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Анотований каталог «Книга Житомирщини, 2015» інформує про книги 

місцевих видавництв та поліграфічних підприємств, що надруковані 2015 року 

та надійшли до фондів Житомирської обласної універсальної наукової 

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 фахівцям книговидавничої справи, керівникам 

бібліотек, бібліографам, науковцям, студентам, а також всім, хто цікавиться 

книжковою продукцією краю. 
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Область у цілому 
 

1. Жінки і чоловіки Житомирщини : стат. збірник / Держ. служба статистики 

України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл., Проект "Гендерне бюджетув. 

в Україні". - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2015. - 168 с. : 

табл., граф 

 

У збірнику наведені дані про чисельність та статевий склад населення 

Житомирської області станом на 1 січня 2015 року. 

 

2. Житомирщина у цифрах у 2014 році : стат. збірник / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської]. - [б. м.] 

: Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 153, [1] с. : табл. 

 

Статистичні показники соціально-економічного становища Житомирської 

області за 2014 рік у порівнянні з попередніми роками. 

 

3. Заслужені працівники Житомирщини / Рада Житомир. обл. орг. ветеранів 

України ; [ред.-упоряд. С. Г. Бойко]. - Житомир : Хоровський А. М. - 2001 

Кн. 2. - 2015. - 248 с. : фот. 

 

Знатні люди Житомирщини та їх внесок у зміцнення економіки, 

піднесення культури краю. 

 

4. Лагнюк, О. М. Рух - Моя радість і Біль : присвячується малинським 

рухівцям / Олег Лагнюк. - Житомир : Котвицький В. Б. , 2015. - 186, [2] с. : фот. 

 

Книга розповідає про історію становлення і діяльність Народного Руху на 

Україні, в тому числі на Житомирщині. 

 

5. Махорін, Г. Л. Книга рекордів та досягнень Житомирщини / Геннадій 

Махорін, Іван Саюк. - Житомир : В. Б. Котвицький, 2015. - 63, [1] с. : іл., карти, 

фот. 

 

В книзі наводяться факти, які підкреслюють унікальність Житомирщини - 

природи, багатств корисних копалин, а головне – видатних досягнень наших 

земляків. 

 

6. Паростки зростання. Досвід впровадження ініціатив громад в 

Житомирській області / Житомир. облдержадмін., Голов. упр. екон. житомир. 

облдержадмін. ; [передм. С. М. Рижука]. - Житомир : ФОП Мічковський С. А., 

[2015?]. - 22 с. : фото, табл. 

 

У книзі зібрано досвід громадських організацій Житомирської області, 

набутий шляхом використання принципу партнерства влади, громадськості, 

бізнесу та залучення додаткових інвестиційних коштів, зокрема від ЄС та 



ПРООН. 

 

7. Праця Житомирщини у 2014 році : стат. збірник / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак]. - Житомир : 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 167, [1] с. : граф., табл. 

 

До збірника увійшли матеріали, що відображають процеси та основні 

тенденції, які відбувалися у сфері соціально-трудових відносин в Житомирській 

області у 2014 році порівняно з попередніми роками. Окремі дані наведено у 

порівнянні з іншими областями України та областями Поліської економічної 

зони. 

 

8. Статистичний щорічник Житомирської області за 2014 рік / Держ. 

служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. 

Пашинської]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 467, [1] с. : 

табл. 

 

Вміщено дані про соціально-економічне та екологічне становище 

Житомирської області у 2014 році порівняно з попередніми роками. 

 

9. Фінансово-господарський стан підприємницьких структур 

Житомирщини (2010-2014 роки) : стат. збірник / Держ. служба стат. Україна, 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. 

упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 135, [1] с. : табл.  

 

У збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку підприємств-

суб'єктів підприємницької діяльності Житомирської області в 2010 - 2014 роках 

у порівнянні з попередніми роками. 

 

10. Чисельність наявного населення Житомирської області на 1 січня 2015 
року : стат. збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. 

обл. ; [за ред. Т. В. Волинчук]. - [б. м.] : Голов. упр. стат у Житомир. обл., 2015. 

- 30, [1] с. : табл.  

 

Подаються дані на 1 січня 2015 р. про чисельність наявного населення в 

Житомирській області, містах, районах та селищах міського типу, чисельність 

постійного населення за статтю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Житомир 
 

11. Білоус , П. В. Житомирські легенди / П. В. Білоус ; 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. 

  

 

12. Житомир - 2014 : стат. збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. 

стат. у Житомир. обл. ; ред. Г. А. Пашинська. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. області, 2015. - 119, [1] с. : табл.   

  

У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище міста 

Житомира у 2014 році у порівнянні з попередніми роками. До всіх розділів 

надано методологічні пояснення. 

  

 
13. Житомир ласкаво запрошує : буклет-картосхема : 132 найвизначніші 

пам'ятки історії, культури та природи / [авт. проекту, худож., упоряд. Г. 

Мокрицький ; ред.-конс. Р. Кондратюк]. - Житомир : Волинь, 2015. - 12 с. : іл., 

сх. 

  

Цікава фоторозповідь про історико-культурні і природні пам'ятки 

Житомира. 

  

 

14. Махорін, Г. Л. Історія транспорту в Житомирі / Геннадій Махорін. - 

Житомир : Євенок О. О., 2015. - 20, [2] с. : іл. 

 

 

15. 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 краю 
 

16. Miller, Donald N. A selfie / Donald N. Miller. - Zhitomir, Ukraine : Volyn, 

2015. - 103 с. : ill. - Текст: англ. 

  

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

вихідці з cела Мартинівка Червоноармійського району Житомирської області. 

Дональд Міллер, засновник благочинних організацій в Україні, присвятив своє 



життя служінню іншим. Він служив в якості пастора і адміністратора семінарії 

протягом багатьох років, останні 22 роки провів, працюючи з бідними, 

слабкими та маргінальними прошарками населення в своїх родових селах в 

Україні (раніше Росія). Ця книга про нього. 

 

 

17. "Бердичів від давнини до сьогодення", всеукраїнська науково-

краєзнавча конференція (2015 ; Бердичів).  
Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з міжнародною 

участю "Бердичів від давнини до сьогодення", 12-13 листопада 2015 р. : наук. 

збірник "Велика Волинь". Вип. 52 / [М. М. Бедь та ін. ; ред. І. Д. Дячук та ін. ; 

упоряд. П. С. Скавронський]. - Бердичів : Москаленко О. М., 2015. - 496 с. : 

табл.  

 

У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення учасників 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 585-й річниці 

від часу першої писемної згадки місцевості, коли виник Бердичів, 470-й 

річниці першої згадки про Бердичів в історичних документах. 

 

 

18. Бойко, С. Г. Друзі / Бойко С. Г. - Житомир : Хоровский А. М., 2015. - 112 

с. : фот., фот. цв. 

 

Книга спогадів В. С. Бойка про роботу в держаних та партійних органах 

Житомирської області з 1968 по 1986 роки. Багато сторінок присвячено друзям 

дитинства і юності, керівникам Житомирської області того періоду. 

 

19. Бондаренко, С. Д. Дорогами тисячоліть... : нариси з історії Овруччини / 

Сергій Бондаренко. - Вид. 2-е, випр.і допов. - Житомир : Полісся, 2015. - 313, 

[3] с. : іл., портр., фот., фот. цв.   

 

Геолого-географічна характеристика Овруцького району Житомирської 

області, нариси з його історії, починаючи з прадавніх часів до сьогодення. 

Подаються короткі відомості про видатних уродженців краю. Вірш про Овруч 

- С. - 7. 

 

20. Видатні постаті Андрушівщини / П. П. Михайленко [та ін.]. - Житомир : 

Полісся, 2015. - 305, [3] с. : рис., фот.  

    

У книзі подаються дані про видатних людей Андрушівщини, вміщено 

фотографії найвизначніших та найпривабливіших місць району. 

 

 

21. Волинець, М. І. Я бачив пекло на землі : спогади / Михтодь Іванович 

Волинець ; Михтодь Волинець. - Житомир : Євенок О. О. - 2008 

 

Т. 10 : Червоний кримінал знущається над Україною. - 2014. - 410, [2] с. : фот 



 

Автор книги Михтодь Іванович Волинець, уродженець села Іванівка 

(тепер Травневе) Коростишівського району Житомирської області, колишній 

політв'язень (1950-1957рр.), (1980-1983рр.) розповідає про пережите ним і його 

поколінням. 10-та книга спогадів під загальною назвою "Я бачив пекло на 

землі", присвячена періоду 90-х років ХХ ст. в Україні та Житомирській 

області. 

 
22. Ганджа, Л. М. Історія села Лісова Слобідка : краєзнавчий нарис / Л. М. 

Ганджа. - Житомир : Полісся, 2015. - 32, [36] с. : фот., фот. цв. 

 

Розповідається про історію с. Лісова Слобідка Бердичівського району 

Житомирської області. 

 

 

23. Герої Ружинщини – 2014. Вони життя поклали у війні за Україну / 

[упоряд. В. Митюк. - Ружин : б. в., [2015?]. - 44 с. : іл. 

 

В книзі розповідається про життя і смерть колишніх мешканців 

Ружинського району Житомирської області, які загинули у війні на Сході 

України в 2014 році. 

 

 

24. Градовський, П. М. Моє Забріддя: сторінки життя : нариси з історії краю, 

села та родини / П. М. Градовський ; [авт. передм. Т. Суботенко]. - Житомир : 

Полісся, 2015. - 167, [1] с. : іл. 

 

Історія села Забріддя Черняхівського району Житомирської області, 

починаючи від давнини до сучасності з описом побуту, звичаїв та орядів, 

родоводів села. 

 

 

25. Зіновчук, М. П. Русло у скелях (літопис Тетерівської громади) / Марія 

Зіновчук. - Житомир : Рута, 2015. - 515, [1] с. : фото, табл. 

 

Перший історично-художній опис передмістя Житомира – села Тетерівки 

із часу заснування – до сучасності. 

 

 

26. Кам'янка. Моє село – моя родина! / [авт. тексту Ю. В. Халімончук ; 

макет: Ю. В. Халімончук, В. А. Літвинко ; дизайн В. А. Літвинко]. - [Кам'янка : 

б. в.], 2015. - 18 с. : іл., фот. 

 

Історія і сьогодення села Кам'янка Олевського району на Житомирщині. 

 

 

27. Книга пам'яті України.  Переможці : учасники бойових дій другої 



світової та Великої Вітчизняної воєн, які повернулися до мирної праці, нині 

проживають або померли на території області / редкол.: І. О. Герасимов 

(голова) та ін. - Житомир : Полісся. – 2010. 

Т. 6 : Житомирська область: [м. Бердичів, м. Житомир, м. Коростень, м. 

Малин, м. Новоград-Волинський] / редкол.: Я. М. Лагута (голова) та ін. - 2015. 

- 878, [2] с. : іл., фот. цв. 

 

Видання містить поіменні списки фронтовиків, підпільників, партизанів, 

доля яких пов'язана з Житомирщиною в роки німецько-радянської та Другої 

Світової воєн (м. Бердичів, м. Житомир, м. Коростень, м. Новоград-

Волинський). 

 

 

28. Кондратюк, О. П. Мала енциклопедія Романівщини : біогр., іст., стат. та 

геогр. довідки / Олександр Кондратюк. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 232 с. 

: іл.  

  

До книги увійшли енциклопедичні, біографічні довідки та фотографії 

людей, доля яких пов'язана з Романівщиною, а також історичні та географічні 

матеріали про існуючі населені пункти та ті, які припинили існування, про 

місцевості та урочища, річки та заповідні об'єкти. 

 

 

29. Махорін, Г. Л. Наші Герої / Геннадій Махорін ; Житомир. обл. об-ня 

Всеукр. т-ва "Просвіта", Асоц. інтелігенції Житомир. обл. - 3-тє вид., допов. - 

Житомир : Рута, 2015. - 199, [1] с. : портр., фото.  

 

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. 

 

 
30. Московія перед судом історії : (Житомирська преса періоду німецької 

окупації та інші правдиві джерела про сутність Росії) / [ред. Георгій 

Мокрицький]. - Житомир : Волинь, 2015. - 63[1] с.  

 

У книзі на основі української преси часів німецько-нацистської окупації, 

яка виходила на Житомирщині у 1941 – 1943 рр., розкривається сутність 

радянської влади, більшовизму і російського імперського шовінізму. Автор 

наголошує, що тільки пізнавши усю сутність цієї держави-агресорки, можна 

протистояти її експансії і у наш складний час російсько-української війни. 

 

 

31. Сірик, А. С. Чуднів на самій бистрині історії : трактат : у 2 ч. / Анатолій 

Силович Сірик ; Анатолій Сірик. - Житомир : М. Косенко. - 2012. 



Ч. 2. - 2015. - 619, [1] с. : іл.  

 

Книга відомого житомирського письменника А. Сірика подає новий, 

переосмислений погляд на історію м. Чуднова на основі вивчення багатьох 

історичних джерел і матеріалів. 

 

 

32. Символіка сучасної Ємільчинщини / авт. ідеї  та упоряд. О. В. Ващук , П. 

В. Скиба. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2014. - 103, [1] с. : іл. 

 

У книзі відображено сучасну символіку територіальних громад 

Ємільчинського району Житомирської області. 

 

 
33. Стельникович, С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах 

нацистської окупації (1941-1944 рр.) = The zhytomyr and vinnytsia region in the 

conditions of the nazi occupation (1941-1944) / Сергій Стельникович ; [наук. ред. 

В. М. Даниленко]. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 591, [1] с. : табл. 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази висвітлюється 

становище Житомирсько-Вінницького регіону в умовах фашистської окупації 

1941-1944 рр. Усебічно аналізуються процеси формування та діяльність 

військових і цивільних окупаційних органів влади в генеральному окрузі 

"Житомир", національна, господарсько-колоніальна політика гітлерівців, 

повсякдення місцевого населення, рух опору, соціокультурні процеси й 

пропаганда на окупованій території.  

 

 

34. Степурко, Л. В. Шахворостівка та навколишні землі : історія 

українського села / Л. В. Степурко, О. В. Тунік ; [авт. передм. Г. Письмак ; авт. 

післям. : Л. В. Степурко, О. В. Тунік]. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 103, 

[1] с. : рис., фот., фот. кольор. 

 

Краєзнавча розвідка про давнину та сьогодення села Шахворостівка та 

довколишніх населених пунктів Коростишівського району. 

 

 

35. Тарабукін О. О. Старожитності Брусилівщини / О. О. Тарабукін ; 

Житомир. обл. краєзнавчий музей. - К. : Філюк О. В. - 2014. - (Старожитності 

Житомирщини) 

Вип. 1. - 165, [1] с. : іл., мапи, фот.  

 

У виданні висвітлюються сторінки з історії археологічного вивчення 

території Брусилівського району Житомирської області, наводяться відомості 

про виявлені у межах регіону упродовж 19 - початку 21 ст. археологічні 

пам'ятки, давні предмети, скарби, монети та інші знахідки, що охоплюють 

період від кам'яного віку до литовсько-польських часів включно. 



 

 

36. Ширма, В. В. Куліші – моя поліська дорога перлина : історико-

краєзнавчий нарис / Володимир Ширма, Галина Ходоровська. - Житомир : 

Рута, 2015. - 211, [1] с. : фот., фот. цв.  

  

У книзі на основі документів, матеріалів із архівів та бібліотек, спогадів та 

переказів відтворено історію села Куліші Ємільчинського району 

Житомирської області. 

 

 

Історія релігії 
 

 

37. 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. 

 

 

38. Гончаренко, М. П. Студеницька молитвениця : іст.-краєзн. нарис / 

Марія Петрівна Гончаренко. - Житомир : Полісся, 2015. - 82, [2] с. : іл. 

 

Розповіді священиків, мирян про життя, діяльність, духовні подвиги 

провидиці Меланії із с. Студениця Коростишівського району Житомирської 

області. 

 

 

39. 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. 

 

 

Природничі науки. Екологія 
 

  

40. 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. ун-



т. - 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. 

 

 
41. 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. 

 

 

42. 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. 

 
  

43. Природно-заповідний фонд Житомирської області : довідник / [О. О. 

Орлов та ін.] ; за заг. ред. О. О. Орлова ; Житомир. облдержадмін., Житомир. 

облрада, Департамент екол. та природ. ресурсів Житомир. ОДА. - Житомир ; 

Новоград-Волинський : НОВОград, 2015. - 403, [1] с. : іл., табл.  

 

У довіднику коротко охарактеризовані об'єкти ПЗФ Житомирської області 

станом на 1.01.2015 р. Значна увага приділена ландшафтам, рослинному та 

тваринному світу кожного з об'єктів ПЗФ, а також рідкісним видам флори і 

фауни, які занесені до Червоної книги України. 

 

 

44. 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. 

 



 

  

45. "Сучасні проблеми екології", Всеукраїнська наукова оn-line 

конференція (11 ; 2015 ; Житомир).  
Тези XI Всеукраїнської наукової on-line конференції студентів, магістрів та 

аспірантів з міжнародною участю "Сучасні проблеми екології", 15 травня 2015 

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

метод. центр упр. освіти Житомир. міськради, Житомир. обл. орг. укр. т-ва 

охорони природи, Всеукр. екол. ліга ; [ред. Н. В. Козлюк]. - Житомир : ЖДТУ, 

2015. - 58 с. : табл. 

 

Аналіз та результати досліджень сучасних проблем екології, в т. ч. в 

Житомирській області. 

 

 

46. 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. 

 

 
47. Урбоекологія : підручник / А. П. Войцицький [та ін.] ; за заг. ред. В. В. 

Мойсієнко ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - 

Житомир : ЖНАЕУ, 2015. - 267, [1] с. : рис., табл. 

 

В підручнику викладено інформацію, яка стосується екологічних 

наслідків урбанізації, охарактеризовані антропогенні фактори, що визначають 

якість міського середовища, систему забезпечення життєдіяльності та 

надійність людини як складової цієї системи. 

 

 

Народне господарство 
 

 

48. 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. 

 

 

49. Газове, водопровідне та теплопостачальне господарства Житомирської 

області : стат. збірник / Держ. ком. стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. 

обл. ; [за ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 

2015. - 57 с. : табл.  

 

Вміщено показники, що характеризують газове господарство, роботу 

водопровідних споруд, опалювальних котелень та теплових мереж області за 

2014 р. в порівнянні з минулими роками. 

 

 

 

50. Завадська, Ю. С. Ринок органічної агропродовольчої продукції: 

методологія становлення та розвитку : монографія / Ю. С. Завадська ; [за наук. 

ред. О. М. Яценко] ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-

т. - Житомир : Полісся, 2015. - 212, [4] с. : рис., табл.  

 

У монографії досліджено теоретичні, методичні та практичні засади 

формування ринку органічної агропродовольчої продукції й обгрунтовано 

стратегічні напрями його подальшого розвитку. 

 

 

51. 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. 

 

 

52. Мережа роздрібної торгівлі підприємств області : стат. бюлетень / Держ. 

служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М. 

Бульчак]. - [б. м.] : Голов. управ. у Житомир. обл., 2015. - 33, [1] с. : табл. 

 

Наведено статистичні дані про стан роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства підприємств Житомирської області за 2014 р. 

 

 

53. "Органічне виробництво і продовольча безпека", міжнародна науково-

практична конференція (3 ; 2015 ; Житомир).  



Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Органічне 

виробництво і продовольча безпека", 23 квітня 2015 р. / М-во освіти і науки 

України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Федер. органіч. руху України, Поліс. 

центр органіч. вир-ва "Полісся Органік" ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. - 

Житомир : Полісся, 2015. - 648 с. : рис., табл.  

 

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників III Міжнародної 

науково-практичної конференції "Органічне виробництво і продовольча 

безпека". Висвітлено результати та практичний досвід щодо вирішення 

актуальних проблем органічного виробництва. Ряд статей висвітлює проблеми 

органічного виробництва в Житомирській області. 

 

 

54. Роздрібна торгівля Житомирської області : стат. збірник / Держ. служба 

стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл., Від. стат. внутр. торгівлі ; [за 

ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 108, 

[1] с. : іл., табл.  

 

Подається інформація щодо роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства Житомирщини у 2010 - 2014 роках. 

 

 

Сільське господарство 
 

 

55. Гаджиев, Г. Между лайками и гончими / Гаджиев Султангамид Гаджи 

оглы ; [ред.: С. М. Духанин, Л. А. Крупич, О. Черныш]. - Житомир : Евенок А. 

А., 2015. - 187, [5] с. : ил.  

 

Книга розповідає про початковий етап створення національної породи 

мисливських собак – азербайджанської звірової гончої. 

 

 
56. Лікарські рослини: технологія вирощування та використання : 

підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Біленко [та ін.] ; за ред. Б. Є. 

Якубенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - Житомир : Рута, 2015. - 595, [3] с. : іл., табл., 

фот. 

 

Подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських 

рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано 

фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику 

заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських 

форм. 

 

 



57. Патогенез хвороб рослин : навч. посібник / В. М. Положенець [та ін.] ; за 

ред. Положенця В. М. ; М-во освіти і науки Украіни. - Житомир : Рута, 2015. - 

214, [2] с. : табл. 

 

Патологічний процес шкідливих організмів, який проходить внаслідок 

проникнення інфекції патогенів в окремі органи рослин. Приведено збудники 

окремих хвороб, що уражують основні сільськогосподарські культури.  

 

  

58. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин : навч. посіб / 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". 

 

 

59. Спеціалізоване м'ясне скотарство : навч. посібник / М-во аграр. політ. та 

прод. України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Ін-т розведення і генетики 

тварин ім. М. В. Зубця, Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад. І. В. Ковальчук 

та ін.]. - Житомир : Полісся, 2015. - 133, [3] с. : рис., табл.  

 

Навчальний посібник до виконання лабораторних та практичних занять. 

 

 

60.  Стан тваринництва на 1 січня 2015 року : стат. бюлетень / Держ. служба 

стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. - [б. м.] : Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл., 2015. - 126 с. : табл. 

 

Статистичний бюлетень характеризує виробництво продуктів 

тваринництва, чисельність поголів'я худоби та птиці, стан кормової бази у 

розрізі категорій господарств та районів Житомирської області за 2014 рік у 

порівнянні з попередніми роками. 

 

 

61. 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. 

 

 

 

Наука та науковці краю 



62. Банкротство предприятий: проблеми учета и анализа : монография / М-

во образования и науки, молодѐжи и спорта Украины, Житомир. гос. технол. 

ун-т ; под ред. Ф. Ф. Бутынця. - Житомир : ЖДТУ, 2012. - 295[1] с. : рис., табл.  

 

Монографія присвячена розробці теорії і методології бухгалтерського 

обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в умовах їх 

банкрутства.  

 

 

63. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ : монографія / [С. В. 

Бардаш та ін. ; за заг. ред. С. Ф. Легенчука]. - Житомир : ЖДТУ. – 2014. -  

Т. 2 : Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в 

умовах невизначеності економіки. - 2015. - 430 с. : рис., табл. 

    

Даний том присвячений питанням визначення ролі облікової інформації в 

процесі зменшення невизначеності та в умовах виникнення ризиків. Розгляд 

облікової системи як інституційного явища, в процесі функціонування якого 

виникають ризики. 

 

 

64. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 

Серія: Економічні науки = Joumal Zhytomyr state technological university / М-

во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т; ред. П. П. Мельничук 

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

Вип. 1 (71). - 2015. - 363 с. : рис., табл.  

 

Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та міста 

Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань 

бухгалтерського обліку: економіки, організації і управління підприємством; 

фінансів і статистики. 

 

 

65. 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. 2 (72). - 2015. -  

 

Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та міста 

Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань 

бухгалтерського обліку; економіки, організації і управління підприємством; 

світового господарства; фінансів і статистики. 

 

 

66. Вісник Житомирського державного  технологічного університету. 

Серія: Економічні науки = Journal zhytomyr state technological university : 

наук. журн. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; 



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

Вип. 3 (73). - 2015. - 207, [1] с. : рис., табл.  

 

Статті науковців вищих навчальних закладів України та Житомира, в т. ч. 

Житомирського державного технологічного університету з питань 

бухгалтерського обліку; економіки, організації і управління підприємством; 

світового господарства і міжнародних економічних відносин; фінансів і 

статистики. 

 

 

67. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 

Серія: Економічні науки = Journal zhytomyr state technological university : 

наук. журн. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; 

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

Вип. 4 (74). - 2015. - 239, [1] с. : рис., табл.  

 

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. 

 

 

68. 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. 3 (74). - 2015. - 182, [2] с. : рис., табл.  

 

Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та міста 

Житомира, в т. ч. Житомирського державного технологічного університету з 

питань машинознавства, приладів, інформатики, розробки родовищ корисних 

копалин. 

 

 

69. Вісник Житомирського державного  технологічного університету. 

Серія: Технічні науки = Journal Zhytomyr state technologigal 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. 4 (75). - 2015. - 168, [2] с. : рис., табл.  

 

Дослідження науковців вищих навчальних закладів України та міста 

Житомира, в т. ч. Житомирського державного технологічного університету з 

питань машинознавства, приладів, інформатики, розробки родовищ корисних 

копалин. 

 

 

 



70. Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, 

молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (2015 ; Житомир). 
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, 

молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 13-14 травня 2015 року / 

М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир : 

ЖДТУ. - 2015. -  

Т. 1. - 204 с. : табл., рис. 

 

Дослідження науковців вищих навчальних закладів України, міста 

Житомира в т. ч. Житомирського державного технологічного університету з 

питань машинознавства, автомобілів та автомобільного господарства, 

приладобудування, інформатики і програмного забезпечення систем, розробки 

родовищ корисних копалин та промислової екології. 

 

 

71. Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, 

молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (2015 ; Житомир). 
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих 

учених та студентів "Інновації в економіці", присвяченої Дню науки, 15 травня 

2015 року / [ред. Леонець І. В.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. 

технолог. ун-т, ММІРЛ ВНЗ "Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна", 

Миколаїв. аграрний ун-т, Черкас. ін-т банківської справи, Херсон. нац. ун-т, 

Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Дніпропетров. ун-т ім. 

Альфреда Нобеля : ЖДТУ. - 2015. -  

Т. 2. - [б. м.]. - 415[2] с. : граф., табл. 

 

Тези доповідей науковців вищих навчальних закладів України та 

Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного університету з питань 

бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту; менеджменту та маркетингу 

господарюючих систем; ринку праці на зайнятості; історії, філософії, 

педагогіки; філологічних наук. 

 

 

72. Григорук, І. О. Розвиток системи іпотечного кредитування 

підприємств АПК : Монографія / Григорук Ірина Олександрівна, Петрук 

Олександр Михайлович, Новак Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки 

України. - Житомир : Рута, 2015. - 159[1] с. : рис., табл.  

 

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних та 

практичних засад іпотечного кредитування підприємств АПК та призначена 

для надання читачам уявлення про напрями розвитку цього перспективного 

виду діяльності комерційних банків. 

 

 

73. Грицишен, Д. О. Бухгалтерській 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 БО як основи формування інформаційного простору економіко-

екологічною безпекою. Це дозволяє забезпечити ефективний взаємозв'язок між 

природним, соціальним та економічним середовищем функціонування 

промислових підприємств. 

 

 

74. 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 Украіни, 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. 

 

 

75. Кравець, В. Г. Фізичні процеси прикладної геодинаміки вибуху : 

монографія / В. Г. Кравець, В. В. Коробійчук, В. В. Бойко ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - 

Житомир : ЖДТУ, 2015. - 406, [2] с. : рис., табл., фот. 

  

В монографії розглянуто основні теоретичні аспекти геодинамічних явищ, 

які виникають в масивах гірських порід в результаті вибуху. Наведено 

математичні моделі різних типів грунтів для вивчення динамічних параметрів 

хвильового руху. 

 

 
76. Кравчук, С. О. Телекомунікаційні системи терагерцового діапазону : 

монографія / С. О. Кравчук, Т. М. Наритник. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 

204, [4] с. : рис., табл.  

  

У монографії в систематизованому вигляді представлено теоретичні 

основи створення та застосування телекомунікаційних систем терагерцового 

діапазону. 

 

 

77. 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. 

 

 

78. Мельниченко, О. В. Теорія, методологія та практика обліку, аналізу і 

аудиту електронних грошей в банках : монографія / Мельниченко Олександр 

Віталійович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - 

Житомир : ЖДТУ, 2015. - 384 с. : рис., табл.  

  

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад 

обліку, аналізу й аудиту електронних грошей в банках та призначена для 

надання читачам уявлення про механізми проведення оцінки роботи банків із 

цим сучасним та перспективним платіжним засобом. Визначено місце 

електронних грошей в теорії грошей, запропоновано авторські методики 

аналізу електронних грошей, розроблено механізми з організації та проведення 

аналізу й аудиту операцій з ними. 

 

 

79. 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. 

 

 

80. Овсюк, Н. В. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль виплат 

працівникам: проблеми обліково-аналітичного забезпечення : монографія / Н. 

В. Овсюк ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - 

Житомир : ЖДТУ, 2015. - 595 с. : рис., табл. 

 

У монографії представлені результати досліджень проблемних питань 

обліково-аналітичного забезпечення бухгалтерського обліку, аналізу і 

контролю виплат працівникам. Проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх 

факторів на системи обліку, аналізу і контролю в цілому та на окремі їх 

об'єкти, пов'язані з виплатами працівникам зокрема. 

 

 

81. Оптимізація, ідентифікація, алгоритмічна обробка параметрів 

чутливих елементів стабілізатора легкої броньованої техніки : монографія / 

О. М. Безвесільна [та ін.] ; М-во  освіти і науки України, Житомир. держ. 

технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 218 с. : рис., табл.  

 

Робота присвячена дослідженням методів оптимізації цільової функції 

стабілізатора легкої броньованої техніки, ідентифікації динамічних об'єктів та 



алгоритмічної обробки значень параметрів чутливих елементів стабілізатора. 

 

 

82. Проблеми бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення 

шарлатанства : кол. монографія / за заг. ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир : Рута, 

2015. - 343 с. : рис., табл. 

 

Розглянуто проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу. Проаналізовано обліково-аналітичне забезпечення 

договорів зі злиття і поглинання підприємств. Монографія розрахована на 

магістрів, аспірантів, докторантів та викладачів ВНЗ. 

 

 

83. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і 
аналізу : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Житомир. 

держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ. - 2005. -  

Вип. 1 (31) / [редкол.: П. П. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - 2015. - 559 с. : 

рис., табл.  

 

У збірнику представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних 

вчених і науковців з питань бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 

 

 

84. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і 
аналізу : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Житомир. 

держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ. - 2015. -  

Вип. 2 (32) / [редкол.: П. П. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - 2015. - 425 с. : 

рис., табл.  

 

У збірнику представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних 

вчених і науковців з питань бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 

 

  

85. Проблеми теорії та  методології бухгалтерського обліку, контролю і 
аналізу : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Житомир. 

держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ. - 2005. - ISSN 1994-1749 

Вип. 3 (33) / [редкол.: П. П. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. - 2015. - 466 с. : 

табл.  

 

У збірнику представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних 

вчених і науковців з питань бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 

 
 

86. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації 
складних інформаційних систем : зб. наук. праць / М-во оборони України, 

Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій ; 

[редкол.: Ю. Г. Даник (голова) та ін.]. - Житомир : ЖВІ ДУТ. - 2008. –  



Вип. 10. - 2015. - 207, [3] с. : табл., рис.  

 

Наукові праці з питань авіаційної та ракетно-космічної техніки, 

радіотехніки та телекомунікації. 

 

 

87. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації 

складних інформаційних систем : зб. наук. праць / М-во оборони України, 

Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій ; 

[редкол.: Ю. Г. Даник (голова) та ін.]. - 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. 

 

 

88. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації 
складних інформаційних систем : зб. наук. праць / М-во оборони України, 

Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій ; 

[редкол.: Ю. Г. Даник (голова) та ін.]. - 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. 

 

 

89. Процеси механічної обробки в машинобудуванні : збірник наук. пр. / М-

во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [відп. ред. Г. М. 

Виговський ; редкол.: Мельничук П. П. (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : 

ЖДТУ. - 2005. -  

Вип. 15. - 2015. - 218 с. : рис., табл. - . 

 

Статті провідних науковців України (в т.ч. Житомирського державного 

технологічного університету) та зарубіжжя з питань стану, перспектив та 

концепцій розвитку процесів механічної обробки. 

 

 

90. 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. 

 



 
91. Стаценко, В. Є. Деталі машин : навч. посібник : в 2 ч. / В. Є. Стаценко, В. 

П. Шумляківський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. 

- Житомир : ЖДТУ. - 2015. –  

Ч. 1 : Основи проектування та методики розрахунку зубчастих механічних 

приводів. - 2015. - 258, [2] с. : рис., табл.  

 

Наведено матеріали щодо завдань, вимог і послідовності курсового 

проектування деталей машин. Розглядаються типи приводів і рекомендована 

послідовність та особливості розрахунку основних елементів передач. 

 

  

92. Управління підприємствами в умовах трансформації економіки : 

монографія / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [за 

заг. ред., авт. передм. Г. М. Тарасюк]. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 465, [3] с. : 

рис., табл.  

 

У монографії розглянуто теоретико-прикладні аспекти управління 

підприємствами в умовах трансформації економіки. Значна увага приділяється 

інноваційно-інвестиційній складовій управління, питанням стратегічного 

менеджменту та управління змінами, кадровому менеджменту, проблемам 

маркетингу і логістики. 

 

 
93. Яненко, О. П. Метрологія медичної та біологічної апаратури : навч. 

посібник / О. П. Яненко, В. В. Чухов ; М-во освіти і науки України, Житомир. 

держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 285, [1] с. : рис., табл.  

  

Розглянуто основи метрології медико-біологічної апаратури, методи та 

засоби вимірювання медико-біологічних сигналів, принципи побудови та 

характеристики приладів для вимірювання основних електричних параметрів 

медичної техніки. 

 

 

Охорона здоров’я 
 

 

94. Бєляков, І. А. Його життя – служіння людям : спогади про Анатолія 

Пилиповича Сміюху / Ігор Анатолійович Бєляков ; [упоряд. І. А. Бєляков]. - 

Житомир : Євенок О. О., 2014. - 94, [2] с. : фот. 

 

Основні віхи життя Анатолія Пилиповича Сміюхи – хірурга Баранівської 

районної лікарні Житомирської області та відгуки колег і вдячних пацієнтів, 

яким він допоміг. 

 

 



95. Горай, О. В. Підготовка медичних сестер до санітарно-гігієнічного 

виховання і профілактичнної 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-гігієнічного виховання та профілактики захворювань серед 

дітей шкільного віку за участю медперсоналу. 

 

 

96. Клименюк, В. П. Аналіз медико-соціальних механізмів інвалідизації 

внаслідок серцево-судинних захворювань за історичними когортами : 

[монографія] / Клименюк Володимир Петрович. - Житомир : Євенок О. О., 

2014. - 219, [17] с. : рис., табл. 

 

Викладений новий підхід до оцінки обумовленості медико-соціальних 

подій, зокрема інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань, на 

основі історичних когорт, а також ефективності реформування медичної 

допомоги в пілотному регіоні, яким є Вінницька область. 

 

 

 

97. Махорін, Г. Л. Нариси з історії медицини на Житомирщині / Геннадій 

Махорін. - Житомир : Рута, 2015. - 103, [1] с. : фото.  

  

У книзі на основі рідкісних матеріалів розповідається про становлення і 

подальший розвиток охорони здоров'я на Житомирщині, про видатних і знаних 

представників благородної професії – лікаря.  

 

 
98. Організація і розвиток психіатричної служби Житомирської області : 

[бібліогр. покажчик] / Упр. охорони здоров'я Житомир. облдержадмін., 

Житомир. обл. психіатрична лікарня №1, Житомир. обл. наук. мед. б-ка ; 

[уклад. І. П. Смалюх ; ред.: В. Я. Шумлянський, Т. Ю. Музичук ; худож. О. 

Федорчук]. - Житомир : Полісся, [2015?]. - [23] с. : фото. 

 

Історія становлення і розвиток Житомирської обласної психіатричної 

лікарні. 

 

 
99. Основи фармакогнозії і фітотерапії : навч. посібник / Гарник Т. П. [та ін.] 

; за заг. ред. Гарник Т. П., Князевича В. М., Туманова В. А. ; М-во освіти і 

науки України, М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, ПВНЗ "Київ. мед. ун-т УАНМ". - Житомир : Рута, 2015. 

- 446, [10] с. : іл 

 

Учбовий матеріал передбачає вивчення основ фармакогнозії як введення 



до фітотерапії за розділами згідно навчального плану. Запропонована 

характеристика лікарських рослин та сировини, які містять біологічно активні 

речовини. 

 

 

100. Русак, П. С. Проблема гострого живота у педіатрії : монографія / П. С. 

Русак. - Житомир : Полісся, 2015. - 167, [1] с. : рис., табл.  

  

У монографії розглянуто питання гострих хірургічних захворювань у 

дитячому віці. Особлива увага приділяється діагностиці та лікуванню їх за 

допомогою лапороскопічного обладнання. У ході дослідження використані 

матеріали медичних карт стаціонарних хворих дітей, які перебували на 

лікуванні в хірургічному відділенні Житомирської обласної дитячої клінічної 

лікарні в період 2001 - 2014 років. 

 

 

Суспільні та гуманітарні науки 
 

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

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; [за заг. ред. С. Д. Максименка]. - 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. - 2001. -  

Т. 6 : Психологія обдарованості. вип. 10 / [ред. рада т.: Музика О. Л. та ін.]. – 

2015. 

   

Наукові праці з актуальних проблем психології обдарованості. 

 

 

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

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [за ред. С. Д. Максименка]. - 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. - 2001. –  

Т. 9 : Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія.  

Вип. 6 / [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. - 2015. - 127, [1] с.  

 

Актуальні теоретико-методологічні та прикладні проблеми загальної, 

етнічної та історичної психології. 

 

 

103. Білоус , П. В. Українська середньовічна література : монографія / П. В. 

Білоус ; 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. 

 



104. 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 теоретико-

методологічні засади ступеневої педагогічної освіти.  

 

 
105. Довженко, В. А. Інтелектуальна власність: курс лекцій / В. А. 

Довженко ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекологічний ун-т. 

- Житомир : ЖНАУ, 2015. - 139, [1] с. : табл.  

 

Тексти лекцій з основ інтелектуальної власності, правової охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності, комерціалізації об'єктів права 

інтелектуальної власності, менеджменту та маркетингу прав на об'єкти 

інтелектуальної власності в умовах високо конкурентного ринкового 

середовища. Посібник базується на чинному українському законодавстві у 

сфері інтелектуальної власності. 

 

 
106. 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. 

 

 

107. Камінська, О. В. Психологія інтернет-залежності : монографія / 

Камінська О. В. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339, [1] с. : рис. 

  

Монографію присвячено інтернет-залежності молоді. В ній 

розкриваються феноменологія, структура, стадії розвитку інтернет-адикції, 

детермінанти та механізми її виникнення, описуються методики діагностики 

феномену, пропонується психокорекційна програма, спрямована на подолання 

залежності. 



108. Кириченко, В. В. Психологічні основи професійної адаптації та 

вибору професії : навч. посібник / Віктор Кириченко ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Кафедра соц. та практ. психології. 

- Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 109, [3] с. 

 

Представлені узагальнення останніх досліджень у галузі психології праці, 

які стосуються проблем професійного вибору суб'єкта соціальних відносин та 

його адаптації до трудової діяльності. 

 

 
109. Кириченко, В. В. Психологія інформаційної діяльності : навч. посібник 

/ Віктор Кириченко ; М-во освіти і науки Украіни, Житомир. держ. ун-т ім. І. 

Франка, Кафедра соц. та практ. психології. - 2-ге вид. - Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 145, [1] с. : рис.  

  

В посібнику проаналізовано теоретико-методологічні проблеми 

інформаційної діяльності суб'єкта соціальних відносин. Представлено сучасні 

погляди на проблеми екологічної безпеки інформації, діяльності засобів 

масової інформації та формування громадської думки. 

 

 

110. Климчук, В. О. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до 

соціальної психології мотивації : монографія / В. О. Климчук ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2015. - 289, [1] с. : табл. 

 

У монографії представлено результати досліджень мотиваційного 

дискурсу особистості. Вибудовано проект соціальної психології мотивації. 

Автор описує структуру мотиваційного дискурсу, його кількісні і якісні 

характеристики, а також практики його конструювання. 

 

 
111. Ковальова, Т. П. Фоностилістичні засоби сучасної німецької мови = 

Phonostilistische Mittel der deutschen Gegenwartssprache : навч.-метод. посібник / 

Т. П. Ковальова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. 

Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 107, [1] с. 

  

В посібнику розглянуто методи фонетичної стилістики (фоностилістики) в 

сучасній німецькій мові. Розглядається експресивний потенціал засобів 

звукової організації мовлення, зокрема алітерації, асонансу, звуконаслідування 

та звукосимволізму. Описано стилістичні можливості ритмічної організації 

поетичного та прозового мовлення, стилістично значущих параметрів 

метричної структури віршованого тексту. 

 

 

112. Ковтун, Н. М. Воля як основа соціальної активності: теоретико-

методологічний аналіз : монографія / Ковтун Наталія. - Житомир : Євенок О. 



О., 2014. - 290, [2] с.  

 

У монографії проаналізовано концептуальні підходи до розуміння 

феноменів волі, соціальної активності, досліджено структуру вольового 

процесу у його діалектичному зв'язку з соціальною активністю на 

індивідуальному та суспільному рівнях. 

 

 
113. Кругляк, М. Е. Життя та побут студентства підросійської України 

другої половини XIX – початку ХХ ст. : монографія / М. Е. Кругляк ; [за ред. 

М. Е. Кругляк]. - Житомир : Волинь, 2015. - 462, [2] с. : іл., табл.  

 

В монографії розглянуто питання життя та побуту студентства в 

підросійській Україні другої половини 19 та початку 20 століття. 

 

 

114. Леміш, Н. Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах : 

монографія / Н. Є. Леміш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. 

- Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 507, [1] с. : рис., табл.  

  

Метою монографічного дослідження є встановлення ознак, ідентифікація, 

опис і зіставлення вертеральних типів каузальності, каузальних комплексів і 

вертеральних підтипів синтаксичних концептів каузальності в англійській, 

нідерландській, іспанській, українській та російських мовах. 

 

 
115. Мірошниченко, О. А. Основи психофізіологічних та психологічних 

досліджень операторів в екстремальних умовах діяльності : підручник / О. 

А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. антарктич. наук. центр 

держінформнауки України. - Житомир : Рута, 2015. - 293, [3] с. : рис., табл. 

 

Підручник містить теоретичний та практичний матеріал щодо 

поглибленого ознайомлення з сучасними традиційними та оригінальними 

технологіями дослідження психофізіологічних та психологічних функцій 

фахівців, виробнича діяльність яких пов'язана з негативним впливом на 

організм численних факторів навколишнього середовища та умов соціальної 

депривації. 

  

  

116. Мельничук, Д. П. Людський капітал: пріоритети модернізації 

суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія / 

Д. П. Мельничук ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень 

ім. М. А. Птухи, М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - 

Житомир : Полісся, 2015. - 564 с. : рис., табл.  

 

У монографії викладено результати наукового дослідження, присвяченого 



актуальним проблемам формування та продуктивного використання 

людського капіталу. 

 

 
117. Муляр, В. І. Політологія : навч.-метод. посібник / В. І. Муляр, В. Ф. 

Загурська-Антонюк, Н. В. Панасюк ; [за заг. ред. В. І. Муляра] ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир : Волинь, 2015. - 

154, [2] с. : табл.  

  

Посібник містить усю необхідну для студентів інформацію для освоєння 

курсу політології: програму та структуру навчальної дисципліни; тематику 

лекційних та семінарських занять; навчально-методичні матеріали для 

самостійної роботи студентів; список екзаменаційних питань та критерії 

оцінювання знань; список літератури; зразки текстових завдань, а також 

додатки. 

 

 

118. Після падіння тюремного муру. Українська література за роки 
незалежності: тенденції, проблеми, підсумки (1991-2015) : українська 

література за роки незалежності : тенденції, проблеми, підсумки (1991-2015). - 

Житомир : Рута, 2015. - 211, [1] с.  

 

До наукового збірника увійшли дослідження літературознавців і критиків, 

оприлюднені під час науково-практичного семінару "Українська література за 

роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки", що відбувся у вересні 

2015р. в НСП України. 

 

 

119. Планування, моделювання та верифікація процесів у гнучких 

виробничих системах. Практикум : навч.-метод. посібник / Черепанська І. Ю. 

[та ін. ; за заг. ред. В. А. Кириловича] ; М-во освіти і науки України, Житомир. 

держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 284, [2] с. : рис., табл. 

 

Розглянуто деякі різнопланові за змістом і методами рішення типові 

задачі оптимізації, що мають місце при проектуванні, моделюванні та 

верифікації процесів в гнучких виробничих системах, а також представлені 

методи і засоби автоматизованого вирішення цих завдань. 

 

 

120. Романченко І. С. Еволюційні методи оптимізації та їх використання у 

військовій галузі досліджень : монографія / І. С. Романченко, С. Л. Борисюк, 

М. М. Потьомкін ; Центр. НДІ ЗСУ. - Житомир : Рута, 2015. - 127[1] с. : іл., 

табл.  

 

Розгляд теоретичних аспектів еволюційних методів як одного з 

перспективних напрямків розвитку методів розв'язання складних 

оптимізаційних задач. Розглянуті приклади використання цих методів у 



військовій галузі досліджень. 

 

  

121. 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. 

 

 

122. Севостьянов, Є.О. Елементи теорії міри та інтеграла : навч.-метод. 

посібник / Є. О. Севостьянов ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. 

ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 47, [1] с. : 

табл. 

 

Навчальний посібник містить елементи впровадження до теорії міри та 

інтеграла Лебега, ураховуючи розглядання інших важливих розділів 

математичного аналізу. Елементи теорії суміщаються з наведенням задач для 

самостійного розгляду, а також з елементарними прикладами їх розв'язку. 

 

 

123. Севостьянов, Є. О. Модулі сімей кривих і квазіконформні 

відображення : навч.-метод. посібник / Є. О. Севостьянов ; М-во освіти і 

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

ім. І. Франка, 2015. - 47, [1] с. : мал., табл.  

 

Елементи впровадження до теорії квазіконформних відображень і 

відображень з обмеженим спотворенням. Елементи теорії суміщаються з 

наведенням задач для самостійного розгляду. 

 

 

124. 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. 



125. Староконь, Є. Г. Психологічні аспекти діяльності і спілкування 

офіцера : бібліотека молодого офіцера / Є. Г. Староконь. - Житомир : Полісся, 

2015. - 239, [1] с. : табл., рис.  

 

Розглядаються психологічні особливості бойових дій, психологічні 

аспекти інформаційно-психологічної боротьби, управлінської і виховної 

діяльності, професійного спілкування офіцера та соціально-психологічні 

явища у військових колективах. 

 

 

126. 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 з 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. 

 

 

127. "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. 

  

 

128. Тофтул, М. Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі : 

словник / Тофтул М. Г. - 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. 

 



129. Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство : кол. 

монографія / за заг. ред. Д. П. Мельничука. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 364 с. : 

рис., табл. 

 

У монографії проаналізовано теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти управління людськими ресурсами на різних рівнях економічної 

системи суспільства. 

 

 

130. Чепелєва, Н. В. Текст і читач : посібник / Н. В. Чепелєва ; Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2015. - 128 с. : табл.  

  

Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти психології розуміння 

тексту та основних характеристик письмового повідомлення. Адресовано 

викладачам психології вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, 

працівникам у галузі практичної психології. 

 

 

131. 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. 

 

 

132. Шинкарук, В. Ф. Аз-Буки : літ.-мистец. студії / Володимир Шинкарук ; 

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

Полісся, 2015. - 276, [4] с. : портр. - (Бібліотека кафедри теорії та історії 

світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка). 

  

Вибрані наукові та публіцистичні статті з історії давньої та сучасної 

літератури, вітчизняного мистецтва, літературного краєзнавства. 

 

 

Освіта. Вищі учбові заклади 
 

 

133. Вернік, О. Л. Етнопсихологія молодших школярів : навч. посібник / О. 

Л. Вернік, В. С. Варга ; Мукачів. держ. ун-т. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2015. - 186, [2] с. : табл.  

 

В посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми, що 

виникають на перетині етнопсихології і дитячої соціальної психології. 



134. 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". 

 

 

135. Кафедра філософії: історія та сучасність / Житомир. держ. ун-т ім. І. 

Франка ; за ред.: М. А. Козловця [та ін.]. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 92, 

[2] с. : фот.  

 

Викладено історію Житомирського державного університету ім. І. 

Франка, зокрема кафедри філософії. 

 

 

136. 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. 

 

 
137. Кравець, О. Є. Технологія проектування навчальної інформації в 

процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого 
навчального закладу : монографія / Кравець Олена Євгенівна ; Житомир. 

держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 245, [1] 

с. : рис., табл.  

  

Монографія присвячена проблемі технології проектування в професійно-

педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу. Представлена 

також адаптивна авторська технологія проектування навчальної інформації та 

результати її впровадження у освітній процес при викладанні іноземної мови у 

вищих навчальних закладах. 

 

 

138. Окрилені творчістю : (з досвіду роботи переможців та лауреатів 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за 2014-2015 р.р.) / 

Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. ін-т післядиплом. 

пед. освіти ; [відп. за вип. Т. В. Мастеркова]. - Житомир : Полісся, 2015. - 73, 

[3] с. : фот. 

 

В методичному посібнику вміщені авторські матеріали з досвіду роботи 

вчителів області – переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського 



конкурсу "Учитель року" за 2014 - 2015 рр. в номінаціях: "Директор школи", 

"Світова література", "Географія", "Початкові класи", "Трудове навчання",  

"Українська література і мова", "Хімія", "Образотворче мистецтво", 

"Правознавство". 

 

 

139. Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора П. Ю. Сауха) / 

[уклад.: Л. В. Горохова та ін.]. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 78, [2] с. : іл., 

фот.  

 

У виданні висвітлюється життєвий і науковий шлях відомого 

українського вченого, організатора освіти і науки, доктора філософських наук, 

професора, ректора Житомирського державного університету ім. І. Франка П. 

Ю. Сауха. Також систематизовано творчий доробок вченого та представників 

його наукової школи. 

 

 

140. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 307, [1] с. : рис.  

 

У монографії представлено наукові і практичні здобутки житомирської 

науково-педагогічної школи щодо використання системного підходу в 

педагогічній освіті. Окреслено теоретико-методологічні засади системних 

досліджень навчально-методичне забезпечення системного підходу у вищій 

освіті та особливості його упровадження у процесі фахової підготовки 

майбутніх вчителів. 

 

 

141. Професор Андрій Герасимчук: людина, філософ, гуманіст (до 75-річчя) / 

[уклад.: П. Ю. Саух, М. А. Козловець, І. К. Вітюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2015. - 67, [1] с. : іл.  

 

У виданні висвітлено життєвий і науковий шлях відомого українського 

вченого, доктора філософських наук, професора кафедри філософії ЖДУ ім. І. 

Франка А. Герасимчука, а також систематизовано матеріали, які 

характеризують творчий доробок науковця. 

 

 

142. 100 років на варті безпеки Батьківщини, 1914-2014. Житомирський 

військовий інститут імені С. П. Корольова. - Житомир : Житомир. військ. 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. 

 

 



143. Сучасні лінгвістичні студії : навч. посібник / [О. В. Гирин та ін.] ; за ред. 

А. В. Сингаївської. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 255, [1] с.  

 

   Розкрито методологічні засади, ключові проблеми і найбільш значимі 

досягнення провідних наукових напрямів сучасної науки про мову. 

 

 

144. 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, 

висвітлено особливості їх упровадження у процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів, психологів та соціальних педагогів. 

 

 

Спорт 

 

 

145. 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 методику її реалізації. 

 

 

146. Кухарський, О. С. Історія гімнастичного товариства "Сокіл" на 

Волині : монографія / О. С. Кухарський, Г. П. Грибан. - Вид. 2-ге випр. і допов. 

- Житомир : Рута, 2015. - 127, [1] с. : іл., фот.  

 

Про роль у розвитку фізичної культури і спорту гімнастичного товариства 

"Сокіл". Про виникнення сокільських товариств на теренах Волинської 

губернії, куди входила на той час значна територія сучасної Житомирщини 

(1910 - 1922). 

 

 

147. Кухарський, О. С. Спортивні товариства і організації Житомирщини 

1893-1922 рр. : [монографія] / О. С. Кухарський, Г. П. Грибан. - Житомир : 

Рута, 2015. - 178, [6] с. : фото.  

 



У монографії розкрито історію створення та функціонування спортивних 

товариств і організацій на Житомирщині до Жовтневого перевороту та в перші 

роки радянської влади. 

 

 

148. Поліські силачі : монографія : до 50-річчя заснування гирьового спорту 

на Житомирщині присвячується / В. В. Пронтенко [та ін. ; за ред. Г. П. 

Грибана]. - Житомир : Полісся, 2015. - 343, [21] с. : рис., фото.  

 

У монографії викладено історичні аспекти розвитку гирьового спорту та 

розкрито особливості його формування на Житомирщині, розглянуто 

еволюцію становлення техніки виконання вправ із гирями та методики 

підготовки спортсменів до змагань, висвітлено відомості про поліських 

силачів, їх досягнення та вклад у розвиток гирьового спорту. 

 

 

Мистецтво 
 

 

149. Обереги українського постмодерну = Talismans of Ukrainian Postmodern 

: [каталог] / [ред. В. Косенко ; фото Д. Усик]. - Житомир : Євенок О. О. ; 

Житомир : Косенко М. Г., [2015?]. - [26] с. : іл. - Текст: укр., англ. 

 

Презентується каталог, який відображає патріотично творчий процес 

створення самобутніх національних робіт у рамках благодійного мистецького 

проекту "Обереги українського постмодерну" (м. Житомир). 

 

Живопис. Театр 
 

150. Савченко, М. В. Голос Березолівця та його Відлуння : спогади актора 

театру Леся Курбаса "Березіль" та розповідь сучасного автора про діяльність 

акторів та режисерів провідних театрів України за період 1930-2010 років / М. 

В. Савченко, В. З. Савченко. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 301, [3] с. : іл. 

  

Спогади, роздуми М. В. Савченко, актора Курбасівського театру 

"Березіль" в контексті буремних в Україні 1920 - 1924 років, а також його 

племінника Савченко В. З. – українського режисера, поета, журналіста, що жив 

у Житомирі. Обоє – уродженці с. Яструбенька Брусилівського району. 

 

 

Музика та пісні краю 
 

 

151. Белинский Г. О. Известные исполнители и педагоги, мастера 

духового искусства – выпускники Житомирского музыкального училища 

им. В. С. Косенко : справочник / Г. О. Белинский. - Житомир : Евенок А. А., 



2015. - 115, [1] с.  

 

Представлені творчі біографії музикантів – виконавців на духових та 

ударних інструментах – випускників Житомирського музичного училища ім. 

В. С. Косенка.  

 

 

152. Рейнгольд Глієр - Борис Лятошинський. Життя і творчість в 
контексті культури : зб. статей / [К. А. Агай та ін ; редкол.: М. Д. Копиця та 

ін. ; ред.-упоряд. І. Є. Копоть, К. І. Новосельський] ; Упр. культури Житомир. 

міськради, Житомир. муз. школа № 1 ім. Б. Лятошинського, Музей Б. 

Лятошинського, Меморіальна квартира-музей Р. М. Глієра, Міжнар. т-во пол. 

музики ім. І. Я. Падеревського. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 327, [1] с. 

 

Життя, діяльність та композиторські школи двох видатних діячів 

вітчизняної музичної культури ХХ століття – Б. М. Лятошинського (1894-

1968), уродженця Житомира, та Р. М. Глієра (1874-1956), уродженця Києва. 

 

 

153. "Ми-си-соль" в стране Денеши : [лит.-поэтич. сб.] / авт.-сост.: А. Ю. 

Козловский,  Т. С. Воронова. - Житомир : Рута, 2015. - 203, [1] с. : ил. 

 

Збірка матеріалів про Житомирський обласний відкритий фестиваль 

авторської (бардівської) пісні біля вогню"Мі-Мі-Соль". 

 

 

 

154. Навоєва, І. Л. Пломінь буття : збірка пісень для голосу в супроводі 

фортепіано / Ірина Навоєва ; [авт. передм. В. Васильєва]. - Житомир : Поліccя, 

2015. - 106, [2] с. 

  

До збірки увійшли пісні, створені композитором у творчій співпраці з 

сучасними українськими поетами. В музиці переважають світлі пасторальні 

тони. 

 

 

155. Перчук, З. Ф. Хай пісня завжди буде з нами / Зіновій Перчук. - Вид. 2-

ге, випр., і допов. - Житомир : Полісся, 2015. - 130, [2] с. : іл. 

 

До збірки входять пісні поета-пісняра Зіновія Марчука з с. Малі Мошківці 

на Житомирщині. 

 

 

156. Сучасна музика в сучасному світі : зб. наук. праць. Вип. 4 / М-во освіти 

і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Міжнар. центр сучасної 

академ. музики "Новата", Житомир. обл. Спілка поляків України, Житомир. 

обл. громад. орг. "Асоціація об'єднаних мистецтв" ; [редкол.: М. А. Моісєєва 



(відп. ред.), С. В. Олійник, О. В. Плотницька ; передм. І. Копоть]. - Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 137, [1] с.  

 

Представлено статті житомирських науковців, присвячені актуальним 

проблемам естетики, музикознавства, музичної творчості, виконавства та 

освіти, які представляють провідні напрямки досліджень Міжнародного 

центру сучасної музики "Новата" Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 

 

 

157. Травкін, В. М. Весна кохання : п'єси для духового оркестру / Валерій 

Травкін. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 72 с. 

  

П'єси для естрадно-духового оркестру житомирського композитора В. 

Травкіна. 

 

 

158. Травкін, В. М. Житомирський вальс / Валерій Травкін. - Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 19, [1] с. 

 

Ювілейний випуск присвячений житомирському композитору, викладачу 

Житомирської музичної школи В. Травкіну. 

 

 
159. Травкін, В. М. Інтермецо. Анатолію Городіну присвячується : п'єса 

для баяна з естрадно-духовим оркестром / Валерій Травкін. - Житомир : Вид-

во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 72 с. 

  

П'єса для  баяна з естрадно-духовим оркестром. 

 

 

Літературне життя краю 
 

160. А льон цвіте... : спогади про Івана Сльоту / [ред.-упоряд. П. Білоус]. - 

Житомир : Рута, 2015. - 301, [3] с. : фот. 

 

У книзі зібрано спогади людей, які знали знаменитого керівника 

ансамблю "Льонок", композитора і поета Івана Сльоту. 

 

 

Художні твори 
 

 

161. 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. 

 

 
162. Васильчук, С. К. Зборів : поема / Святослав Васильчук. - Житомир : 

Євенок О. О., 2015. - 58, [2] с. : фот., іл. 

 

Поема "Зборів" – поетичний гостросюжетний твір із історії України, від 

часів повстання Української незалежної козацької держави гетьмана Богдана 

Хмельницького в 1648-49 роках, і до наших днів, до Майдану і героїв 

"Небесної сотні". 

 

 

163. Вечирко, Т. В. Жизнь как сказка, сказка как жизнь / Татьяна Вечирко. 

- Житомир : Евенок А. А., 2015. - 187, [5] с. 

 

Добрі та чарівні, світлі та сумні, казки життя і життєві казки для  юної та 

мудрої душі. Про любов, життя, про себе. 

 

 

164. Врублевський, В. М. Мертвому півню фагот не потрібен, або 

Каїруанські хроніки : конспірологічний роман / Василь Врублевський. - 

Житомир : Євенок О. О., 2015. - 406, [2] с.  

  

Чому автор дав своєму твору жанрове визначення ''конспірологічний 

роман'' – читачеві доведеться розгадувати самому. Звісно, можна просто 

загуглити термін ''конспірологія'', хоча навряд чи це аж так вже наблизить до 

відгадки. Мабуть, все-таки ліпше спробувати прочитати сам твір. 

 

 

165. Врублевський, В. М. Твори : [в 4 т.] / Василь Марцельович 

Врублевський ; Василь Врублевський. - Житомир : [Б. в.]. - 2015 

Т. 1 : Нардепка : роман ; Повісті. Коротка проза / Василь Врублевський. - 360, 

[2] с. : іл. 

 

До першого тому увійшли переважно найвідоміші твори В. 

Врублевського: роман "Нардепка", повісті "Акція", "Вбивство на зупинці", 

"Замах на генсека" та інші. 

 

 

166. Врублевський, В. М. Твори : [в 4 т.] / Василь Марцельович 

Врублевський ; Василь Врублевський. - Житомир : [Б. в.]. - 2015 

Т. 2 : Мертвому півню фагот не потрібен або Каїруанські хроніки : 

конспірологічний роман. - 331, [1] с. : іл.  

 

До другого тому творів В. Врублевського увійшов роман "Мертвому 

півню  



фагот не потрібен", який створювався упродовж шістнадцяти літ, починаючи з 

1998 року. 

 

167. Врублевський, В. М. Твори : [в 4 т.] / Василь Марцельович 

Врублевський ; Василь Врублевський. - Житомир : [Б. в.]. - 2015 

Т. 3 : П'єси. - 311, [1] с. : іл. 

 

Третій том творів В. Врублевського складають драматичні твори, як 

раніше друковані ("Кава-сутра", "В обіймах імператриці"), так і ті, що не 

публікувалися. 

 

 

168. Врублевський, В. М. Твори : [в 4 т.] / Василь Марцельович 

Врублевський ; Василь Врублевський. - Житомир : [Б. в.]. - 2015 

Т. 4 : Поезія. Критика. Публіцистика. Сатира. Гумор. - 317, [1] с. : іл. 

 

До четвертого тому творів В. Врублевського включено вірші різних років, 

у тому числі раніше недруковані, а також пародії і епіграми. Значну частину 

тому складають літературно-критичні та полемічні статті, огляди, рецензії, 

написані переважно у першій половині 90-х років минулого століття, вони є 

своєрідною "живою" ілюстрацією деяких особливостей українського 

літературного процесу того часу. 

 

169. Горлицький, М. І. Погляд крізь роки... : 70-річчю Перемоги та 60-річчю 

подій в Угорщині присвячується : [публіцист.-автобіограф. сповідь] / Микола 

Горлицький. - Житомир : Полісся, 2015. - 594, [2] с. : іл., фот. 

  

Книга охоплює події багатьох десятиліть, які пройшли, в основному, на 

теренах Радянського Союзу. Автор описує голод 1932-1933 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. 

 

 
170. Дацюк, В. Л. Біль ; Пекліада ; Блазенія : поеми : гумор і сатира / Василь 

Дацюк ; [мал. О. Федорчук] : гумор і сатира ; [мал. О. Федорчук]. - Житомир : 

Рута, 2015. - 141, [3] с. : іл. 

  

Книжка містить три поеми письменника-гумориста-сатирика – "Біль", 

"Пекліада" і "Блазенія". Автор висміює суспільні лади, знаходить у 

лексичному арсеналі точні і значущі слова, образи і навіть афоризми. 

 

 

171. 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. 

 
172. Изумрудная, Э. А. Глаза цвета рая / Эсмира Изумрудная. - Житомир : 

Волынь, 2015. - 90, [2] с. : ил. 

 

Книга розповідає про велике і щире кохання. 

 

173. Изумрудная, Э. А. Дикая / Эсмира Изумрудная. - Житомир : Волынь, 

2015. - 79, [1] с. : ил. 

     

Історія кохання молодого чоловіка до дівчини. 

 

 

174. Изумрудная, Э. А. Сказки Майи / Эсмира Изумрудная. - Житомир : 

Волынь, 2015. - 109, [3] с. 

 

Чарівний світ добрих і відважних героїв наповнює казки Е. Ізумрудної. 

 

 

175. Изумрудная, Э. А. Сладкий плен твоих объятий / Эсмира Изумрудная. - 

Житомир : Волынь, 2015. - 211, [1] с. 

 

Історія кохання двох молодих людей, яке проходить випробовування 

життям. 

 

 

176. Коваль, Л. Українські берегині : вірші для дітей дошкільного та мол. 

шк. віку / Людмила Коваль ; [упоряд. Н. Буханевич ; іл. В. О. Коваль]. - 

Житомир : Котвицький В. Б., 2015. - 23, [1] с. : кольор. іл. 

 

В книзі зібрано вірші, які допоможуть вчителям та вихователям 

підготувати змістовне дозвілля для дітей, а батькам – провести приємні 

хвилини спілкування з дітьми у зимові вечори. 

 

 

177. Котик, Е. В. Штормило море : поэзия / Елена Котик ; [худож. В. 

Вознюк]. - Житомир : Поліccя, 2015. - 75, [1] с. : фот., ил. 

  

Вірші про єдність людини з природою, гармонію Душі і Всесвіту, 

прагнення людини до вічних цінностей. 

 

 

178. Кухарчук, О. Ф. Козацька Русь. Гетьман Іван Виговський : [іст. 

роман] / Олександр Кухарчук. - Житомир : Рута, 2015. - 466, [6] с. : фот.  

 

Розповідь про Івана Виговського – видатного полководця, гетьмана 

Козацької Русі-Гетьманщини. Особлива увага приділена його діяльності як 



далекоглядного державотворця, стратега і дипломата. 

 

 

179. Марищенко, Я. С. Пекельними дорогами : оповідання, новели, етюди / 

Ярослав Марищенко. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 191, [1] с. : фот. 

  

Художні нариси та оповідання про боротьбу українських вояків в зоні 

АТО. 

 

 

180. На білу гречку впали роси : лірика, вибране (1918-1929 рр.) / упоряд. М. 

Г. Рильський ; редкол.: Г. Т. Рубай [та ін.]. - Житомир : Котвицький В. Б., 2015. 

- 238, [2] с. : портр., фото. 

 

До книжки увійшли вибрані твори з неокласичної спадщини М. 

Рильського. 

 

 

181. Носаль, П. В. Дорога життя / Петро Носаль. - Житомир : Рута, 2015. - 

154, [2] с. : фот. 

 

Автор роздумує над багатьма аспектами життя і особливо над такими 

цінностями, як любов, дружба, вірність, милість, милосердя, спасіння, 

терпимість. У своїх віршах він висловлює любов до України, рідного Полісся, 

своєї сім'ї і християнства. 

 

 

182. Павловський, Р. В. Рубаї. Чотиривірші. Афоризми / Ромвальд 

Павловський. - 2-ге вид., випр. и допов. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 228, 

[4] с. : фот. 

  

Філософські поетичні мініатюри, сповнені життєвої мудрості, про сенс 

життя, людські почуття, любов до ближніх. 

 

 

183. Пантус, А. А. Україна - воля і життя... : вибране, доповнене / Анатолій 

Пантус. - Житомир : Полісся, 2015. - 188 с. : фот. 

 

Автор прагне показати, яка важка і терниста дорога українського народу 

до волі і незалежності протягом віків. Це уклін всім українцям. що полягли за 

Вітчизну. З особливою любов'ю і теплотою автор згадує земляків, що полягли 

під час революції Гідності і в жорстоких боях неоголошеної війни, про символ 

України – Надію Савченко. 

 

 

184. Пасічник, М. П. То - біла гарячка Росії : АТОмні мотиви / Михайло 

Пасічник. - Житомир : Рута, 2014. - 42, [2] с. 



Автор у поетичній формі висловлює свою громадянську позицію відносно 

російської агресії в Україні. 

 

 

185. Пасічник, М. П. У вільх цих кров моєї групи : лірика / Михайло 

Пасічник. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 293, [3] с. : фот. 

  

Вірші про любов до рідного краю, роздуми над сенсом життя. 

 

 

186. Пашковський, П. На перехресті Правди і Брехні (Два розділи для 

роздумів) / Пашко Пашковський ; [ред.: М. І. Пишук, Л. В. Василевська]. - [Б. 

м. : б. в., 2015?]. - 117, [1] с. 

 

Пашко Пашковський (справжнє прізвище Павло Антонович Покотило). 

Громадянська позиція автора щодо політичних подій в рідному краї. 

 

 

187. Пономаренко, М. А. Під блакитною парасолькою : збірник казок, 

оповідок і казкова повість / Марія Пономаренко. - Житомир : Рута, 2015. - 188, 

[4] с. : іл. 

  

Казки відомої житомирської дитячої письменниці Марії Пономаренко 

сприяють вихованню у дітей доброти, чуйності, доброзичливості, вмінню жити 

в гармонії з довколишнім світом. 

 

 

188. Просто на Покрову : літ.-мистец. альманах Коростенщини. № 8 / ред. В. 

Васильчук ; редкол.: М. Пасічник [та ін. ; упорядкув. В. Б. Васильчук]. - 

Житомир : Рута ; Коростень : Вечірній Коростень, 2015. - 119, [1] с. : фот. 

 

До збірки увійшли твори письменників, учасників восьмого 

Літературного свята "Просто на Покрову", що проходить на землі древньої 

Коростенщини. 

 

 

189. Римар, Г. Ф. Казки моєї сім'Ї : казки і пісеньки / Галина Римар ; [іл.: В. 

Дунаевої, К. Кученко]. - Житомир : Рута, 2015. - 126, [2] с. : портр., іл. 

  

Збірка вміщує прозові й пісенні казки й казочки про любов до рідної 

матінки-Землі. 

 

 

190. Савченко, В. З. Заручини з Долею : вірші, поеми, переклади / 

Володимир Савченко ; [худож. оформ. та іл. М. Бутковського]. - Житомир : 

Рута, 2015. - 303, [1] с. : портр., іл. 

  



Доля ліричного героя письменника упродовж п'ятдесятилітнього періоду 

літературної, театральної та журналістської діяльності. 

  

 

191. Сташук, В. Ф. Петля для коханої з оптимістичним зашморгом : 

оповідання / Василь Сташук. - Житомир : Рута, 2015. - 109, [3] с. : фот. 

 

Жива народна мова, любов до рідного краю, відчуття селянської 

психології, проблеми людської гідності і честі – характерні особливості прози 

В. Савчука. 

 

 

192. Сташук, В. Ф. У стигмах болю : поезії / Василь Сташук. - Житомир : 

Євенок О. О., 2015. - 158, [2] с. : фот. 

  

Автор осмислює болючі проблеми сучасності, моральної деградації і 

любові, що спалює і очищує душу. 

 

 

193. Тет-А-Тетерів : літературний альманах / [авт.-упоряд. М. П. Пасічник]. - 

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. 

 

 
194. Цимбалюк, Г. М. Жорства. Побіжні замітки на полях життя / Григорій 

Цимбалюк. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 366, [2] с. : фот. 

 

Це – щоденникові записи, роздуми про літературу, літературне 

середовище і політичну ситуацію в країні. 

 

 

195. Чирков, А. С. Проклятый : (драма-притча) / Чирков А. С. - Житомир : 

Євенок О. О., 2014. - 47, [1] с. 

 

Драма-притча про всепрощаючу силу любові. 

 

    

196. Чирков, А. С. Сеанс живого письма : (лирическая комедия) / А. С. 

Чирков. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 32 с. : фот. 

 

Художник та муза. 

 

197. Чирков, А. С. Успение времѐн : (драма) / А. С. Чирков. - Житомир : 



Євенок О. О., 2014. - 31, [1] с. 

 

Філософська драма про сенс життя. 

 

198. 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". 

 

 
199. 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. 

 

 

200. Чирков, О. С. Де істина? : (трагедія) / О. С. Чирков. - Житомир : Євенок 

О. О., 2015. - 35, [1] с. 
Драматичний твір  

античної історії. 
 

201. Чирков, О. С. Приборкання норовливих : (drama a la Renaissance) / О. 

С. Чирков. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 31, [1] с. 

 

Драматичний твір про кохання. 

 

 

202. Юшкевич, Г. А. Гречаний гріх : інтимна поезія / Мирослав (Григорій 

Юшкевич). - Житомир : Рута, 2015. - 47, [1] с. : фот. 

 

Для поезій збірки характерна щира ліричність, тонке відчуття слова, легка 

іронія, задушевність, гармонія природи і людини. 

 

 

203. 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. 
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