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Видатні діячі і область. Народились, жили і працювали на
Житомирщині
Махорін Г. Л. Житомир. Сто підстав пишатися нашим містом / Г. Л.
Махорін, І. Саюк. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - [56] с. : фот.
В книзі наведено відомості про людей, які є гордістю міста Житомира.

Історія області. Археологія. Етнографія.

Святненко В. Г. Старожитності Здвижень-краю: [монографія] / В. Г.
Святненко ; [авт. передм. М. В. Луків]. - К. : ПАТ ВІПОЛ, 2016. - 450, [2] с. : іл.
У монографії вперше в краєзнавчій науці здійснено систематизований і
комплексний аналіз старожитностей окремої історико-етнографічної області
сучасної України – Приполісся, яку автор називає Здвижень-краєм. Висвітлено
процес формування та розвиток краю від часів зародження людської цивілізації
до початку 20 століття. Значну увагу приділено давньоруському періоду історії
Брусилівщини.

Історія

Білоус П. В. Житомирські легенди / Петро Білоус. - Житомир : ЖДУ ім.
І. Франка, 2015. - 75, [1] с.
До книги увійшли розповіді і матеріали, які розкривають минуле і сучасне
Житомира, оповите міфами, легендами, епічними та ліричними сказаннями.
Бойко С. Г. Діалоги: виступи, публікації, роздуми на самоті :
[мемуарно-публіц. вид.] / Бойко С. Г. - Житомир : Хоровський А. М., 2016. 123, [1] с. : фот., табл.
Автор книги Бойко С. Г. – ветеран війни, Герой Соціалістичної Праці,
полковник у відставці, колишній перший секретар Червоноармійського і
Ружинського райкомів партії дає оцінку історичним подіям минулого і
сьогодення. В хронологічному порядку подаються статті і виступи автора,
починаючи з 1960 року.
Бойко С. Г. Не хлібом єдиним / Бойко С. Г. ; [худож. Контурська З. С.]. Житомир : Хоровський А. М., 2015. - 204 с.
Автор книги Бойко С. Г. – ветеран війни, Герой Соціалістичної Праці,
полковник у відставці, колишній перший секретар Червоноармійського і
Ружинського райкомів партії роздумує над сьогоденням, аналізує минуле.
Розповідає про взаємини з друзями, однодумцями, а також з ідейними
опонентами. Дає свою оцінку творам художньої літератури.
Бойко С. Г. Подорожі: туристичні круїзи, закордонні поїздки, службові
відрядження в межах України, побивки, відвідини / Бойко С. Г. ; [худож.
Контурська З. С.]. - Житомир : Хоровський А. М., 2016. - 216 с. : іл., фот.
Автор книги Бойко С. Г. – ветеран війни, Герой Соціалістичної Праці,
полковник у відставці, колишній перший секретар Червоноармійського і
Ружинського райкомів партії розповідає про свої службові і особисті поїздки в
межах України та колишнього СРСР, зустрічі і спілкування з цікавими людьми.
Горобчук А. П. Бердичів. Історія міста від заснування до сьогодення:
історико-краєзнавчий нарис : фотоподорож з минулого у сучасність /
Анатолій Горобчук. - 2-е вид., уточнене та розшир. - Житомир : Рута, 2016. 316, [4] с. : іл., фот. цв.
В історико-краєзнавчому нарисі, що базується на численних архівних і
літературних джерелах, подається історія міста Бердичева від часів його
заснування до сьогодення.

Історія села Станишівка. Від давнини – до сьогодення: іст.-краєзнавчий
нарис / упоряд. М. В. Матвійчук. - Житомир : Полісся, 2016. - 311, [1] с. : іл.,
фот.
Історія невеликого приміського села Станишівка з багатим минулим і
насиченим сьогоденням, якому виповнилось 400 років.
Краєзнавчий календар пам'ятних дат на 2016 рік / Житомир. обл. об-ня
ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Асоц. інтелігенції Житомир. обл.; [упоряд. Г.
Л. Махорін ; авт.: Г. Л. Махорін, С. К. Васильчук]. - Житомир : Видавець О. О.
Євенок, 2016. - 54, [2] с. : фот., фот. цв.
У краєзнавчому календарі подано пам'ятні дати, пов'язані з іменами
видатних і знаних науковців, митців, письменників Житомирщини та України.
Лутай М. Є. Історія населених пунктів Народицького району
Житомирської області / Майя Лутай. - Житомир : ЖВІ, 2015. - 135, [1] с.
Нариси складаються з короткої історичної оповіді про населені пункти
Народицького району Житомирської області, стислого опису постатей і
відомих людей-уродженців землі народицької. Подано списки людей.
репресованих в часи радянської влади, уродженців району, що загинули в
радянсько-фінську війну.
Люшненко Д. Д. Великий Луг на Поліссі Житомирщини: історія /
Дмитро Люшненко. - 2-е вид., випр. і допов. - Житомир : Полісся, 2016. - 651,
[1] с. : іл., табл., плани, фот. - (Серія "Історія малих сіл України").
У книзі йдеться про 220-річний шлях с. Великий Луг Пулинського району
Житомирської області. Прослідковуються історичні, соціально-економічні,
духовно-культурні події, які пережило село.
Махорін Г. Л. Герої-рятівники – люди високого гуманізму / Геннадій
Махорін; Житомир. нац. агроекологічний ун-т, Житомир. обл. об-ня ВУТ
"Просвіта" ім. Т. Шевченка, Асоц. інтелігенції житомир. обл. - Житомир : Рута,
2016. - 62, [2] с. : іл.
У книзі на основі архівно-документальних свідчень та спогадів очевидців
розповідається про приклади високого гуманізму, що виявляли люди у трагічні
і драматичні періоди історії України, в тому числі Житомирської області.

Ульянченко, В. А. 70-лет дорогою чести и славы: посвящается 70летию со дня основания 18-й ОВЭ / [В. А. Ульянченко, М. И. Романюк]. Житомир : [б. и.], 2016. - 87, [1] с. : ил., фот., фот. цв.
Видання присвячене 70-річчю заснування 18-ї окремої вертолітної
ескадрильї (ОВЕ), що дислокувалася в Житомирі. До книги включені архівні
матеріали, спогади ветеранів.
Юрчук. В. П. На порубіжжі Волині, Київщини і Поділля: іст. нарис про
с. Журбинці і навколишні землі / В. П. Юрчук, Г. Л. Махорін. - 2-ге вид.,
допов. і уточ. - Житомир : Євенок О. О., 2013. - 119, [1] с. : фот.
На основі широкого кола архівних джерел висвітлено історію порубіжжя
Волині, Київщини і Поділля. Окрема увага приділяється селу Журбинці
Козятинського району Вінницької області.

Природа і природні ресурси

Біологічні дослідження – 2016: зб. наук. Праць / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т зоології НАН України, Ін-т
гідробіології НАН України; [орг. ком.: Саух П. Ю. (голова) та ін.]. - Житомир :
Рута, 2016. - 402, [2] с. : рис., табл., фото.
Нові результати теоретичних, прикладних та науково-методичних
досліджень молодих учених із широкого спектру біологічних проблем, в т. ч. по
Житомирській області.
Романчук Л. Д. Радіоекологічна оцінка формування дозового
навантаження у мешканців сільських територій Полісся України:
монографія / Л. Д. Романчук; М-во освіти і науки України, Житомир. нац.
агроеколог. ун-т. - Житомир : Полісся, 2015. - 297, [2] с. : карта, рис., табл.
Викладено теоретичний і експериментальний матеріал з вивчення шляхів
потрапляння радіонуклідів до організму людей, які мешкають на територіях з
різними щільностями забруднення грунтів Північної частини України.

Народне господарство

Жерибор Л. Соціально-економічна характеристика розвитку
сільських територій Житомирщини / Л. Жерибор, Т. Ратошнюк // Збірник
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Стійкий розвиток
регіонів в умовах глобалізації", 26-28 червня 2016 р. / Житомир. нац.
агроекологічний ун-т, Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т, Одес. нац. ун-т ім. І. І.
Мечникова, Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. - Житомир ; Одеса ; Ізмаїл :
Рута, 2016 = International Scientific-Practical Conference Sustainable development
of regions under globalization June 26-28, 2016. - С. 244-248
Дослідження соціально-економічного
Житомирської області.

розвитку

сільських

територій

Житомирщина у цифрах у 2015 році: стат. збірник / Держ. служба стат.
України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Г. А. Пашинської]. Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2016. - 147, [1] с. : табл.121.
Статистичні показники соціально-економічного становища Житомирської
області за 2015 рік у порівнянні з попередніми роками.
Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області: стат. збірник /
Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М.
Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат у Житомир. обл., 2016. - 82, [2] с :
табл.144.
Збірник містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та
послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку Житомирської області у 2010
- 2015 рр.
Мокрицький Г. П. Житомир – енергія добра / [Георгій Мокрицький,
Людмила Камерон ; ред. Л. С. Камерон]. - К. : АДЕФ-Україна, 2016. - 114, [3] с.
: іл., фот.
Подається ілюстрована історія розвитку енергетики на Житомирщині від
минулого до сучасності.
"Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації", науково-практична
конференція (2016 ; Житомир). Збірник матеріалів Міжнародної науковопрактичної конференції "Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації", 2628 червня 2016 р. = International Scientific-Practical Conference Sustainable
development of regions under globalization June 26-28, 2016 / Житомир. нац.
агроекологічний ун-т, Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т, Одес. нац. ун-т ім. І. І.
Мечникова, Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана; [наук. ком.: Я. Кичук
(голова) та ін.]. - Житомир ; Одеса ; Ізмаїл : Рута, 2016. - 258, [2] с. : табл., рис.
Актуальні проблеми регіонального розвитку в умовах глобалізації.

Фінансово-господарський
стан
підприємницьких
структур
Житомирщини (2010-2014 роки): стат. збірник / Держ. служба стат. України,
Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов.
упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 135, [1] с. : табл.107.
У збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку підприємствсуб'єктів підприємницької діяльності Житомирської області в 2010 – 2014 роках
у порівнянні з попередніми роками.
Фізична культура і спорт

Грибан Г. П. Термінологічний словник з фізичної культури і спорту /
Г. П. Грибан, Д. В. Бойко, Д. О. Дзензелюк ; за ред. Г. П. Грибана ; [уклад.: Г. П.
Грибан, Д. В. Бойко, Д. О. Дзензелюк]; М-во освіти і науки України, Житомир.
нац. агроеколог. ун-т. - Житомир : Рута, 2016. - 99, [1] с. : фот.
У термінологічному словнику представлено широке коло понять з фізичної
культури і спорту, лікувальної фізичної культури, валеології та педагогіки, нові
терміни, що стосуються занять спортом людей з особливими потребами.

Суспільно-політичне життя

Васильчук С. "Просвіта" – школа національного виховання та
патріотичного гарту українців / С. Васильчук // Краєзнавчий календар
пам'ятних дат на 2016 рік / Житомир. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т.
Шевченка, Асоц. інтелігенції Житомир. обл. - Житомир : Видавець О. О.
Євенок, 2016. - С. 44-55.
Подається інформація про історію створення товариства "Просвіта" в
Україні та в Житомирі. Розповідається про діяльність товариства протягом
всього періоду від створення до сьогодення.

Релігія. Діяльність церкви

Павленко Е. А. Преступление тысячелетий: (исследование) / Евгений
Павленко. - Житомир : Полесье, 2002. - 181, [3] с.

Суб'єктивне дослідження про те, ким, коли, як і від кого створювалось
Християнство.

Наука і освіта в області

"Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому
світі" (5 ; 2013 ; Житомир). Збірник наукових праць (за матеріалами V Всеукр.
наук.-теорет. конф. мол. науковців від 20 груд. 2013 р.) / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Націон. пед. ун-т ім. М. П.
Драгоманова, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування (м. Рівне);
[редкол.: П. Ю. Саух та ін.]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 295, [1] с.
Статті молодих науковців вищих навчальних закладів України та
Житомира, зокрема Житомирського державного педагогічного університету
імені Івана Франка з питань актуальних проблем сучасної філософії та науки в
глобалізованому світі.
Вісник Житомирського державного технологічного університету.
Серія: Технічні науки = Journal Zhynomyr state technological university: наук.
журнал. - Житомир : ЖДАУ, 1994 Вип. 1 (72). - 2015. - 124 с. : рис., табл.
Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та міста
Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань
машинознавства, приладів, інформатики, розробки корисних копалин.
Вісник Житомирського державного технологічного університету.
Серія: Технічні науки = Journal Zhynomyr state technological university. Житомир : ЖДТУ, 1994 –
Вип. 2 (73). - 2015. - 205, [1] с. : рис., табл.
Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та міста
Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань
машинознавства, приладів та інформатики.
Експрес-випуски зі статистики науки та інновацій / Держ. служба стат.
України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. стат. у
Житомир. обл., 2015. - 8 с. : табл.

Подаються дані про виконання наукових та науково-технічних робіт в
Житомирській області, кількість докторів та кандидатів наук з 2005 по 2014 рр.,
інноваційну діяльність промислових підприємств області в 2014 році.
Експрес-випуски зі статистики освіти та культури / Держ. служба стат.
України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. стат. у
Житомир. обл., 2015. - 8 с. : табл.
Подаються статистичні відомості про музеї та вищі навчальні заклади
Житомирщини у 2014 році.
Єршова Л. Трансформація виховного ідеалу в Україні (XIX - початок
ХХ століття). Київський, Одеський, Харківський навчальні округи:
[монографія] / Людмила Єршова ; [наук. ред. Н. А. Сейко]. - Житомир : Євенок
О. О., 2015. - 639, [3] с.
Теоретико-методологічні засади дослідження трансформації виховного
ідеалу підросійської України ХІХ - початку 20 ст. як історико-педагогічного
феномена; основні етапи, тенденції й напрями його еволюції; основні
парадигми виховного ідеалу особистості, сформовані у вітчизняних
педагогічних теоріях; особливості трансформації системи національних
виховних ідеалів; перспективи розвитку вітчизняної системи виховних ідеалів.
Житомирський національний агроекологічний університет / [редкол.:
Микитюк В. М. та ін. ; авт.-упоряд. Я. Білейчук]. - К. : Логос Україна, 2012. 197, [3] с. : фот., портр.
Презентаційне
видання
присвячене
дев'яностолітньому
Житомирського національного агроекологічного університету.

ювілею

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації
складних інформаційних систем: зб. наук. праць. - Житомир : ЖВІ ДУТ, 2008
Вип. 10. - 2015. - 207, [3] с. : табл., рис.
Наукові праці з питань авіаційної та ракетно-космічної техніки,
радіотехніки та телекомунікації.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації
складних інформаційних систем: зб. наук. праць. - Житомир : ЖВІ ДУТ, 2008
–
Вип. 11. - 2015. - 174, [2] с. : рис., табл.

Збірник наукових статей з питань авіаційної та ракетно-космічної техніки;
радіотехніки та телекомунікації; інформатики, обчислювальної техніки та
автоматизації.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації
складних інформаційних систем: зб. наук. праць. - Житомир : ЖВІ ДУТ, 2008
–
Вип. 12. - 2015. - 207, [3] с. : рис., табл.
Збірник наукових статей з питань авіаційної та ракетно-космічної техніки;
радіотехніки та телекомунікації, інформатики, обчислювальної техніки та
автоматизації.
"Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у
XXI столітті", науково-практична конференція (2015 ; Житомир). Міжнародна
науково-практична
конференція
"Розвиток
бухгалтерського
обліку,
економічного аналізу та аудиту у XXI столітті", 6-7 листопада 2015 р. / М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ф-к обліку і фінансів; ред.
кол. О. В. Олійник [та ін.]. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 316 с.
Матеріали досліджень українських, білоруських, польських, молдавських
вчених і науковців, зокрема науковців Житомирського технологічного та
Житомирського національного агроекологічного університетів з питань
розвитку бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту.
100 років на варті безпеки Батьківщини, 1914-2014. Житомирський
військовий інститут імені С. П. Корольова. - Житомир : Житомир. військовий
ін-т ім. С. П. Корольова, [2015?]. - 42 с. : кольор. фото., іл., фот.
Видання присвячене 100-річчю Житомирського військового інституту
імені С. П. Корольова і розповідає про історію його створення і сьогодення.
"Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі",
міжнародна науково-практична конференція (3 ; 2015 ; Житомир). Збірник
наукових статей за матеріалами 3 Міжнародної науково-практичної
конференції "Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі",
14 травня 2015 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекологічний
ун-т екол. ф-т каф. правознав.; [оргком. : голова О. В. Скидан та ін.]. - Житомир
: Євенок О. О., 2015. - 532 с.
Статті науковців та студентів вищих навчальних закладів України та
Житомира, зокрема Житомирського національного агроекологічного
університету з питань розбудови правової держави в Україні та світі.

"Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі",
Всеукраїнська науково-теоретична конференція (2015 ; Житомир). Збірник
матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції з міжнародною
участю "Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі", 23 листопада
2015 року / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т держ. служби і місцевого
самоврядування Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України, Кафедра
філософії Бурятського держ. ун-ту (Росія), Ун-т Софія (Італія), Укр. Соц. Акад.,
Укр.-турец. культ. центр "Сяйво"; [редкол.: Ю. П. Саух та ін.]. - Житомир :
Євенок О. О., 2015. - 267, [1] с.
Філософські, політичні, історичні, релігійні, етнічні та соціальні аспекти
прояву глобалізаційних процесів на індивідуальному й суспільному рівнях
буттєвості людини, аналіз цивілізаційних глобальних трансформацій у вимірах
історії, політики та культури, вплив глобалізації на поширення релігійного
фундаменталізму й міграційних процесів.

Художні твори письменників-земляків

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. Про те 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.
Васильчук В. Б. Казки від дяді Віті / Віктор Васильчук ; мал. Юлії
Васильчук. - К. : Вечір. Коростень, 2015. - 95, [1] с. : іл., фот.
Анімаційні казки, які розкажуть дітям про домашніх і диких тварин, квіти,
дерева, і про все те, що оточує нас у повсякденному житті.
Горлицький М. І. Погляд крізь роки...: 70-річчю Перемоги та 60-річчю
подій в Угорщині присвячується : [публіцистично-автобіографічна сповідь] /
Микола Горлицький. - Житомир : Полісся, 2015. - 594, [2] с. : іл., фот.

Книга охоплює багато десятиліть, які пройшли в основному на теренах
Радянського Союзу. Автор описує голод1932 - 1933 рр., репресії 1937 рр., події
радянсько-німецької війни, "хрущовську відлигу", події в Угорщині 1956 р.,
учасником яких він був. Історичні події подаються через особисте
світосприйняття автора.
Добровольська Л. Новорічні пригоди Снігуроньки / Людмила
Добровольська ; [обкл. та іл. Є. Попеску]. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 17,
[3] с. : кольор. іл.
Новорічна казка для дітей.
Коваль Т. Г. Ключі до дивосвіту мови: пізнавальні римуванки / Тамара
Коваль. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 94, [2] с.
Асоціативні акровірші, віршовані вправи, які полегшують вивчення рідної
мови й літератури.
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.
Ладо О. Несказане: [поезії] / Ладо Орій ; [літ. ред. В. В. Білобровець]. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2016. - 56, [2] с. : іл.
Автор висвітлює сприйняття та пізнавання об'єктивної дійсності,
намагається зрозуміти емоційний стан сьогодення, можливо, інтелектуальної
ідентифікації особистісних почуттів з почуттями іншої людини, надання її діям
суб'єктивної оцінки поетичними рядками.
Марищенко Я. С. Східний фронт: докум.-художня проза про війну /
Ярослав Марищенко ; [фото: Л. Керосіна, С. Голяки, О. Лосінського]. Житомир : Полісся, 2016. - 214, [2] с. : фот. кольор.
Книга розповідає про події війни, яку веде Україна за свій цивілізаційний
вибір, зокрема про події, що відбуваються у грудні 2014 року та січні 2015 на
території Донецького аеропорту, де героїзм виявили бійці 90 батальйону
Житомирської 95 Окремої аеромобільної бригади. Книга містить також спогади
бійців батальйонів "Донбас", "Артемівськ", 30 Окремої механізованої бригади
та 95 Окремої аеромобільної бригади.
Остапенко Б. В. Світло борозни: поезії / Борис Остапенко ; [передм. С.
Пінчука]. - К. : Дія, 2005. - 127, [1] с. : фот.

Поезії про красу рідного краю, тонке змалювання природи, гіркі роздуми
про долю села.
Покотило П. А. Казки діда Паші / Павло Покотило ; [мал. О. Г.
Мединської]. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. - 29, [3] с. : кольор. іл.
Віршована казка для дітей.
Покотило П. А. Казка про діда і бабу: їм порівняння і понині / Павло
Покотило ; [мал. О. Мединської]. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. - 16 с. :
кольор. Іл.
Казка для дітей у римованій формі.
Тет-А-Тетерів: літературний альманах. - Житомир : Рута, 2007 –
Кн. 4. - 2015. - 206, [2] с. : фот.
Четвертий випуск альманаху присвячений 50-річчю Житомирської
обласної організації НСПУ. Представлений творчий колектив спілки в іменах і
творах. Вміщені нові доробки усіх членів ЖОО НСПУ.
Цимбалюк Г. М. Рокада (прифронтова лінія життя): воєнна проза /
Григорій Цимбалюк. - Житомир : Євенок О. О., 2016. - 158, [2] с. : фот.
Воєнна проза Г. Цимбалюка – фактографічна мозаїка воєнних буднів,
пропущена крізь авторське світовідчуття і світорозуміння. Це правда про війну
на Сході України.
Чернышѐв Ю. И. Одной крови: [рассказы, эссе, очерки, статьи] / Ю. И.
Чернышѐв ; [ред. С. Дунев ; худож. В. Вознюк ; фото И. Чернышѐв]. - Житомир
: Рута, 2016. - 153, [3] с. : фот., ил.
До збірки увійшли різні за жанром, тематикою оповідання, нариси, есе.
Основу збірки становлять есе і нариси до ювілеїв відомих російських
письменників і поетів. Доповнюють зміст інші матеріали і афганські
оповідання. Книга проілюстрована неординарним художником В. Вознюком.
Чернышев Ю. И. Покоя нет: эпический роман в трех книгах. - Житомир
: Рута, 2009 –
Т. 2, кн. 3. Возрождение. - 2009. - 461, [1] с.
Книга завершує трилогію "Покоя нет" і охоплює майже півстоліття – з
1963 року до наших днів. В той же час вона стає більш автобіографічною,
якимось життєписом автора, з усіма його досягненнями та помилками, з його
роздумами та вчинками.

Чирков О. С. "Вічні" і смертні: (драма-притча) / О. С. Чирков. Житомир : Євенок О. О., 2014. - 23, [1] с.
Драматичний твір філософського напрямку, спрямований проти війни.
Утверджує вічні цінності людського життя, роль мистецтва в житті людини.
Чирков А. С. Когда: (притча в диалогах) / А. С. Чирков. - Житомир :
Евенок А. А., 2013. - 47, [1] с.
Алегорична розповідь морально-дидактичного характеру про місце і роль
людини в житті.
Чирков О. С. Приборкання норовливих: (drama a la Renaissance) / О. С.
Чирков. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 31, [1] с.
Драматичний твір про кохання.
Чирков А. С. Проклятый: (драма-притча) / Чирков А. С. - Житомир :
Євенок О. О., 2014. - 47, [1] с.
Драма-притча про всепрощаючу силу любові.
Чирков А. С. Успение времѐн: (драма) / А. С. Чирков. - Житомир :
Євенок О. О., 2014. - 31, [1] с.
Філософська драма про сенс життя.
Чирков О. С. Beati possidentes? (Блаженні ті, хто володіють?):
(монодрама) / О. С. Чирков. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 32 с.
За мотивами трагедії У. Шекспіра "Гамлет".
Шевчук В. О. На березі часу. Ті, котрі поруч: спогади про сучасників /
Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило, А. Венцковський]. К. : Либідь, 2015. - 575, [1] с. : фот.
Докладно описано літературне середовище в Україні 1960 – 1980-х років,
подано житейські історії про людей, які впливали на події в країні, її долю та
історію. В книзі багато документальних матеріалів про українське
шістдесятництво.
Шевчук В. О. Порослий кульбабами дворик: у 2 кн. - Т. : Навч. кн. Богдан, 2015.
Кн. 1: Жовте світло вікон (1960-1964): невидані оповідання та новели. 271, [1] с. : фот.

У двотомнику зібрані невидані раніше новели та оповідання. Перша книга
– "Жовте сяйво вікон" складається з текстів, написаних упродовж 1960 – 1964
років і носить автобіографічний характер.
Шевчук В. О. Порослий кульбабами дворик: у 2 кн. - Т. : Навч. кн. Богдан, 2015
Кн. 2: Халабуда для коханки (1965-2006): невидані оповідання та новели.
- 287, [1] с. : фот.
До другої книги двотомника В. Шевчука увійшли новели та оповідання,
написані упродовж 1965 – 2006 років. Видання носить автобіографічний
характер і проілюстроване фото і документами із родинного архіву автора.
Марищенко Я. С. Східний фронт: докум.-художня проза про війну /
Ярослав Марищенко ; [фото: Л. Керосіна, С. Голяки, О. Лосінського]. Житомир : Полісся, 2016. - 214, [2] с. : фот. кольор.
Книга розповідає про події війни, яку веде Україна за свій цивілізований
вибір, зокрема про події, що відбувалися у грудні 2014 року та січні 2015 на
території Донецького аєропорту, де героїзм виявили бійці 90 батальйону
Житомирської 95 Окремої аеромобільної бригади. Книга містить також спогади
бійців батальйонів "Донбас", "Артемівськ", 30 Окремої механізованої бригади
та 95 Окремої аеромобільної бригади.
Шнайдер В. І. Записки сільського єврея / В'ячеслав Шнайдер. - [2-е вид.,
переробл.]. - Житомир : Рута, 2016. - 117, [3] с. : іл.
Тексти В'ячеслава Шнайдера – це єврейський погляд на українську
провінцію. Вражаюча відвертість, парадоксальність мислення, точність
художньої деталі, глибина проникнення в сільське життя Центральної України
у поєднанні з блискучим гумором перетворюють "Записки сільського єврея" на
екзотичну мандрівку в глибини провінційного космосу.
Штільгойз О. У всіх нас є свої бажання і мрії: [вірші] / Олександр
Штільгойз ; [іл. О. Штільгойза]. - Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2016. - 33 с. :
кольор. іл.
Ілюстровані вірші для дітей про дитячі бажання і мрії,про дитинство, про
Україну і різдвяне диво, про веселих зайчиків та авто майбутнього. Дитячі
вірші цієї книжечки допомагають дітям щиро радіти кожному дню і
об'єднуватися навколо спільних справ.
Юшкевич Г. А. Дід Шипрук: повість / Мирослав (Григорій Юшкевич). Житомир : Рута, 2016. - 51, [1] с. : фот.

На прикладі життя однієї родини автор озвучує мову та думки мешканців
тогочасного Полісся, знайомить з особливостями їх життя, розповідає про
складні, а часто трагічні соціально-економічні перетворення в державі, які не
обійшли стороною і простих селян.
Яр В. А. Вибрані твори: проза, поезія / Василь Яр. - Житомир : Євенок О.
О., 2014. - 463, [5] с. : фот.
В книзі зібрано кращі твори письменника-земляка Василя Яра.

Наукові праці. Монографії. Підручники та учбові посібники

Альтернаріоз картоплі: монографія / Положенець В. М. [та ін.] ; за ред.
Положенця В. М. - Житомир : Рута, 2016. - 136, [2] с. : рис., табл.
У монографії висвітлено поширення та шкідливість альтернаріозу, методи
його виявлення, біологічні особливості й спеціалізацію збудників роду
Alternaria, прогнозування і заходи щодо обмеження їх розвитку. Вперше
розроблено математичні моделі прогнозування сезонної появи та розвитку
альтернаріозу. Подаються відомості досліджень в Україні, в т. ч. по
Житомирській області.
Ахметов Р. Ф. Основи біомеханіки фізичних вправ: навч. посібник / Р.
Ф. Ахметов; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 184 с. : мал., табл.
У посібнику розглянуто наукові основи біомеханічного аналізу фізичних
вправ.
Білоус П. В. Українська середньовічна література: монографія / Петро
Білоус. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 579, [5] с. : фот.
У монографії досліджується феномен українського середньовічного
письменства (11 – середина 16 ст.) не за тематично-жанрово-персональним
принципом, а в сенсі художньої цілісності та своєрідності словесно-книжного
явища, яке заповнило українську літературу майже на 6 віків.
Василенко, Л. П. Правові проблеми діяльності органів виконавчої
влади з питань екології: монографія / Л. П. Василенко ; за заг. ред. В. І.
Курила; М-во аграр. політики та прод. України, Житомир. нац. агроеколог. унт. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 167, [1] с.

Монографія є комплексним самостійним дослідженням широкого кола
правових питань теоретико-правових засад, адміністративно-правових гарантій
та шляхів удосконалення правового регулювання діяльності органів виконавчої
влади з питань екології.
Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки
магістрів в умовах ступеневої освіти: монографія / С. С. Вітвицька; Житомир.
держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2015. - 415, [1] с. : рис., табл.
У монографії представлено методологічні підходи до підготовки магістрів
освіти; компаративний аналіз сучасних моделей ступеневої освіти
західноєвропейського, східноєвропейського та США; модель підготовки
магістрів в Україні та сучасні технології формування готовності магістрів до
інноваційної педагогічної діяльності, розкриваються методичні аспекти
викладання педагогіки вищої школи, а також висвітлено теоретикометодологічні засади ступеневої педагогічної освіти.
Вітюк І. К. Релігієзнавство: навч.-метод. посібник / І. К. Вітюк ; [уклад.
Вітюк І. К.]; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир : Євенок О. О., 2015. - 104 с.
В посібнику визначено тематику лекційних занять з опорним конспектом
лекцій, теми та плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи,
тестові завдання для поточного контролю, зразки завдань до модульних
контрольних робіт, питання для підготовки до заліку.
Войцицький А. П. Технічні засоби обліку витрат енергоносіїв: навч.
посібник / А. П. Войцицький, М. А. Войцицький; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 159, [1] с. : рис.,
табл.
Викладено інформацію про нормативну базу, рекомендації до обліку і
споживання енергоресурсів та технічні засоби обліку енергоносіїв.
Вознюк А. В. Основные аспекты теории успеха: монография : [главы из
книги "Как возможен синтез знаний"] / Вознюк А. В. - Житомир : Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2016. - 271, [1] с.
В монографії на основі міждисциплінарного підходу, реалізованих в руслі
системного аналізу і універсальної теоретико-методологічної схеми,
концептуалізується успіхологія – система знань і практик досягнення успіху і
гармонізації особистості.
Вольська В. В. Організація обліку в фермерських господарствах: навч.
посібник / В. В. Вольська; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во

аграр. політ. України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Житомир : Євенок О.
О., 2014. - 380, [4] с. : табл.
У посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питання
організації обліку в фермерських господарствах.
Гаврилюк В. О. Навчання основ бойових мистецтв на уроках фізичної
культури в загальноосвітній школі: навч.-метод. посібник / Гаврилюк В. О.;
М-во освіти і науки України, Націон. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 131, [1] с. : іл., табл.
Питання проведення уроків фізичної культури в загальноосвітній школі на
основі використання елементів бойових мистецтв, самостійного опанування
учнями навчального матеріалу з предмету "Фізична культура".
Горай О. В. Підготовка медичних сестер до санітарно-гігієнічного
виховання і профілактичної роботи серед дітей шкільного віку:
[монографія] / О. В. Горай. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 234, [2] с. : рис.,
табл.
У монографії висвітлено проблеми та шляхи удосконалення і покращання
роботи з санітарно-гігієнічному виховання та профілактики захворювань серед
дітей шкільного віку за участю медперсоналу.
Грицишен Д. О. Бухгалтерський облік в системі управління
економіко-екологічною безпекою промислових підприємств: монографія /
Д. О. Грицишен; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир : ЖДТУ, 2015. - 539, [1] с. : рис., табл.
В монографії вирішуються проблеми розвитку теоретико-методологічних
підходів бухгалтерського обліку як основи формування інформаційного
простору економіко-екологічною безпекою. Це дозволяє забезпечити
ефективний взаємозв'язок між природним, соціальним та економічним
середовищем функціонування промислових підприємств.
Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія,
практика: монографія. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016 Т. 2. - 375, [1] с. : табл., портр.
У монографії проаналізовано загальні тенденції розвитку системи вищої
освіти в Україні, розглянуто основні положення теорії вдосконалення
професійної виховної діяльності, розкрито зміст, основні напрями професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів.

Євдокимов В. В. Інформаційне забезпечення антагоністичних інтересів
учасників спільної діяльності: монографія / В. В. Євдокимов, Д. О. Грицишен,
Л. А. Куришко; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. Житомир : Євенок О. О., 2015. - 219, [1] с. : рис., табл.
Проблеми бухгалтерського обліку та контролю спільної діяльності різних
суб'єктів господарювання в частині правового регулювання, організації та
методики стали об'єктом даного наукового дослідження. Монографія також
висвітлює питання формування інформаційного простору управління спільною
діяльністю без створення юридичної особи.
Желєзний О. Д. Фізична реабілітація спортсменів з ігрових видів
спорту із наслідками травм нижніх кінцівок: навч. посібник / О. Д.
Желєзний, Г. Б. Засік, В. М. Мухін; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технол. ун-т. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 300, [2] с. : рис., табл.
Викладено оригінальну програму відновлення спортсменів з ігрових видів
спорту після травм нижніх кінцівок та методика її реалізації.
Зіновчук Н. В. Екологічний маркетинг: навч. посібник / Н. В. Зіновчук, А.
В. Ращенко; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2015. - 190 с. : рис.
Основні аспекти концепції екологічного маркетингу, зокрема його сутність
та роль, ринок екологічних товарів, особливості поведінки споживачів
екологічно безпечної продукції. Основні інструменти екологічного маркетингу,
а саме: товар і товарна політика, цінова політика, особливості збуту продукції
та комунікаційна система.
Кравчук І. І. Економічний розвиток сільського соціуму: проблеми
управління: монографія / І. І. Кравчук; М-во освіти і науки України, Житомир.
нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Полісся, 2014. - 342, [2] с. : рис., табл.
У монографії досліджено економічний розвиток сільського соціуму як
об'єкт управління. Висвітлено проблему формування механізмів управління
економічним розвитком сільського соціуму. Запропоновано методику
комплексної оцінки ендогенного потенціалу сільських територій. Розроблено
модель оптимального стратегічного розвитку аграрного сектора економіки.
Кульпінський С. В. Монетарне стимулювання інвестиційних процесів
на фінансових ринках: монографія / Кульпінський С. В.; Наук.-дослід. економ.
ун-т, М-во економ. розвитку та торгівлі України. - Житомир : Євенок О. О.,
2014. - 341, [1] с. : рис., табл.

У монографії розглядаються монетарні інструменти та механізми
регулювання інвестиційних процесів через інструменти фінансових ринків.
Аналізуються механізми монетарної експансії, окремі інструменти фіскальної
та роль валютної політики у прискоренні інвестиційних процесів в економіці.
Ляшенко Р. Д. Правові основи управління ресурсами: навч. посібник /
Р. Д. Ляшенко; М-во аграр. політики та прод. України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 207, [1] с.
У посібнику розкриваються особливості нормативного регулювання
питань управління природними ресурсами на сучасному етапі.
Музика О. Л. Розвиток здібностей молодших школярів засобами усної
народної творчості: [навч. посібник] / Олександр Музика, Наталія Никончук. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 199, [1] с. : рис., табл., фот.
У навчальному посібнику представлені результати психологічних
досліджень впливу усної народної творчості на розвиток здібностей молодших
школярів.
Обліково-контрольне забезпечення економіко-екологічної безпеки
системи поводження з відходами: монографія / В. В. Євдокімов [та ін.]; М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир : Євенок О.
О., 2015. - 179, [1] с. : табл.
В монографії розв'язуються проблеми обліково-контрольного забезпечення
економіко-екологічної безпеки системи поводження з відходами.
Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин: навч. посібник / І.
І. Ібатуллін [та ін. ; під ред. І. І. Ібатулліна]. - Житомир : Рута, 2015. - 430, [2] с.
: рис., табл., сх.
Викладено матеріал, необхідний для методичного забезпечення
лабораторних і практичних занять з дисципліни "Годівля тварин".
Прус А. В. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики:
[навч.-метод. посібник] / А. В. Прус, В. О. Швець. - К. ; Житомир : Рута, 2016. 467, [1] с. : рис., табл.
Викладено методику розв'язування завдань з параметрами.
Рачкован О. М. Мистецтво на кінчиках ножиць / Олена Рачкован ; [ред.
О. В. Васильєва ; худож. оформ.: О. М. Рачкован, А. В. Рачкован]. - вид. 2-ге,
переробл. і допов. - Житомир : Євенок О. О., 2012. - 25, [1] с. : іл. - (Мистецька
скринька).

У виданні подається історична довідка про виникнення мистецтва
витинанки і методика її створення.
Райковська Г. О. Інженерна графіка. Практикум: навч. посібник. Житомир : ЖДТУ, 2015
Ч. 1. - 250 с. : рис.
Короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу інженерної графіки,
типові приклади кресленників, а також завдання для індивідуальних графічних
робіт.
Ревнівцев Б. О. Алгоритм успіху – ключ до управління власним
життям / Борис Ревнівцев. - Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2016. - 193, [3] с. :
рис., фот.
Автор книги, заслужений працівник фізичної культури і спорту України,
знайомить читача з унікальним методом досягнення життєвого успіху під
назвою "Алгоритм успіху". Дієвість цього методу перевірена часом в різних
галузях суспільного життя і є інноваційною технологією, що дозволяє кожному,
хто її застосовує, керувати собою і своїм власним життям, у повній мірі
реалізуючи своє життєве призначення.
Розвиток концепції бухгалтерського обліку на основі інституційних
підходів та бенчмаркингу: монографія / [К. В. Безверхий та ін.] ; за заг. ред. Ф.
Ф. Бутинця; Вінниц. фін-екон. ун-т. - Житомир : Рута, 2015. - 395, [1] с. : табл.,
рис.
Розглянуто проблеми формування інтегрованого бухгалтерського обліку,
звітності, аналізу і контролю в Україні, Білорусі, Росії, Молдові.
Рыбалка В. В. Теории личности в отечественной философии,
психологии и педагогике: пособие / В. В. Рыбалка; Нац. акад. пед. наук
Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых НАПН Украины, Ин-т
одаренного ребенка НАПН Украины. - Житомир ; К. : Изд-во ЖГУ им. И.
Франко, 2015. - 871, [1] с.
Представлені результати узагальнення, систематизації чи реконструкції у
формі теорій, концептуальних поглядів на особистість вітчизняних філософів,
психологів, педагогів ХІХ, ХХ і ХХІ століть. В кожній теорії висвітлюється
розуміння авторами природи особистості, її побудови, розвитку, діяльності.
Семенець С. П. Методологія і теорія розвивального навчання
математики: [монографія] / С. П. Семенець. - Житомир : Євенок О. О., 2015. 235, [1] с. : рис., табл.

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади, обгрунтовано
теорію розвивального навчання математики, що включає психологію
математичних здібностей, концепцію моделі навчально-математичної
діяльності і теорію задач; зміст і структуру рефлексії процесу учіння
математики; вчення про суб'єкт учіння та стилі навчання; дидактичну модель
організації навчально-методичної діяльності, професійно-особистісні якості
вчителя.
Сільськогосподарська радіобіологія з основами радіоекології.
Теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум: навч. посібник /
Славов В. П. [та ін.]; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог.
ун-т. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 311, [1] с. : рис., табл.
В посібнику викладено відомості про історичні витоки сучасної
радіобіології і радіоекології. Особлива увага приділена розкриттю поняття
радіоактивності видів іонізуючого випромінювання та їх дії на живі організми.
Детально подається дозиметрія і радіометрія іонізуючих випромінювань та
апаратура і прилади дозиметричного контролю та організації роботи
спеціальних лабораторій.
Стасюк Л. О. Ортодоксія у християнстві: протестантський вимір:
монографія / Л. О. Стасюк. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 294, [2] с.
У монографії досліджується філософсько-релігієзнавчий контекст
функціональності феномена ортодоксії у християнстві, в її протестантському
вимірі.
Територія успішності: метод. посібник для навч. семінарів та тренінгів /
БФ "Наддніпр. фонд", Харків. нац. ун-т ім. Н. В. Каразіна, Житомир. обл. ін-т
післядиплом. пед. освіти, Черкас. міська молодіжна громад. орг. "Джерело";
авт.-упоряд.: Бурмака Н. П. [та ін. ; за заг. ред. Н. П. Бурмаки]. - Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 103, [1] с. : табл.
В посібнику подаються розробки програми для навчальних семінарів та
тренінгів, яка допомагає дітям із сенсорно-невральними проблемами
туговухості досконаліше будувати сценарій власного життя, запобігає
ризикованим та деструктивним поведінковим проявам, сприяє через виховання
самостійності, ініціативності, відповідальності успішній соціальній реалізації
людей з особливими потребами.
Технології виробництва продукції рослинницва. - Житомир : Євенок О.
О., 2014 –

Ч. 1: Основи землеробства: метод. посібник з лаб.-практ. занять / [О. Ф.
Смаглій та ін.]. - 141, [3] с. : рис., табл.
Розглянуто основні питання практичних занять із грунтознавства,
землеробства, агрохімії, захисту рослин, насінництва.
"Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", міжнародна
науково-теоретична конференція (4 ; 2015 ; Житомир). Збірник матеріалів IV
Міжнародної
науково-теоретичної
конференції
"Толерантність
як
соціогуманітарна проблема сучасності", 1-2 жовтня 2015 року: [матеріали
доповідей та виступи] / Бурятський держ. ун-т, Вища гуманітарно-теологічна
школа ім. Михайла Беліні-Чеховського, Донец. нац. ун-т, Жешувська
політехніка; [редкол.: П. Ю. Саух та ін.]. - Житомир : Євенок О. О., 2015.
Соціально-філософський та історичний зміст толерантності як соціального
феномена; розглянуто його філософські, історичні, політологічні, соціологічні,
культурологічні, релігієзнавчі та педагогічні аспекти; осмислено толерантність
у буттєвості людини, у контексті глобальної міжкультурної і внутрішньо
культурної комунікації.
Тофтул М. Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі:
[словник] / М. Г. Тофтул - [вид. 2-е., допов.]. - Житомир : Євенок О. О., 2016. 669, [15] с. : фот.
Енциклопедичний словник містить понад 800 (825 статей), в яких
розкривається зміст основних понять теорії та історії моралі; вклад відомих
теоретиків моралі в розвиток етики, зокрема й українських, даються приклади
влучних афоризмів, що стосуються відповідних проблем.
Тофтул М. Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі:
словник / М. Г. Тофтул - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 654, [2] с.
Енциклопедичний словник містить визначення біля семисот п'ятдесяти
термінів, у яких з'ясовується: зміст основних понять теорії та історії моралі;
вклад відомих теоретиків моралі в розвиток етики, зокрема й українських.
Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби: [навч.
посібник] / Г. М. Калиновський [та ін.]. - 2-ге вид., переробл. і допов. Житомир : Євенок О. О., 2014. - 418, [2] с. : рис., табл.
Висвітлено основні програмні, теоретичні і практичні питання
ветеринарного акушерства, гінекології, андрології та біотехнології
розмноження великої рогатої худоби.

Чернюк С. Л. Переслідування сенсів. Традиційна цивілізація й
культурна символіка у творах Тодося Осьмачки: монографія / Сніжана
Чернюк. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 195, [1] с. : фот.
В монографії розглядається творчість українського письменника Тодося
Осьмачки. Книга включає опубліковані та неопубліковані матеріали, рукописні
варіанти поезій, прозу, епістолярій і спогади.
Шанскова Т. І. Професійна підготовка фахівців гуманітарного
профілю в умовах другої вищої освіти: теорія і методика: монографія /
Шанскова Тетяна Ігорівна ; [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, 2015. - 383, [1] с. : рис., табл.
У монографії викладено теоретико-методологічні засади та концептуальні
положення професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах
другої вищої освіти, розроблено відповідне методичне забезпечення та
технологія, висвітлено особливості їх упровадження у процесі фахової
підготовки майбутніх учителів, психологів та соціальних педагогів.
Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та
перспективи: монографія / І. В. Абрамова [ та ін.] ; наук. ред. Д. І. Дема; М-во
освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ,
2016. - 361, [3] с. : табл., рис.
В монографії досліджуються проблеми фінансової політики щодо
підприємств аграрного сектору економіки.
Цал-Цалко Ю. С. Облік, статистика, аналіз та аудит в системі
контролювання фінансових результатів підприємства: монографія / Ю. С.
Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Т. Ю. Мельник; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекологічний ун-т. - Житомир : Рута, 2016. - 291, [1] с. : рис.,
табл.
Монографія присвячена вирішенню проблем інформаційного забезпечення
контролювання фінансових результатів з урахуванням сучасних потреб системи
управління та економічного стану підприємств.
Якобчук В. П. Інноваційний розвиток галузі свинарства: монографія /
В. П. Якобчук, І. В. Кравець, О. П. Русак; Житомир. нац. агроеколог. ун-т. Житомир : Євенок О. О., 2012. - 183, [5] с. : рис., табл.
У монографії викладено методологічні і практичні питання інноваційного
розвитку галузі свинарства.
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