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Житомир 2019 

 



Область в цілому 

 Житомир - 2017 : стат. зб. / [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за вип. А. 

Г. Огінська] ; Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у 

Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2018. - 

131, [1] с. : табл.  

  У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище міста 

Житомира у 2017 році порівняно з попередніми роками. 

 

 Житомирщина у цифрах у 2017 році : стат. зб. / [за ред. Г. А. 

Пашинської ; відп. за вип. А. Г. Огінська] ; Держ. служба статистики 

України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. 

статистики у Житомир. обл., 2018. - 157, [1] с. : табл., мапи. 

 У статистичному збірнику вміщено дані про соціально-економічне 

становище Житомирської області у 2017 році порівняно з попередніми 

роками. 

 

 Статистичний щорічник Житомирської області за 2017 рік / 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 Житомир. обл., 2018. - 475, [1] с. : табл., мапи.  

  У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне та 

екологічне становище Житомирської області у 2017 році порівняно з 

попередніми роками. 

 

 Статистичний щорічник Житомирської області за 2017 рік 

[Електронний ресурс] / Голов. упр. статистики у Житомир. обл. - Житомир : 

Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2018. -  эл. опт. диск (CD-ROM).  

  У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне та 

екологічне становище Житомирської області у 2017 році порівняно з 

попередніми роками. 

 

 Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2018 року 

: стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у 

Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук, Т. В. 

Волинчук]. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2018. - 92, 

[2] с. : табл.  

 У збірнику наведено дані про кількість адміністративно-

територіальних одиниць в області та регіонах, чисельність наявного 

населення та статево-віковий склад постійного населення в області, містах 

обласного значення та районах на 1-ше січня 2018 р. 

 

 



Історія краю 

 
 Житомирському водопроводу 100 років [Буклет] : фоторозповідь / 

упоряд. і авт. тексту Г. П. Мокрицький ; фото С. А. Глабчука та Г. П. 

Мокрицького ; вступ. слово Леоніда Башинського. - Житомир : Волинь, 1999. 

- [8] с. : фот. кольор.  

 У виданні представлено фотоілюстрації та інформацію про структуру 

та виробничі потужності Житомирського водопроводу. 

 

 Крижанівський В. Стежками мого родоводу / Віктор Крижанівський 

; [худож. оформ. Людмили Бондар]. - Житомир : Рута, 2017. - 400 с. : герби, 

фот., факс.  

 Автор детально і скрупульозно відтворює багату і насичену іменами і 

подіями історію свого роду Крижанівських. 
 

 Махорін Г. Л. Уклін тобі, рідна школо! : до 125-річчя Ружинської 

школи / Махорін Г. Л., Митюк В. О. - Київ : Преса України, 1998. - 95, [1] с. : 

іл., фот., портр.  

  В книзі на основі архівних матеріалів, спогадів односельців, шкільних 

документів розповідається про 125-річну історію Ружинської школи, що на 

Житомирщині. 

  

 Мокрицький Г. П. Європейська Житомирщина: український вимір : 

нац.-визвольні змагання українців: постаті, події, міста та села : іст.-краєзнав. 

та біогр. словник : 555 гасел / Георгій Мокрицький, Руслан Кондратюк ; 

[упоряд. Г. П. Мокрицький]. - Житомир : Волинь, 2017. - 159, [1] с.  

  Енциклопедичне видання присвячене подіям, постатям, містам і селам 

Житомирщини в контексті їх української історії, боротьби за незалежність 

України. Чимало нових, невідомих досі або заборонених персоналій і фактів 

читач знайде саме тут. У виданні ви зустрінете також відомі вам прізвища, 

але ви прочитаєте про «заретушовані» факти з їхніх біографій, пов'язані, 

перш за все, зі злочинами комуністичної системи проти них і взагалі – проти 

українства і прихильників української ідеї. 

 

 Мокрицький Г. П. Іванків: замальовки з історії села : [іл. попул. 

розповідь] / Георгій Мокрицький , Андрій Лукашов, Руслан Кондратюк ; 

[упоряд. Г. П. Мокрицький ; фот.: С. Майборода та ін.]. - Житомир : Волинь, 

2018. - 159, [1] с. : фот. кольор., портр., мапи, герби. - Дод.: с. 153-158.  

  Розповідь про історію с. Іванків охоплює період з давніх часів і до 

наших днів. Разом з тим, замальовки з історії цього населеного пункту не 

претендують на повноцінне наукове дослідження. Тим не менше, читач 

знайде тут чимало цікавих і повчальних фактів, які виходять далеко за межі 

не тільки Іванкова і Андрушівського району Житомирської області, а й 

України. 



 

 Пилипчук І. М. Історія життя династії Пилипчуків із Поліського 

краю : автобіогр. оповідь-есе / Іван Маркович Пилипчук ; [ред. Людмила 

Яцкевич]. - Київ : Київ. книжк.-журн. ф-ка, 2014. - 189, [3] с. : портр., фот. 

кольор.  

  Історія життєвого шляху сім'ї та предків Пилипчука Івана Марковича, 

починаючи із відомостей про дідів, бабусь та батьків. 

 

 Скиба П. В. "Витоки Уборті медові" на Ємільчинщині : іст.-

краєзнав. фотонарис = "Вытокі Убарці мядовыя" на Емільчыншчыне : 

гісторыка-краязнаучы фотанарыс / Петро Скиба ; [худож. оформ. Р. П. 

Твердої]. - Новоград-Волинський : Гембарський О. П., 2018. - 175, [1] с. : іл., 

фот. кольор., герби, портр.  

  У виданні розповідається про унікальний творчий проект – 

етнофестиваль народної творчості «Витоки Уборті медові», який 

започатковано і проведено в населених пунктах, що розташовані на берегах 

річки Уборті в Ємільчинському районі Житомирської області. Видання 

ілюстроване світлинами, історичними відомостями про річку Уборть і 

населені пункти, які розташовані на її берегах в межах Ємільчинського 

району. 

 

 Якубовська Л. В. Дивосвіт Трипільської культури / Якубовська Л. 

В., Блажкевич Т. П. - Житомир : О. О. Євенок, 2018. - 134, [2] с. : фот. кольор. 

- Зі змісту: Городське.  

  У книзі висвітлено науково-презентаційний трипільський тур для 

науковців Житомирської області по найважливіших із нині існуючих музеїв 

та огляд колекцій, присвячених Трипільській культурі Київської та 

Черкаської областей. 

 

 Miller D. N. Under Arrest : repression of the Russian Germans in the 

Zhitomir Region, Ukraine, in the 1930s / Donald N. Miller. - Zhitomir, Ukraine : 

Volyn, 2004. - XIV, 238, [2] p., [8] l. ill. : maps, il. - Рез.: англ., нім., укр.  

 Ця книга вперше в історії проливає світло на становище місцевих 

німців Житомирської області в 30-і роки, які були заарештовані і фальшиво 

звинувачені, депортовані, розстріляні за радянського режиму в Україні. 

Автор книги – емігрант четвертого покоління, пастор, предки якого – вихідці 

з cела Мартинівка Червоноармійського району Житомирської області. 

 

 

Економіка і промисловий комплекс 
 

 Діяльність підприємницьких структур м. Житомира у 2017 році : 

економ. 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., 2018. - 24, [2] 

с. : табл., рис.  

  У доповіді досліджується стан підприємництва у 2017 р. 

 

 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., 2018. - 100, [2] с. : табл., 

рис.  

  Збірник містить дані про зовнішню торгівлю товарами і послугами та 

прямі іноземні інвестиції в економіку Житомирської області у 2012-2017 

роках. 

 

  

 Промисловість 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., 2018. - 103, [1] с. : табл., граф.  

  Збірник містить основні показники розвитку промисловості 

Житомирської області у 2013-2017 роках. 

 

 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., 2018. - 134, [2] с. : табл., рис.  

 Збірник містить основні показники ринку праці Житомирської області 

у 2013-2017 роках. 

 

 

Природа і природні ресурси 
 

 Довкілля Житомирської області : 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., 2018. - 167, [1] с. : рис., табл. - Скор.: с. 4.  

 У збірнику систематизовані показники, які характеризують стан 

атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, лісового та 

мисливського господарства, поводження з відходами, капітальні та поточні 

витрати на охорону навколишнього природного середовища. 

 

 

Архітектура 

 

 Алеї та бульвари / Громад. орг. "Архео" ; фотоматеріали надані 



Анатолієм Магазом. - [Б. м. : б. в., 2018?]. - [24] с. : фот., фот. кольор. - 

Передм.: англ.  

 У фотоальбомі представлено давній вигляд та сучасний стан ряду 

вулиць та архітектурних пам'яток м. Житомира. 

 

 

Образотворче мистецтво 

 

 Житомирська палітра : міжрегіон. живопис. пленер. - Житомир : [б. 

в.], 2018 -     .  

 ...на 2018. - 2018. - [26] с. : іл., портр.  

 Календар на 2018 рік ілюстровано роботами художників – учасників 

міжрегіонального живописного пленера «Житомирська палітра» - П. Я. 

Богомаза, М. Г. Вербицької, В. А. Войтенка, І. А. Воропая, Ю. О .Дубініна, В. 

І. Кондратюка, В. В. Савенця, А. П. Максимчука, С. О. Носка, В. О. 

Радецького. 

 

 

Музичне життя 

 

 Ходаківський О. В. Видатний співець гітари з Волині : до 200-річчя 

від дня народж. М. К. Соколовського (1818-1883) / Олександр Ходаківський ; 

[літ. ред. В. В. Білобровець ; іл., упоряд. О. В. Ходаківського]. - Житомир : 

О. О. Євенок, 2018. - 79, [1] с. : фот., іл. - Літ.: с. 73-75.  

 Запропонована робота є результатом ґрунтовного опрацювання 

пам'яток музичної думки, епістолярної спадщини, публікацій та спогадів 

сучасників гітариста М. Соколовського (1818-1883). 

 

Письменники Житомирщини 

 

 Миленко В. Д. Куприн: Возмутитель спокойствия / Виктория 

Миленко ; [ил.: Д. Дубинского и П. Пинкисевича]. - Москва : Молодая 

гвардия, 2016. - 366, [2] c., [15] л. фот. : фот., ил. - (Жизнь замечательных 

людей : сер. биогр. ; вып. 1813 (1613)). - Примеч.: с. 338-365.  

  Автор Вікторія Міленко зробила спробу деміфологізувати постать 

О. Купріна, залучаючи маловідомі та невідомі матеріали і документи. У 

книжці йдеться і про житомирський період у житті письменника. 

 

 Суй М. Поетична Житомирщина кінця ХХ - початку ХХI століття / 

Марія Суй. - Житомир : О. О. Євенок, 2018. - 90, [2] с.  

 В книзі вперше на рівні регіональної історії літератури і, як наслідок, - 

вітчизняного загальноукраїнського літературознавства системно висвітлено 

проблеми, пов'язані з розвитком російськомовної поезії Житомирщини як 

самодостатнього явища художнього процесу сучасності, який має тимчасову 



протяжність і системність зв'язків, а також художньо-естетичну бінарну 

рефлексію. 

 

Твори письменників-земляків 

 

 Веселка В. Ясна моя зорина - Симони : літ.-краєзнав. нарис / 

Валентина Веселка. - Житомир : О. О. Євенок, 2018. - 259, [1] с. : фот. 

кольор., муз. пр., мапи.  

 У книзі на основі спогадів, документів, переказів, матеріалів із архівів 

розповідається про минувшину і сьогодення села Симони Ємільчинського 

району Житомирської області.  

 

 Макаренко Є. В. Місячна нитка / Євдокія Макаренко. - Житомир : 

О. О. Євенок, 2019. - 222, [2] с.  

 Що може бути жорстокішим, ніж убивство власної, ще ненародженої 

дитини задля помсти чоловікові, який не повірив у своє батьківство? Але 

Марічка зважується на цей відчайдушний крок. Та немовляті судилося 

вижити. І лише сільська знахарка відає, що допомогло вижити дитині, котра 

народилася передчасно і навіть у пологовому не змогла б утриматися за 

життя. 

 

 Матер Э. Алая вязь : [рассказы] / Эдмунд Матер. - Житомир : Волынь 

: Рута, 2006. - 159, [1] с.  

   

Автор на основі пережитого і побаченого розповідає про найбільш 

яскраві події, людей, епізоди, одягаючи все це в форму захоплюючих 

розповідей, частина яких присвячена темі «російських німців», бо родина 

самого автора веде родовід з волинських німців (Україна , Житомирська 

область). 

 

 Пономаренко Є. М. Впаде роса на суховії : поезії / Єва Пономаренко. 

- Хмельницький : Стасюк Л. С., 2017. - 135, [1] с. : портр.  

 Поезія віддзеркалює глибокі почуття любові авторки до свого 

походження, українського народу та його боротьби за своє незалежне 

існування, за утвердження своєї мови, культури та історії. Її творам 

характерний глибокий ліризм та непідкупна щирість почуттів. Народилася 

Єва Пономаренко в 1950 р., в с. Андріївка Олевського району Житомирської 

області в багатодітній родині селян. 

 

 Пономаренко Є. М. Журавлиний спів : поезії : [збірка] / Єва 

Пономаренко. - Сімферополь : Таврія, 2005. - 233, [3] с. : фот.  

 Поезії авторки пульсують такими животрепетними темами, як кохання, 

материнство, любов до ближнього. Вони віддзеркалюють глибокі почуття 

любові до українського народу та його боротьби за незалежність, за 



утвердження своєї мови, культури та історії. 

 

 Пономаренко Є. М. Заграй, сопілочко! : поезії / Єва Пономаренко. - 

Хмельницький : Стасюк Л. С., 2017. - 111, [1] с. : фот.  

  Поезія віддзеркалює глибокі почуття любові авторки до свого 

корінного походження, українського народу та його боротьби за своє 

незалежне існування. 

 

 Пономаренко Є. М. Калинова гілочка народу : поезії та проза / Єва 

Пономаренко. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2017. - 175, [1] с. : портр.  

  Поезія віддзеркалює глибокі почуття любові авторки до свого 

корінного походження, українського народу та його боротьби за своє 

незалежне існування, за утвердження своєї мови, культури та історії. 

 

 Пономаренко Є. М. Спів, що зринав у голубій блакиті : [зб. поезій] / 

Єва Пономаренко. - Сімферополь : Всеукр. інформ.-культур. центр, 2011. - 

111, [5] с. : фот. - Текст: укр., рос.  

  Поезія авторки завжди пульсує такими живими і животрепетними 

темами, як кохання, материнство, любов до ближнього, до свого корінного 

походження, українського народу та його боротьби за своє незалежне 

існування, за утвердження своєї мови, культури та історії. 

 

  

 Пугач Б. В. Душа, наповнена звучанням : поезії / Борис Пугач. - 

Житомир : Євенок О. О., 2014. - 76, [4] с. : іл., портр.  

  У збірці читач відчує пульс автора, що б'ється в унісон з пульсом 

епохи. 

 

 Пугач Б. В. Слід на землі : поезії / Борис Пугач. - Житомир : Євенок 

О. О., 2013. - 51, [1] с. : портр.  

 У книжці Борис Пугач торкається небуденних тем любові до землі, до 

жінки, до всього живого, що є не землі. Автор дохідливою мовою спілкується 

з читачем, розповідає про наболіле і сокровенне. 

 

 Пугач Б. В. Тривоги душі моєї : поезії / Борис Пугач. - Житомир : 

Євенок О. О., 2014. - 75, [1] с. : портр., муз. пр.  

  Автор намагається осмислити вічні проблеми людськості: честі, 

гідності, патріотизму і любові. 

 

 Просто на Покрову : літ.-мистец. альманах Коростенщини : 

[благодійне вид.] / ред. і упоряд. Віктор Васильчук ; редкол.: Михайло 

Пасічник [та ін.]. - Коростень : Вечір. Коростень ; Житомир : О. О. Євенок, 

2007 -     . 

 Вип. 11 : Жовтень. -  2018. - 207, [1] с. : портр., фот.  

  Всеукраїнське літературно-мистецьке свято "Просто на Покрову" - 



щорічний фестиваль сучасної української літератури, який проходить в 

Коростені Житомирської області у третю суботу жовтня. 11-ий випуск 

альманаху містить розповідь та фотозвіт про фестиваль, що відбувся 14 

жовтня 2018 р., різножанрові твори письменників-земляків, а також 

представників інших теренів України, літературознавчі матеріали та 

публіцистику. 

 

 Тихоплинна Уборть : пісні та вірші / [авт.-упоряд. Петро 

Володимирович Скиба]. - [2-ге вид.]. - Новоград-Волинський : НОВОград, 

2018. - 359, [1] с., [4] арк. фот. кольор. : портр., муз. пр. - (Серія "Поетична 

скарбниця Ємільчинщини"). - Літ.: с. 348-353.  

 Видання доступне також в електронній формі 

 У книзі подано пісні та вірші, написані мешканцями та гостями 

Ємільчинського та Олевського районів Житомирської області, про внучку 

Дніпра – тихоплинну річку Уборть. 

 

 Шевчук В. О. Свято неділі : невидані повісті / Валерій Шевчук ; 

[худож. оформ. Н. В. Михайличенко]. - Київ : Кліо, 2017. - 396, [4] с. : іл.  

 У книжці зібрано повісті, написані у різночасся, яким з різних причин 

не судилося раніше дійти до читача у книжковому виданні. Тематика 

урбаністична, із притаманним Валерієві Шевчуку проникненням у людську 

душу. 

 

Місцеві видання 

Матеріали та тези конференцій. Монографії. 

Підручники 

 
 Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : в 2 ч. 

: зб. наук. праць / Коростиш. міськрада Житомир. обл., Держ. ком. України з 

питань науки і технології, Житомир. держ. педагог. ін-т ім. І. Франка, 

Житомир. історико-філолог. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В. О. Єршов 

(голов. ред.) та ін.]. - Житомир : Волинь, 1999.  

 Ч. 2. - 1999. - С. 225-456 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.  

 Збірник містить матеріали доповідей Всеукраїнської наукової 

конференції "Коростишів в історії і культурі України", присвячений 500-

річчю першої писемної згадки Коростишева та 200-річчю з дня народження 

Густава Олізара – видатного польського поета та громадського діяча 

Правобережної України. Висвітлено актуальні проблеми історії, літератури, 

освіти, культури Волині та Київщини. 

 
 Актуальні проблеми професійної освіти : навч.-метод. посіб. / 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; уклад. Дубасенюк О. А. - Житомир : 

ЖДУ ім. І. Франка, 2018. - 352, [2] с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - 



Дод.: с. 350-352.  

 У посібнику висвітлено актуальні проблеми професійної освіти, 

обґрунтовано законодавчі документи щодо професійної освіти, основи 

дидактики професійної освіти, методологія і методи науково-педагогічного 

дослідження у професійній школі. 
 

 Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць : [в 12 т.] / Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [голов. ред. С. Д. Максименко ; 

редкол.: В. О. Моляко та ін.]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 -     .  

 Т. 2 : Психологічна герменевтика, вип. 11 / [Н. В. Чепелева та ін.]. -  

2018. - 163, [1] с. - Авт. зазначено в кінці кн. - Бібліогр. в кінці ст.  

 У матеріалах збірника висвітлено проблеми формування і, зокрема, 

самопроектування особистості. 

 

 Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць : [в 12 т.] / Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [голов. ред. С. Д. Максименко ; 

редкол.: В. О. Моляко та ін.]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 -     . 

 Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 

вип. 18 / [ред. рада т.: Н. Ю. Максимова, А. М. Грись, О. В. Максим]. -  2018. 

- 347, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.  

 У матеріалах збірника висвітлено проблеми розвитку, формування, 

соціалізації, психічного здоров'я особистості тощо. 

 
 Білобровець В. В. Студії з філології Житомирщини: історія, теорія : 

навч.-метод. посіб. / В. В. Білобровець. - Житомир : ЖДУ, 2018. - 71, [1] с. : 

портр. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 Видання доступне в електронній формі. 

 Навчальний посібник призначений для ознайомлення з долею, 

педагогічною і науковою діяльністю яскравих персоналій філологічної галузі 

нашого краю, з літературними та науковими виданнями, зі зразками 

концептуального аналізу художніх творів письменників-земляків. 

 

 Грабар І. Г. Безпекова синергетика: кібернетичний та 

інформаційний аспекти : монографія / І. Г. Грабар, Р. В. Грищук, К. В. 

Молодецька ; за заг. ред. Р. В. Грищука ; М-во освіти і науки України, М-во 

оборони України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Житомир. військ. ін-т ім. С. 

П. Корольова. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 279, [1] с. : рис., табл. - Дод.: 

с263-264. - Літ.: с.265-279.  

  У монографії розглянуто теоретичні та практичні основи забезпечення 

інформаційної безпеки людини, суспільства, держави у кібернетичному та 

інформаційному просторах з використанням синергетичного підходу.  

 

 Грищук Г. П. Ветеринарна мамологія та профілактика неплідності 

: (практикум з лаборатор. робіт для студентів ф-ту вет. медицини ОС 



"Магістр", "Спеціаліст" та "Бакалавр") : навч. посібник / Грищук Г. П., 

Ревунець А. С. - Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 139, [1] с. : рис., табл. - Літ. в 

кінці розд.  

  У посібнику висвітлено фізіологію і патологію молочної залози самок 

різних видів сільськогосподарських тварин та питання профілактики 

неплідності на рівні раніше отриманих та сучасних досягнень вітчизняної та 

закордонної науки.  

 

 Дячук Н. В. Психолінгвістика творчості у художньому перекладі : 

монографія / Дячук Н. В. ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т 

ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - 127, [1] с. : табл., рис. - 

Бібліогр.: с. 105-117. - Дод.: с. 118-127.  

  В монографії розкрито ідеї про психолінгвістичні особливості 

професійної діяльності перекладачів художніх текстів; представлено аналіз 

мовленнєвої діяльності з позиції її структури та основних характеристик.  

 

 Корольов Д. К. Психологічна оцінка персоналу : навч. посібник / Д. 

К. Корольов. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - 159, [1] с. : рис., табл. - 

Літ.: с. 136-153. - Дод.: с. 154-159.  

  Видання присвячено технологіям психологічної оцінки персоналу, що 

застосовуються з метою його підбору в комерційних та некомерційних 

організаціях різних форм власності. 

 

 Котюк Л. А. Інтродукція ароматичних рослин родини Lamiaceae 

Lindl у Центральному Поліссі України = Introduction of aromatic plants from 

the Lamiaceae LindI. family in Central Polissya of Ukraine : монографія / Л. А. 

Котюк ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - 

Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 211, [1] с. : рис., табл., фот. кольор. - Літ.: с. 170-

211.  

  Представлено результати багаторічних досліджень малопоширених 

ароматичних рослин Laminaceae в умовах Центрального Полісся України. 

Виведено відомості систематики та значення рослин. 

 

 Криворучко Т. В. Складна комплементація в 

ранньоновоанглійській мові : монографія / Криворучко Т. В. ; М-во освіти і 

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

Франка, 2019. - 137, [1] с. : табл., рис. - Скор.: с. 6-7. - Бібліогр.: с. 117-136. - 

Дод.: с. 137.  

  У монографії здійснено комплексний аналіз структурних і 

функціональних особливостей конструкції складної комплементації в 

ранньоновоанглійській мові на засадах розвиненої версії Ікс-штрих теорії.  

 

 Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

"Національно-визвольна боротьба українського народу", присвяченої 

250-річчю козацько-селянського національно-визвольного повстання на 



Правобережній Україні "Коліївщина" та 100-річчю подій Української 

революції 1917-1918 р., 28-29 вересня 2018 р. / [Н. І. Ананченко та ін. ; ред. 

рада: О. І. Жуковський та ін. ; упоряд. Скавронський П. С.] ; Нац. спілка 

краєзнавців України, Упр. культури облдержадмін., Житомир. держ. ун-т ім. 

І. Франка, Житомир. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Ольжича. - Бердичів : 

Мельник М. В., 2018. - 550 с. : іл., табл. - (Науковий збірник "Велика Волинь" 

: праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині, Житомир. обл. орг. 

НСКУ ; т. 57).  

  У збірнику вміщено статті і повідомлення учасників Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 250-річчю козацько-

селянського повстання на Правобережній Україні "Коліївщина" та 100-річчю 

подій Української революції 1917-1921 рр. 

 

 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

приуроченої до Всесвітнього дня водних ресурсів "Водні екосистеми у 

контексті євроінтеграції: реалії та перспективи", 21-22 березня 2019 р. : 

[збірник] / М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Упр. 

екології та природ. ресурсів Житомир. облдержадмін., Басейн. упр. водних 

ресурсів річки Прип'ять ; [редкол.: О. В. Скидан та ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ, 

2019. - 147, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.  

  У книзі висвітлено результати наукових досліджень та практичний 

досвід щодо привернення уваги спільноти до вирішення водних проблем і 

поліпшення водного співробітництва, обговорення спільної стратегії дій 

міжнародного співтовариства, установ, організацій та інших представників 

щодо імплементації положень Водної рамкової директиви (2000/60/ЄС) та 

реалізації цілей Міжнародного десятиліття води. 

 

 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

"Становлення механізму публічного управління розвитком сільських 

територій як пріоритет державної політики децентралізації", 4 грудня 

2018 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т, Білорус. держ. економ. ун-т 

(Білорусь), Клайпед. ун-т (Литва), Нац. акад. аграр. наук України ; [редкол.: 

О. Скидан та ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 556, [4] с. : табл., рис. - 

Бібліогр. в кінці розд.  

  До збірника увійшли матеріали доповідей учасників Міжнародної 

науково-практичної конференції, присвячених розв'язанню актуальних 

проблем регіонального розвитку та формуванню пропозицій щодо 

самозабезпечення, підвищення стійкості місцевих громад до зовнішніх 

чинників. 

 

 Матеріали IV Міжнародного науково-практичного форуму 

"Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій", 25 

жовтня 2018 року / [Антохов А. А. та ін. ; редкол.: О. В. Скидан та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Чернів. нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича, Клайпед. ун-т (Литва). - Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 340, [4] 



с. : рис., табл. - Авт. зазначено в кінці кн. - Бібліогр. в кінці ст. - Покажч.: с. 

339-340.  

  У збірнику представлено тези доповідей учасників ІV Міжнародного 

науково-практичного форуму «Інтелектуальна економіка в умовах 

суспільних трансформацій». 

 

 Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у 

інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур від 

шкідливих організмів агробіоценозів : навч. посібник / О. А. Дереча [та ін.] 

; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : 

ЖНАЕУ, 2018. - 231, [1] с. : рис., табл., іл. - Літ.: с. 152-153. - Дод.: с. 154-231.  

  Розкрито науково-теоретичні та практичні основи безпечного 

застосування пестицидів у агроценозах від шкідливих організмів. Особливе 

місце відведено заходам, спрямованим на охорону довкілля, підвищенню 

ефективності вирощування бакових сумішей пестицидів з урахуванням ЕПШ 

шкідливих організмів та прогнозування строків їх появи у агроценозах. 

 

 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві : 

[підручник] / В. В. Тарасова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. 

нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 455, [1] с. : рис., табл. - 

Термінолог. слов.: с. 387-394. - Літ.: с. 396-404. - Дод.: с. 405-452.  

  У підручнику розглянуто роль науки  і наукових досліджень у 

туризмознавстві, розкриті основні методи наукових досліджень, джерела 

наукової інформації, методи статистичної обробки та аналізу емпіричних 

даних. Розглянуті питання технології виконання наукових досліджень 

студентами.  

 

 Павлик Н. П. Теорія і практика організації неформальної освіти 

майбутніх соціальних педагогів : монографія / Надія Павлик ; [наук. ред. 

Сейко Н. А.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. 

Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2018. - 349, [1] с. : рис., табл. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 272-292. - Дод.: с. 293-349.  

  У монографії розглянуто проблему організації неформальної освіти у 

соціальній сфері на засадах системного, діяльнісного та 

мультидисциплінарного підходів. 

 

 Погоруй А. О. Загальна теорія міри та інтеграла : навч. посібник / А. 

О. Погоруй, О. А. Сарана ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т 

ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - 73, [1] с. - Літ.: с. 72-73.  

  Перший розділ посібника присвячений обґрунтуванню неможливості 

побудови активної міри, інваріантної відносно групи рухів у просторах 

розмірності більше двох. У другому та третьому розділах міститься 

інформація про булеві конструкції в теорії множин та їх основні властивості. 

У четвертому розділі вводяться поняття передміри та міри на півкільці 

множин і вивчаються продовження цієї міри на породжені класи множин. 



Наступні розділи присвячені основним властивостям інтеграла Лебега для 

вимірних функцій та доведенню теорем про перехід до границі під знаком 

інтеграла. 

 

 Севостьянов Є. О. Елементи теорії функцій дійсної змінної : навч.-

метод. посібник / Є. О. Севостьянов, С. О. Скворцов, А. Л. Таргонський ; М-

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

ЖДУ ім. І. Франка, 2018. - 34, [2] с. : мал., табл. - Літ.: с. 54.  

  Посібник містить елементи впровадження до загальної теорії множин, 

топології та теорії відображення. Розглянуто питання про взаємно 

однозначну відповідність між множинами, зчисленні множини та множини 

потужності континуум.  

 

 Технології біовиробництва (на основі біотехнологій) : навч. посібник 

/ М. М. Лісовий [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - Житомир : ЖНАЕУ ; Київ : [б. в.], 2018. - 

239, [1] с. : рис., табл. - Скор.: с. 6-7. - Глосарій: с. 209-213. - Літ.: с. 214-222. - 

Дод.: с. 223-238.  

  У посібнику викладено матеріал з аграрної біотехнології як 

теоретичної і практичної складових одержання безпечної і екологічно чистої 

продукції: органічних добрив, компостів, вермикультури, 

вермикомпостування, виробництва мікробних та біологічних препаратів, 

біогазу та ін. Розглянуто технологічні схеми та регламенти застосування 

технологій біовиробництва на основі біотехнологій в аграрному секторі 

України. 
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