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Історія краю
Книга Пам'яті України. Чорнобильська трагедія : учасники ліквідації
наслідків аварії на Чорнобил. АЕС, які нині проживають або померли на
території обл. / редкол.: Герасимов Іван Олександрович (голова) [та ін.]. - Житомир
: Полісся. – 2016.
Житомирська область / редкол.: Лагута Ярослав Миколайович (голова) [та ін.]. 2016. - 669, [3] с., [4] арк. фот. кольор. : фот. кольор., фот. - Л-ра: с. 661-662. - Скор.:
с. 663-669.
У книзі опубліковані імена і короткі біографічні дані учасників ліквідації аварії
на ЧАЕС, які розміщені по районах і містах за алфавітом.
Крещанов А. Л. Новоград-Волынский укрепленный район, 1932-1941 :
история создания, довоенная служба, боевое применение / [Крещанов Александр
Леонидович, Верхоланцев Андрей Михайлович,
Гераймович Сергей
Александрович ; чертежи: Крещанова А., Раша Д. ; рис.: Крещанова А., Кулика А.
; фот.: Верхоланцева А., Крещанова А.]. - Житомир : Волынь, 2017. - 359, [1] с., [6]
л. карты : ил., карты, фот., табл. - (История фортификации). - Л-ра: с. 351-359.
У книзі розповідається про історію створення і проходження довоєнної служби
"Новоград-Волинського укрепрайону". Подані креслення та фотографії
фортефікаційних споруд.
Лукашенко В. В. Репресії більшовицько-комуністичної системи на
Коростенщині (1918-1958 роки) / В. В. Лукашенко. - Коростень : Друк, 2017. - 468,
[2] с. : іл.
Книга знайомить із жахливою сторінкою історії Коростенщини (1918-1958 рр.),
коли відбувалися репресії тоталітарного більшовицько-комуністичного режиму.
Полісся : [енциклопедія, казка, гра : для дітей серед. шк. віку / уклад. Юлія
Бєсєдіна ; худож.-іл. Валерій Тихонюк]. - Київ : Гамазин ; Київ : Зелений Пес, 2016. 63, [1] с. : кольор. іл., фот. - (Серія "Енциклопедія-Казка-Гра").
У книжці зібрані казки та легенди поліщуків, і водночас – основна інформація
про історію, географію, культуру та життя на Поліссі в давні часи і до сьогодні.
Таке не забувається : [збірник] / Історико-патріот. клуб "Пошук"
Новоград-Волин. навч.-вихов. комплесу "Гімназія ім. Л. Українки - шк. І ступеня" ;
[упоряд. Ж. І. Василенко]. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2012. - 44 с. : фот.
До збірника увійшли спогади дітей війни.

Загальні питання (археологія, геральдика, нумізматика,
краєзнавство, тощо)
Руссов С. В. Волынские записки, сочиненные Степаном Руссовым в
Житомире : іст.-краєзн. нарис / С. В. Руссов ; [упоряд. і авт. вступ. ст. М. П.
Костюк]. - Репр. вид. - Луцьк : Твердиня, 2012. - 241, [3] с. : карти. - (Серія "Волинь
унікальна").
Книга присвячена дослідженню Волині відомим російським письменником та
істориком першої половини 19 ст. С. В. Руссовим.

Історія міст і сіл Житомирщини
Бовсунівський В. М. Крізь перепони бурхливого життя / Василь
Бовсунівський. - Коростень : Друк, 2017. - 134, [2] с. : фот.
Книга містить розповідь про рідне село автора – Діброву Лугинського району,
низку газетних матеріалів та кілька десятків віршів.
Малі міста України. Житомирська область : бібліогр. покажч. / Мінрегіон
України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; [уклад.: Д. О.
Мироненко, С. М. Кайнова, О. В. Углова ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.) та
ін.]. - Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2016. - 198, [2] с. : герби, плани міст, фот.
- Літ.: с. 7-8.
Бібліографічний покажчик – результат соціально-бібліотечного проекту
"Історія малих міст України" (2008-2016 рр.). До покажчика включено анотовану
бібліографічну інформацію про 7 малих міст Житомирської області: Андрушівку,
Баранівку, Коростишів, Малин, Овруч, Олевськ, Радомишль.
"Рід Щербаківських – звитяжці української культури," міжнародна
науково-практична конференція (2017 ; Ружин). Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції "Рід Щербаківських – звитяжці української
культури," 22 вересня 2017 року / [Володимир Сергійчук та ін. ; упоряд. Віктор
Митюк ; передм. Володимир Сергійчук ; худож. оформ. Михайла Черненка] ;
Ружин. селищ. осередок Всеукр. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Ружин. районна
б-ка для дорослих. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2017. - 237, [1] с. : іл., фот. Бібліогр. в підрядковій прим.
У книзі зібрано матеріали про рід священників Щербаківських, які мешкали на
території нинішнього Ружинського району Житомирської області, видатних
представників сім'ї о. Михайла Пилиповича (1850-1920), його синів Вадима
(1876-1857) і Данила (1877-1927), про яких понад півстоліття заборонено було
згадувати навіть на їхній батьківщині.

Рожко В. Є. Решнівка - Малий Почаїв історичної Волині / Володимир
Рожко. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2017. - 136 с. : фот. - Бібліогр. в кінці глав. Дод.: с. 95-133.
Пропонована праця – перше повніше наукове дослідження про Решнівку –
Малий Почаїв історичної Волині.
Тунік О. В. Старосільці та навколишні землі : [історико-краєзнав. нарис] /
Олена Тунік ; [іл. О. В. Тунік]. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - 483, [5] с. : іл.,
табл., фот., фот. кольор. - (Історія українського села). - Слов. понять: с. 466-470. Геогр. покажч.: с. 471-475. - Покажч. прізвищ: с. 476-483. - Скор.: с. 483.
У книзі в контексті загальноукраїнських подій минулого, з посиланням на
історичні документи, праці краєзнавців, спогади жителів, подано історію села
Старосільці.
Цвіра І. А. Літопис Хорошева : [довідник] / Ігор Цвіра. Новоград-Волинський : НОВОград, 2017. - 72 с. : фот., фот. кольор., іл. - Дод.: с.
62-64. - Літ.: с. 65-68.
У "Літописі" висвітлено історію Хорошева від найдавніших часів до
сьогодення. Книга для тих, хто цікавиться історією поліського селища, в якому
народився і виріс, чи долею потрапив і залишився жити в Хорошеві.

Природа і природні ресурси, екологічні умови
Горлицький М. І. Стежками Полісся на самоті / Микола Горлицький. Житомир : Полісся, 2017. - 245, [3] с. : іл., фот. - Літ.: с. 244.
[Науково-популярна книга, що побудована у вигляді цікавих розповідей,
знайомить читача з рослинним та тваринним світом Поліського краю, з легендами,
які народ віддавна складав про світ навколишньої природи, містить окремі рецепти
використання її багатств].
Дослідження космосу : метод. посіб. з англ. мови для студентів вищ. навч.
закл. / [уклад. Л. Г. Котнюк та ін.]. - Житомир : Поліграфічний центр ЖДПУ, 2002. 79 с. - Загол. обкл. : Exploring space.
Посібник містить матеріали і завдання по темі "Дослідження космосу." Мета
посібника – надати студентам і викладачам достатній сучасний, адекватний в
мовному і методичному планах матеріал для навчання мовлення з теми.

Економіка і промисловий комплекс
Внесення
мінеральних
та
органічних
добрив
під
урожай
сільськогосподарських культур у 2016 році : стат. бюл. / Держ. служба статистики

України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [відп. за вип. Мостепанюк Ж. І.].
- Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2017. - 55 с. : табл.
Статистичний збірник містить дані щодо внесення мінеральних та органічних
добрив, проведення вапнування та гіпсування ґрунтів, застосування засобів захисту
рослин у сільськогосподарських підприємствах області під урожай 2016 р.
Діяльність підприємницьких структур м. Житомира у 2016 році : екон. доп.
/ Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за
ред. Т. М. Бульчак ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук, Є. В. Гуцалюк]. - Житомир :
Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2017. - 11, [1] с., [14] арк. : табл., граф. Скор.: с. 2.
У збірнику розглянуто та проаналізовано статистичні показники господарської
діяльності підприємств – юридичних осіб м. Житомира у 2016 р.
Діяльність суб'єктів господарювання Житомирщини : стат. зб. / Держ.
служба статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А.
Пашинської ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук, І. Б. Клименко]. - Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2017. - 171, [1] с. : табл. - Скор.: с. 4.
У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку
суб'єктів господарювання Житомирської області у 2016 році у порівнянні з
попередніми роками.
Житомир - 2016 : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр.
статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за вип. А. Г.
Огінська]. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомирський обл., 2017. - 121, [1]
с. : табл. - Скор.: с. 4. - Алф.-предм. покажч.: с. 116-120.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне, екологічне становище міста
Житомира у 2016 році, порівняно з попередніми роками.
Житомирщина у цифрах у 2016 році : стат. зб. / Держ. служба статистики
України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Пашинської Г. А. ; відп.
за вип. Огінська А. Г.]. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2017. 153, [1] с. : табл. - Скор.: с. 4. - Алф.-предм. покажч.: с. 147-150.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище Житомирської
області у 2016 р., порівняно з попередніми роками.
Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області : стат. зб. / Держ.
служба статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М.
Бульчак ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук, І. Б. Клименко]. - Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2017. - 74, [2] с. : рис., табл. - Скор.: с. 4.
Статистичний збірник містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі
товарами та послугами у 2011-2016 рр. та прямі іноземні інвестиції, які надійшли від
нерезидентів в економіку області станом на 1 січня 2012 р. та 31 грудня 2016 р.

Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на
2014 рік / Житомир. облрада, Житомир. облдержадмін. - Житомир : [б. в.], 2013. 191, [1] с. : табл.
Представлена програма соціально-економічного розвитку регіону на 2014 рік.
Ринок праці Житомирської області : стат. зб. / Держ. служба статистики
України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип.:
І. С. Шапарчук, І. О. Рибчинська]. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир.
обл., 2017. - 126, [2] с. : табл. - Скор.: с. 4.
Статистичний збірник містить інформацію щодо економічної активності
населення області та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері
соціально-трудових відносин у 2012-2016 рр.
Стандартизація молока та молочних продуктів : метод. посіб. / В. П. Славов
[та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир :
ЖДУ ім. І. Франка. – 2017.
Ч. 2. - 2017. - 155, [1] с. : табл. - Літ.: с. 155.
До посібника увійшли вимоги з окремих державних стандартів на молочні
продукти та основні нормативні документи, які регулюють найрізноманітніші
аспекти виробництва, контролю та маркування.
Статистичний щорічник Житомирської області за 2015 рік / Голов. упр.
статистики у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл.,
2016 ел. опт. диск. - Алф.-предм. покажч. - Скор.
Електронний ресурс подає дані про соціально-економічне та екологічне
становище Житомирської області у 2015 році, порівняно з попередніми роками.
Статистичний щорічник Житомирської області за 2016 / Голов. упр.
статистики у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл.,
2017 эл. опт. диск. - Алф.-предм. покажч. - Скор.
Електронний ресурс подає статистичні дані про соціально-економічне та
екологічне становище Житомирської області у 2016 році.
Статистичний щорічник України за 2016 рік / Держ. служба стат. України ;
[за ред. І. Є. Вернера ; відп. за вип. О. А. Вишневська]. - Київ : Держ. служба стат.
України, 2017. - 610, [2] с. : табл. - Скор.: с. 3. - Предм.-алф. покажч.: с. 605-610.
У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне та
екологічне становище Житомирської області у 2016 р., порівняно з попередніми
роками.
Чисельність населення Житомирської області : на 1 січня 2017 року : стат.
зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. області ;
[за ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук, Т. В. Волинчук]. - Житомир :

Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2017. - 92, [1] с. : табл. - Скор.: с. 3. Алф.-предм. покажч.: с. 6-7.
У збірнику наведено дані про кількість адміністративно-територіальних
одиниць в області та регіонах, чисельність наявного населення та статевовіковий
склад постійного населення в області, містах обласного значення та районах на 1
січня 2017 року.

Сільське, лісове, рибне господарство
Природний заповідник "Древлянський" : [зб. наук. відом. / редкол.:
Микитюк В. М. та ін. ; відп. ред. Волинець С. Б.]. - Коростень : Науменко В. А.,
2013. - 140 с. : іл., мапа, табл., фот. - Літ.: с. 138.
У збірці публікуються матеріали, які відображають сучасний стан екологічних,
фауністичних, ботанічних та інших знань про природний заповідник
"Древлянський". В окремому розділі зібрані народні перекази, легенди
Народицького краю.
Сільське господарство Житомирської області : стат. зб. / [за ред. Г. А.
Пашинської ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук, І. Б. Клименко] ; Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. - Житомир : Голов.
упр. статистики у Житомир. обл., 2017. - 213, [1] с. : табл. - Скор.: с. 4.
Статистичний збірник характеризує стан сільського господарства у 2010-2016
рр. та його місце в економіці області.
Стефановська Т. Кокциди (coccoidea) рослин закритого грунту : монографія
/ Т. Стефановська, П. Чумак, В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. - Київ : НУБіП України ; Житомир :
Рута, 2017. - 140 с. : рис., табл. - Скор.: с. 5. - Літ.: с. 115-129. - Дод.: с. 130-138.
Уперше наведено найбільш повне узагальнення даних видового складу
кокциди, що трапляються в оранжереях ботанічних садів і теплицях промислового
квітникарства України. Наведено оригінальні способи розведення та обґрунтовано
превентивний метод використання ентомофагів для регулювання щільності кокцид в
умовах закритого ґрунту.

Охорона здоров’я
Видатні особистості медичної галузі Звягельщини / [голов. ред. Олена
Солодовник ; редкол.: Н. Мороз та ін.]. - Житомир : О. О. Євенок. – 2016.
Кн. 1. - 2016. - 131, [5] с. : фот. кольор.

У книзі зроблено перші кроки до узагальнення та систематизації розвитку
медицини, підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою Звягельщини.
Наведено хронологію діяльності та відображено біографічні дані засновників і
керівників медичного навчального закладу міста Новограда-Волинського, головних
лікарів міської та районної лікарні, видатних медиків Звягельського краю.

Суспільно-політичне життя
Тимошик М. С. Запізніле вороття : документ.-публіцист. оповідь / Микола
Тимошик ; [худож. оформ. Олександра Сударикова]. - Київ : Наша культура і наука,
2017. - 391, [1] с. : іл., фот. - Ім. покажч.: с. 381-386.
В основі документально-публіцистичної оповіді про творчий і науковий спадок
Івана Огієнка – драматичні колізії втілення творчих задумів автора, непроста дорога
повернення їх із чужини.
Той, що серце обернув у сурму : методико-бібліогр. матеріали до 110-річчя від
дня народж. Олега Ольжича / Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. універс. наук.
б-ка" ; [упоряд.: І. Лешнівська, О. Григорчук, І. Зінченко ; наук. ред. і авт. передм. І.
Лешнівська ; ред. Д. Дигас]. - Львів : ЛОУНБ, 2017. - 76 с. - (Поборники державності
України).
Представлено методико-бібліографічні матеріали про Олега Ольжича.

Наука та освіта
Павленко В. В. Розвиток креативності молодших школярів : монографія / В.
В. Павленко ; [за ред. О. Є. Антонової]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 157,
[1] с. : іл., табл. - Дод.: с. 122-138. - Слов.: с. 139-143. - Літ.: с. 144-157.
Матеріали монографії відображають педагогічні аспекти роботи з
обдарованими дітьми. Розкрито загальну структуру креативності, сутність і
механізми проявів та розвитку креативності дитини. Пропонуються завдання на
розвиток складових креативності дитини: креативного мислення, креативної уваги
та креативної грамотності.

Дослідники Житомирщини
Мокрицький Г. П. Житомир - Польський = Polski Zytomierz / Георгій
Мокрицький ; [пер. пол. мовою Ірини Рудницької ; пер. англ. мовою Тараса Кобзаря

; фотоіл., карто-схеми Георгія Мокрицького]. - Житомир : Волинь, 2016. - 44 с. :
карти, фот. кольор., портр.
Довідкове ілюстроване видання про співпрацю, життя та діяльність видатних
поляків та українців в місті Житомирі.
Світоч душі : літ.-мист., краєзн. альм. / ред. Олег Калашніков. - Лугини : Кадр.
– 2011.
№ 2 (9) / фот. Інеси Білюк. - 2015. - 87, [1] с. : іл., фот. кольор.
Літературно-мистецький та краєзнавчий альманах, в якому опубліковано
поетичні та прозові твори уродженців смт Лугини та сіл Лугинського району;
представлені краєзнавчі розвідки та мистецьке життя району.

Матеріали та тези конференцій. Монографії. Підручники
Intermarum: історія, політика, культура / М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. громад. орг. "Союз Польської
Шляхти". - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка. - 2015. - ISSN 2518-7694.
Вип. 2 : Українське та польське "питання" в імперських практиках у XIX ст. на початку XX ст. / [редкол.: Вікторія Венгерська (голов. ред.) та ін.]. - 2015. - 399,
[1] с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
У науковому журналі представлено історичні розвідки, пов'язані з
українсько-польськими відносинами.
Intermarum: історія, політика, культура / М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. громад. орг. "Союз Польської
Шляхти". - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка. - 2015. - ISSN 2518-7694.
Вип. 3 : Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції
"Польща-Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця
польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності", 4 листопада 2016
року / Ін-т історії та політики України, Від. новіт. історії та політики України,
Католиц. ун-т Яна-Павла ІІ у Кракові ; [редкол.: В. Венгерська (голов. ред.) та ін.]. 2016. - 383, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд.
Опубліковано матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції, що
проходила у Житомирі 4 листопада 2016 р.
"Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій:
перспективи
публічно-приватного
партнерства",
міжнародний
науково-практичний форум (3 ; 2017 ; Житомир). Матеріали III Міжнародного
науково-практичного форуму "Інтелектуальна економіка в умовах суспільних
трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства", 27 червня 2017
року : у 2 ч. / М-во освіти и науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Ясський

ун-т ім. Александру Йоана Кузи (Румунія), Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ;
[редкол.: О. В. Скидан та ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ. – 2017.
Ч. 2. - 152, [4] с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
У матеріалах представлені тези учасників конференції в авторській редакції.
Альтернативні джерела енергії : підручник / А. П. Войцицький [та ін. ; за ред.
Т. П. Резніченка] ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. - 279, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 277-279.
У
підручнику
викладено
навчально-теоретичний
матеріал,
який
супроводжується численними прикладами. Розглянуто основні засади державної
політики у сфері альтернативної енергетики, стан та перспективи впровадження
альтернативних джерел енергії, технологій виробництва сучасних джерел енергії з
метою енергозбереження.
Астахова Л. Є. Ботаніка. Нижчі рослини. Водорості : в схемах : навч. посіб. / Л.
Є. Астахова, Г. В. Муж ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.
Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 237, [1] с. : схеми. - Літ.: с. 235-236.
У навчальному посібнику систематизований матеріал з морфології, цитології,
розмноження, циклів розвитку, екології та значення представників різних відділів
водоростей. Подана інформація, що стосується систематики відділів із коротким
описом найбільш характерних порядків та родів.
Астрахан Н. Література як утопія : монографія / Наталія Астрахан. - Київ :
Видавн. дім Дмитра Бураго, 2018. - 244 с. - Літ.: с. 224-241.
Теоретичне осмислення феномену літературного твору та практичне
аналітично-інтерпретаційне входження у його буття дозволяє наблизитись до
глибшого усвідомлення цієї онтологічної та антропологічної загадки. Літературний
твір – це не лише простір розуміння іншого й самого себе через діалогічний контакт
з іншим. Це територія вияву співчуття та реалізації прощення, сфера любові,
взаємодія.
Біологічні дослідження – 2018 : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т гідробіології НАН України, Ін-т зоології
НАН України [та ін. ; редкол.: Шевчук А. В. (голова) та ін.]. - Житомир : Рута, 2018.
- 441, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
У збірнику подаються нові результати теоретичних, прикладних та
науково-методичних досліджень провідних учених із широкого спектру біологічних
проблем.
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія:
Економічні науки = Journal Zhytomyr State Technological University : наук. журнал /
М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: В. В.
Євдокимов (голов. ред) [та ін.] : ЖДТУ. - 1994. - ISSN 1728-4236.
Вип. 3 (81). - [б. м.]. - 2017. - 120, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Науковий журнал, на сторінках якого представлені дослідження в галузі
бухгалтерського обліку, державного управління економічними процесами,
управлінням підприємством, фінансів та статистики тощо.
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія:
Економічні науки = Journal Zhytomyr State Technological University : наук. журнал /
М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: В. В.
Євдокимов (голов. ред)[ та ін.] : ЖДТУ. - 1994. - ISSN 1728-4236.
Вип. 4 (82). - [б. м.]. - 2017. - 162, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Науковий журнал, на сторінках якого представлені дослідження в галузі
бухгалтерського обліку, державного управління економічними процесами,
управлінням підприємством, фінансів та статистики тощо.
Виймально-навантажувальні роботи на кар'єрах : [навч. посібник] / В. В.
Коробійчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац.
техн. ун-т України "КПІ ім. І. Сікорського". - Житомир : ЖДТУ, 2017. - 436, [4] с. :
табл., рис. - Дод.: с. 418-434. - Літ: с. 435-436.
Наведені основні фактори, які впливають на розробку і навантаження гірських
порід на кар'єрах при використанні скреперів, фронтальних колісних
навантажувачів, бульдозерів-розпушувачів, екскаваторів з прямою та зворотною
лопатою, гідравлічних бутобоїв. Розглянуті раціональні технологічні схеми
використання обладнання в різних гірничотехнічних умовах.
Дема Д. І. Податковий менеджмент : навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Шевчук,
Г. П. Мартинюк ; за заг. ред. Д. І. Деми ; М-во освіти і науки України. - Київ :
Алерта, 2017. - 255, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ. в кінці
розд. - Термінол. слов.: с. 232-239. - Літ.: с. 240-243. - Дод.: с. 244-255.
У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні основи і практичні
аспекти діяльності органів Державної фіскальної служби з адміністрування податків
і зборів.
Дема Д. І. Фінансовий ринок : навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л.
В. Недільська ; за заг. ред. Д. І. Деми ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац.
агроеколог. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2017. - 447, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Літ.: с. 427-433. - Дод.: с. 434-447.
У навчальному посібнику розкрито суть та значення фінансового ринку.
Висвітлено економічний зміст та особливості грошового, валютного та кредитного
ринків, ринків капіталів та похідних фінансових інструментів. Особливу увагу
приділено проблемам становлення, розвитку та державного регулювання
фінансового ринку в Україні.
Денисюк Р. О. Хімічна технологія : підручник / Р. О. Денисюк ; Житомир.
держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 344, [2] с. : рис.,
табл. - Літ.: с. 327-331. - Предм. покажч.: с. 332-344.
У підручнику висвітлюються загальні питання та закономірності хімічної
технології, дається коротка історія хімічної промисловості та сучасний стан в

Україні, розглядаються апарати хімічної промисловості та принципи їх роботи,
описуються основні способи обробки і переробки сировини для хімічних
виробництв простих, неорганічних та органічних речовин.
"Житомирщина: події і люди", всеукраїнська науково-краєзнавча
конференція (2017 ; Житомир). Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої
конференції "Житомирщина: події і люди", присвяченої 80-й річниці від часу
утворення Житомирської області (22.09.1937.р.) та 75-й річниці від дня народження
відомого краєзнавця Костриці М. Ю. (20.09.1942 р.), 22-23 вересня 2017 р. : наук. зб.
"Велика Волинь". Вип. 56 / Нац. спілка краєзн. України, Упр. культури Житомир.
держадмін., Іст. ф-т, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. обл. орг. НСКУ,
Житомир. обл. унверс. наук. б-ка ім. О. Ольжича ; [упоряд. П. С. Скавронський ;
ред. рада: Жуковський О. І. та ін.]. - Бердичів : Мельник М. В., 2017. - 412 с. - Літ. в
кінці ст. - Ім. покажч.: с. 407-411.
У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення учасників Всеукраїнської
науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-ій річниці від часу утворення
Житомирської області (22.09.1937 р.) та 75-ій річниці від дня народження відомого
краєзнавця Костриці М. Ю. (20.09.1942 р.).
Косарчук О. М. Література рідного краю. Стежками творчості поетів
Житомирщини : посіб. для вчителів укр. мови та літ. / Олена Косарчук. - Житомир :
Рута, 2017. - 135, [1] с. : іл., фот. - Літ.: с. 130-131.
Робота вміщує інформацію про життєвий і творчий шлях поетів та
письменників Житомирщини. До посібника увійшли розробки уроків літератури
рідного краю з використанням елементів інноваційної методики оздоровлення учнів
– кольоротерапії та музикотерапії.
Кот Т. Ф. Морфологія яйцепроводу свійських птахів : монографія / Кот Т.
Ф., Рудик С. К. - Житомир : ЖНАЕУ, 2017. - 247, [1] с. : рис., табл. - Скор.: с. 5. Літ.: с. 170-247.
У монографії проведено аналіз наукових повідомлень вчених різних країн у
порівнянні з отриманими власними результатами вивчення закономірностей
розвитку, будови та функціонування яйцепроводу свійських птахів.
Кругляк М. Е. Соціологія : навч.-метод. посібник / М. Е. Кругляк ; М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : Волинь, 2017. 389, [3] с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Літ.: с. 300-311. - Дод.: с. 320-328. Алф.-предм. покажч.: с. 351-377. - Ім. покажч.: с. 378-390.
Навчальний посібник включає програму навчальної дисципліни "Соціологія",
тематику лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи,
питання на залік (іспит), критерії рейтингової системи оцінювання знань студентів,
список рекомендаційної літератури, зразки тестових завдань і соціологічних
досліджень, а також термінологічні і біографічні словники.
Кухарчук П. М. "Ляльковий театр" як засіб реалізації компетентісного
підходу до вивчення англійської мови в позаурочній діяльності / [П. М.

Кухарчук, О. А. Гриневич, Н. Т. Охримчук] ; М-во освіти і науки України, Комун.
закл. "Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Житомир. облради, Кирданів.
загальноосвітня шк. І-ІІІ ступенів Овруц. району Житомир. обл. - Житомир : О. О.
Євенок, 2017. - 95, [1] с. - Слов.: с. 73-78. - Літ.: с. 90-95.
Видання містить рекомендації щодо організації роботи англомовного гуртка.
Куян В. Г. Формування і обрізування яблуні : монографія / В. Г. Куян. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 383, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 361-378.
У монографії викладено результати багаторічних польових (садових)
досліджень із формування і обрізування крон яблуні, проведених у зонах Полісся і
Лісостепу України.
Лєцкін М. О. Яскрава зірка гуманітарного світу (Філологічний семінарій
Володимира Перетца) : монографія / Михайло Лєцкін. - Житомир : ЖДУ ім. І.
Франка, 2017. - 367, [1] с. : рис., фот. - Бібліогр.: с. 334-364. - Бібліогр. в підрядковій
прим.
Пропонована книжка – аналіз (переважно у вигляді персоналій, яких тут
репрезентовано - 37) надзвичайно потужного наукового явища початку ХХ століття
- Філологічного семінарію, створеного у стінах Київського університету Святого
Володимира професором-академіком В. М. Перетцом.
Мельник О. Ф. Органічна хімія : навч. посіб. (для студ. коледжів спец.
"Харчові технології") / [О. Ф. Мельник] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.
торгов.-екон. ун-т, Житомир. торгов.-екон. коледж. - Житомир : Рута, 2017. - 187, [1]
с. : рис., табл. - Літ.: с. 184-185.
Навчальний посібник створено відповідно до програми курсу "Органічна
хімія". Матеріал курсу має професійне спрямування. У посібнику посилено увагу до
вивчення властивостей речовин, які використовуються у складі продуктів
харчування та в технологічних процесах, наголошено на значенні наведених
органічних сполук в харчовому виробництві.
Николюк
О.
М.
Управління
конкурентоспроможністю
сільськогосподарського підприємства: теоретико-методологічні основи :
монографія / О. М. Николюк ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 315, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 244-266. - Дод.: с.
267-313.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи управління
конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств.
Органічне виробництво і продовольча безпека / М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т, Федерація органіч. руху України, Поліс. центр
органіч. вир-ва "Полісся Органік" ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ,
2017. - 432, [2] с. : іл., рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
До збірника увійшли матеріали доповідей учасників V Міжнародної
науково-практичної конференції "Органічне виробництво і продовольча безпека".

Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід щодо вирішення
актуальних проблем розвитку органічного виробництва.
Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення
радіоактивно забруднених територій : монографія / Л. Д. Романчук [та ін.]. ; за заг.
ред. Л. Д. Романчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Графіум, 2017. - 268 с. : рис., табл. - Скор.: с. 3-4. - Літ.: с. 230-265
У монографії викладено теоретичний і експериментальний матеріал з вивчення
шляхів потрапляння радіонуклідів до організму людей, які мешкають на територіях
з різними щільностями забруднення ґрунтів Північної частини України.
Практикум з педагогіки / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т
ім. І. Франка ; за заг. ред. О. А. Дубасенюк. - 3-тє вид., допов. і перероб. - Житомир :
ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 545, [1] с. : сх., табл., рис. - Бібліогр. в підрядковій прим.
- Літ. на поч. ст. - Ім. покажч.: с. 544-545.
У навчально-методичному посібнику розглянуто загальні основи педагогіки,
дидактику та теорію і методику виховання. Запропоновано різнорівневі педагогічні
задачі, тести, практичні завдання тощо.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
: міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т
; [редкол.: В. В. Євдокимов (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 2005. - (Серія
"Бухгалтерський облік, контроль і аналіз"). - ISSN 1994-1749.
Вип. 2 (37). - 2017. - 128, [2] с. : табл., рис. - Літ. в кінці ст.
У збірнику представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних
вчених і науковців.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
/ М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [редкол.: В. В.
Євдокимов (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 2005. - (Серія "Бухгалтерський
облік, контроль і аналіз"). - ISSN 1994-1749.
Вып. 3 (38). - 2017. - 157, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
У збірнику представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних
вчених і науковців.
Райковська Г. О. Інженерна графіка. Практикум : [навч. посібник] /
Райковська Г. О., Головня В. Д., Глембоцька Л. Є. ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ. – 2015.
Ч. 2. - 2017. - 115, [1] с. : рис., табл. - Предм. покажч.: с. 114. - Літ.: с. 115.
Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу
"Інженерна графіка", типові приклади креслення деталей машин, а також текстові
завдання і питання для контролю знань.
Рудницька Н. В. Історія євреїв Житомирщини : навч. посібник / Н. В.
Рудницька. - Житомир : Бук-Друк, 2017. - 369, [1] с. : іл., табл., портр. - Термінолог.
слов.: с. 316-318. - Літ.: с. 319-343. - Дод.: с. 345-367.

Навчальний посібник з історії життя єврейського народу, його господарської
діяльності, місця в економіці та торгівлі, мови, традицій, культури та освіти.
Скрипченко Н. В. Актинідія в Україні : [монографія] / Н. В. Скрипченко ;
Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України. - Житомир : Рута, 2017. - 79, [1] с.,
[4] арк. фот. : фот. кольор., табл. - Літ.: с. 77-79.
У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень з інтродукції,
акліматизації та селекції актинідії в правобережному Лісостепу України.
Стойко О. Я. Фінанси : підручник / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. О. Я.
Стойка ; М-во освіти і науки України. - Київ : Алерта, 2017. - 404, [2] с. : рис. Бібліогр. в кінці розд. - Слов.: 374-392с. - Літ.: с. 393-400.
У підручнику викладено теоретичні засади функціонування й еволюції
фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бюджетної систем, роль
фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Подано загальну
характеристику фінансів суб'єктів господарювання та фінансів домашніх
господарств, засади функціонування страхового та фінансового ринків, місцевих і
міжнародних фінансів.
Толстова О. В. Локальні технології гуманітаризації математичної освіти
учнів основної школи : метод. посіб. для вчителів, студентів і викл. вищ. пед. навч.
закл. / Толстова О. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І.
Франка, 2016. - 254 с. : рис., табл. - Літ.: с. 250-253.
У посібнику розкрита сутність гуманітаризації та технологізації шкільної
освіти. Подані та проаналізовані види авторських локальних технологій
гуманітаризації математичної освіти. Представлений методичний інструментарій
щодо специфіки побудови змістового наповнення локальних технологій та
особливостей їх використання в цілісному навчально-виховному процесі.
Тофтул М. Г. Естетичне відношення людини до дійсності (таємниця краси)
: [монографія] / Тофтул М. Г. - Житомир : Євенок О. О., 2016. - 263, [5] с. : кольор.
іл., портр. - Літ.: с. 262-264.
Монографія присвячена аналізу філософських основ естетики. Визначення
основних категорій естетики супроводжується відповідними схемами та
ілюстраціями.
Шиманська К. В. Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних
трансформацій: регіональний вимір : монографія / К. В. Шиманська ; М-во освіти
і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2017. - 587, [1] с.
: табл., рис. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 461-587.
Монографію присвячено розробці теорії та методології дослідження проблем
міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій.
Юридична відповідальність за корупційні діяння (структурно-логічні
схеми) : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т
; авт.-упоряд.: Р. Ф. Черниш, І. М. Осауленко. - Житомир : Полісся, 2017. - 260, [2] с.

: табл. - Скор.: с. 6. - Дод.: с. 80-242. - Алф.-предм. покажч.: с. 245-257. - Літ.: с.
258-260.
У навчальному посібнику досліджено причини, умови, особливості
попередження та засоби протидії різним видам корупційної діяльності.

Освітянське життя
Вітренко В. В. Педагог, спрямований у майбутнє : (Про життєвий і творчий
шлях та науковий спадок відомого педагога, Почесного громадянина міста
Новограда-Волинського Ліневича Павла Казимировича) : (1961-2015рр.) :
монографія / Валентин Вітренко ; Житомир. обл. від-ня пед. т-ва України, Житомир.
обл. орг. НСКУ. - Житомир : Рута, 2017. - 858, [3] с. : табл., фот. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Літ.: с. 662-700. - Дод.: с. 701-858.
У монографії розповідається про життєвий і творчий шлях та науковий спадок
Почесного громадянина м. Новограда-Волинського, учителя методиста, завідувача
інформаційно-методичним центром управління освіти і науки міської ради Ліневича
Павла Казимировича.
Мамітько В. М. Моє життя : спогади / Василь Мамітько ; [ред. Т. Нагайко ;
вступ. ст. В. Кучер] ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди.
Навч.-наук. центр усної історії. - Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М.,
2016. - 73, [1] с. : фот. - (Народна мемуаристика ; вип. 2).
Книга – авторська сповідь про майже сторічне життя її автора, уродженця с.
Дем'янці Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Діячі культури та мистецтв
Життя у пісні: Ніна Матвієнко : бібліогр. покажч. [до 70-річчя від дня
народження] = Life in a Song: Nina Matviyenko : bibliographic reference book / [уклад.
Валентина Єрьоменко ; худож. Ніна Денисова]. - Київ : НЦНК "Музей Івана
Гончара", 2017. - 99, [1] с. : фот. кольор. - Скор.: с. 93. - Дискографія: с. 94. - Біогр.
покажч.: с. 97-99.
Бібліографічний покажчик вийшов у світ з нагоди 70-ти річного ювілею
видатної співачки, народної артистки України, лауреата премії ім. Т. Г. Шевченка,
Героя України - Ніни Матвієнко.
Святненко В. Г. Брусилівщина в іменах / В. Г. Святненко. - Київ : Віпол. –
2017.
Кн. 1 : Артисти, музиканти, художники. - 210, [2] с. : іл., фот. - Літ. в кінці ст.

Книга містить нариси про головні віхи життя і діяльності відомих діячів
мистецтва, які народилися в Брусилові та Брусиловському районі або пов'язані з
ним.
Тимошик М. С. Його бій за державність : документ.-публіцист. оповідь /
Микола Тимошик ; [худож. оформ. Олександра Сударикова]. - Київ : Наша культура
і наука, 2017. - 375, [1] с. : іл., фот. - Ім. покажч.: с. 345-351. - Бібліогр.: с. 357-372.
Документально-публіцистична оповідь про драматичні воловоди долі великого
українця – Івана Огієнка, створена на основі нових документів, віднайдених автором
у архівах України, Польщі, Швейцарії, Франції, США та Канади.

Бібліотечна діяльність
"Бібліотечне
краєзнавство у культурному
просторі
України",
науково-практична конференція (2017 ; Київ). Збірник матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі
України", 2 листопада 2017 р. : IV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька / М-во
культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв ; [редкол.: Скорохватова А. В. та ін. ; ред. :
Кудласевич Т. С., Поліщук М. А.]. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 245, [1] с. : іл. - Ім.
покажч.: с. 240-245.
Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської
науково-практичної конференції "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі
України".
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України, 2011-2015 :
бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. О. В.
Михайлова ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська]. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 154,
[2] с. - Покажч.: с. 121-128. - Бібліогр.: с. 129. - Ім. покажч.: с. 130-145. - Геогр.
покажч.: с. 146-148. - Покажч. назв: с. 149-154.
Черговий випуск метабібліографії містить інформацію про краєзнавчі
бібліографічні, методично-бібліографічні та вебліографічні посібники, підготовлені
публічними бібліотеками України в 2011-2015 рр.
Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч.
/ М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: В. П. Кисельова, Т. С.
Кудласевич ; ред. О. В. Михайлова]. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 192 с. - Ім. покажч.:
с. 168-185. - Геогр. покажч.: с. 186-192.
Бібліографічний покажчик містить інформацію про опубліковані в 2007-2016
рр. книги, автореферати дисертацій, рецензії, статті з наукових збірників,
періодичних та продовжуваних видань, що за своїм змістом відповідають
проблематиці даного посібника.

Мистецьке життя
Жолтовський П. М. Вибрані праці : в 3 т. / Павло Жолтовський ; редкол.: О.
О. Савчук (голова) [та ін.] ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника [та ін.]. Харків : Савчук О. О. - 2013. - (Слобожанський світ ; вип. 6).
Т. 1 : Umbra vitae : Спогади. Листування. Додатки / [ред. т. О. О. Савчук ;
передм. Миколи Моздира ; наук. комент. В. С. Романовського ; прим.: Є. О.
Котляра, О. О. Савчука ; худож. оформ.: О. П. Ткача, О. Є. Чорнохвостенка]. - 2013.
- 605, [3] с. : портр., іл. - Скор.: с. 340-341. - Літ.: с. 341-362. - Дод.: с.483-528. Прим.: с. 531-593. - Пам'яткознав. покажч.: с. 594-605.
[Перший том вибраних праць складають спогади та листування видатного
українського мистецтвознавця Павла Миколайовича Жолтовського. Спогади та
листування прокоментовано та проілюстровано. В додатках містяться архівні
матеріали кримінальної справи мистецтвознавця, а також унікальні світлини із
родинного архіву. Високохудожні спогади охоплюють період 1920-30-х років – час
розвитку українського музейництва та мистецтвознавства, що буде репресоване у
кінці 1930-х років. Музейна справа Харкова, Житомира, Львова та інших міст
України; перші спроби на мистецтвознавчому шляху, етнографічні експедиції разом
із Стефаном Таранушенком з обмірів та вивчення української архітектури - все
настільки дотепно і колоритно відбито у спогадах Павла Жолтовського, що книга
сприймається як мистецький твір. Надзвичайно цінні філософські роздуми автора
про знищення цілих шарів української культури у вигляді архітектурної спадщини].

Народна творчість
Світоч душі : літ.-мист., краєзн. альм. / ред. Олег Калашніков. - Лугини : Кадр.
– 2011.
№ 2 (9) / фот. Інеси Білюк. - 2015. - 87, [1] с. : іл., фот. кольор.
Літературно-мистецький та краєзнавчий альманах, в якому опубліковано
поетичні та прозові твори уродженців смт Лугини та сіл Лугинського району;
представлені краєзнавчі розвідки та мистецьке життя району.

Письменники Житомирщини
Лєцкін М. О."Коли народ бореться за свою державу, мусимо вживати
такого авторитету, як арх. Іларіон..." (ОУН-УПА Іван Огієнко) :
документ.-художнє вид. / Михайло Лєцкін. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 128 с. : фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 116-125.

У монографії на багатому доказовому документальному матеріалі
розкриваються зв'язки українського професора-емігранта Івана Огієнка із
військовою Українською повстанською армією – переважно через його контакти з
найбільш близькими за духом письменниками, видавцями та релігійними діячами.

Твори письменників-земляків
Васильчук В. Б. Подружилися : [оповідання] / Віктор Васильчук ; [іл. Марія
Пузей]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - [32] с. : кольор. іл. - (Серія "Читаємо
по складах").
Оповідання про котика Васька – пустуна і витівника.
Васянович М. М. Вибір : нотатки з блокноту пам'яті / Микола Васянович. Житомир : Полісся, 2017. - 542, [2] с. : фот.
Ця книга – нотатки з довгого і непростого шляху до обраної мети диригента і
композитора, уродженця с. Мелені Коростенського району Васяновича Миколи
Максимовича.
Врублевський В. М. Що завгодно, тільки не це : realiti story / Василь
Врублевський. - Житомир : [б. в.], 2015. - 103, [1] с.
Сучасний драматичний твір.
Жайворон М. М. Via Dolorosa : поезія / Михайло Жайворон. - Київ : Друге
дихання, 2017. - 298, [2] с. : іл. - Дод.: с. 279-290.
Автор даного поетичного видання знайомить читача з філософськими
роздумами про одвічні людські цінності, про свій народ, який вистраждав свою
долю і не хоче бути розіп'ятим на Голгофі історії.
Кравчук В. М. Не старайся меня обмануть... : стихи / Владимир Кравчук. Житомир : Полісся, 2016. - 116, [4] с. : портр.
У збірці представлено вірші поета-земляка українською та російською мовами.
Кухарчук О. Ф. Провісники Козацької Русі. Кошовий отаман Вовкодав :
[роман] / Олександр Кухарчук. - Житомир : Рута, 2015. - 469, [3] с. : портр., іл. - Літ.:
с. 463-465.
Новий роман автора розповідає про зародження козацтва на дніпровських
островах, його розвиток від розбійницьких ватаг до козацьких кошів і Січей, котрі
понад усе сповідували любов до Батьківщини і закони лицарської гідності.
Кухарчук П. М. Коло : [проза] / Петро Кухарчук. - Житомир : О. О. Євенок,
2017. - 117, [3] с.
У замальовках Петра Кухарчука відбито живу душу людини, із її метаннями і
страхами, самотністю та намаганням подолати свою богопокинутість.

Кухарчук П. М. Проліски : проза / Петро Кухарчук, Галина Химочка. Житомир : О. О. Євенок, 2017. - [24] с. : іл.
Збірка ліричних прозових роздумів.
Марищенко Я. С. Україна у війні : документ.-худож. проза про війну /
Ярослав Марищенко. - Житомир : Полісся, 2017. - 217, [3] с., [12] арк. фот. кольор. :
портр., фот. кольор.
У книжці розповідається про події, пов'язані з бойовими діями на сході
України. Висвітлюються перші бої 95-ї окремої аеромобільної бригади.
Мартинюк М. В. Вони лишили слід безсмертний і терпкий... / Мілада
Мартинюк. - Житомир : Рута, 2017. - 98, [2] с. : фот.
У книзі розповідається про Героїв Бердичівщини, які загинули, захищаючи
територіальну цілісність та незалежність України у 2014-2017 рр. У книзі
використано вірші наших земляків, фото з сімейних архівів та мережі Інтернет.
Мельник Г. М. Вечір думає – а ранок знає : [проза і вірші] / Галина Мельник.
- Житомир : Рута, 2017. - 354, [2] с., [14] арк. фот. : фот.
Четверта книга авторки складається з автобіографічної сповіді про велике й
багатогранне життя її сім'ї, родини та села Кодня Коростишівського району. Поезія
Галини Мельник – патріотична, глибоко лірична, бентежна. В ній спроба не
голосно, але виразно сказати про такі вічні цінності, як порядність, гідність, любов,
вірність собі та своєму коханню.
Пасічник М. П. Четвергова сіль : поезії / Михайло Пасічник. - Житомир :
Євенок О. О., 2017. - 214, [2] с. : портр.
Автором представлено збірку філософської поезії.
Пишнюк Т. В. Нерозгаданий постскриптум : [романи] / Тетяна Пишнюк. Чернівці : Букрек, 2017. - 486, [2] с.
У книзі вміщено два романи сучасної письменниці Тетяни Пишнюк "Божа
вивірка" та "Кацапочка", в яких йдеться про драматичні історії життя двох жінок,
яких доля занесла в далекі краї. Письменниця заглиблюється в таємниці жіночих
душ своїх героїнь, подаючи їхні уявлення про шлях до щастя.
Пономаренко М. А. Котик по даху гуляв : віршована розмальовка / Марія
Пономаренко ; худож. Олена Славова. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - [20] с. :
кольор. іл.
У новій збірці представлені дитячі вірші та розмальовки до них.
Прилуцький М. А. Тіні зі скель : худож.-іст. роман / Михайло Прилуцький ;
[худож. оформ. Миколи Оникійчука]. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - 331, [5] с. :
іл.
На сторінках книги описана захоплююча історія Коростишівщини у роки
визвольної боротьби 1916-1920 рр., діяльність знаменитих ватажків Житомирщини –

Соколовських та К. Гелевея. Сюжет роману ґрунтується на спогадах К. Гелевея та
власних історичних дослідженнях автора.
Сіваченко С. М. Еволюція на граніті : поезія / Сергій Сіваченко ; [худож.
Павло Гусєв]. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2017. - 163, [1] с. : іл.
До збірки увійшли поезії – результат пошуку та реакції на рухи сучасного світу.
Сіваченко С. М. Римована сповідь : поезія / Сергій Сіваченко ; фот. С.
Сіваченка. - [Б. м. : б. в., 2017?]. - 86 с. : портр., фот.
До збірки увійшли поетичні твори автора-земляка.
Світоч душі : літ.-мист., краєзн. альм. / ред. Олег Калашніков. - Лугини : Кадр.
– 2011.
№ 2 (9) / фот. Інеси Білюк. - 2015. - 87, [1] с. : іл., фот. кольор.
Літературно-мистецький та краєзнавчий альманах, в якому опубліковано
поетичні та прозові твори уродженців смт Лугини та сіл Лугинського району;
представлені краєзнавчі розвідки та мистецьке життя району.
Соболевська С. О. Подарунок із Романівки : [для дітей мол. і серед. шк. віку]
/ Світлана Соболевська ; [худож. Тетяна Данилевич]. - Житомир : Полісся, 2017. 51, [1] с. : іл.
"Подарунок із Романівки" – не просто дитячий детектив, це подорож
Житомирщиною на початку ХХ століття та знайомство із видатними постанцями
краю.
Соловей В. Ф. Вибране : [вірші] / Василь Соловей ; [упоряд. і ред. Олесь
Шевченко]. - Київ : Дніпро, 2010. - 202, [6] с. : портр.
До книги вибраних поезій увійшли вірші з п'ятьох збірок – "Заблукані дзвони",
"Перезва", "Замовляння болю", "Крила роздоріж", "Стрітення".
Цепкова Г. В. Мої святині : (поезії) / Галина Цепкова ; [худож. Данилевич Т.
К.]. - Коростень : Тріада С, 2017. - 110, [2] с. : рис.
"Мої святині" – чергова книга поетеси, члена Національної спілки
письменників України. В цих поетичних роздумах традиційні для поета
лірико-філософські теми поєднуються з новими, набуваючи суспільного значення.
Ясногородская А. На Стиксе солнечное утро / Анна Ясногородская ; [худож.
оформ. Людмилы Бондарь ; мал. худож. Марка Островского]. - Житомир : Рута,
2017. - 157, [3] с. : іл.
У збірці представлено короткі оповідання та вірші письменниці, яка народилася
у Житомирі, наразі мешкає в Німеччині.

Місцеві видання
Знедолені? Нездоланні! : історії переселенців : [в 2 кн.] / Ін-т демократії ім. П.
Орлика ; [ред.-упоряд. І. Черниченко]. - Київ : Ін-т демократії ім. П. Орлика;
Житомир : Рута. – 2016.
[Кн. 2] / [С. Абляєва та ін.]. - 2017. - 168 с. : фот. кольор.
Сотні тисяч переселенців з Криму, Донеччини та Луганщини розпорошилися по
українській землі – тепер вони живуть на Заході, Півдні та Півночі країни. Ці люди
не тільки вистояли в тих непростих випробуваннях, що виникли в їхньому житті, а й
стали прикладом для інших – зневірених.
Кардашов А. Т. ЕКО-100 : кросворди / А. Т. Кардашов. - Житомир : Волинь,
2017. - 115, [1] с. : табл. - Дод.: с. 109-112. - Літ.: с. 113
В книжці вміщено 100 екологічно-орієнтованих кросвордів. Подано ключі до
них.
Кулаковский Л. Ф. Слайды / Леонид Кулаковский ; [ред. Инна Ковальчук ;
худож. Елена Лебедева]. - Житомир : Рута, 2017. - 113, [3] с. : ил. - Бібліогр. в
підрядковій прим.
Третя збірка поезій Леоніда Кулаковського, написаних російською мовою.
Хрестоматія з української педагогіки : навч.-метод. посібник / М-во освіти і
науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [уклад.: О. С. Березюк, О. М.
Власенко ; за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко ; редкол.: В. І. Бондар, З. І.
Нагачевська, Г. О. Васьківська]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 337, [1] с. :
портр. - Літ. в кінці розд.
У даному посібнику упорядковані набутки з історії освіти й виховання з
позицій соціокультурного підходу у відповідності до програми "Педагогіка",
"Історія педагогіки" для вищих навчальних закладів. До посібника включені твори
видатних педагогів і мислителів, які характеризують розвиток педагогічної думки в
Україні від античності і до ХХ століття включно.
Шкабара С. Проміння всередині флейти / Сергій Шкабара ; [передм. Д.
Дроздовського]. - Житомир : Рута, 2017. - 78, [2] с. : портр.
Нова збірка автора – це сюрреалістичне дійство про боротьбу світла й темряви,
про шукання Бога, вслухання у Його голос.

