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Анотований каталог «Книга Житомирщини, 2014» інформує про книги
місцевих видавництв та поліграфічних підприємств, що надруковані 2014 року
та надійшли до фонду житомирської обласної універсальної бібліотеки ім. О.
Ольжича.
У каталозі подано бібліографічні описи книг та анотації до них. Матеріал
розміщено за систематичним принципом: спочатку література про область і
місто Житомир, далі – за діленнями таблиць бібліотечно-бібліографічної
класифікації. Для зручності користування до каталогу створено допоміжний
апарат: Іменний покажчик, Алфавітний покажчик назв видань, Покажчик
видавництв області.
Даний каталог адресований керівникам бібліотек, бібліографам,
науковцям, студентам, а також всім, хто цікавиться книжковою продукцією
краю.

Область у цілому

1. Житомирщина у цифрах у 2013 році : стат. збірник / Держ. служба стат.
України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за
вип. І. С. Шапарчук]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 156,
[1] с. : табл.
Статистичні показники соціально-економічного становища Житомирської
області за 2013 рік у порівнянні з попередніми роками.

2. Населення Житомирської області, 2013 рік : демографіч. щорічник / Держ.
служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Т. В.
Волинчук]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 162, [1] с. :
табл.
Подаються дані на 1 січня 2014 р. про чисельність наявного населення,
його розміщення на території Житомирської області, шлюби, розлучення,
народжуваність, смертність, міграційні потоки за 2013 та попередні роки.

3. Розподіл постійного населення Житомирської області за статтю та віком
станом на 1 січня 2014 року : стат. збірник / Держ. служба стат. України ; [за
ред. Т. В. Волинчук ; відп. за вип. Т. В. Курманська]. - Житомир : Голов. упр.
стат. у Житомир. обл., 2014. - 85, [2] с. : табл.
У збірнику наведені дані про чисельність та склад за віком і статтю
населення Житомирської області станом на 1 січня 2014 року.

4. Статистичний щорічник Житомирської області за 2013 рік / Держ.
служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А.
Пашинської]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 462 с. :
табл., рис.
Вміщено дані про соціально-економічне та екологічне становище
Житомирської області у 2013 році порівняно з попередніми роками.

Житомир
5. Видатні постаті Житомира : Присвячується 1130-й річниці заснування міста
/ упоряд. П. П. Михайленко. - Житомир : Полісся, 2014. - 250, [2] с. : фото, іл.
Видання містить відомості про історію Житомира та відомих людей, що
народилися в Житомирі, або в свій час жили і працювали в місті.

6. Житомир. Ностальгия по... будущему : размышления над тем, как сберечь
неповторимый исторический облик города, не превращая его в архитектурную
мумию, но сохраняя его колорит / авт.- сост.: Г. Мокрицкий, Р. Кондратюк ;
[предисл. Г. Мокрицкого ; послесл. Р. Кондратюка]. - Житомир : Волынь, 2014.
- 99, [1] с. : ил.
Книга присвячена проблемі збереження історичного обличчя Житомира.

7. Мокрицький, Г. П. Душа і серце Житомира: Наша рідна Михайлівська :
ілюстр. путівник пам'ятними місцями вулиці / Георгій Мокрицький. - Житомир
: Волинь, 2014. - [32] с. : іл., фото.
Цікава розповідь про Михайлівську вулицю міста Житомира, одну з
найулюбленіших вулиць міста.

8. Юшкевич, Мирослав (Юшкевич, Григорій Андрійович). Тобі,
Житомире, моя любове... / Мирослав (Григорій Юшкевич). - Житомир : Рута,
2014. - 34, [17] с. : фото.кольор., фото, портр.
Автор змальовує куточки рідного міста Житомира, звертається до
маловідомих сторінок сивої історії.

Історія краю
9. Miller, Donald N. Miller Country : a brief chronology of my family spanning
eight generations ca 1770-2014 / Donald N. Miller. - Zhitomir, Ukraine : Volyn,
2014. - 152 p., [24] l. ill. - Текст англ.
Книга, що складається з трьох основних частин, описує історію сім'ї
Міллер, жахливі умови, в яких вони жили. Книга носить біографічний характер,
починаючи з великого прадіда, Грегора Мюллера. Автор книги – емігрант
четвертого покоління, пастор, предкі якого – вихідці з cела Мартинівка
Червоноармійського району Житомирської області. Це ретельно документована
історія сім'ї, в якій узагальнено більше 35 років великих досліджень. У книзі
близько 150 унікальних і цікавих фотографій і ряд відповідних карт.

10. Березенська, Л. І. Стара Чортория: данина пам'яті : [короткі нариси з
іст. минулого села Стара Чортория Любарського району Житомирської області]
/ Л. І. Березенська. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 129, [1] с. :
іл., фото.
Короткі нариси про історичне минуле села Стара Чортория на
Житомирщині.

11. Давидюк, С. М. Україно моя, Богом дана земля! / Степан Давидюк. Житомир : Поліccя, 2014. - 191, [1] с. : іл., фото.
В основу нової, шостої, книги покладено історичні передумови
виникнення держави – України-Руси. Показано значну роль Київського князя
Богдана Гатили (Аттіли) в об'єднанні навколишніх племен і утворенні
найбільшої ранньофеодальної держави в тодішньому світі на чолі з грізним і
непереможним Великим Київським князем Богданом Гатилою, якого в старих
країнах західної Європи, зокрема в Римській імперії, називали страшним і
непереможним царем імперії скіфів і гунів – Атіллою (5ст. н. е.). Створена

Аттілою держава русів була попередницею Київської Русі. У виданні є також
матеріали до 22-річчя Незалежної України; до 200-річчя з дня народження Т. Г.
Шевченка, а також про рідний край автора – Коростишівщину.

12. Дитинство, обпалене війною / [ред.-упоряд: О. О. Гуцалюк , І. А. Гуцалюк
; авт. передм.: В. Й. Француз, Г. П. Мокрицький]. - Житомир : Волинь, 2014. 199, [1] с. : іл.
Книга спогадів про війну жителів Житомирщини, які в роки війни були
дітьми.

13. Згурський, Л. Й. Феномен Кременицького : докум.-публіцист. нариси /
Леонід Згурський. - Житомир : Поліccя, 2014. - 461, [3] с. : портр., фото
У документально-публіцистичних нарисах йдеться про видатного
державного діяча, активного учасника партизанського руху в період Другої
Світової війни (1941-1945 рр.), депутата Верховної Ради УРСР дев'яти скликань
В. О. Кременицького, який беззмінно очолював Житомирський облвиконком з
1955 по 1982 рік. На основі архівних документів, періодичних публікацій,
спогадів автор розкриває перед читачами колоритну, надзвичайно
багатогранну, мужню, вольову натуру керівника держаного масштабу, його
визначну роль у післявоєнній відбудові та подальшому розвитку народного
господарства Житомирщини.

14. Книга пам'яті України. Переможці : учасники бойових дій великої
вітчизняної і другої світової воєн, які повернулися до мирної праці, нині
проживають або померли на території області / голова ред. І. О. Герасимов
(голова) [та ін.]. - Житомир : Поліccя. - 2010. Т. 5 : Житомирська область: [Романівський район. Ружинський район.
Червоноармійський район. Черняхівський район. Чуднівський район] / обл.
редкол.: Я. Д. Долгих (голова) [та ін.]. - 2014. - 1032 с. : фото.цв.
Видання містить поіменні списки фронтовиків, підпільників, партизанів,
доля яких пов'язана з м. Житомиром і областю (Романівський, Ружинський,
Червоноармійський, Черняхівський, Чуднівський райони).

15. Леус, С. В. Стирти: рідне село на відстані віків / Сергій Леус. - Житомир :
Полісся, 2014. - 134, [4] с. : табл., фото.
Автор досліджує історію с. Стирти впродовж декількох століть від
давнини до сьогодення. На фоні історичних подій подаються історії життя
окремих односельчан.

16. Лукашенко, В. В. Грозіно. Історія, спогади, етнографія / В. В.
Лукашенко. - Коростень : Друк, 2014. - 233, [1] с. : іл., фото.
Історія невеликого поліського села Грозіно Коростенського району
Житомирської області, написана на основі архівних матеріалів, історичних,
краєзнавчих праць, спогадів старожилів. В книзі подаються також довідкові
історичні матеріали про сусідні з Грозіно села – Немирівку, Сингаї, Шатрище.

17. Лутай, М. Є. Історія населених пунктів Попільнянського району
Житомирської області / Майя Лутай. - Житомир : Косенко М. Г., 2014. - 229,
[1] с. : іл., фото.
Нариси складаються з короткої історичної оповіді про населені пункти
Попільнянського району Житомирської області, стислого опису видатних
постатей та відомих людей – уродженців попільнянської землі. Подано списки
жителів, репресованих в часи радянської влади.

18. Лутай, М. Є. Історія сіл і населених пунктів Черняхівського району
Житомирської області / Майя Лутай. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2014. - 119 с. : табл., карти.
В книзі висвітлено історію населених пунктів Черняхівського району.
Подаються відомості про видатні постаті Черняхівського району.

19. Ляшев, О. В. Житомиряни в лавах польського війська (в роки Другої
світової війни) = ZYTOMIERZANIE W SZEREGACH WOJSKA
POLSKIEGO / О. В. Ляшев ; [пер. з пол. Шумлянської Н. В.]. - Житомир :
Житомир. обл. друкарня, 2014. - 250, [2] с. : карти, табл., фото, іл.

В книзі подана інформація про 915 житомирян, що в роки Другої світової
війни воювали в польських військових формуваннях. Прізвища учасників
подаються за районами Житомирської області.

20. Малиновський, А. С. Моїм рідним нині сущим і прийдешнім / Антон
Малиновський. - Житомир : Полісся, 2014. - 289, [1] с. : табл., фот.
Книга розповідає про непростий життєвий шлях автора – А. С.
Малиновського, вченого-економіста, доктора економічних наук, колишнього
ректора ЖНАЄУ (1999 - 2011), Голову Житомирської ОДА (1995 - 1998),
містить історію його родоводу.

21. Махорін, Г. Л. Наші Герої / Геннадій Махорін ; Житомир. обл. об-ня
Всеукр. т-ва "Просвіта", Асоц. інтелігенції Житомир. обл. - Житомир : В. Б.
Котвицький, 2014. - 131, [1] с.
В книзі розповідається про національно-визвольну боротьбу українського
народу у 20-21 ст. і учасників цієї боротьби, життя яких пов'язане з
Житомирщиною. Читач може дізнатись про багато тисяч наших земляків, які в
різний час боролися за українську державність і нині захищають кордон
України і її територіальну цілісність.

22. Мокрицький, Г. П. Цікава Житомирщина : в 4 т. : ілюстрована
туристична енциклопедія / Георгій Мокрицький ; Житомир. облрада,
Департамент по зв'язках з громадськістю облдержадмін., Рада Житомир. обл.
орг. УТОПІК, Житомир. обл. орг. Нац. Спілки архітекторів України, Житомир.
філія Київ. ін-ту бізнесу і технологій. - Житомир : Волинь. - 2011. Т. 2 : Райони області: Лугинський, Любарський, Малинський, Народицький,
Новоград-Волинський, Овруцький / [вступ. ст., фото, упоряд. Мокрицького Г.
П.]. - 2014. - 383, [1] с. : іл., карти, фото.
Нова достовірна інформація про найбільші населені пункти 6 районів
Житомирщини, їх характеристика з точки зору туристичної привабливості.

23. Пилипчук, М. М. "По зову сердца" (с. Камъянка, Корощине,
Варваровка, Рудня-Быстра) / М. М. Пилипчук. - Житомир : Полісся, 2014. 389, [3] с. - (Древлянские жемчужины).

Розповідається про історію сіл Олевського району (Кам'янка, Корощино,
Варварівка, Рудня Бистра), їх жителів. В цій історії поряд з історичними і
політичними подіями важливе місце займає духовне відродження людей,
будівництво храмів і утвердження православної віри.

24. Савченко, В. З. Ястребенська Седмиця : достовірна оповідь у семи
розділах про життя-буття рідних, земляків і друзів, у часовому зрізі семи
десятиліть (1940-2010 роки) / Володимир Савченко. - Житомир : Рута, 2014. 358, [2] с. : фото, іл.
Повість створена на достовірних фактах та людських долях з історії
Брусилівщини, зокрема сіл Ястребенька, Дубрівка, Ястребна та ін. Автор
відтворює події сімдесятилітньої давнини, осмислюючи драматизм років війни і
поступальне відродження сіл і міст Житомирщини не лише у повоєнні роки, а й
після Чорнобильської катастрофи.

25. Скавронський, П. С. Мила моя сторона. Краєзнавчі нариси з історії,
економіки та культури рідного краю (1999-2014 рр.) / Павло Скавронський. Бердичів : Мельник М. В., 2014. - 505 с. : фото.
Краєзнавчі нариси з історії, географії та культури Житомирської області,
які представлені в книзі, розкривають нові, невідомі раніше широкому загалу
сторінки минулого нашого краю.

26. Слівінський, В. М. Коростишівщина : історико-краєзнавчий нарис /
Володимир Слівінський. - Житомир : Житомироблдрукарня, 2014. - 335, [1] с. :
іл., карти.
Книга висвітлює сторінки історії Коростишівського району з найдавніших
часів до сьогодення. Подаються дані про громадське життя Коростишева,
розвиток промисловості, культурне життя, історичні постаті, які внесли свій
вклад в розвиток міста. Окремим розділом подаються дані про історію кожного
села району, основні етапи адміністративно-територіального устрою району.

27. Сташук, В. Ф. Любов і гріх Великих Кліщів : історія села, спаленого
чорнобильською бідою / Василь Сташук. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 93,
[3] с. : портр., фото

У книжці розповідається про драматичну історію поліського села Великі
Кліщі Народицького району, що постраждало від наслідків Чонобильської
катастрофи.

28. Суховерський, А. М. Таємниці Голубових поселень / Анатолій
Суховерський. - К. : Аспект-Поліграф, 2014. - 199, [1] с. : фото, іл.
У книзі досліджено історію 17-ти сіл України з ласкавою назвою
Голубівка, в тому числі сіл Голубівка Ружинського та Голубівка
Коростишівського районів Житомирської області.

Природничі науки. Екологія
29. Гриб, С. Ф. Збірник задач і вправ з генетики та селекції: розв'язки,
відповіді, пояснення : навч.-метод. посібник / С. Ф. Гриб, О. Ю Андреєва ; Мво аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2014. - 415, [1] с. : рис.
Висвітлені методика та приклади розв'язування задач різних ступенів
складності, які розкривають основні питання спадковості та мінливості живих
організмів.
30. Журавська, Л. У пошуках грибного царства : етномікологічні нотатки
/ Людмила Журавська. - Л. : Апріорі, 2014. - 187, [1] с. : іл.
В популярній формі розповідається про лікувальні властивості грибів.
31. Збірник задач і вправ з аналітичної хімії : навч. посібник / Ю. К.
Онищенко [та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 220, [2] с.
Посібник призначений для використання студентами на лабораторних
заняттях під керівництвом викладача і для самостійної роботи, містить
теоретичні відомості з основних розділів аналітичної хімії, приклади
розв'язування задач, а також задачі для самостійного розв'язування.
32.
Матеріали
Всеукраїнської
науково-краєзнавчої
конференції
"Природниче краєзнавство Житомирщини-Волині: історія та сучасність",
21 листопада 2013 року / Нац. спілка краєзн. України, Упр. культури
Житомир. облдержадміністрації, Житомир. наук.- краєзн. т-во дослідників
Волині, Житомир. обл. краєзнавчий музей ; [гол. ред. М. Ю. Костриця ;
редкол.: Баженов Л. В. та ін.]. - Житомир : Косенко М., 2014. - 266, [2] с. : іл. (Науковий збірник "Велика Волинь". Праці Житомирського науковокраєзнавчого товариства дослідників Волині ; Вип. 49).

Теми виступів учасників конференції торкаються історії природничих
досліджень Житомирщини-Волині, географічних особливостей, екологічних
аспектів вивчення довкілля регіону. Висвітлюються також питання геологопалеонтологічних, зоологічних та ботанічних досліджень. Окремі розділи
присвячені дослідникам природи Великої Волині.
33. Омеляненко, М. М. Піометра кішок : монографія / М. М. Омеляненко, Л.
О. Чупрун. - Житомир : Полісся, 2014. - 150, [2] с. : рис., табл.
У монографії викладено результати клініко-експериментального вивчення
ендометриту і піометри кішок.
34. Паламарчук, О. М. Екологічно орієнтована підприємницька діяльність
у сучасному світі: психологічні аспекти : монографія / О. М. Паламарчук. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 398, [2] с. : рис.
Монографія присвячена висвітленню проблеми екологічно орієнтованої
підприємницької діяльності в сучасному світі. Головну увагу зосереджено на
аналізі психологічної сутності та структури підприємницької діяльності,
розкритті значення екологічної орієнтації в сучасному способі життя
підприємців. Представлено програму проектування психологічних засобів
еколого-професійного розвитку як чинних, так і майбутніх суб'єктів
підприємницької діяльності.
35. Пашковский А. И. Целебные растения (методы и способы лечения) :
учеб. пособие / Пашковский А. И., Гарник Т. П. ; [авт.-сост.: Пашковский А.
И., Гарник Т. П.]. - Житомир : Рута, 2014. - 440, [2] с. : ил.
Викладені особливості дієтичних і лікарських властивостей овочів,
картоплі, лікарських трав і злаків, фруктів і ягід, дерев і чагарників. Описані
методи і способи "очищення" організму, широкий асортимент лікарських трав,
інших цілющих рослин.
36. Стефановська, Т. Р. Технологія вирощування і використання
організмів у біологічному захисті рослин : навч. посібник / Т. Р.
Стефановська, Л. П. Кава. - Житомир : Рута, 2014. - 318, [2] с. : рис., табл.
Висвітлено теоретичні основи технологій масового розведення корисних
агентів для біологічного контролю шкідливих організмів. Дано оцінку
сучасного стану технологій масового (промислового) розведення паразитів та
хижаків, яких використовують у захисті рослин від шкідливих організмів.
Розглянуто сучасні технології лабораторного та масового розведення фіто-,
ентомо- та акарифагів (комах, кліщів та нематод) на штучних поживних
середовищах та комахах-господарях.

37. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених "Перспективи розвитку гірничої справи та
раціонального використання природних ресурсів", 9-11 квітня 2014 року /
М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т, Нац. техн. ун-т
України "Київ. політехн. ін-т". - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 90 с.
Аналіз та результати досліджень сучасних проблем геотехнологій та
маркшейдерської справи.
38. Экологические основы интеллектуальных транспортных систем : учеб.
пособие / В. В. Рудзинський [и др.] ; под ред. В. В. Рудзинського ; М-во
образования и науки Украины, Житомир. гос. технол. ун-т. - Житомир : ЖГТУ,
2014. - 176 с. : рис., табл.
Види і причини негативного впливу транспорту на оточуюче середовище.
Методика оцінки екологічності автотранспортних систем. Покращення
екологічних показників роботи транспорту з використанням інтелектуальних
транспортних систем.

Сільське господарство

39. Анатомія свійських птахів : навч. посібник / Л. П. Горальський [та ін.] ; за
ред. Л. П. Горальського, В. Т. Хомича. - 2-ге вид. - Житомир : Полісся, 2014. 247, [1] с. : рис.
Викладено основні закономірності будови тіла свійських птахів за
системами і апаратами органів.

40. Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м'яса в
зоні Полісся України : [монографія] / Савченко Ю. І. та ін.] ; за ред. Ю. І.
Савченка, І. М. Савчука ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. Полісся
НААН України. - Житомир : Рута, 2014. - 206, [2] с. : табл.
Висвітлено проблему використання зернофуражу місцевих зернобобових
культур в умовах Полісся України (в зоні радіоактивного забруднення) для
балансування з протеїну кормових раціонів коровам, відгодівельним бугайцям і
свиням та заміна ними дороговартісних завізних високобілкових кормів
(макуха соняшникова).

41. Дерев'янко, Д. А. Вплив технічних засобів та технологічних процесів на
травмування і якість насіння : монографія / Д. А. Дерев'янко. - Житомир :
Вид-во ЖНАЕУ, 2014. - 772, [2] с. : рис., табл.
У монографії висвітлено і науково обгрунтовано вплив травмування та
інших пошкоджень на підготовку високоякісного насіння, запропоновано
шляхи покращення підготовки насіння високої якості.

42. Лисенко, В. П. Лугинська районна рада УТМР – 90 років / В. П.
Лисенко. - Лугини : Творч. студія О. Калашнікова "Кадр", 2014. - 49, [1] с. :
табл., фото кольор.
В брошурі представлено екскурс в історію мисливства взагалі, окремо про
Українське товариство мисливців та рибалок. Розповідається про Лугинську
районну організацію УТМР.

43. Органічне виробництво і продовольча безпека / Президент. фонд Л.
Кучми "Україна", М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир.
нац. агроекол. ун-т, ННЦ "Ін-т аграр. економіки" НААН України, Громад. рада
центрів природ. землеробства, Федерація орган. руху України, Поліс. центр
органіч. вир-ва ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. - Житомир : Поліccя, 2014. - 533, [3]
с. : граф., табл.
До збірника увійшли матеріали доповідей учасників 2-ої Міжнародної
науково-практичної конференції "Органічне виробництво і продовольча
програма". Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід
щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва.

44. Паразитарні хвороби м'ясоїдних тварин : навч. посібник / Н. М. Сорока
[та ін.] ; за ред. Ю. Ю. Довгія. - Житомир : Полісся, 2014. - 213, [3] с. : рис.
Подаються основні відомості щодо гельмінтозів м'ясоїдних тварин з
урахуванням останніх досягнень науки.

45. Савчук, І. М. Виробництво тваринницької продукції в зоні
техногенного навантаження / І. М. Савчук, Ю. І. Савченко, М. Г. Савченко. Житомир : Рута, 2014. - 371, [1] с.

Висвітлено шляхи переходу радіактивного цезія (Cs 137) і важких металів
у молоко, яловичину та свинину в зоні радіоактивного забруднення. Вивчено
рівень забруднення сільськогосподарської продукції (Cs137) і важкими
металами та спроби їх зниження в кормових культурах у зоні аварії на ЧАЕС,
ефективність використання різних мінералів-сорбентів при виробництві
молока, яловичини і свинини.

46. Славова, Т. В. Сільськогосподарська радіоекологія в Україні: історичні
витоки, становлення, розвиток : монографія / Т. В. Славова, В. А. Вергунов,
В. П. Славов ; [за ред. В. П. Славова] ; М-во аграр. політики і прод. України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН. - Житомир : Вид-во
ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 223, [1] с. : табл., фото.
В монографії наведено відомості про історичні витоки сучасної
сільськогосподарської радіоекології. Особлива увага приділена розкриттю
становлення наукових шкіл і внеску представників цих наукових шкіл в
розвиток і становлення сільськогосподарської радіоекології як в СРСР так і в
Україні.

47. Современная энциклопедия промышленного овощеводства / [отв. за
вып. А. И. Пашковский]. - Житомир : Рута. – 2014. Ч. 1 : Овощи. Картофель. Системы интенсивных технологий выращивания /
[авт.-сост.: Пашковский А. И. и др.]. - 2014. - 723, [1] с. : рис., табл.
В книзі викладено особливості сучасних технологій вирощування овочів і
картоплі.

Наука і науковці краю

48. Боримська, К. П. Бухгалтерський облік в системі забезпечення
економічної безпеки підприємства: проблеми методології й організації :
монографія / К. П. Боримська ; [наук. ред. Н. М. Малюга] ; М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 623, [1] с. :
табл., граф.
Монографію присвячено теоретико-методологічним засадам облікового
забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційному суспільстві.

Окрему
увагу
приділено
обгрунтуванню
концепції
інтегрованого
каталактичного облікового забезпечення системи економічної безпеки
підприємства для цілей управління в реалізації інвестиційних рішень.

49. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ : монографія / [В. В.
Бондарчук та ін. ; за ред. С. Ф. Легенчука] ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ. - 2014. Т. 1. - 339, [1] с. : табл.
Представлене
дослідження
присвячено
проблемам
розвитку
бухгалтерського обліку як складової системи управління підприємством,
актуальним проблемам бухгалтерського обліку та економічного аналізу в
умовах ускладнення інформаційних запитів користувачів облікової інформації.

50. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології
: монографія / Нац. акад. стат., обліку та аудиту, Вінниц. фін. екон. ун-т,
Житомир. наук. бух. шк. ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - К. ; Житомир : [Рута], 2013. 604, [1] с. : табл., граф.
У монографії розглянуто проблеми теорії і методології бухгалтерського
обліку, проаналізовано вплив зовнішніх факторів на системи обліку, контролю
та аналізу в цілому та на окремі їх об'єкти зокрема.

51. Інтегрована звітність підприємств : монографія / В. В. Євдокимов [та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ,
2014. - 178, [1] с. : рис., табл.
В монографії розкрито теоретичні та організаційно-методичні положення
інтегрованої звітності підприємств, значення даної звітності як гаранту
інформаційного забезпечення управління економіко-екологічною безпекою
суб'єктів господарювання.

52. 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.:
Мельничук П. П. (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 1994. Вип. 1 (67). - 2014. - 223, [1] с. : рис., табл.

Дослідження науковців вищих навчальних закладів України, в т. ч.
Житомирського державного технологічного університету з питань
бухгалтерського обліку, економіки і управління підприємством, фінансів та
статистики.

53. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія:
Технічні науки = Journal Zhytomyr state technological university : наук.
журнал / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.:
Мельничук П. П. ( голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 1994. Вип. 1(68). - 2014. - 155 с.
Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та міста
Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань
машинознавства, приладів, інформатики, розробки корисних копалин.

54. 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.:
Мельничук П. П. (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 1994.
Вип. 3(69). - 2014. - 248, [1] с. : табл., граф., рис. - Бібліогр. в кінці розд.
Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та Житомира,
в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань бухгалтерського
обліку, контролю і аналізу; економіки, організації і управління підприємством;
фінансів і статистики.

55. Вісник Житомирського державного технологічного університуту.
Серія: Технічні науки : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, Житомир. держ. технолог. ун-т; ред.: редкол. П. П. Мельничук (гол.
ред), А. В. Панішев, Г. М. Виговський. - Житомир : ЖДТУ. № 3 (70) . – 2014. - 161 : рис., табл.
Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та Житомира,
в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань машинознавства,
приладів, розробки корисних копалин.

56. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія:
Економічні науки = Joumal Zhytomyr state technological university / М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т; редкол.: П. П.
Мельничук (голов. ред) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 1994.
Вип. 4 (70). - 2014. - 317 с. : табл., рис.
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; фінансів і статистики.

57. Вісник Житомирського технологічного університету. Серія: Технічні
науки = Joumal Zhytomyr state technological university / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. технол. ун-т; редкол: П. П. Мельничук, А. В. (голов.
ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 1994. Вип. 4 (71). - 2014. - 170 с. : рис.
Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та міста
Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань
машинознавства, приладів, інформатики, розробки корисних копалин.

58. Всеукраїнська конференція "Фінансова безпека аграрного бізнесу", 2223 жовтня 2014 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технолог. ун-т. Ф-т обліку і фінансів ; [редкол.: В. М. Жук та ін.]. Житомир : ЖДТУ, 2014. - 144 с.
Результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем
фінансової безпеки аграрного бізнесу.

59. Євдокимов, В. В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних
компаній: теорія, методологія, організація : монографія / [В. В. Євдокимов,
Д. О. Грицишен, С. В. Тарасенко] ; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 232 с. : рис., табл.
Теорія, методологія та організація господарської діяльності судноплавних
компаній. Особливості функціонування судноплавних підприємств України та
моделі їх господарської діяльності.

60. Євдокимов, В. В. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових
компаній: теорія, методологія, організація : монографія / Євдокимов В. В.,
Грицишен Д. О., Ніколаєва С. П. ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 208 с. : рис., табл.
Сутність лізингу з точки зору підприємницької діяльності, обгрунтування
класифікації лізингу з точки зору впливу на договірний процес та облікове
відображення, а також визначення місця лізингу в системі економічних
відносин.

61. Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні
інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та
логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному
середовищі", 18-20 грудня 2014 року / М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технол. ун-т, Департамент промисловості, розвитку інфраструктури та
туризму Житомирської обласної державної адміністрації ; ред. кол.: О. В.
Скидан, Г. М, Тарасюк, І. В. Федулова. - Житомир : ЖДТУ, 2014. – 200 с.
Висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту,
маркетингу та логістики на підприємствах різного організаційно-правового
статусу, що віднайшли відображення у матеріалах і виступах учасників під час
роботи ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців,
аспірантів, здобувачів і студентів в Житомирському державному
технологічному університеті.

62. Історик Борис Кругляк: наукове надбання Житомирщини, України і
світу: (Праці. Спогади. Матеріали) : [збірник] / [передм. Г. П. Мокрицького] ;
упоряд. М. Е. Кругляк. - Житомир : Волинь, 2014. - 648 с. : портр., табл., фото.
Книга присвячена науковій та публіцистичній спадщині відомого
українського вченого-земляка Б. А. Кругляка.

63. Коробійчук, І. В. Автоматизований електропривод : навч. посібник / І. В.
Коробійчук, В. С. Конишев ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 286 с. : рис.
Викладена теорія і практика сучасних систем автоматизованого керування
електроприладами – від релейно-контакторних до цифрових систем керування

електроприводами. Розглянуто системи керування з різними типами двигунів :
асинхронними, постійного струму, кроковими і вентильними. Викладені
питання застосування електроприводів в системах автоматизації технологічних
процесів.

64. Луференко, Л. Ю. Рекламна діяльність молокопереробних підприємств
: монографія / Луференко Ліна Юріївна ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2014. - 181, [1] с. : граф., табл.
В монографії викладено концепцію підвищення ефективності рекламної
діяльності, пріоритетними резервами вбачаються застосування релевантних для
споживачів джерел інформації, орієнтація на нові цільові сегменти, зменшення
вартості рекламних послуг.

65. Панишев, А. В. Модели и методы оптимизации замкнутых маршрутов
на транспортной сети : монография / А. В. Панишев, А. В. Морозов ; М-во
образования и науки Украины, Житомир. гос. технол. ун-т. - Житомир : ЖГТУ,
2014. - 315, [1] с. : рис.
Викладені результати, що розвивають відомі алгоритми рішення задач
класу комівояжера та зв'язані з ними методи оптимізації замкнених маршрутів
на транспортних мережах.

66. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу : міжнар. зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технол. ун-т; [голов. ред. Мельничук П. П. ; редкол.: Вегера С. Г. та ін.]. Житомир : ЖДТУ.
Вип. 1 (28). - 2014. - 407 с. : табл., граф.
Матеріали досліджень українських та зарубіжних вчених і науковців з
проблем бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.

67. Професійні версії програмних продуктів "1С: Підприємство" : навч.метод. посібник / М-во освіти і науки України, М-во аграр. політ. та прод.
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т ; [упоряд.: Р. О. Савченко, А. В.
Погосова, О. Ф. Ярмолюк]. - Житомир : Рута, 2014. - 192, [4] с. : іл., табл.

Книга призначена для підготовки фахівців за спеціальністю "Облік і
аудит". Матеріал представлений у вигляді серії навчальних прикладів, що
демонструють основні можливості програмного комплексу "1С: Бухгалтерія 8.2
для України", як одного з найпоширеніших програмних продуктів.

68. Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку :
монографія / Вінниц. фін.-екон. ун-т, Житомир. наук. бух. шк. ; за ред. Ф. Ф.
Бутинця. - Житомир : Рута, 2014. - 378, [1] с. : табл., фото.
У монографії розглянуто проблеми теорії та методології бухгалтерського
обліку, контролю і аналізу.

69. Сучасні фізико-хімічні методи обробки природного каменю : навч.
посібник / Р. В. Соболевський [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 206 с. : рис.,
табл.
В посібнику розглянуто фізичну суть фізико-хімічних методів обробки
природного каменю, їх переваги і недоліки, напрями використання, технологію
процесу обробки, а також описане сучасне обладнання та матеріали для
обробки каменю цими способами.

70. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів,
молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 14-16 травня 2014
року / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т, Нац. тех.
ун-тет України "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. унту ; оргком.: Мельничук П. П. (голова) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 2014. –
Т. 1. - 2014. - 264, [2] с. : рис., табл.
Дослідження науковців та студентів Житомирського державного
технологічного університету з питань розробки родовищ корисних копалин,
геотехнологій,
екології,
машинознавства,
обробки
матеріалів
у
машинобудуванні,
моделювання
та
інформатики,
радіотехніки,
комп'ютеризованих систем управління.

71. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів,
молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 14-16 травня 2014
року / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Всеукр.

спілка вчен.-економістів, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування (м.
Рівне) ; оргком.: Мельничук П. П. (голова) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ. - 2014. –
Т. 2. - 2014. - 470, [2] с. : рис., табл.
Дослідження науковців та студентів Житомирського державного
університету і інших вузів України з питань економічного аналізу, аудиту та
господарського контролю; фінансового та управлінського обліку; фінансів,
кредиту; менеджменту; історії, філософії, педагогіки, психології, філологічних
наук. Зокрема такі, що стосуються Житомирщини.

72. Тези II Міжнародної науково-практичної конференції "Особливості
формування ефективної інновативно-інвестиційної моделі розвитку
підприємства в сучасних умовах господарювання", 20-21 листопада 2014
року / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, В'ятськ. держ.
с.-г. акад., Ін-т екон. природокорист. та сталого розвитку НАН України ;
[редкол.: О. В. Олійник та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 468 с. : табл., рис.
Доповіді науковців вищих навчальних закладів України, в т. ч.
Житомирського державного технологічного університету з питань економіки,
організації та управління підприємством; економіки природокористування та
ресурсозбереження; управління персоналом та мотивації праці.

73. Тези 7 Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційнокомп'ютерні технології 2014", 29-30 травня 2014 р. / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 144 с.
Аналіз та результати досліджень сучасних проблем комп'ютерноінформаційних технологій, систем керування та автоматизації, радіотехніки і
телекомунікацій та цифрової обробки сигналів.

74. Технологія ремонту та відновлення (фінішна алмазно-абразивна
обробка еластичними інструментами в ремонтному виробництві) :
монографія / [С. А. Клименко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 121, [1] с. : рис., табл.
В монографії розглянуто сучасні технології фінішно-алмазно-абразивної
обробки поверхонь деталей еластичними інструментами.

75. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Д. І. Дема [та ін.] ; за заг. ред. Д.
І. Деми ; М-во аграр. політики і прод. України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т.
- Житомир : ЖНАЕУ, 2014. - 475, [2] с. : табл.
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та практичні
аспекти застосування сучасного інструментарію фінансового управління
грошовими потоками, активами, капіталом, інвестиціями, природоохоронною
діяльністю підприємства.

Суспільні і гуманітарні науки

76. Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. праць / Ін-т психології
ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [за ред. С. Д. Максименка]. - Житомир :
ЖДУ ім. І. Франка. - 2001. Т. 2 : Психологічна герменевтика. вип. 8 / [редкол.: Максименко С. Д. та ін.].
- 2014. - 137, [1] с.
У збірнику висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми
психологічної герменевтики як напряму досліджень, що вивчає проблеми
розуміння та інтерпретації реальності, в тому числі психічної реальності
людини, її психічного досвіду.

77. Асмут, Б. Вступ до аналізу драми = Einfuhrung in die Dramenanalyse /
Бернхард Асмут ; пер. з нім.: С. Ф. Соколовської, Л. О. Федоренко ; [за наук.
ред. д-ра філол. наук, проф. О. С. Чиркова]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка,
2014. - 219, [1] с. : табл., рис.
В праці німецького літературознавця А. Бернхарда розглянуто питання
побудови, основних елементів та чинників драматичного твору.

78. Білоус, П. В. Віра Тараса Шевченка / Петро Білоус. - Житомир : Євенок
О. О., 2014. - 182, [2] с. : портр.
До книги увійшли дослідницькі матеріали, у яких представлено проблему
зв'язку творчості Тараса Шевченка із давньоукраїнською літературою,
контраверсивне питання про релігійність поета, а також краєзнавча стаття про
відвідини Шевченком житомирської землі.

79. Бондаренко, Г. Ф. Літературознавчі проспекції: компоративістська
генологія / Галина Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
ун-т ім. І. Франка, Кафедра теорії та історії світової л-ри. - Житомир : Поліccя,
2014. - 239, [1] с. - (Серія «Бібліотека кафедри теорії та історії світової
літератури НН ІФЖ ім. І. Франка»).
У збірці досліджуються основні тенденції та закономірності розвитку
світової літератури в їх історичному русі від 18ст. до сучасності. Це завдання
реалізується через висвітлення проблематики художніх творів, спостереження
над виникненням, розвитком та взаємодією провідних жанрів, пануючих
літературних стилів, системи художніх принципів та засобів організації та
функціонування тексту в синхронії та діахронії.

80. Весельська, Г. С. Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в
українській мові кінця ХХ - початку ХХI ст. : монографія / Г. С. Весельська ;
М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 159, [1] с.
В монографії здійснено комплексний аналіз нових явищ і тенденцій у
використанні найуживаніших сурядних сполучників в українській літературній
мові кінця 20 – початку 21 ст., визначено їхню власну і транспозиційну
семантико-синтаксичні функції; обгрунтовано мовні й позамовні чинники
функціональної динаміки сполучників сурядності означеного періоду.

81. Возная, Л. Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических
систем : монографія / Людмила Возная. - Житомир : Евенок А. А., 2014. - 317,
[3] с. : табл., рис.
В монографії аналізуються процеси соціально-економічної динаміки,
пояснюється, як структурні особливості економічної (або соціальної) системи
визначають її динамічні властивості.

82. Горбунова, В. В. Психологія командотворення: ціннісно-рольовий
підхід до формування та розвитку команд : монографія / В. В. Горбунова ;
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2014. - 378, [2] с. : портр., табл.

У монографії представлено ціннісно-рольовий підхід у теорії та практиці
команднотворення, в межах якого розроблено авторську ціннісно-рольову
концепцію формування і розвитку команд та низку ціннісно-рольових
команднотворчих технологій.

83. Гуцол, С. Ю. Мифопорождение как объект психологической рефлексии
: монография / С. Ю. Гуцол. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 339,
[1] с.
В монографії представлені результати досліджень психологічних
закономірностей міфопородження, зокрема, породження і трансляції
неоміфологічних нарративів в сучасній культурі. Розкрито перспективи
застосування методів психологічної герменевтики до проблем дослідження
міфу як культурного і особистісного феноменів.

84. Жуковський, О. І. Етнічні меншини Правобережної України у 20-ті
роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток : монографія
/ Жуковський Олександр Іванович. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2014. - 179, [1] с.
В монографії досліджується суспільно-політичний та культурний розвиток
найбільш чисельних на Правобережжі етнічних груп: євреїв, поляків, німців.

85. Іванюк О. В. Інтелектуальна власність : навчально-наоч. посібник / О. В.
Іванюк, І. Л. Литвинчук. - Житомир : В. Б. Котвицький, 2014. - 163, [1] с. : іл.,
табл.
В посібнику викладено основні теоретичні положення поняття
інтелектуальна власність в поєднанні із комплексом практичних завдань
різнопланового характеру.

86. Кругляк, М. Е. Історія української культури : навч.-метод. посібник / М.
Е. Кругляк ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир : Волинь, 2014. - 133, [1] с. : табл.
Посібник включає : програму навчальної дисципліни "Історія української
культури", тематику лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної
роботи, питання на іспит, критерії рейтингової оцінки знань студентів, список

рекомендованої літератури, зразки тестових завдань, а також хронологічну
таблицю, термінологічний і біографічний словники.

87. Людський капітал України: демографічні передумови та соціальноекономічні чинники формування : кол. монографія / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [за заг. ред. Мельничука Д. П.]. Житомир : ЖДТУ, 2014. - 317, [1] с. : табл., граф.
У монографії викладено результати наукових досліджень, присвячених
актуальним проблемам нагромадження та продуктивного використання
людського капіталу. Значна увага приділяється уточненню та аналізу факторів,
які спричиняють вплив на сферу людського капіталу, конкретизації важелів
модернізації сфери соціально-трудових відносин, системи освіти та професійної
підготовки, уточненню курсу демографічної, соціальної та економічної
політики України.

88. Дема, Д. І. Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів :
навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Шевчук ; за заг. ред. Д. І. Деми. - Житомир :
ЖНАЕУ, 2014. - 323, [1] с. : рис.
У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні основи і
практичні аспекти діяльності податкових органів щодо адміністрування
податків і зборів. Особлива увага приділена вивченню механізму обліку
платників податків та методики проведення податкових перевірок.

89. Климчук, В. О. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія,
методика, програма розвитку : монографія / В. О. Климчук, В. В. Горбунова ;
Ін-т соц. та політич. психології НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. І.
Франка, Держ. фонд фундамент. досліджень. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.
Франка, 2014. - 108 с. : рис.
Монографія присвячена аналізу проблеми внутрішньої мотивації учбової
діяльності молоді. Представлені теоретичні засади досліджень внутрішньої
мотивації, наводяться описи опитувальників, спрямованих на її діагностику.

90. Лисенюк, О. В. Управління фінансово-економічною діяльністю банків:
теорія, методологія, практика : монографія / О. В. Лисенюк ; [ред. Пекарєва

Н. С.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир :
ЖДТУ, 2014. - 423, [1] с. : табл., граф.
Монографію присвячено дослідженню теоретичниих і практичних проблем
управління фінансово-економічною діяльністю банків у період 2005 - 2013 рр.
Розглянуто методологічні засади створення системи управління фінансами та
комплексного процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків.
Автором розроблено пропозиції з оцінки соціально-економічної ефективності
банків.

91. Ляшенко, Б. М. Методи обчислень : навч.-метод. посібник для студ.
фізико-мат. ф-ту / Б. М. Ляшенко, О. М. Кривонос, Т. А. Вакалюк ; М-во освіти
і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2014. - 227, [1] с. : рис., табл. - (Навчаємось разом).
Посібник містить теоретичні відомості з методів обчислень, приклади
виконань завдань, тексти лабораторних робіт, тести для контролю знань та
умінь.

92. Мельничук І. А. Становлення і розвиток української політичної еліти
(IX - cередина XVII ст.) : [монографія] / І. А. Мельничук ; [за ред. В. І.
Сергійчука]. - Житомир : Рута, 2014. - 387, [1] с.
У науковій монографії проведено узагальнюючий історико-політичний
аналіз процесів зародження, становлення і розвитку вітчизняної політичної
еліти, виявлено її роль у державотворчих, економічних та соціальних
еволюційних перетвореннях, що відбувалися в українському суспільстві з 9-го
по першу половину 17 століття.

93. Муляр, В. І. Політологія : навч. посібник / В. І. Муляр ; М-во освіти і
науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - 4-те вид., перероб. і допов. Житомир : ЖДТУ, 2014. - 335, [1] с.
Розглянуто такі основні поняття політичної науки, як влада, політична
система суспільства, політичний режим, держава, політична партія та партійна
система, політична культура, людина у якості об'єкта та суб'єкта політики.
Проаналізоване політичне життя сучасного світу, сформульовані основні
тенденції його розвитку.

94. Новик В. А. Кримінологія : метод. матер. та навч. прогр. курсу / В. А.
Новик, І. Г. Криворучко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир :
Поліccя, 2014. - 352, [2] с. : табл., фото.
Методична розробка містить програму курсу "Криміналістика",
навчальний план, плани семінарських занять, плани та завдання для самостійної
роботи, контрольні питання, опорні схеми та тестові завдання.

95. Оверчук, А. В. Фінансовий план підприємства : [навч. посібник] / А. В.
Оверчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир : ЖДТУ, 2014. - 186 с. : рис., табл.
Розкрито сутність фінансового планування, етапи його реалізації, участь у
системі управління підприємством. Докладно охарактеризовано механізм
побудови основних розділів фінансового плану.

96. Ревнівцев, Б. О. Основи самореалізації особистості : метод. посібник / Б.
О. Ревнівцев. - Житомир : Полісся, 2014. - 117, [3] с. : рис.
Посібник для ефективного виховання і розвитку учнів пропонує метод
самореалізації особистості, який має назву "Алгоритм успіху" і який пройшов
успішну апробацію в спорті, бізнесі, державному управлінні.

97. Рудницький, С. В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної
України : [монографія] / Сергій Рудницький. - Житомир : Євенок О. О., 2014. 620, [2] с.
У монографії розглядаються суспільно-політичні інтереси польської
національної меншини в сучасній Україні: проаналізовано їхній зміст і
взаємозв'язок, висвітлено стадії і динаміку, показано механізми реалізації. У
книзі прослідковано еволюцію потреб і прагнень поляків незалежної України,
подаються також відомості по Житомирській області.

98. Сотська, Г. І. Словник мистецьких термінів / Галина Сотська, Тетяна
Шмельова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомир. держ.
ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 50, [2] с.

Словник розкриває зміст мистецькознавчих понять, особливості різних
видів і жанрів мистецтва, стислу характеристику історичних епох розвитку
мистецтва.

99. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ і завдань на матеріалі
творів Т. Г. Шевченка : для студ. філолог. спец. вищ. навч. закл. / [Г. М.
Вокальчук та ін. ; співрозробн. й кер. проекту, відп. ред. Г. М. Вокальчук, В. М.
Мойсієнко]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 297, [1] с.
У навчальному посібнику відповідно до кожної теми вишівської програми
курсу "Сучасна українська літературна мова" подано систему вправ і завдань на
матеріали прозових і поетичних творів Т. Г. Шевченка.

100. Суліменко О. Г. Історія України : навч.-метод. посібник / О. Г.
Суліменко, А. Ц. Сініцький, І. А. Мельничук ; М-во аграр. політики та прод.
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Рута, 2014. - 418, [2] с. :
табл.
У посібнику висвітлено основні теми з історії України, а також додаються
текстові завдання та хронологічні таблиці, які вміщують дати з усього курсу
вітчизняної історії.

101. Тарнавська, Н. П. Теорія та методика співпраці дошкільного
навчального закладу з родинами : навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч.
закл. / Н. П. Тарнавська ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Видво ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 227, [1] с. : табл.
У навчально-методичному посібнику висвітлюється специфіка організації
співпраці дошкільного навчального закладу з родинами. Представлений зміст
роботи з батьками.

102. Тофтул, М. Г. Сучасний словник з етики / Тофтул М. Г. - Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 414, [2] с.
Словник містить визначення більше ніж чотирьохсот термінів, в яких
з'ясовується зміст основних понять теорії та історії моралі, вклад відомих
теоретиків моралі в розвиток етики, зокрема українських, даються приклади
афоризмів, що стосуються відповідних моральних проблем.

Освіта. Вищі учбові заклади

103. Арешонков, В. Ю. Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в Україні
у ХХ столітті: формування і трансформація : [монографія] / В. Ю.
Арешонков ; [наук. ред. О. І. Пометун]. - Житомир : Полісся, 2014. - 379, [1] с. :
табл.
Аналізується стан та тенденції у розвитку змісту вітчизняної
суспільствознавчої освіти з 1900 по 2000 рр., пропонується періодизація
розвитку змісту як історико-методичного процесу.

104. Гаращук, К. В. Структурні реформи в системі загальної середньої
освіти сучасної Великої Британії : монографія / Гаращук Кирило
Володимирович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.
Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 159, [2] с. : табл., сх.
У монографії з'ясовано теоретичні засади, змістовні й процесуальні
особливості та результати реалізації структурних реформ у системі загальної
середньої освіти сучасної Великої Британії; окреслено можливості творчого
використання британського досвіду структурних реформ у системі загальної
середньої освіти України.

105. Історія та сьогодення Житомирського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти. Шлях довжиною у 75 років / М-во
освіти і науки України, Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Житомир
обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: І. І. Якухно (голова) та ін.]. Житомир : Полісся, 2014. - 217, [3] с. : іл., фото.
Книга присвячена історії, становленню і розвитку Житомирського
інституту післядипломної педагогічної освіти як науково-методичного центру,
що сприяє зростанню фахової майстерності, творчої ініціативи педагогічних
працівників регіону, запровадженню нових технологій навчання і виховання
засобами науково-методичного забезпечення.

106. Калитюк, Л. М. Виховання дітей національних меншин на Волині
(XIX - початок ХХ ст.) : метод. посібник до спецкурсу / Любов Калитюк ; за

заг. ред. Дем'янчука О. Н. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 153,
[1] с.
У посібнику розкрито зміст та специфіку процесу виховання дітей
національних меншин Волині у 19 – на початку 20 ст. Обгрунтовано
етноконфесійні та етнокультурні засади виховного процесу щодо дітей
національних меншин на рівні кількох соціальних інститутів – сім'ї, релігії,
школи.

107. Ковальова, С. М. Застосування методики "кейс-методу" у професійній
підготовці майбутніх учителів у Великій Британії : монографія / С. М.
Ковальова ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка,
2014. - 259, [1] с. : рис., табл.
У монографії охарактеризовано сутність методики кейс-методу у
професійній підготовці майбутніх учителів у Великій Британії, проаналізовано
основні поняття дослідження (портфоліо, кейс, кейс-метод тощо); визначено
концептуальні основи кейс-методу, досліджено організаційні засади та
різновиди методики застосування кейсів у професійній підготовці вчителя у
Великій Британії, проаналізовано концептуальні підходи до застосування кейсметоду у професійній підготовці майбутнього вчителя в Україні.

108. Коновальчук, І. І. Теорія і технологія реалізації інновацій у
загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Коновальчук Іван
Іванович ; [наук. ред. Дубасенюк О. А.] ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2014. - 463, [1] с. : рис., табл.
Теоретичні й технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх
навчальних закладах. Аналіз проблеми у теорії і практиці загальної середньої
освіти України. Концептуально-змістова модель технології реалізації інновацій.
Розкрито етапи формувального експерименту, до якого були залучені
загальноосвітні навчальні заклади Житомирської, Рівненської, Сумської та
Черкаської областей.

109. Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка: 145 років
історії та традицій : збірник статей з історії навчального закладу / [упоряд.: В.
М. Мороз, А. М. Демченко ; ред. Г. П. Мокрицький]. - Житомир : Волинь, 2014.
- 346, [2] с. : іл., фото. - (Історія трудових колективів Житомирщини ; кн. 25).

Історія та сьогодення Коростишівського педагогічного коледжу.

110. Кругляк, М. Е. Історія України : навч.-метод. посібник / М. Е. Кругляк ;
[ред. Г. П. Мокрицький] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол.
ун-т. - Житомир : Волинь, 2014. - 191, [1] с. : табл.
Книга є цілісним посібником для студентів. Вона включає : програму
навчальної дисципліни "Історія України", тематику лекційних і семінарських
занять, завдання для самостійної роботи, питання на іспит, критерії рейтингової
системи оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури, зразки
тестових завдань, а також хронологічну таблицю, термінологічний і
біографічний словники.

111. Лутай, М. Є. Історія Житомирського державного університету імені
Івана Франка в іменах (1919-2014) : [монографія] / Майя Лутай ; [ред.: Л. І.
Бондарчук, Л. М. Міценко]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 499, [1] с. : фото.
На основі широкого кола архівних та інших джерел, авторка дослідила
історію заснування та розвитку Житомирського державного університету імені
Івана Франка.

112.
Матеріали
Міжнародної
науково-практичної
конференції
"Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих
навчальних закладах", 22-23 травня 2014 р. / М-во освіти і науки України,
Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України,
Вища пед. шк. спілки пол. учителів (м. Варшава, Польша) ; [за ред. О. А.
Дубасенюк, В. А. Ковальчук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 411, [1] с. : рис., табл.
У збірнику містяться матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції, присвяченої проблемам виховання студентської молоді у вищих
навчальних закладах, яка відбулася у ЖДУ ім. І. Франка.

113. Махорін, Г. Л. Освіта у Житомирському районі в загальноісторичному
контексті : присвячується 75-річчю утворення Житомирської області /
[Махорін Г. Л. ; за заг. ред. Каменчук В. В. ; Від. освіти Житомир.
райдержадмін.]. - Житомир : Рута, 2014. - 329, [3] с. : іл., фото.

У книзі на основі багатьох джерел розкривається історія еволюції освітньої
галузі у Житомирському районі в контексті загальних умов становища і
розвитку освіти в Україні.

114. Нариси з історії освіти на Житомирщині : монографія / [Г. Л. Махорін та
ін. ; за заг. ред. Г. Махоріна] ; Упр. освіти Житомир. облдержадмін., Житомир.
нац. агроекол. ун-т, Житомир. обл. об-ня Всеукраїнського т-ва "Просвіта" ім. Т.
Шевченка, Асоц. інтелігенції Житомир. обл. - Житомир : Полісся, 2014. - 192,
[3] с. : рис.
На основі багатьох джерел розкривається історія розвитку освітньої галузі
Житомирщини.

115. Пастовенський, О. В. Наукові основи громадсько-державного
управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія / О. В.
Пастовенський ; [наук. ред. Л. М. Калініна] ; М-во освіти і науки України,
Житомир обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : Рута, 2014. - 383, [1] с.
: рис., табл.
Досліджено правове і наукове забезпечення, основні чинники, умови,
перспективи розвитку громадсько-державного управління загальною
середньою освітою в регіоні та його реальний стан в сучасних умовах. В
монографії подаються також матеріали по Житомирській області.

116. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного
знання : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за ред. О. А.
Дубасенюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 443, [1] с. (Наукова школа «Професйно-педагогічної підготовки майбутніх учителів»).
У монографії визначено й обгрунтовано теоретико-методологічні засади
феномену педагогічного знання як цілісного багатогранного об'єкта
дослідження й застосування сучасних наукових підходів, що спрямоване на
вирішення протиріччя між реальним і необхідним рівнями педагогічного
знання та педагогічної діяльності на основі пізнання їх закономірностей.

117. Свириденко, І. М. Педагогічні умови виховання вірності в
особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів : монографія

/ І. М. Свириденко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.
Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 300 с. : рис., табл.
У монографії представлено теоретичні засади виховання вірності в
особистісних взаєминах студентів вищих навчальних закладів, запропоновано
форми, методи і засоби, що оптимізують процес виховання цього інтегрального
утворення.

118. Сидорчук, Н. Г. Професійно-педагогічна підготовка студентів
університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору:
історико-педагогічний аспект : монографія / Сидорчук Нінель Герандівна ; [за
заг. ред. О. А. Дубасенюк] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т
ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 607, [1] с. : рис.,
табл.
У монографії автор розглядає реформаційні процеси освітянської галузі у
контексті інтеграційних процесів та аналізує сучасну систему професійнопедагогічної підготовки студентів університетів у контексті єдиного
європейського освітнього простору.

119. Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу
під час вступно-корективного курсу : в 2 ч. : навч. метод. посібник / Л. В.
Калініна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.
Франка. - Житомир : Поліccя. – 2015. Ч. 1 : книга для викладача. - 245, [3] с.
Посібник містить 11 уроків, кожен з яких присвячений розгляду
особливостей англійської вимови, правил читання, ритму та інтонації, а також
інші матеріали для формування фонологічної компетенції.

120. Якухно, І. І. Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку
післядипломної педагогічної освіти регіону : монографія / І. І. Якухно ; М-во
освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук. України, ДВНЗ "Укр. акад.
банківської справи нац. банку України". - Житомир : Полісся, 2014. - 479, [1] с. :
іл., сх., табл.
У монографії визначено теоретичні основи інноваційного розвитку
регіональних систем післядипломної освіти педагогічних працівників. Значну
увагу приділено особливостям функціонування розвитку післядипломної

освіти, показано значення інформаційно-комунікаційних технологій для
забезпечення інноваційного розвитку післядипломної освіти.

Спорт
121. Грибан, Г. П. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах : навч.
посібник / Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко ; за ред. Г. П.
Грибана. - Житомир : Рута, 2014. - 399, [21] с. : рис., табл., фото.
У навчальному посібнику викладено сучасні погляди та трактування
основних положень техніки та теорії і методики підготовки у гирьовому
спорті, розкрита класифікація вправ та основи навчання і підготовки
студентів-гирьовиків.
122. Грибан, Г. П. Методична система фізичного виховання студентів :
навч. посібник / Г. П. Грибан. - Житомир : Рута, 2014. - 305, [1] с. : рис., табл.
В навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні основи та
практичні аспекти формування методичної системи фізичного виховання
студентів вищих навчальних закладів.
123. Кутек, Т. Б. Сучасна спортивна підготовка кваліфікованих
спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках :
монографія / Т. Б. Кутек ; [наук. ред. Р. Ф. Ахметов] ; М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. ін-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.
Франка, 2014. - 279, [1] с. : рис., табл.
Монографія розкриває сучасну технологію ефективного управління
підготовкою кваліфікованих спортсменок.
124. Кухарський, О. С. Історія гімнастичного товариства "Сокіл" на
Волині / О. С. Кухарський, Г. П. Грибан. - Житомир : Рута, 2014. - 107, 1 с. :
фото.
У книзі розкрито історію створення та функціонування Волинського
гімнастичного товариства "Сокіл".
125. Фізична підготовка студентів у гирьовому спорті : навч.-метод.
посібник / Г. П. Грибан [та ін.] ; за ред. Г. П. Грибана. - Житомир : Рута, 2014. 117, [1] с. : табл.

У посібнику викладено сучасні погляди та засоби фізичної підготовки
студентів засобами гирьового спорту.

Музейна та архівна справа
126. Державний архів Житомирської
області : путівник / [редкол.:
Синицький С. М. та ін.] ; Держ. арх. служба України, Держ. архів Житомир.
обл. - Житомир : Волинь. - 2014. - (Архівні зібрання України)
Т. 1. - 120 с. : карти.
Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду
України, які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Житомирської
області.
127. Польгуй, В. І. На землі деревлянській : путівник по Коростенському
краєзнавчому музею / Володимир Польгуй ; [ред.: Л. П. Грузська, В. В.
Косенко ; фото: В. Л. Бєлов, А. С. Дзендзиловська, В. В. Косенко] ; Упр.
культури Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. краєзнавчий музей. Житомир : Косенко М., 2014. - 24, [1] с. : іл., фото.
Ілюстрований путівник по Коростенському краєзнавчому музею знайомить
з матеріальними свідченнями багатої давньої та сучасної історії Коростенської
землі.

Мистецтво. Архітектура
128. Art-street - душа Житомира : каталог виставки у вікнах будинків на
Михайлівській вулиці художніх робіт, а також ретросвітлин та старих
предметів / [упоряд. Г. П. Мокрицький]. - Житомир : Волинь, 2014. - [16] с. : іл.
Представлено малюнки юних художників Житомира.
129. Копоть, И. Е. Оперный мир Александра Костина : монографія / И.
Копоть. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 167, [1] с. : фото.
Дослідження присвячене оперній творчості Олександра Костіна, одного з
провідних сучасних композиторів України.

130. Мокрицький, Г. П. Тут музика живе уже віками... : історія будівлі
філармонії в Житомирі / Георгій Мокрицький. - Житомир : Волинь, 2014. 259, [1] с. : іл. - (Історія трудових колективів Житомирщини ; Кн. 27).
Книгу відомого краєзнавця і дослідника Георгія Мокрицького присвячено
концертно-філармонічній історії Житомира, як фундаменту діяльності
нинішньої філармонії. В книзі наведено багато цікавих фактів, імен з історії
будівлі філармонії, вперше друкуються численні фотознімки митців, чиї голоси
звучали в залі філармонії.
131. Нечипоренко, М. І. Як я докотився до такого життя : автобіогр. сповідь
/ [кобзар] Микола Нечипоренко. - Житомир : Рута, 2014. - 62, [2] с. : портр.,
фото.
В книзі розповідається про непросту долю видатного кобзаря Миколи
Нечипоренка. Автобіографічна сповідь, яка є основою книги, написана у
вигляді художніх нарисів, з гумором і самоіронією, незважаючи на пережиті
важкі часи. Сам опис життя став свідченням сили духу і справжнього
патріотизму автора.
132. Чудак и сметана : (по мотивам стихов Л. Н. Захарова) : [оригами + стихи /
авт.-сост. М. А. Антонова ; оформ. А. Т. Каримбетова]. - Житомир : Евенок О.
О., 2014. - 16 с. : ил. - (Учимся играя).
Книжка для дітей, в якій вірші супроводжуються уроками з мистецтва
оригамі.

Театр
133. Чирков, О. С. Житомирський театр: учора й сьогодні : нариси /
Олександр Чирков. - Житомир : Полісся, 2014. - 140, [4] с. : фото.
Нариси присвячені творчій біографії першого стаціонарного театру в
Житомирі, народженого в 1944 році.

Музика та пісні краю
134. Медведєва, В. В. Літа, заплетені в пісні : до 65-річчя Олеся Коляди /
Валентина Медведєва ; [вступ. сл. А. В. Лабунської]. - Бердичів : Бердич, 2014.
- 32 с. : фото. - (Бібліотека журналу "Бердич") ; вип. № 3.
Нарис про життя і творчість відомого поліського композитора і співака
Олеся Коляди.

135. Село моє - Поліський край квітучий : пісні та вірші / авт. ідеї, упоряд.
П. В. Скиба. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2014. - 291, [1] с. : фот., іл.
У збірці вміщено вірші та пісні про Україну та чарівний куточок
українського Полісся – населені пункти Ємільчинського району, написані
мешканцями та гостями району. Подаються короткі відомості про села і
авторів віршів та пісень. Є вірші про Полісся і Житомир.
136. Сльота, І. М. Всіма голосами : у 2 кн. : нотно-текстові записи укр. нар.
пісень / Іван Михайлович Сльота ; Іван Сльота. - Житомир : Полісся. - 2014. –
Кн. 1. - 423, [1] с. : портр.
Українські народні пісні, записані та впорядковані відомим українським
поетом і композитором І. М. Сльотою.
137. Сльота, І. М. Всіма голосами : у 2 кн. : нотно-текстові записи укр. нар.
пісень / І. М. Сльота. - Житомир : Поліccя. - 2014. –
Кн. 2. - 314, [2] с. : портр.
Нотно-текстові записи українських народних пісень, зібрані відомим
українським композитором І. М. Сльотою, керівником Житомирського
ансамблю "Льонок".
138. Травкін, В. М. Ансамблі для баяна та акордеона / Валерій Михайлович
Травкін ; Валерій Травкін. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2014. Вип.
1. - 109, [1] с.
До збірника увійшли музичні твори
житомирського композитора Валерія Травкіна.

для

баяна

та

акордеона

139. Травкін, В. М. Концертна п'єса. Партитура для мішаного оркестру :
світлій пам'яті композитора Анатолія Васильовича Білошицького
присвячується : навч. наоч. посібник / Валерій Травкін. - Житомир : ЖДУ ім. І.
Франка, 2014. - 78, [2] с. : портр., іл.
Книга розповідає про життєвий і творчий шлях житомирського
композитора і музиканта Валерія Травкіна. Пропонується музичний твір для
змішаного оркестру з творчого доробку митця.

Літературне життя краю
140. Єршов, В. О. Волинські полоністичні студії : [зб. наук. ст.] / Володимир
Єршов ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир : Полісся, 2014. - 254, [2] с. - (Бібліотека кафедри теорії та історії
світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка).
У науковому збірнику на матеріалі творчості Т. Добшевича, Г. Олізара,
Ю. І. Крашевського, Ю. Словацького, М. Чайковського та ін. висвітлені
основні тенденції та закономірності поступу української польськомовної
літератури Правобережної України.
141. Васильчук, В. Б. In carne (власною персоною) : статті, есе, інтерв'ю,
розповіді / Віктор Васильчук. - Коростень : Вечірній Коростень, 2014. - 264 с. :
фото.
В книзі зібрано автобіографічні сюжети з життя автора, роздуми самого
письменника про різні події в рідному місті Коростені, країні в цілому.
142. Житомирська обласна організація національної спілки письменників
України : довідник / Нац. спілка письм. України, Житомир. обл. орг. Житомир : [б. в.], [2014?]. - 36 с. : портр. - (Письменники Житомирщини).
Довідник містить короткі біографічні відомості про 29 письменників
Житомирщини, що входять до Житомирської обласної організації
Національної спілки письменників України.
143. Лєцкін, М. О. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) у гроні сучасниківшевченкознавців : монографія / Михайло Лєцкін. - Житомир : Волинь, 2014. 299, [1] с. : портр.
У книзі систематизовано відомості про деяких літераторів 20 ст., які
розробляли різні аспекти такого важливого напрямку в літературознавстві, як
шевченкознавство. Серед них шевченкознавці, які тим або іншим чином були
пов'язані з Житомирщиною: І. Огієнко, М. Рильський, М. Дашкевич, М.
Грушевський та ін.
144. Лицар нескореного духу : спогади про Євгена Концевича / [редкол.: Я.
Зайко та ін. ; ред.-упоряд. Г. Цимбалюк]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 357,
[3] с. : фото.
В книжці зібрано спогади сучасників про письменника-шістдесятника Є.
Концевича.

145. Письменники Житомирщини / авт.-упоряд.: М. П. Пасічник. - Житомир
: Рута. – 2010.
Кн. 2. - 2014. - 357, [3] с. : фото.
Друга книга видання "Письменники Житомирщини" об'єднала розповіді
про письменників, які народилися на Житомирщині, але в силу різних
обставин живуть і творять (або жили і творили) в інших областях України.

Художні твори

146. Атаманчук, М. О. Не журись! : сатира і гумор / Микола Атаманчук ;
[худож.: І. П. Башинський, І. І. Кугно, Ф. П. Полянський]. - Житомир : Рута,
2014. - 87, [1] с. : фото, іл.
Автор запрошує читачів до роздумів над нашим не вельми веселим часом,
над тим, що заслуговує сарказму, іронії, гнівного осуду. Проте більшість речей
в книзі позначена беззлобно-добродушним, жартівливим тоном.

147. Атаманчук, М. О. Рідні окопи : лірика / Микола Атаманчук ; [мал. І.
Башинського]. - Житомир : Рута, 2014. - 87, [1] с. : фото, іл.
"Рідні окопи" – живі сторінки, тепла й щемка сповідь поета перед отчим
краєм, звідки прослалася його дорога в життя.

148. "В городе Бердичеве - 2013" : антологія прози учасників міжнародного
літературного конкурсу ім. В. Гроссмана "В городе Бердичеве-2013". - Бердичів
: Мельник М. В., 2014. - 47, [1] с. : портр.
Подаються твори призерів, учасників міжнародного
конкурсу ім. В. Г. Гроссмана "В городе Бердичеве - 2013".

літературного

149. "В городе Бердичеве - 2014" : антологія прози учасників міжнародного
літературного конкурсу ім. В. Гроссмана "В городе Бердичеве-2014". - Бердичів
: Мельник М. В., 2014. - 63, [1] с. : портр.
Подаються твори призерів, учасників міжнародного
конкурсу ім. В. Г. Гроссмана "В городе Бердичеве - 2014".

літературного

150. Вечирко, Т. В. Хотелось бы верить... / Татьяна Вечирко. - [Житомир] :
Волинь, 2014. - 68 с. : ил., портр.
Романтично-іронічні оповідання, які розкривають душі героїв, створюючи
порою містичні сюжети.

151. Головецька, З. В. Я ще в тобі / З. В. Головецька. Маки фронтові :
поетична збірка / В. М. Головецький : поетична збірка. - Житомир : Євенок О.
О., 2014. - 63, [1] с. : фот.
Книга об'єднала поезії З. Головецької та її батька В. Головецького. Вірші
Зоряни Головецької засвідчують її як тонкого лірика із широкою гамою
душевних почуттів, розвиваючи кращі традиції української інтимної лірики.
Василь Головецький зосереджений переважно на аналізі складних подій
сучасного життя та подає переклади віршів російськомовних поетів України та
Білорусії.

152. Гудзь, Ю. Барикади на Хресті = BARYKADY na KRZYZU / Юрко Гудзь
; [пер. пол., післям., прим. А. Савенця, ред. текстів пол. мовою. К. Плєбаньчик].
- Люблин : Akapit, 2014. - 51, [5] с. : іл., портр. - (Wschodni Express).
Двомовне польсько-українське видання містить переклад і післямову
Андрія Савенця й ілюстроване ліноритами Миколи Соболівського. Зроджена в
часах пізнього кучмізму пророча візія зіткнення на барикадах у центрі Києва
ставить питання про те, якою мірою література може відвертати, передбачувати
чи витворювати дійсність. Саме цю поему вважають найбільш співзвучною
подіям, котрі наповнюють сьогодення і котрі цьому передували. Хоча, як не
дивно, написано поему ще у передчутті Помаранчевої революції.

153. Добровольська, Л. Казка про Пухнатко : [літературно-художнє видання]
/ Людмила Добровольська ; [іл. О. Макаренко ; післямова А. М. Шевчук]. Житомир : Рута, 2014. - 15, [1] с. : кольор. іл. - (Метелик).
Віршована казка "Пухнатко" долучає дитину до національного багатства
духовного світу українського народу.

154. Древа Звана. Виласкавиці Волхвині : вірші, легенди, оповідання / Древа
Звана. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 293, [3] с. : фото.
Відтворення та проявлення в поетичній магії, філософії, глибинних пластів
прадавньої української національної культури оріїв-українців.

155. Дупляк, С. А. Увертюра зорепаду : поетична дилогія / Степан Дупляк. Житомир : Рута, 2014. - 163, [1] с. : портр.
До нової книги С. Дупляка увійшло дві поетичні збірки "На скелі дум" та
"Увертюра зорепаду". Задум автора – показати відразу різні грані своєї
творчості: філософсько-громадянську і любовну лірику.

156. Зинчук, В. Е. Океан Любви : [вірші] / Вадим Зинчук. - Житомир : Рута,
2014. - 207, [1] с. : портр.
Вірші про кохання.

157. Клименко, М. Д. Сад мого життя : хоку, рубаї, танка / Михайло
Клименко. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 297, [3] с. : портр.
До збірки увійшли твори відомого житомирського поета М. Клименка,
написані у стилі східних форм поезії: хоку, рубаї, танка. Твори друкуються
вперше.

158. Ковальчук, Н. Л. Життя - різне... : вірші / Наталя Ковальчук. - Житомир :
Полісся, 2014. - 34, [2] с. : портр.
Вірші про кохання.

159. Комашня, Н. М. В мачинці - код віків майбутніх : зібрані поезії / Ніна
Миколаївна Комашня ; Ніна Комашня. - Житомир : Євенок О. О. – 2013. Т. 2. - 654, [2] с. : фото. - Бібліогр.: с. 640.
Вірші про природу, людські відносини і почуття, любов до рідної землі.

160. Котик, Е. В. Полѐт : поэзия / Елена Котик. - Житомир : Поліccя, 2014. - 79,
[1] с. : портр., ил.
Філософська поезія про сенс буття.

161. Кухарчук, О. Ф. Козацька Русь. Полковник Лаврін Капуста /
Олександр Кухарчук ; [худож. В. С. Шендель]. - Житомир : Рута, 2014. - 503, [1]
с. : портр., фото.
В романі показано розвиток козацької розвідки до досягнення найвищого
професійного рівня, який беззаперечно визнавався всіма сусідніми державами в
період визвольної боротьби під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.

161а. Ладжиари, Э. Версия неизбежного. Маури. Карма судьбы. Дневник
Золотых Страниц / Элена Ладжиари. - Житомир : Полісся, 2014. - 248, [4] с. :
портр.
Зворушлива, хвилююча, незвичайна розповідь про кохання відомого
італійського музиканта Маурі Мареллі та українсько-італійської письменниці
Елени Вероніки Ладжіарі.

162. Мамонтов, М. С. Моя родина : [вірші] / М. С. Мамонтов. - Житомир :
Поліccя, 2014. - 79, [3] с. : фото.
Ліричні вірші про кохання, рідних та близьких людей.

163. Марищенко, Я. С. Екзосфера : оповідання і новели / Ярослав
Марищенко. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 195, [1] с. : фот.
Новели та оповідання про події в Україні та на Житомирщині, що
відбувалися з часів Майдану, про кохання, історії з життя простих людей.

164. Марищенко, Я. С. Карма : оповідання / Ярослав Марищенко. - Житомир :
Євенок О. О., 2014. - 195, [1] с. : портр.
Оповідання про сучасне життя, його реалії, навіть драматичні.

165. Натхнення : поетичний альманах медичних працівників Житомирщини. 6-те вид. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 106, [2] с. : портр.
До шостого видання поетичного альманаху "Натхнення" увійшли поезії
медичних працівників Житомирщини. Поети оспівують красу рідного краю,
прославляють високі людські почуття, вірність обраній професії.

166. Озарянін, О. Листи кращому другу : вірші, переклади / Олег Озарянін. Житомир : Євенок О. О., 2014. - 133, [3] с. : фот.
Вибране з кращих творів автора. Про проблеми сьогодення, вболівання за
долю країни, переклади творів кращих поетів сучасності.

167. Ольжинська, О. В. Любов і принципи : [вірші] / Ольга Ольжинська ;
[мал.: Т. Данилович, О. Федорчук]. - Житомир : Поліccя, 2014. - 218, [2] с. :
фото, іл.
Автор націлює дітей на розуміння основних принципів Божих заповідей,
якими маємо керуватись у житті, застерігає від самовпевненості, егоїзму та
гордині, як проявів нехристиянських сил характеру.

168. Остапенко, Б. В. Острів Вольності на Унаві : нариси, поезія / Борис
Остапенко. - Житомир : Рута, 2014. - 145, [3] с. : фото, портр.
Автор, уродженець села Миролюбівка, що на Житомирщині, розповідає
про своїх земляків, які через усе життя пронесли в серцях мрію про волю та
незалежність України, як боролись і віддавали життя. В другій частині книги
вміщено вірші про Попільню, Полісся.

169. Пашкевич, А. А. Корни остаются в земле : повесть / Александр
Пашкевич. - Житомир : Полісся, 2014. - 174, [2] с. : портр.
Про події війни на Житомирщині.

170. Подільський, Е. Сином на своїй землі... : художньо-публіцистичний
нарис / Едуард Подільський. - К. : Центр ДЗК, 2014. - 95, [19] с. : фото, портр.

Розповідь про життєвий і трудовий шлях Степана Григоровича Бойка,
колишнього першого секретаря Червоноармійського и Ружинського райкомів
КПРС, Героя Соціалістичної Праці, учасника Великої Вітчизняної війни.

171. Полюга, М. Ю. Прискорбные обстоятельства : роман / Михаил Полюга.
- Житомир : Поліccя, 2014. - 390, [4] с. : портр., ил.
Роман про буденне життя нашого сучасника, сповнене труднощів і тяжких
обставин, про кохання і надію на краще.

172. Пономаренко, М. А. Сонячні зайчики : вірші, оповідання, казки, п'єси /
Марія Пономаренко ; [іл. Є. Рудюк]. - Т. : Навч. книга - Богдан, 2014. - 143, [1]
с. : іл. - (Українські письменники – дітям).
У збірнику вміщено вірші, казки, оповідання, загадки тощо.

173. Прилуцький, М. А. Чаша : життя у віршах / Михайло Прилуцький ;
[худож. оформ. О. Федорчук]. - Житомир : Полісся, 2014. - 256 с. : портр., фото.
Вірші про духовну сутність оточуючого світу, одухотворену красу і силу
природи, як найвищого Божого творіння.

174. Просто на Покрову : літ.-мистец. альманах : [благодійне вид.]. № 7 /
редкол.: М. Пасічник [та ін.] ; ред., упоряд. В. Васильчук. - Коростень :
Вечірній Коростень ; Житомир : Рута, 2014. - 120 с. : фото.
В літературно-мистецькому альманасі подаються матеріали про
проведення Всеукраїнського літературно-мистецького свята "Просто на
Покрову" в Коростені. Вміщено дані про лауреатів премії ім. В. Юхимовича за
2013 рік, спогади про Василя Юхимовича з нагоди його 90-річчя, поетичні
твори поетів Житомирщини.

175. Сташук, В. Ф. Глупаковичі як дзеркало : памфлет ; Байронізуючий Лорд
: приручений приречений / Василь Сташук ; [мал. І. Башинського] ; [мал. І.
Башинського]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 29, [3] с. : фот., іл.

Нова книжка В. Сташука – сатиричний погляд на моральну і фізичну
деградацію сучасного села людини, яка забула про найголовніше – порядність.

176. Сташук, В. Ф. Неминучість : поезії / Василь Сташук ; [авт. передм. П.
Білоус]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 190, [2] с.
Поет заглиблюється у філософське
сьогодення.

осмислення болючих проблем

177. Сташук, В. Ф. Те, що минуло, не минає : есе, доповнене / Василь
Сташук. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 69, [19] с. : фот.
Про те, як і чому український народ став нацією, розповідається в книжці
публіцистики В. Сташука.

178. Ткаченко, Г. М. Лагідний смерч : поема / Григорій Ткаченко. - Житомир
: Полісся, 2014. - 178, [2] с. : портр.
Самобутня поема про долі селян кількох поколінь.

179. Хімич, М. Білі шкарпеточки : збірка поезій / Марія Хімич ; [передм. О.
Коцарева]. - К. : Смолоскип, 2014. - 109, [3] с. - (Лауреати "Смолоскипа")
Вірші гострої соціальної тематики, а також про кохання, материнство,
людські почуття.

180. Цепкова, Г. В. Одвічний дух життя : поезії / Галина Цепкова. - Коростень
: Тріада С, 2014. - 95, [1] с. : портр.
В новій збірці "Одвічний дух життя" авторка оспівує любов до рідного
краю і його історії, осмислює сучасне життя з його проблемами та
сподіваннями.

181. Цимбалюк, Г. М. Сага про камінь : роман / Григорій Цимбалюк. Житомир : Рута, 2014. - 381, [3] с. : портр.

В романі зображено трагічну долю неординарної, вольової людини на тлі
історичних подій, що відбувались в радянські часи починаючи з 30-х років до
початку 90-х.

182. Чорногуз, О. Рабів на бал не запрошують : (публіцистичний літопис
нашого часу) / Олег Чорногуз. - Житомир : Рута, 2014. - 582, [2] с. : портр.
Сатирична публіцистика О. Чоногуза торкається найбільш спірних епізодів
історії російсько-українських відносин.

183. Шинкарук, В. Ф. Дідове літо : поезії, тексти пісень / Володимир
Шинкарук. - Житомир : Полісся, 2014. - 147, [1] с.
Поетичні рядки про потаємну глибину людських почуттів, складні життєві
явища.

184. Шинкарук, В. Ф. Якщо ми любимо : [в 2 кн.] : вибране, роман,
оповідання / Володимир Федорович Шинкарук ; Володимир Шинкарук. Житомир : Полісся. - 2014. Кн. 1. - 312, [4] с.
Представлені прозові твори В. Шинкарука. До збірки входять роман
"Тренер", а також цикли ліричних та іронічних оповідань, на які завжди був
щедрим творчий доробок письменника.

185. Шинкарук, В. Ф. Якщо ми любимо : Вибране. Драматичні твори,
переклади / Володимир Федорович Шинкарук ; Володимир Шинкарук. Житомир : Полісся. - 2014. Кн. 2. - 380, [4] с.
Вперше представлені драматичні твори В. Шинкарука.

186. Штатська, С. М. Запитайлик : загадки для дітей мол. віку / Світлана
Штатська. - Житомир : Полісся, 2014. - 18, [2] с. : іл.
Віршовані загадки для дітей.

187. Яковенко, Т. Чому у слона великі вуха? : [оригамі + вірші] / Татьяна
Яковенко, Наталья Спивак, Маргарита Антонова. - Житомир : Євенок О. О.,
2014. - 19, [1] с. : іл. - (Учимся – играя).
Пізнавальні вірші для дітей, що доповнюються уроками оригамі з
виготовлення із паперу фігурок звірів.

188. Яненко, М. М. Біля небесних берегів : оповідання для дітей / Микола
Яненко. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 63, [1] с. : іл.
Оповідання про загартованого, кмітливого і винахідливого боцмана
Бородая.
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Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в укр. мові… - 80
Общая теория устойчивости социально-экономических систем – 81
Одвічний дух життя – 180
Океан Любви – 156
Оперный театр Александра Костина – 129
Органічне виробництво і продовольча безпека – 43
Освіта в Житомирському районі у загальноісторичному контексті… - 113
Основи самореалізації особистості – 96
Острів Вольності на Унаві – 168
Паразитарні хвороби м'ясоїдних тварин – 44
Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів у
вищих навчальних закладах - 117
Піометра кішок – 33
Письменники житомирщини. Книга 2. – 145
«По зову сердца» - 23
Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів – 88
Полет – 160
Політологія – 93
Прискорбные обстоятельства – 171
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – 66
Просто на Покрову – 174
Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання –
116
Професійні версії програмних продуктів «1С: Підприємство» - 67
Професійно-педагогічна підготовка студентів університетів у контексті… - 118

Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід… - 82
Рабів на бал не запрошують – 182
Рекламна діяльність молокопереробних підприємств – 64
Рідні окопи – 147
Розподіл постійного населення Житомирської області за статтю та віком – 3
Сага про камінь – 181
Сад мого життя – 157
Село моє – Поліський край квітучий – 135
Сільськогосподарська радіоекологія в Україні: історичні витоки, становлення,
розвиток – 46
Сином на своїй землі – 170
Словник мистецьких термінів – 98
Современная энциклопедия промышленного овощеводства – 47
Сонячні зайчики – 172
Стара Чортория: данина пам'яті – 10
Становлення і розвиток української політичної еліти – 92
Статистичний щорічник Житомирської області за 2013 рік – 4
Стирти: рідне село на відстані віків – 15
Структурні реформи в системі загальної середньої освіти сучасної… - 104
Сучасна спортивна підготовка кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються
в легкоатлетичних стрибках – 123
Сучасна українська літературна мова – 99
Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку – 68
Сучасний словник з етики – 102
Сучасні фізико-хімічні методи обробки природного каменю – 69
Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України – 97
Таємниці Голубових поселень – 28

Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості
формування ефективної інновативно-інвестиційної моделі…» - 72
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи …» - 37
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів,
молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки – 70, 71
Тези 7 Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-ком’ютерні
технології 2014» - 73
Те, що минуло, не минає – 177
Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку післядипломної освіти –
120
Теорія і технологія реалізації інновацій в загальноосвітніх навчальних закладах
– 108
Теорія та методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами –
101
Технологія вирощування і використання організмів у біологічному… - 36
Технологія ремонту та відновлення (фінішна алмазно-абразивна обробка…) - 74
Тобі, Житомире, моя любов – 8
Тут музика живе віками – 130
У пошуках грибного царства – 30
Увертюра до зорепаду – 155
Україно моя, Богом дана земля! – 11
Управління фінансово-економічною діяльністю банків – 90
Феномен Кременицького – 13
Фізична підготовка студентів у гирьовому спорті – 125
Фінансовий менеджмент – 75
Фінансовий план підприємства – 95
Формування фонологічної компетенції студентів І курсу мовного вузу – 119
Хотелось бы верить – 150

Целебные растения (методы и способы лечения) – 35
Цікава Житомирщина – 22
Чаша: життя у віршах – 173
Чому у слона великі вуха? – 187
Чудак и сметана – 132
Я ще в тобі – 151
Ястребенська Седмиця – 24
Якщо ми любимо. Кн. 1 – 184
Якщо ми любимо. Кн. 2 – 185
Як я докотився до такого життя – 131

Видавництва області

Бердич – 134
В. Б. Котвицький – 24,85
Видавництво ЖДУ ім. І. Франка (Житомирський державний університет ім. І.
Франка) –
10,18,31,34,46,64,76,77,80,82,83,84,89,91,94,98,99,101,102,104,106,107,108,112,
116,117,118,123,129,138,139
Вечірній Коростень – 141
Волинь – 6,7,9,12,22,62,86,109,110,126,128,130,143,150,155,156
Головне управління статистики у Житомирській області – 1,2,3,4
Друк – 16
Євенок О. О. – 27,78,81,97,111,132,144,151,154,157,159,163-166,175-177,187,188
Житомироблдрукарня (Житомирська обласна друкарня) – 19,26
ЖДТУ (Житомирський державний технологічний університет) – 37,38,48,49,5161,63,65,66,69-74,87,90,93,95
ЖНАЕУ (Житомирський національний агроекологічний університет) – 41,75,88

Косенко М. Г. – 17,32,127
Мельник М. В. – 25,148,149
НОВОград – 135
Полісся –
5,11,13,14,15,20,23,29,33,39,43,44,79,96,103,105,114,119,120,133,136,137,140,
158,160,161а,162,167,169,171,173,178,183-186
Рута – 8,24,35,36,40,45,47,50,67,68,92,100,113,115,121,122,124,125,131,145147,153,161,168,181,182
Творча студія О. Калашнікова «Кадр» - 42
Тріада – 180

Інші видавництва

К: Аспект-Поліграф – 28
К: Смолоскип – 179
К: Центр ДЗК – 170
Л: Апріорі – 30
Люблин: Akapit – 152
Т: Навчальна книга-Богдан – 172
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