пера небайдужої людини, авторки, яка щойно стає на 

тернистий творчий шлях. Її вірші про любов до України, природи, про сенс 

життя. 

 

 Білоус П. В. Росія - не Росія: нарис / Петро Білоус. - Житомир : 

Худяков О. В., 2022. - 29с. 

 У нарисі викрито і спростовано всі ті московські фальсифікації та 

перекручення, щоб читачеві стала зрозумілою імперська політика Московії 

щодо України, вчені люди якої і досі доволі обережно ставляться до того 

історичного мотлоху, аби не викликати гніву "старшого брата" та не розлютити 

внутрішніх малоросів. 

 

 Білоус П. В. Світло "Слова про Ігорів похід: нарис / Петро Білоус. - 

Житомир : ФОП Худяков О. В., 2021. - 148 с. 

 Понад два століття ця давньоукраїнська літературна пам'ятка магічно 

притягує до себе літературознавців, мовознавців, істориків, культурологів, 

письменників, а то й просто аматорів-дослідників та дилетантів-переспівувачів, 

а "Слово", як зачароване, стоїть на одній далекій, києворуській межі і загадково 

мерехтить своїм незбагненним скарбом. 

 

 Ванельчук О. А. Подих Батьківщини: поезії / О. А. Ванельчук ; [худож. 

Т. В. Шеканова]. - Житомир : Полісся, 2022. - 217с. 



 У поетичній збірці автор оспівує красу рідного краю, віддає шану Богу, 

Україні, родині, пише про нелегку долю країни у воєнний час, засуджує 

свавілля чиновників і військові злочини рашистів. 

 

 Костюк П. І. Вистоїмо: худож.-документ. повісті / Петро Костюк. - 

Житомир: Худяков О. В., 2021. - 133с. : фот. 

 Повість "Вистоїмо" є продовженням попередньої книги "На порозі хати", 

в якій розповідається про перші роки після повернення Івана Костюка-

"Богдана" з комуністичних совіцьких таборів. 

 

 Майданович Т. В. Небо над Україною : одкровення у дні оборони Києва 

(7-21.03.2022) : поема / Тетяна Майданович. - Київ : ФОП Майданович Т. В., 

2022. - 24 с. 

 В патріотичній поемі розкривається історично-духовна панорама 

визначальних причин і подій російсько-української війни, що почалася 2014 

року в Криму й на Донбасі та завершується навесні 2022 року 

широкомасштабним вторгненням РФ. 

 

 Набєгов Р. В. Я за Україну: поезія, проза / Роман Набєгов ; упоряд. 

Оксана Василівна Набєгова ; [худож. М. Ринденко ; пер. укр. Т. Майданович]. 

- Вид. перероб., допов. - Київ : ФОП Майданович, 2021. 

 В збірці  добровольця батальйону "Миротворець" Романа Набєгова, 

створену на основі книги Набєгова Р. В. " Ні кроку назад", представлено поезії з 

додаванням творів нових перекладів українською мовою. 

 

 Поезія без укриття / [А. Бібко та ін.]. ; Овруц. центр. б-ка 

ім. А. С. Малишка. - Овруч : [б. в.], 2022. – 53с. 

 У збірці вміщено поезії про Україну, про війну росії проти України, про 

рідний край. Авторами віршів є учасники поетичного клубу "Зорепад". 

 

 Топонімічні легенди Житомирщини: [збірник] / [упоряд., ред., авт. 

передм. П. В. Білоус ; худож. Ю. Дубінін]. - Житомир: Бук-Друк, 2021. - 190 с. : 

іл. 

 У збірник увійшли понад п'ять сотень легенд та переказів про 

походження назв населених пунктів Житомирщини. Це перша спроба 

регіонального вивчення та оприявлення топонімів на основі усної народної 

творчості. 

 

 Світоч душі: літ.-мист., краєзн. альм. / ред., фот. і авт. передм. Олег 

Калашніков. - Лугини : Кадр, 2011. 

 № 1(3). - 2012. - 118 с. : іл., фот., табл. 

 У цьому номері літературно-мистецького, краєзнавчого альманаху 

"Світоч душі" представлено фотоматеріали, художньо-літературні твори, 

історичні та природознавчі дослідження Лугинщини. 

 

 Світоч душі: літ.-мист., краєзн. альм. / ред., фот. і авт. передм. Олег 

Калашніков. - Лугини : Кадр, 2011. 



 № 2(4). - 2012. - 111с. : фот., табл., іл., мапи. 

 У цьому номері літературно-мистецького, краєзнавчого альманаху 

"Світоч душі" представлено фотоматеріали, художньо-літературні твори, 

фольклорні, краєзнавчі та природознавчі дослідження Лугинщини. 

 

 Світоч душі : літ.-мист., краєзн. альм. / ред., худож.-оформ. і авт. передм. 

Олег Калашніков. - Лугини : Кадр, 2011. 

 № 1(5). - 2013. - 84 с.: рис., табл., фот. 

 Цей номер літературно-мистецького, краєзнавчого альманаху 

присвячений краєзнавчому конкурсу "Земля батьків" в ознаменування 90-річчя 

утворення Лугинського району. 

 

 Світоч душі : літ.-мист., краєзн. альм. / ред., фот. і авт. передм. Олег 

Калашніков. - Лугини : Кадр, 2011. 

 № 2(6). - 2013. - 97с. : іл., фот., табл. 

 У цьому номері літературно-мистецького, краєзнавчого альманаху 

"Світоч душі" представлено фотоматеріали, художньо-літературні твори, 

фольклорні, краєзнавчі та природознавчі дослідження Лугинщини. 

 

 Світоч душі: літ.-мист., краєзн. альм. / ред., фот. і авт. передм. Олег 

Калашніков. - Лугини : Кадр, 2011. 

 № 1(8). - 2014. - 98 с. : іл., фот. 

 У цьому номері літературно-мистецького, краєзнавчого альманаху 

"Світоч душі" представлено фотоматеріали, художньо-літературні твори, 

фольклорні, краєзнавчі та природознавчі дослідження Лугинщини, розповіді 

про талановитих земляків. 

 

 Сивочолий мій красеню, Овруч 1075: поет. зб. / [І. Редчиць та ін. ; ред. 

В. Васильчук ; фот. на обкл. В. Юшкевича]. - Житомир : Бук-Друк, 2021. –  

128 с. 

 Збірка поезій ввібрала в себе вірші про Овруч, про рідний край. Автори - 

овручани різного віку, різних професій. 

 

 Хмелівський В.Й. Буриме на двох : поезії / Валерій Хмелівський, Євгенія 

Юрченко. - Житомир: Рута, 2020. - 80с. : іл. 

 Буриме на двох - це поєднання слів, думок і почуттів, що збагачують 

життя яскравістю. Це ті миті, які не дозволяють сірій буденності заволодіти 

світом. Чудово, коли радість відгукнеться в унісон у чиємусь серці. Тоді у світі 

стає вдвічі більше добра і світла. 

 

 Юрченко Є. В. Артерія сонця / Євгенія Юрченко; [авт. передм. 

П. Білоус]. - Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2022. - 137с. 

 Нова поетична книга Є.Юрченко - це пошук найнесподіваніших смислів 

за кілька миттєвостей до побудови нового світу і вже в його межах, це 

протиріччя й гармонія, відсторонення й занурення... Це тиша, мовчання і голос. 

Поезія збірки - це вимріювання почуттів, здатних загартовувати, загоювати 

рани, возносити до віри і справжнього відчуття щастя. 
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