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Фізкультура і спорт
Кремінь М. А. Футбол Баранівщини, 1924-2019 / Михайло Кремінь. Житомир : Полісся, 2020. - 223, [1] с. : портр., фот., табл. – (95-річчю футболу
Баранівщини присвячується).
На землі Баранівщини виросло чимало видатних спортсменів чемпіонів Європи, Радянського Союзу, України, області, серед них футболісти. Їхні імена та інших героїв – на сторінках цієї книги.

Матеріали та тези конференцій. Монографії.
Підручники
Болотов М. Г. Застосування тліючого розряду з ефектом
порожнистого катода в різних технологічних процесах : монографія / М. Г.
Болотов. - Житомир : Полісся, 2020. - 166, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 158-164.
Наведено
дослідження
фізико-технічних,
технологічних
та
енергетичних характеристик тліючого розряду із порожнистим катодом в
умовах притаманних високотемпературному нагріванню в газорозрядній
плазмі. Визначено межі та умови стабільного його існування і наведено
рекомендації щодо вибору джерел живлення тліючого розряду, виходячи з
умов його стабільності в умовах зварювання, паяння та поверхневої обробки
матеріалів.
Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ : монографія / М-во
освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; [за заг. ред., авт.
передм. С. Ф. Легенчук]. - Житомир : Житомир. політехніка, 2014 . Загол. обкл. : Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській
політехніці.
Т. 6 : Розвиток інтегрованої звітності підприємств / [К. В. Безверхий та
ін.]. - 2019. - 267, [1] с. : табл., рис. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 251-267.
Присвячено питанням розвитку концепції інтегрованої звітності.
Розкрито теоретичні та організаційні засади складання інтегрованої звітності
(принципи, змістовні складові, інформаційні можливості, способи
візуалізації), проаналізовано особливості її нормативного регулювання
(міжнародна стандартизація, директиви ЄС) та розглянуто причини
необхідності і проблеми її складання в умовах сталого розвитку.
Вигівська І. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління
ризиками факторингового бізнесу = Accounting for and analytical support of
risk management of factoring business : монографія / Вигівська І. М.,
Макарович В. К. ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир.

політехніка". - Житомир : ЖДТУ, 2019. - 138, [2] с. : табл., рис. - Передм.:
укр., англ. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 129-138.
Розглядаються
питання
удосконалення
обліково-аналітичного
забезпечення управління ризиками бізнесу. Уточнено сутність поняття
факторингу, виявлено галузеву специфіку діяльності факторингових
компаній, ідентифіковано ризики факторингового бізнесу.
Виробництво
і
використання
генераторного
газу
з
сільськогосподарської рослинної сировини : монографія / Я. Д. Ярош [та
ін.] ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. - Житомир : ЖНАЕУ, 2020. - 223, [1] с. : рис.,
табл. - Літ.: с. 203-223.
Наведено механіко-технологічні основи процесів виробництва і
використання генераторного газу з рослинної сировини. Обґрунтовано
конструкційно-технологічні параметри обладнання для виробництва
генераторного газу з високими якісними та кількісними характеристиками
залежно від фізико-хімічних властивостей рослинної сировини. Показана
економічна ефективність генераторного газу, як джерела енергії, в
технологічному процесі сушіння зернових.
Вища математика : навч. посіб. для студентів галузі знань 12
"Інформац. технології" / В. П. Журавльов [та ін.] ; М-во освіти і науки
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2020. - 255, [1]
с. : рис., табл. - Літ.: с. 240.
До основних розділів вищої математики приєднано розділ комплексних
чисел та їх застосування для опису гармонічних коливань.
Головня В. Д. Деталі машин. Курсове проектування : навч.-метод.
посібник / В. Д. Головня, Г. М. Виговський, Н. О. Балицька ; М-во освіти і
науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". - Житомир : Держ. ун-т
"Житомир. політехніка", 2019. - 119, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 82. - Дод.: с.
83-119.
Розглянуто методику курсового проектування деталей машин. Наведені
завдання і приклади проектування приводів загального призначення з
одноступінчастим зубчастим редуктором та відкритою передачею.
Енергетична та технологічна ефективність мобільних доїльних
установок : монографія / [О. В. Медведський та ін.] ; за ред. С. М. Кухарця ;
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир :
ЖНАЕУ, 2020. - 123, [1] с. : табл., рис., портр. - Авт. зазначено на звороті тит.
арк. - Бібліогр.: с.106-117. - Дод.: с. 118-123.
Висвітлено основні принципи підвищення технологічної та
енергетичної ефективності машинного доїння корів у господарствах
населення та невеликих фермерських господарствах, подано удосконалену
методику інженерного розрахунку конструкційних параметрів складових

вакуумної системи, обґрунтовано раціональну структурно-компонувальну
схему вакуум-провідної мережі та режими роботи мобільних доїльних
установок.
Єльнікова Т. О. Автоматизоване вимірювання геометричних
параметрів та моделювання процесів розвитку фітопланктону у водоймах :
[монографія] / Т. О. Єльнікова, Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і науки
України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". - Житомир : Житомир.
політехніка, 2019. - 179, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 171-179.
Розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних
параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. Створено математичні
моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах.
Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової
проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширення
функціональних можливостей засобів контролю екологічного стану водойм
на основі використання сучасних інформаційних технологій.
Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник /
Жиглей І. В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир.
політехніка". - Житомир : Житомир. політехніка, 2019. - 399, [1] с. : рис.,
табл. - Дод.: с. 344-391. - Літ.: с. 392-396. - Термінол. покажч.: с. 397-399.
Навчальний посібник складений з урахуванням вимог нового
валютного законодавства, що вступило в дію в 2019 р. В основу викладення
матеріалу покладено діючу практику викладання, що робить можливим
використання його закладами вищої освіти України різних рівнів акредитації.
Збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернетконференції "Суспільно-гуманітарні аспекти розвитку професійної
компетентності педагогів в умовах реформування освіти", 25 квітня 2019
року : зб. матеріалів / [Адамович Ірина Валентинівна та ін.] ; Упр. освіти і
науки Житомир. облдержадмін., Комун. закл. "Житомир. обл. ін-т
післядиплом. пед. освіти" Житомир. облради. - Житомир : Полісся, 2019. 119, [1] с. : рис., табл. - Авт. зазначено в кінці кн. - Літ. в кінці ст. - Ім.
покажч.: с. 117-118.
Представлені тези учасників конференції: науковців, практиків галузі
освіти.
Кириченко В. В. Особистість у сучасному інформаційному суспільстві
: монографія / Кириченко В. В. ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка,
2020. - 244, [2] с. : рис., табл., портр. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с.
214-244.
Представлені результати емпіричних досліджень, які розкривають
проблему становлення картини світу особистості у сучасному
інформаційному суспільстві. Поглиблено наукову концептуалізацію

психологічної детермінації функціонування особистості у віртуальному
інформаційному просторі.
Максимов М. В. Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексії у
дітей : монографія / М. В. Максимов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.
Франка, 2020. - 412, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 361-383. - Дод.: с. 384-412.
Висвітлено проблеми розвитку рефлексії у дітей молодшого шкільного
віку. Представлено систему формування рефлексії у молодших школярів
шляхом впливу невербальних методів, зокрема музичного мистецтва.
Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції
"Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність", присвяченої
155-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею, 50річчю заснування Музею космонавтики ім. С. Корольова та відзначенню
Всесвітнього тижня космосу в Україні, 8-9 жовтня 2020 р. / Нац. спілка
краєзнав. України, Департамент культури, молоді і спорту Житомир.
облдержадмін., Житомир. обл. орг. НСКУ, Житомир. обл. краєзнмав. музей ;
[упоряд. П. С. Скавронський ; ред. рада: І. Д. Дячук та ін.]. - Бердичів :
Мельник М. В., 2020. - 533, [1] с. : фот. - (Науковий збірник "Велика
Волинь" : праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині Житомир
обл. орг. НСКУ ; вип. 60). - Літ. в кінці ст.
Вміщено статті і повідомлення учасників Всеукраїнської науковокраєзнавчої конференції, присвяченої 155-річчю заснування Житомирського
обласного краєзнавчого музею, 50-річчю заснування Музею космонавтики
ім. С. Корольова та відзначенню Всесвітнього тижня космосу в Україні.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,
присвяченої 125-річчю від дня народження Максима Рильського
"Родина Рильських у європейському культурному просторі XIX-XX
століть", 19 березня 2020 р. / Житомир. облдержадмін., Департамент
культури, молоді та спорту ЖОДА, Поліс. нац. ун-т, Центр історико-демогр.
досліджень та біографістики ; [відп. ред. Г. Махорін ; авт. передм. О. В.
Скидан]. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2020. - 347, [1] с. : портр., фот.
- Бібліогр. в кінці розд.
Вміщено статті, в яких аналізується внесок представників родини
Рильських у розвиток української культури, а також матеріали, присвячені
проблемам етнографії, фольклористики, історії України та Європи.
Матеріали V Міжнародного науково-практичного форуму
"Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій", 25
жовтня 2019 року / [А. В. Адаменко та ін. ; редкол.: О. В. Скидан та ін.] ; Мво освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Ін-т Я.-У. Сандала
(Норвегія), Клайпед. ун-т (Литва). - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 710, [1] с. :
рис., табл. - Авт. зазначено в кінці кн. - Бібліогр. в кінці ст. - Алф. покажч.: с.

706-708.
Представлено тези учасників V Міжнародного науково-практичного
форуму "Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій".
Висвітлено результати наукових пошуків з актуальних питань управління та
менеджменту в умовах суспільно-економічних викликів.
Міжнародна
наукова
конференція
"Розвиток
звітності
підприємств", 4-5 жовтня 2019 р. : тези виступів / М-во освіти і науки
України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; [редкол.: В. В. Євдокимов та
ін.]. - Житомир : Житомир. політехніка, 2019. - 355, [1] с. : рис., табл. - Літ. в
кінці ст.
Представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних вчених
і науковців, які доповідалися на Міжнародній науковій конференції
"Розвиток інтегрованої звітності підприємств".
Методичні рекомендації щодо комплексного оцінювання розвитку
дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру : навч.-метод.
посібник / Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Комун. закл.
"Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Житомир. облради ; [за ред. О.
С. Голентовської]. - Житомир : Полісся, 2019. - 88 с. : табл. - Літ. в кінці ст. Ім. покажч.: с. 87.
Представлено огляд практичного інструментарію, який може бути
використано у процесі здійснення комплексної психолого-педагогічної
оцінки розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.
Науково-теоретичні та практичні аспекти інклюзивної освіти:
психологічний супровід освітнього процесу : навч.-метод. посібник / Комун.
закл. "Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Житомир. облради, Каф.
психології ; [за заг. ред. І. І. Бойко, О. М. Вознюк]. - Житомир : Полісся, 2019.
- 212 с. : табл. - Літ. в кінці ст. - Дод.: с. 201-205. - Ім. покажч.: с. 206-207.
Присвячено проблемі пошуку шляхів щодо розв'язання проблем
інклюзивної освіти, можливості переосмислення принципів освітньої
політики зі створення рівних умов та можливостей для отримання якісної
освіти і розвитку потенціалу всіх дітей, сприяння поширенню
інформованості серед населення, обміну науково-дослідним та практичним
досвідом.
Недашківська Т. Є. Експеримент у психолінгвістиці (з досвіду
роботи) : монографія / Т. Є. Недашківська. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка,
2020. - 230 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Містить матеріали в царині психолінгвістики. Висвітлено проблеми
експеримента в лінгвістичних розвідках, можливостей використання його
результатів у дослідженні мовної та концептуальної картин світу.
Проаналізовано структуру, представлено моделі асоціативних полів стимулів
сфери державного управління, які сформовані у професійній картині світу

професіоналів цієї сфери.
Основи підприємництва : підручник / [Н. В. Валінкевич та ін. ; під
заг. ред. Н. В. Валінкевич] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2019. - 491, [1] с. : рис., табл. - Авт.
зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 468-487.
Підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни
"Основи підприємництва", яку включено до навчального плану підготовки
бакалаврів зі спеціальностей 051 "Економіка" та 076 "Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність". Висвітлено теоретичні та правові основи
здійснення підприємницької діяльності в Україні, дано характеристику
основним видам підприємницької діяльності, розглянуто механізми
управління та регулювання підприємництва в Україні.
Погоруй А. О. Вступ до теорії випадкових процесів : навч. посібник /
А. О. Погоруй, О. А. Чемерис ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир
: ЖДУ ім. І. Франка, 2020. - 70 с. : рис., фот. - Літ.: с. 69.
Містить короткий виклад сучасного курсу теорії випадкових процесів
для студентів математичних спеціальностей університетів. Особлива увага
спрямована на пояснення основних ідей та понять: теорії марковських та
напівмарковських процесів Пуассона, Вінера, процесів із незалежними
приростами, гауссівських процесів, мартингалів.
Подчашинський Ю. О. Стиснення та перетворення цифрових
відеозображень з вімірювальною інформацією про геометричні параметри
об'єктів : монографія / Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2019. - 199, [1] с. : рис.,
табл. - Літ.: с. 175-199.
Викладено теоретичні основи методів стиснення та перетворення
відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні
параметри об'єктів. Проведені дослідження спрямовані на вирішення
актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та
швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів вимірювання
механічних величин.
Русак П. С. Вади розвитку черевної стінки у дітей : монографія / П. С.
Русак, В. С. Конопліцький, О. Д. Фофанов. - Житомир : Полісся, 2020. - 146,
[2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Розкриті вади розвитку черевної стінки у дітей. Особлива увага
приділена діагностиці та лікуванню із застосуванням сучасних технологій
мініінвазивної хірургії.
Савельчук І. Б. Підготовка соціальних працівників в інноваційному
освітньому середовищі університету : монографія / Ірина Савельчук ; [наук.
ред. Сейко Н. А.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.

Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - 375, [1] с. : табл., рис. - Літ.:
с. 307-365. - Дод.: с. 366-375.
Викладено теоретико-методологічні та методичні засади підготовки
соціальних працівників. Розглянуто особливості становлення фаху
"соціальний працівник" у контексті функціонування інноваційного
освітнього середовища університету. Запропоновано науково-методичне
забезпечення підготовки соціальних працівників, що орієнтоване на
організацію партнерської взаємодії соціальних інституцій, залучення
викладачів до інноваційної діяльності та активізацію інноваційного
потенціалу студентів.
Скидан О. В. Екологічно орієнтований розвиток сільського
підприємництва : монографія / О. В. Скидан, Б. В. Шуляк ; М-во освіти і
науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 179, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 148-165. - Дод.: с. 166-175.
Висвітлено теоретико-методологічні положення та розроблено
практичні рекомендації щодо екологічно-орієнтованого розвитку сільського
підприємництва.
Обґрунтовано
передумови
активізації
сільського
підприємництва на засадах екологізації, розширено методичний
інструментарій дослідження його динаміки та прогнозування тенденцій
стратегічного зростання.
Справжній патріот: від вихованця позашкільного навчального
закладу до військовослужбовця Збройних Сил України : [метод. посібник / П.
М. Кухарчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України,
Комун. закл. "Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Житомир.
облради, Житомир. обл. центр еколого-натураліст. творчості учнів молоді
Житомир. облради. - Житомир : О. О. Євенок, 2017. - 116 с. : кольор. іл., фот.
кольор., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 68-70. - Дод.: с.
71-115.
Зібрано матеріали щодо планомірної виховної діяльності, спрямованої
на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення
до Батьківщини та до представників спільної культури або країни,
починаючи з виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів та
вихованців позашкільних навчальних закладів, відповідно стверджуючи і
підтримуючи почуття патріотизму в професії військовослужбовця Збройних
сил України.
Ущаповський Ю. В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці
України ХІХ - початку ХХ ст. : монографія / Ю. В. Ущаповський ; М-во
освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". - Вид. 2-ге, стер.
- Житомир : Житомир. політехніка : Рута, 2019. - 263, [1] с. : табл., рис. Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 243-263.
З'ясовано місце і значення інституційного аналізу в площині нових
методологічних підходів сучасної науки до історичної реконструкції

розвитку економічної думки. Основну увагу зосереджено на суперечливій
проблемі пошуку витоків інституціоналізму в економічній думці України
ХІХ - початку ХХ ст.
Чижевська Л. В. Кодекс етики професійних бухгалтерів : навч.
посібник / Л. В. Чижевська ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2019. - 158, [2] с. : табл.
Посібник призначений для контролю засвоєння змісту Кодексу етики
професійних бухгалтерів.

Музейна діяльність
Никулин В. Ф. Саботаж, или Истории предательства интересов музея
космонавтики им. С. П. Королёва в г. Житомире = Саботаж, або історії зради
інтересів музею космонавтики ім. С. П. Корольова в м. Житомирі : докум.
повесть / Владимир Никулин ; [сост., ред. и авт. предисл. Г. П. Мокрицкий ;
ил.: Георгия Мокрицкого, В. Ф. Никулина, В. В. Вознюка ; фот.: Никулин В.
Ф. и др.]. - Житомир : Волынь, 2018. - 475, [1] с. : рис., табл., фот. - (Я
розповім вам... : спогади житомирян про своє місто і своє життя. Іст.краєзнав. сер. ; кн. 13). - Текст: укр., рос. - Сокр.: с. 473-474.
Автор, безпосередній учасник описуваних подій, розповідає про опір
керівництва музею та керівників органів місцевої влади розширенню і
розвитку музею космонавтики ім. С. П. Корольова. Оскільки події, відтворені
в оповідях, не піддаються здоровому глузду, автор підкріплює їхню
справжність документами.

Твори письменників-земляків
Бойко Б. О. Дивуюсь, мрію і шукаю : [вірші] / Богдан Бойко ; [худож.
Тетяна Костянтинівна Данилевич ; ред.-коректор Н. Л. Данилюк]. Житомир : Полісся, 2020. - 213, [1] с. : іл.
Поет-початківець прагне поставити дилему між Добром і Злом, його
чутлива душа гостро реагує на несправедливість, а серце глибоко ранить
людське страждання.
Васьківська О. І. Збережемо пам'ять для нащадків : спогади / Ольга
Васьківська, Ніна Весельська. - Житомир : Полісся, 2020. - 158, [2] с. : портр.,
фот. кольор.
Негативні зміни у долю села Рудня-Радовельська внесла найбільша за
всю історію техногенна катастрофа в Україні, що трапилася на
Чорнобильській АЕС. Село було віднесено до зони безумовного відселення. І
села не стало. Хочеться, щоб воно збереглося в пам'яті не лише сучасних, а й

наступних поколінь. Може село відродиться і цю книжку, як історичну
згадку, залюбки читатимуть нові його поселенці.
Головецький В. М. Сповідь у малиннику : поезії, переклади / Василь
Головецький. - Житомир : Полісся, 2019. - 207, [1] с. : портр.
Увійшли нові вірші та переклади, написані упродовж 2018-2019 років.
Поет продовжує традиційну для нього тематику філософського осмислення
життя у всіх його складних проявах, поєднуючи її з громадянською,
інтимною та пейзажною лірикою.
Заремба Ю. Крок до зірок : вірші / Юлія Заремба. - Коростень : Вечір.
Коростень ; Житомир : Рута, 2019. - 71, [1] с. : портр.
Представлено громадянську, пейзажну, інтимну лірику.
Зіновчук М. П. Катеринина коса : [роман] / Марія Зіновчук. - Житомир
: Рута, 2019. - 395, [3] с. : портр., кольор. іл.
Роман про життя українців на зламі ХІХ-ХХ століть під владою
Російської царської та її наступниці - Радянської імперії, СРСР. В основу
сюжету покладено особливу долю красуні Катерини, інших селянських
родин, їхнє виживання в умовах мілітаризму та соціальної несправедливості.
Події відбувалися у Волинській губернії поблизу старовинного міста
Житомира. Включає поезію автора та репродукції картин відомих
художників.
Котик Е. В. Метаморфозы : поэзия / Елена Котик ; [худож. Василий
Вознюк]. - Житомир : А. А. Евенок, 2019. - 83, [1] с. : ил., фот. цв.
Увійшли тексти, написані у 2016-2018 роках. Автор ділиться з читачем
своїм розумінням створення Світу, пропонує оригінальне сприйняття
історичних подій різних епох, а мелодії любові пронизують всю книгу, як
сонячні промінчики. Читачі знайдуть Сказання, які народилися в Криму
серед морського бризу і прибою.
Кулаківський В. С. ...І тобою жив, Україно, я : поезії / Віктор
Кулаківський. - Житомир : Полісся, 2020. - 126, [2] с. : портр.
Увійшли вірші, написані як у юності, так і у зрілому віці. Патріотизм,
велич і всесильність кохання, філософія буття – саме такі теми порушені у
цих творах.
Лахманюк Ю. О. Поетичні витинанки : поезії / Юлія Лахманюк ; [іл.
Лахманюк А. О.]. - Львів : Сполом, 2019. - 63, [1] с. : іл., портр.
Вірші написані з любов'ю до природи та навколишнього світу.
Потрібно вміти бачити та любити красу, яка нас оточує, і цінувати кожну
мить життя, яку дарує нам Творець. Відкритість та душевність пронизує
кожен вірш, що присвячений взаєминам між двома закоханими людьми, хоч
ці стосунки доволі часто виявляються складними.

Марцун В. Д. Борис : повість / Володимир Марцун ; [голов. ред.
Георгій Мокрицький ; худож.: Катерина Дацун, Віктор Клапішевський]. Житомир : Волинь, 2019. - 257, [3] с. : іл., портр.
Автор повертає нас у роки Другої світової війни. Це жива розповідь
про подвиг жителів села Троянів, що на Житомирщині, які, ризикуючи
життям, рятували важко пораненого радянського пілота. Друга частина
повісті – це важкі дороги війни, які пройшов головний герой – Борис
Михальов.
Пономаренко М. А. Метелик і Оленятко : казкова повість та казки /
Марія Пономаренко. - Житомир : Рута, 2019. - 166, [2] с. : іл., портр. - Про
авт.: с. 157-166.
Юний читачик знайде тут багато цікавого. Це – любов до природи та
рідної землі. Вони вчать дитину порядності, чесності, чуйного ставлення
один до одного і відкривають для неї цілий світ – чудовий і загадковий.
Просто на Покрову : літератур.-мист. альманах Коростенщини / ред. і
упоряд. Віктор Васильчук ; редкол.: Михайло Пасічник [та ін.]. - [Благодійне
вид.]. - Коростень : Вечір. Коростень ; Житомир : Рута, 2007 - .
№ 12. - 2019. - 167, [1] с. : портр., фот.
12-ий випуск альманаху містить розповідь та фотозвіт про фестиваль
«Просто на Покрову», що відбувся 12 жовтня 2019 р., різножанрові твори
письменників-земляків, а також представників інших теренів України,
літературознавчі матеріали та публіцистику.
Соболевська С. О. Таємниця княгині Ольги : [повість : для серед. та
ст. шк. віку] / Світлана Соболевська ; [худож. (обкл., іл.) Світлана
Соболевська]. - Київ : Друкар. двір Олега Федорова, 2019. - 57, [1] с. : іл.
Повість з містичною складовою, де фантастичне поєднується з
реальністю, щоб довести, що без минулого немає майбутнього, а кожен крок,
дія та вчинок людини мають свої наслідки. Пригоди княгині Ольги, її друзів
та нащадків відбуваються й на Житомирщині: історія Попільнянщини чекає
на своїх молодих дослідників.
Соїч В. О. Кладу роки свої на струни душ дитячих / В. О. Соїч. Житомир : Євенок, 2012. - 52 с. : портр.
Безмежність почуттів, які переплітаються із звичною буденністю, сила
бажань, сповнена мрій, неуявна турбота, витримана часом, тяжка доля, що
схилилась у поклоні, і світла надія – це лише маленька частина великого
світу самобутності поетеси.
Ярмолюк Н. М. Між каменем життя : повісті / Наталя Ярмолюк ;
[худож. оформ. Людмили Бондар]. - Житомир : Рута, 2019. - 270, [2] с. :
портр., іл.

"Між каменем життя" - це широкий погляд на відчуття часу. В ній напруга емоцій, яскравість створення людських характерів, їх вчинків,
глибина думки й неперевершене відчуття правди, повз яку проходять долі
земляків.

Місцеві видання
Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. праць / Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [за заг. ред. С. Д. Максименка]. Київ ; Житомир : Рута, 2001 - .
Т. 4 : Психологія розвитку дошкільника, вип. 7 / [редкол.: Максименко
С. Д. та ін.]. - 2011. - 331, [1] с. - Л-ра в кінці розд.
Збірка наукових статей присвячена спадщині Віри Кіндратівни
Котирло та її зв'язку із сучасними дослідженнями психолого-педагогічного
супроводу дітей дошкільного віку.
Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. праць / Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [за заг. ред. С. Д. Максименка].
- Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 - .
Т. 6 : Психологія обдарованості, вип. 17 / [редкол.: В. О. Моляко та ін.].
- 2020. - 305, [1] с. : рис., табл. - Текст.: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Представлено статті, в яких розглядаються проблеми розуміння
психологічних особливостей процесів і механізмів розвитку обдарованих
особистостей, зокрема, їхніх особистісних цінностей, самооцінки, життєвих
цілей і орієнтацій, комунікаційних та професійних компетентностей тощо.
Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. праць / Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [за заг. ред. С. Д. Максименка].
- Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 - .
Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості,
вип. 21 / [редкол.: В. О. Моляко та ін.]. - 2020. - 458, [2] с. : табл., рис. - Літ. в
кінці ст.
У матеріалах збірника висвітлено проблеми розвитку, формування,
соціалізації, психічного здоров'я особистості тощо.
Інтермарум: історія, політика, культура = Intermarum: historia,
polityka, kultura : наук. період. вид. / М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: М. Кругляк (голов. ред.) та ін.]. - Житомир
: ЖДУ ім. І. Франка, 2014 - .
Вип. 6. - 2019. - 196 с. : табл. - Текст: укр., англ. - Літ. в кінці ст.
У науковому журналі представлено розвідки пов'язані з питаннями
української та польської історії.

Мошуренко В. П. Фрагменти пам'яті або "Дємбель - в маю" : роман в
новелах / Василь Мошуренко. - Житомир : Рута, 2019. - 242, [2] с. : портр.
Роман у новелах про строкову службу в радянській армії.
Педагогіка партнерства як основа розвитку суб'єктів освітньої
діяльності в умовах Нової української школи : [наук.-метод. матеріали] /
Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Комун. закл. "Житомир. обл.
ін-т післядиплом. пед. освіти" Житомир. облради ; [за ред. Косигіної О. В.]. Житомир : Полісся, 2019. - 158, [2] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
Зміст науково-методичних матеріалів спрямовано на розкриття
проблемних питань розвитку професійної компетентності педагогів в умовах
становлення нової української школи. Запропоновано підходи впровадження
педагогіки партнерства в закладах освіти.
Становлення механізму публічного управління розвитком
територій як пріоритет державної політики децентралізації : зб. наук.
праць / Житомир. нац. агроекол. ун-т, Білорус. держ. економ. ун-т (Белорусь),
Клайпед. ун-т (Литва), Ін-т Я.-У. Сандала (Норвегія) ; [редкол.: О. Скидан та
ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 619, [2] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
До збірника ввійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної
науково-практичної конференції "Становлення механізму публічного
управління розвитком територій як пріоритет державної політики
децентралізації",
присвячених
розв'язанню
актуальних
проблем
регіонального розвитку та формування пропозицій щодо самозабезпечення,
підвищення стійкості місцевих громад до зовнішніх чинників.
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