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Область в цілому 
 

 
 

Житомирщина = Zhytomyr Region / [Голов. упр. екон. 

Житомир. облдержадмін.]. - Житомир : Полісся, [2004?]. - [32] 

с. : іл., фот. кольор. 

  Спеціальне ілюстроване видання, в якому представлено 

загальну характеристику області, її географічне розташування, 

природні ресурси, адміністративно-територіальний поділ, 

населення, соціальну інфраструктуру. 

 

 

Житомирщина = Zhytomyr Region / [фот.: С. Мічковського, С. 

Тищенко ; Голов. упр. економіки Житомир. облдержадмін.]. - 

Житомир : Євенок О. О., 2005. - [32] с. : фот. кольор., мапа. 

  Спеціальне ілюстроване видання, в якому представлено 

економічнну структуру області, природні та трудові ресурси, 

промисловість та соціальну структуру регіону. 

 

Житомирщина = Zhytomyr Region / [Голов. упр. екон. 

Житомир. облдержадмін. ; авт. передм.: М. Рудченко, А. 

Войтенко]. - Житомир : Полісся, 2003. - [32] с. : iл., фот. кольор. 

  Спеціальне ілюстроване видання, в якому представлено 

загальну характеристику області, природні ресурси регіону, 

адміністративно-територіальний поділ, населення, економіку та 

соціальну інфраструктуру. 

 

 

 

 

 

 

 



Видатні діячі і область 
 

 

Махорін Г. Л. Книга рекордів Житомира / Г. Махорін. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2017. - 71, [2] с. : фот., фот. кольор. 

  Ілюстроване видання, у якому коротко викладено цікаву 

інформацію про Житомир, починаючи з історії та закінчуючи 

дозвіллєвою сферою. 

 

 

Історія області . Археологія. Етнографія 
 
 

«Бердичів крізь призму століть», науково-практична 
конференція (2017 ; Бердичів). Матеріали Міжнародної 

науково-краєзнавчої конференції «Бердичів крізь призму 

століть», присвяченої 160 річниці від дня народження Джозефа 

Конрада (03.12.1857 р., 24-25 червня 2017 р. : наук. зб. «Велика 

Волинь». Праці Житомир. наук.-краєзнавчого т-ва дослідників 

Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ / [І. М. Астапюк та ін.; 

упоряд. П. С. Скавронський ; ред. рада: І. Д. Дячук та ін.] ; Нац. 

спілка краєзнавців України, Виконком Бердичів. міськради, 

Житомир. обл. орг. НСКУ, Польск. ін-т в м. Києві. - Житомир : 

ФОП Мельник М. В., 2017. - 485 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці 

розд. 

  У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення 

учасників Міжнародної науково-краєзнавчої конференції. 

 

Балтін В. І. Історія села Липки Попільнянського району 
Житомирської області / Віктор Балтін. - 2-ге вид. з допов. - 

Львів : [б. в.], 2016. - 266 с. : іл., фот. - Літ.: с. 265-266 

  Ця книжка - спроба зробити огляд історії розвитку села 

Липки упродовж майже 500 років від часу його заснування. 

 

 



Звягельський календар : Звягель - Новоград-Волинський. 

Віхи історії, 1187-2008 роки / [упоряд. Л. Д. Наумець]. - 

Новоград-Волинський : НОВОград, 2009. - 120 с 

  У книзі подано хронологію подій, що точилися у місті 

протягом століть. 

 

Криворучко І. Г. Ходорків. Історія села / Криворучко Ігор. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2016. - 130, [2] с. : фот., мапи. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 95 - 127. - Літ.: с. 

128-130 

  Історичний нарис про містечко Ходорків, що охоплює період 

з 15 по 20 століття та висвітлює найбільш значимі події. 

 

Махорін Г. Л. У світлі слави Рильських : [монографія] / 

Геннадій Махорін ; Житомир. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. 

Шевченка, Асоц. інтелігенції Житомир. обл., Центр 

іст.-демограф. дослідж. та біографістики ЖНАЕУ. - Житомир : 

О. О. Євенок, 2017. - 128, [4] с. : портр., фот. кольор. - Літ.: с. 

127-128 

  Книга розкриває історію та діяльність найславетніших 

представників Романівського та Попільнянського районів, 

залишаючи у центрі уваги, як стрижень змісту, родину 

Рильських і їхню діяльність. 

 

Тиліщак В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання : [наук.-попул. нариси] / 

Володимир Тиліщак ; [оформ. С. Горбаненка]. - Київ : 

Смолоскип, 2016. - 203, [5] с. : фот., мапи. - Бібліогр.: с. 

197-204. 

  1930 року, напередодні Голодомору, Україною прокотилася 

масштабна хвиля селянських мирних протестних виступів та 

збройних повстань проти сталінської політики розкуркулення і 

насильницької колективізації. Книга ознайомлює з перебігом та 

особливостями певних повстань і заворушень у різних регіонах 

України та вперше відкриває сучасним читачам імена їхніх 

учасників. Любарське повстання - С. 51-60. 

 



«Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст 

Волині», програма науково-краєзнавчої конференції (2016 ; 

Чуднів). Програма Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції, присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної 

згадки про місто Чуднів (1416) та 25-річниці з дня 

проголошення незалежності України (24.08.1991) «Чуднів і 

край в контексті історії малих і середніх міст Волині», 7-8 

вересня 2016 р. / Нац. спілка краєзнавців України, Упр. 

культури Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. орг. НСКУ, 

Чуднів. райдержадмін. ; [оргком.: Ю. Г. Градовський (голова) 

та ін.]. - Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. - 10 с. : табл. 

   Програма конференції присвяченої 600-й річниці з часу 

першої писемної згадки про місто Чуднів (1416) та 25-й річниці 

з дня проголошення незалежності України. 

 

 

Народне господарство 
 

 

Житомир: Ностальгия по... будущему : размышления над тем, 

как сберечь неповторимый исторический облик города, не 

превращая его в архитектурную мумию, но сохранив его 

калорит, / проил. Георгием Мокрицким [и др.] ; с предисл. 

Георгия Мокрицкого ; авт.- сост.: Георгий Мокрицкий, Руслан 

Кондратюк. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Житомир : Волынь, 2014. 

- 99, [2] с. : ил., фот. - Указ. ил.: с. 98. - Терминол. слов.: с. 99. 

  У книзі представлені роздуми житомирських краєзнавців над 

тим, як зберегти неповторний історичний вигляд міста, не 

перетворюючи його в архітектурну мумію, але зберігши його 

самобутній колорит. 

 

Коростенщина – экономический портрет региона = Korosten 

region's: economic profile. - Коростень : Триада С, [2016?]. - 19, 

[1] с. : граф., ил., карты, фот. цв. 

  Спеціальне ілюстроване видання, в якому представлено 

економічний портрет Коростенського району, природні 



ресурси, промисловість, соціально-демографічний опис регіону, 

бізнес-інфрастуктуру тощо. 

 

Коростень – сучасне європейське місто: крок за кроком до 

мети / Коростен. міськрада. Виконком. - Коростень : Тріада С, 

[2016?]. - 65, [3] с. : табл. 

  Спеціальне ілюстроване видання, де представлено 

промисловість, освіту, медицину, культуру, 

бізнес-інфраструктуру Коростеня. Наведені основні статистичні 

показники. 

 

Малий та середній бізнес Житомирщини = Small and 

medium of businesses zhytomyr region / [Житомир. 

облдержадмін, Житомир. облрада, Голов. упр. економіки 

Житомир. облдержадмін.]. - Житомир : [б. в., 2016?]. - 264, [1] 

с. : фот. кольор., табл. 

  В каталозі висвітлені матеріали про розвиток малого і 

середнього підприємництва у розрізі районів та міст, наведені 

основні статистичні показники їх діяльності. 

 

Сільський зелений туризм : рекомендації для власників садиб 

/ [ред.-уклад. О. В. Васильєва]. - Житомир : О. О. Євенок, 

[2017?]. - 22, [2] с. : фот. кольор. - (Сільський зелений туризм в 

Україні). - Дод.: с. 21. 

  У виданні зібрано рекомендації з організації зеленого 

туризму. Наведено приклади діяльності садиб, що приймають 

туристів. 

 

 

Суспільно-політичне життя 

 
 
Залевский В. «Под флагом 95-ки» : АТО глазами 

мобилизованного херсонца : [поэзия, очерки по истории, фото, 

сттати и рассказы участников АТО] / Виктор Залевский. - 



Житомир : Котвицький Б. Б., 2016. - 175, [1] с. : фот. кольор., 

фот. 

  У книгу включена оглядова інформація про 95-ту бригаду 

(окрема Житомирська десантно-штурмова бригада), вірші, 

нариси і статті про учасників АТО. 

 

 

Наука і освіта в області 
 

 
Базелюк В. О. Наша перша школа : історія Романівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 (Дзержинської 

середньої школи) : корот. худож.-документ. нарис / Володимир 

Базелюк. - Київ : Преса України, 2004. - 47, [1] с. : іл., фот. 

  Книга розповідає про історію становлення і розвитку освіти 

на Романівщині. В центрі уваги – Романівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1, яка має цікаву історію становлення, 

традиції та набутки. В книзі систематизовано архівні матеріали, 

дослідження істориків-краєзнавців, спогади ветеранів праці, 

директорів шкіл різних років, випускниці першого випуску 

середньої школи, матеріали районної та обласної періодичної 

преси про школу. 

 

 

Культурне і мистецьке життя області 

 

 
Базелюк В. Прийдешньому поколінню : зб. пісень / 

Володимир Базелюк, Олесь Коляда ; комп. Олесь Коляда. - 

Бердичів : Мельник М. В., 2016. - 64 с. : фот. 

  Збірка пісень на музику відомого бердичівського 

композитора і музиканта Олеся Коляди українською та 

російською мовами. 

 



Музей коштовного та декоративного каміння : до 10-ї 

річниці / [ред. Москалик Н. В.]. - Житомир : Свінцицька О. М., 

[2016?]. - 16, [1] с. : кольор. іл. 

  Ілюстроване рекламне видання, де представлено матеріали з 

історії створення та діяльності Музею коштовного та 

декоративного каміння у смт Хорошів Житомирської області. 

 

Римська В. Літературно-меморіальний музей Лесі Українки 

в Новограді-Волинському : путівник / В. Римська ; [фот. Ю. 

Дробота]. - [3-є вид., зі змін. та допов.]. - Новоград-Волинський 

: НОВОград, 2011. - 31, [1] с. : фот., портр. - Бібліогр. в 

підрядковій прим.  

  У путівнику розповідається про експозицію 

Літературно-меморіального музею Лесі Українки у 

Новограді-Волинському. 

 

Травкін В. М. Фантазія на теми пісень про Велику 
Вітчизняну війну (1941-1945) : п'єса для баяна (акордеона) / 

Валерій Травкін ; [під ред. В. М. Травкіна]. - Житомир : ЖДУ 

ім. І. Франка, 2017. - 19, [1] с. : фот., фот. кольор. 

  У збірці представлено твори для баяна та акордеона, вокальна 

та інструментальна музика, ряд оригінальних ансамблів та 

оркестрів для учнів, студентів, викладачів та 

музикантів-професіоналів. 

 

 

Літературне життя. Місцеві письменники 
 

 

 

В любові до рідної землі : до 100-річчя від дня народження 

письменника Данила Окийченка (Я. О. Вознюка) / [авт.-упоряд. 

П. В. Скиба]. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2017. - 78, 

[2] с. : іл., фот. 

  Книга про життєвий і творчий шлях письменника Данила 

Окийченка (Якова Олександровича Вознюка). 



Житомирські літературознавчі студіі / М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. 

літературознавства та компаративістики ; [редкол.: Білоус П. В. 

(голов. ред.) та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. - 

2012. - ISSN 2305-5898. 

Вип. 8. - 2015. - 103, [1] с. - Л-ра в кінці ст. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. 

  У восьмому випуску вміщено наукові статті викладачів та 

аспірантів ННІ філософії та журналістики ЖДУ ім. Івана 

Франка. Студії охоплюють широке коло актуальних проблем 

історії української літератури. 

 

Звягельчани з роду Косачів / [Від. культури і туризму 

Новоград-Волин. міськради, Музей родини Косачів, 

Інформ.-метод. центр упр. освіти і науки]. - 

Новоград-Волинський : НОВОград, 2011. - 8 с. : іл., фот. 

  У виданні розповідається про роки життя Лесі Українки у м. 

Новограді-Волинському (Звягелі). 

 

В'ячеслав Медвідь : біобібліогр. покажчик : до 65-річчя від 

дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад.: Ю. І. Горбань, В. В. 

Степко, Г. О. Стещенко ; редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. 

Долбенко, В. М. Медведєва]. - Київ : КНУКіМ, 2015. - 189, [1] 

с. : іл. - (Видатні постаті КНУКіМ ; вип. 3). 

  Покажчик присвячений сучасному письменнику В'ячеславу 

Медведю, лауреату Національної премії імені Тараса 

Шевченка. 

 

 

Художні твори письменників-земляків 
 

 
Базелюк В. О. Воскресіння / Володимир Базелюк. - Баранівка : 

Баранів. район. друк., 1997. - 103, [1] с. 



  Перша збірка поета, де представлені поезії, яким притаманні 

тонкий ліризм і філософічність, інтонаційна образність і 

громадське почуття. 

 

Бех Л. П. До дна не спита чаша гіркоти : поезії / Лілія Бех. - 

Житомир : Полісся, 2016. - 81, [1] с. : іл., фот. 

  В основу збірки лягли твори, пов'язані з подіями тих далеких 

і трагічних днів Чорнобильської трагедії, яка забрала у авторки 

чоловіка-ліквідатора аварії на ЧАЕС, матір, сестру. Та, попри 

все, вірші проникнуті оптимізмом, любов'ю до навколишнього 

світу, людей, рідної землі. 

 

Буравська Г. Світ навколо - дзеркала / Галина Буравська. - 

Житомир : Рута, 2016. - 143, [1] с. : іл. 

  Ця книга - роздум про власне життя, про пережиті злети та 

падіння. Сторінки її просякнуті жадобою нових знань, мріями і 

надіями на краще майбутнє. 

 

Глушук В. М. Калинові Янголи Свободи : вірші / Валерій 

Глушук. - Житомир : Полісся, 2016. - 55, [1] с. : іл., фот. кольор. 

  У своїх творах автор показує силу, міць, нездоланність 

калинової української нації, народу в боротьбі за волю, свободу 

України. Мотивом для написання віршів стали події Революції 

гідності та антитерористична операція на Сході країни. 

Головний акцент поставлений на обов'язковій та беззаперечній 

перемозі нашого народу - гідних потомків українських козаків, 

їх бойових, військових і духовних традицій. 

 

Залевский В. Записки очевидца : поетична зб. / Виктор 

Залевский. - Житомир : Котвицький В. Б., 2017. - 83, [1] с. : ил. 

  До книги увійшли вірші, написані автором, в період проходження 

служби в 95-й бригаді (окрема Житомирська десантно-штурмова 

бригада), перебування в зоні АТО. 

 



Звягельські перлинки : літ. альманах / Новоград-Волин. 

навч.-вихов. комплекс «Гімназія ім. Л. Українки - шк. І 

ступеня» ; [ред.-упоряд. В. Мальцева]. - Новоград-Волинський : 

НОВОград. – 2011. 

Вип. 3. - 2011. - 40 с. : іл. 

  «Звягельські перлинки» - це третя книжечка, де зібрані кращі 

поетичні та прозові твори гімназистів Новоград-Волинської 

гімназії імені Лесі Українки. 

 

Котик Е. В. Ода любви : поэзия / Елена Котик ; [худож. В. В. 

Вознюк]. - Житомир : Полісся, 2014. - 91, [1] с. : ил. 

  Друга збірка О. Котик була написана з лютого по серпень 

2014 р. В ній, у віршованій формі, розкривається ставлення 

поетеси до вічних цінностей - Батьківщини, Миру, Свободи, 

Братерства, Совісті, Любові. 

 

Крикливець Л. С. За літерою еЛ = In letter L : поезії / 

Людмила Крикливець. - Житомир : Рута, 2016. - 79, [1] с. : фот. 

  Нова книжка Людмили Крикливець знайомить читача з 

власними поетичними роздумами, які визріли в її душі і серці. 

 

Українка Л. Листи 1876-1897 / Леся Українка ; [упоряд. і авт. 

прим. В. Прокіп (Савчук) ; авт. передм. В. Агеєва]. - Київ : 

Комора, 2016. - 508, [4] с. : фот. - (Persona). - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - Cписок іл.: с. 497-498. - Покажч. адресатів: 

с. 499-500. 

  Із листів, написаних до рідних, близького оточення і 

«товаришів по зброї», перед нами постає молода, енергійна, 

блискуче освічена українська аристократка Леся Українка, яка 

активно відстоює свої погляди, творить нові смисли і змінює 

світ. 

 

 

 



Література свіжого повітря : [збірник] / упоряд. і ред. Віктор 

Васильчук. - Коростень : Вечір. Коростень; Житомир : Рута. – 

2013 

№ 2. - 2014. - 48 с. : фот. 

  Збірник творів шкільної молоді Коростеня, переможців 

традиційного щорічного конкурсу "Література свіжого повітря" 

(м. Коростень). 

 

Література свіжого повітря : [збірник] / упоряд. і ред. Віктор 

Васильчук. - Коростень : Вечір. Коростень; Житомир : Рута. - 

2013 

№ 3. - 2015. - 53, [3] с. : фот. 

  Збірник творів шкільної молоді Коростеня, переможців 

традиційного щорічного конкурсу "Література свіжого повітря" 

(м. Коростень). 

 

Література свіжого повітря : [збірник] / упоряд. і ред. Віктор 

Васильчук. - Коростень : Вечір. Коростень; Житомир : Рута. - 

2013 

№ 4. - 2016. - 55, [1] с. : фот. 

  Збірник творів шкільної молоді Коростеня, переможців 

традиційного щорічного конкурсу "Література свіжого повітря" 

(м. Коростень). 

 

Мартынюк М. Листая время... (Истории родного города) / 

Милада Мартынюк. - Бердичев : Мельник М. В., 2016. - 42, [2] 

с. : ил. 

  Представлений збірник оповідань - це чергова спроба автора 

розповісти оточуючим про свою любов до рідного міста 

Бердичева, де вона народилася, живе і працює сьогодні. В 

основу кожної розповіді взяті справжні події з цілком 

реальними героями, які жили і творили в місті. 

 

Носаль П. В. Я молюсь за Україну : [зб. віршів] / Петро 

Носаль. - Житомир : Рута, 2014. - 158, [2] с. : фот. 



  У сьомій збірці автора висвітлено любов до України, рідного 

Полісся, своєї сім'ї і християнства. 

 

Пономаренко М. А. Колиска для Джмеля : казкові повісті та 

казки / Марія Пономаренко. - Житомир : Рута, 2017. - 157, [3] с. 

: іл. 

  Казкові повісті та казки розраховані на школярів початкової 

школи. Кожен читач знайде для себе щось цікаве, пізнавальне. 

Ці твори вчать підростаюче покоління християнським 

цінностям. 

 

Просто на Покрову : літ.-мистец. альманах Коростенщини. № 

9 / ред. В. Васильчук ; редкол.: М. Пасічник [та ін.]. - Коростень 

: Вечір. Коростень ; Житомир : Рута, 2016. - 159, [1] с. : фот. 

  Черговий випуск альманаху присвячений Всеукраїнському 

літературно-мистецького святу «Просто на Покрову». 

 

Раков М. Складни : стихи разных лет / М. Раков. - [Кривой Рог 

: Измена], 2016. - 260 с. : ил. 

  До книги увійшли вірші російською мовою, вони об'єднані в 

складні. Складні - це кілька віршів та ілюстрацій у вигляді 

буклету. 

 

Соболевська С. О. Легенда про Романа і Чернявку : 

розмальовка / Світлана Соболевська ; [худож. Тетяна 

Данилевич]. - Житомир : Полісся, 2017. - 10 с. : іл. 

  Твір викладений у художній формі легенди - фольклорного 

твору з елементами чудесного, але, тим не менш, сприйманого 

як достовірне. Він містить топоніміку мальовничих куточків 

Попільнянського району Житомирської області і може 

зацікавити читачів вивченням історії рідного краю. 

 

Турчинский Б. Такая музыка звучит у нас в судьбе / Борис 

Турчинский ; [ред. М. Каганович]. - Иерусалим : Кетер, 2013. - 

287, [2] с. : фот. 



  Збірник нарисів Б. В. Турчинського - музиканта, журналіста, 

опублікованих у музичних журналах «Оркестр» (Москва), 

«Ізраїль ХХІ» (Єрусалим), «Діти музики» (Москва). 

 

Хмелівський В. Й. День народження казки / Валерій 

Хмелівський ; [ред. Микола Пасічник]. - Житомир : Рута, 2017. 

- 67, [1] с. 

  Нова збірка поезій бердичівського автора. 

 

Хмелівський В. Й. Свято світла : вінок сонетів для мами / 

Валерій Хмелівський ; [авт. післям. В. Слюсар]. - Житомир : 

Рута, 2017. - 22, [2] с. 

  Вінок сонетів для мами - достойний подарунок поета і для 

власної мами, і для всіх мам нашої країни. 

 

Хмелівський В. Й. Сонце і небо : поезії / Валерій 

Хмелівський. - Житомир : Рута, 2017. - 66, [2] с. 

  «Сонце і небо» - це символічне бачення автором кольорів 

прапора України. Саме Україні, її людям присвячена ця 

тематична добірка поезій. 

 

 

Наукові праці. Монографії. Підручники 
 

 

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. - 

ISSN 2072-4772 

Т. 7 : Екологічна психологія. вип. 43 / [голов. ред. С. Д. 

Максименко ; редкол.: Моляко В. О. та ін.]. - 2017. - 173, [1] с. : 

табл., рис. - Бібліогр. в кінці ст. 

  Наукові праці з проблем загальної психологія, зокрема, 

екологічної психології. 

 



«Біологічні дослідження – 2017», всеукраїнська 

науково-практична конференція (8 ; 2017 ; Житомир).  
Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської 

науково-практичної конференціі з міжнародною участю 

«Біологічні дослідження – 2017», 14-16 березня 2017 року : 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 ; [редкол.: П. Ю. Саух (голова) та ін.]. - Житомир : 

Рута, 2017. - 439, [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 Zhetomyr State 

Technological University : наук. журнал / М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: В. В. 

Євдокимов (голов. ред) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 1994. - 

ISSN 1728-4236 

Вип. 1 (79). - 2017. - 194, [2] с. : рис., табл. - Літ. в кінці розд. 

  Дослідження науковців вищих навчальних закладів України 

та міста Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного 

університету з питань бухгалтерського обліку, контролю і 

аналізу, економіки, організації і управління підприємством, 

тощо. 

 

Вісник Житомирського державного технологічного 
університету. Серія: Економічні науки = Journal Zhetomyr State 

Technological University : наук. журнал / М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: В. В. 

Євдокимов [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 1994. –  

Вип. 2 (80). - 2017. - 181, [3] с. : рис., табл. - Літ. в кінці розд. 

  Дослідження науковців вищих навчальних закладів України 

та міста Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного 

університету з питань бухгалтерського обліку: економіки, 

організації і управління підприємством; фінансів і статистики. 



Вісник Житомирського державного технологічного 
університету. Серія: Технічні науки = Journal Zhytomyr state 

technological university : наук. журнал / М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технолог. ун-т ; редкол.: Москвін П. 

П. (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 1994. –  

Вип. 1 (79). - 2017. - 244, [2] с. : табл., рис. - Літ. в кінці розд. 

  Дослідження науковців вищих навчальних закладів України, 

в т. ч. Житомирського державного технологічного університету 

з питань: прикладна механіка, автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології, автомобільний транспорт, 

гірництво. 

 

Вергун М. Г. Державне та регіональне управління : навч. 

посіб. / Вергун М. Г. ; М-во аграрної політики та продовольства 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Рута, 2013. 

- 220 с. : табл., рис. - Скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 196-200. - 

Алф.-предм. покажч.: с. 201-204. - Дод.: с. 205-219. - Літ. в кінці 

розд. 

  У навчальному посібнику представлено наукові основи 

державного та регіонального управління. Автор розкриває 

сутність і складові державного та регіонального управління й 

місцевого самоврядування в Україні, а також аналізує тенденції 

їх розвитку. Вміщено зразки актів органів регіонального 

управління та місцевого самоврядування на прикладі 

Глибочицької сільської ради Житомирського району 

Житомирської області - с. 205-219. 

 

Всеукраїнська науково-практична on-line конференція 

аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню 
науки (2017 ; Житомир). Тези Всеукраїнської 

науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих 

учених та студентів, присвяченої Дню науки, 17-19 травня 2017 

року / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. 

ун-т ; оргкомітет Євдокимов В. В. (голова) [та ін.]. - Житомир : 

ЖДТУ. - 2017. -  

Т. 1. - 243, [1] с. : табл., рис. - Літ. в кінці ст. 



  Представлено тези доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих 

учених та студентів, присвяченої Дню науки, що проводилася 

17-19 травня 2017 року на базі Житомирського державного 

технологічного університету. 

 

Всеукраїнська науково-практична on-line конференція 

аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню 

науки (2017 ; Житомир).  Тези Всеукраїнської 

науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих 

учених та студентів, присвяченої Дню науки, 17-19 травня 2017 

року / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. 

ун-т ; оргкомітет Євдокимов В. В. (голова) [та ін.]. - Житомир : 

ЖДТУ. - 2017. -  

Т. 2. - 295, [1] с. : табл., рис. - Літ. в кінці ст. 

  Представлено тези доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих 

учених та студентів, присвяченої Дню науки, що проводилася 

17-19 травня 2017 року на базі Житомирського державного 

технологічного університету. 

 

Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб'єктності 

Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних 
відносин : [монографія] / Микола Гнатюк. - Житомир : Рута, 

2013. - 315, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. - Літ.: с. 291-315. 

  Дане дослідження розглядає змістовні, структурні і 

функціональні умови суб'єктності ЄС у міжнародній системі як 

недержавного актора в контексті змін, запроваджених 

Лісабонською угодою. 

 

Косенко В. М. Інтерактивні методи при вивченні 

навчальної дисципліни «Методологія науково-дослідної 
роботи» : навч. посіб. / В. М. Косенко ; Комун. вищ. навч. закл., 

Житомир. ін-т медсестринства Житомир. облради. - Житомир : 

ЖНАЕУ, 2017. - 91, [1] с. : рис., табл. - Скор.: с. 3. - Літ.: с. 

31-32. - Дод.: с. 33-91. 



  У посібнику у вигляді рисунків, таблиць висвітлені питання: 

роль науки в сучасному суспільстві, документальні джерела 

наукової інформації, аналітико-синтетична обробка документів, 

довідково-інформаційний фонд, визначення інформаційних 

потреб, організація та здійснення науково-інформаційного 

забезпечення лікарів первинної медико-санітарної допомоги. 

 

Литвинчук Л. М. Психологія реабілітації наркозалежних 

осіб : монографія / Литвинчук Леся Михайлівна. - Житомир : 

ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 363, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 

289-335. - Дод.: с. 336-363. 

  Монографію присвячено дослідженню проблем 

психологічних засад реабілітації наркозалежних осіб. 

 

Мідляр А. К. Основи event-менеджменту : навч.-метод. посіб. 

/ А. К. Мідляр, Л. Г. Шморгун, М. Р. Ковальський. - Житомир : 

Рута, 2014. - 51, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 50 

  У навчальному посібнику викладено основні положення 

event-менеджменту: наведено сутність і значення 

event-менеджменту для управління, розкрито його функції та 

механізм дії, представлено програму планування роботи, 

розглянуто особливості просування заходів. Посібник 

рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, 

викладачів, науковців, а також для практикантів, діяльність 

яких пов'язана з організацією і управлінням заходами. 

 

Мельниченко Р. К. Загальна біологія (вибрані розділи) : 

навч. посіб. / Мельниченко Р. К., Киричук Г. Є., Трускавецький 

Є. С. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 357, [1] с. : рис., 

табл. - Слов. термінів: с. 346-356. - Літ.: с. 356-357. 

  У навчальному посібнику викладено основи молекулярної 

біології, біохімії, цитології, гістології, біології індивідуального 

розвитку, вірусології та інших біологічних наук, що входять до 

шкільного курсу «Загальна біологія». Розкрито закономірності 

молекулярного та клітинного рівнів організації життя, питання 



клітинного циклу, механізмів поділу клітин, їх диференціації, 

метаболізму. 

 

«Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепціїй 

управління економічним потенціалом і ринковою вартістю 

підприємства», науково-практична інтернет-конференція (2 

; 2014 ; Житомир).  
Збірник тез доповідей на 2 Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Облік, аналіз і контроль в умовах 

сучасних концепцій управління економічним потенціалом і 

ринковою вартістю підприємства», 23-24 січня 2014 р. / М-во 

освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства 

України, Укр. ін-т наук-техн. і екон. інформації, Житомир. нац. 

агроекол. ун-т ; [орг ком.: Ю. С. Цаль-Цалко та ін.]. - Житомир : 

Рута, 2014. - 176 с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст. 

  Збірник містить доповіді учасників ІІ Міжнародної 

конференції, в тому числі науковців Житомирського 

національного агроекологічного університету, присвяченої 

теоретико-методологічним засадам дослідження стратегії 

формування системи та механізмів облікового забезпечення 

інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку 

господарської діяльності підприємств. 

 

Осадча Т. С. Методологія бухгалтерського обліку та аналізу 

ренти : монографія / Т. С. Осадча ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : Рута, 2016. - 

291, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 

265-291. 

  Монографію присвячено розробці теорії та методології 

бухгалтерського обліку й аналізу ренти з метою 

інформаційного забезпечення управління доходами суб'єктів 

господарювання на мікро- та макроекономічних рівнях з 

урахуванням положень сталого розвитку. 

 

 



Пірог Є. Твої книжкові шпаківні : малюй, читай, зростай / 

Євгенія Пірог ; [іл. Є. Пірог]. - Житомир : Котвицький В. Б., 

2017. - [16] с. : іл. 

  Книжка-розмальовка з творчими завданнями для активізації 

читання для молодшого шкільного віку. 

 

Павлик Н. Теорія і практика організації неформальної 
освіти молоді : навч. посіб. / Надія Павлик ; М-во освіти і 

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

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 161, [1] с. : табл., рис. - Літ.: 

с. 118-129. - Дод.: с. 130-161. 

  Посібник відображає результати міждисциплінарного 

дослідження психологічних, педагогічних, соціологічних, 

філософських засад організації неформальної освіти. 

 

Павлюк М. М. Психологія мотивації : навч.-метод. посіб. / 

Марія Михайлівна Павлюк. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 

2016. - 265, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Літ.: с. 

263-265. 

  Навчальний посібник присвячено питанням теорії і 

методології вивчення мотивації і мотивів людини. Посібник 

побудовано за принципом компетентнісного навчання, 

слугуватиме науково-методичним інструментарієм для 

викладачів та студентів. 

 

Практикум з лісового грунтознавства : [навч. посіб.] / М-во 

освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т ; за ред. С. 

І. Веремеєнка ; [уклад.: С. І. Веремеєнко, Л. Л. Довбиш, М. М. 

Кравчук]. - Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2016. - 167, [1] с. : рис., 

табл. - Дод.: с. 159-163. - Літ.: с. 164. 

  У навчальному посібнику наведено характеристику найбільш 

поширених мінералів та гірських порід. Також викладено 

рекомендації щодо закладки грунтових розрізів, відбору зразків 

ґрунтів та підготовки їх до аналізу. 

 

 



Практичний посібник з аналітичної діяльності у сфері 

публічної політики та роботі правоохоронних органів і 

спеціальних служб : практ. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування ; 

під. ред. С. О. Телешуна. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 

- 132, [2] с. : рис., табл. 

  У посібнику розглянуто методику та технології аналітичної 

діяльності у сфері публічної політики, діяльності 

правоохоронних органів і спецслужб. 

 

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.: Олійник 

О. В. [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 2005. - (Серія 

«Бухгалтерський облік, контроль і аналіз»). -  

Вип. 1 (36). - 2017. - 335, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

  У збірнику представлено матеріали досліджень вчених та 

науковців зарубіжних країн та України, в тому числі 

Житомирського технологічного університету. 

 

Родова садиба: економіка, технології, комунікації, екологія : 

навч. посіб. / М. Л. Васильєв [та ін.] ; М-во освіти та науки 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Всеукр. громад. орг. 

"Нар. рух захисту Землі". - Житомир : Рута, 2017. - 270, [2] с. : 

фот., рис., табл. - Літ.: с. 156-173. - Дод.: с. 174-270. 

  У посібнику розкрито природні, соціально-економічні та 

екологічні умови організації, функціонування та розвитку 

сільських територій через механізм реалізації ідеї Родова 

садиба, обґрунтовано концептуальні засади консолідованої 

політики розвитку соціально-просторових утворень, їх 

системну різновимірну модель, яка враховує певні рівні та типи 

сільських територій. 

 

 

 



Саух І. В. Стратегічний аналіз фінансового потенціалу 
туристичних підприємств: теорія, методологія, організація : 

монографія / Саух Ірина Василівна ; М-во освіти і науки 

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

Франка, 2017. - 418, [2] с. : рис., табл. - Л-ра: с. 304-323. - Дод.: 

с. 324-418. 

  Монографію присвячено дослідженню 

теоретико-методологічних та організаційних положень 

стратегічного аналізу фінансового потенціалу туристичних 

підприємств в Україні. 

 

Соціально-економічні проблеми розвитку сільських 

територій: регіональний аспект : [монографія / В. І. Ткачук та 

ін.] ; за ред. В. І. Ткачука ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Волин. держ. с.-г. дослідна станція Ін-ту сіл. госп-ва Зах. 

Полісся, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Рута, 2014. 

- 253, [41] с. : рис., табл. - Скор.: с. 5. - Літ: с. 287- 300. - Дод.: с. 

302-341. 

  У колективній монографії досліджено комплекс 

науково-методологічних та практичних проблем 

соціально-економічного розвитку сільських територій 

Волинської області. Проаналізовано сучасний стан 

демографічної ситуації в сільській місцевості; досліджено 

особливості та здійснено оцінку ринку праці в селі тощо. 

 

Ходаківський Є. І. Провидіння (гештальтні технології) : 

підруч. «Психологія управління» / Ходаківський Є. І., Вольська 

В. В., Мосієнко О. В. - Житомир : Рута, 2016. - 245, [1] с. : рис. - 

Літ: с. 234-245. 

  Підручник до курсу лекцій «Психологія управління». 

Рекомендована для студентів та магістрів всіх спеціальностей, 

аспірантів, викладачів тощо. 

 

Чернишенко В. І. Сучасні технології овочівництва 
відкритого грунту : підручник / В. І. Чернишенко, А. І. 

Пашковський, П. І. Кирій. - Житомир : Рута, 2017. - 335, [3] с. : 



іл., табл. - Скор.: с. 323. - Слов. термінів: с. 324-333. - Літ.: с. 

334-336. 

  

  У підручнику описано особливості сучасних технологій 

вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті з 

використанням систем крапельного зрошення. 

 

Чирчик С. В. Професійна підготовка дизайнерів інтер'єру: 

теорія, методика, практика : монографія / Сергій Чирчик ; 

[наук. ред. О. А. Дубасенюк] ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2017. - 464 с. : рис., табл. - Літ.: с. 342-386. - Дод.: с. 

387-463. 

  У монографії висвітлені теоретико-методичні засади 

професійної підготовки майбутніх дизайнерів інтер'єру. 

Проаналізовано процес становлення та розвитку системи 

дизайн-освіти в Україні і світі.  
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