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Анотований каталог «Книга Житомирщини, 2020» інформує читачів 

про щорічні надходження до фонду Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. О. Ольжича видань, випущених на Житомирщині, а 

також опублікованих упродовж року за межами області книг місцевих 

авторів та видань про край. Включено також відомості про книги минулого 

року, що надійшли до бібліотеки вже після виходу попереднього випуску 

каталогу. 

У каталозі подано бібліографічні описи книг та анотації до них. На 

початку розміщена література про область, далі – за галузями знань. 

Для зручності користування до каталогу створено допоміжний апарат: 

Іменний покажчик авторів, редакторів, укладачів, перекладачів, художників, 

фотографів; Алфавітний покажчик назв творів; Покажчик видавництв і 

видавців з номерами позицій виданих книг. 

Даний каталог адресований фахівцям книговидавничої справи, 

науковцям, бібліотекарям, бібліографам, студентам, а також всім, хто 

цікавиться книжковою продукцією краю. 

 

 

Укладач        Козлова В. Н. 

Редакція        Врублевська Г. Й. 

Бібліографічна редакція 

та дизайн        Нестерчук Т. Л. 

 

Відповідальний за випуск     Врублевський В. М. 

 

 
 

 

 



Історія краю 

 

 
1. Васьківська О. І. Збережемо пам’ять для 

нащадків : спогади / Ольга Васьківська, Ніна 

Весельська. – Житомир : Полісся, 2020. – 158, [2] с. : 

фот., фот. кольор. 

З метою збереження пам’яті про рідне село 

Рудня-Радовельська Олевського району, якого не 

стало внаслідок Чорнобильської катастрофи, авторка 

зібрала в книзі матеріал про знайомі родини та свою 

сім’ю. 

Наука ті науковці краю 

 

2. Болотов М. Г. Застосування тліючого розряду 

з ефектом порожнистого катода в різних 

технологічних процесах : монографія / 

М. Г. Болотов. – Житомир : Полісся, 2020. – 166, 

[2] с. : рис., табл. 

У книзі наведено дослідження фізико-

технічних, технологічних та енергетичних 

характеристик тліючого розряду із порожнистим 

катодом в умовах, притаманних 

високотемпературному нагріванню в газорозрядній 

плазмі.  

 

 

3. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ : 

монографія. – Житомир : Житомир. політехніка, 2014 

–   . – Загол. обкл.: Бухгалтерські наукові дослідження 

в Житомирській політехніці. 

Т. 6: Розвиток інтегрованої звітності підприємств / 

[К. В. Безверхий та ін.]. – 2019. – 267, [1] с. : табл., 

рис. 

Монографію присвячено питанням розвитку 

концепції інтегрованої звітності. 

  



 

4. Виробництво і використання генераторного 

газу з сільськогосподарської рослинної сировини : 

монографія / Я. Д. Ярош [та ін.] ; Житомир. нац. 

агроекол. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – Житомир : 

ЖНАЕУ, 2020. – 223, [1] с. : рис., табл. 

Наведено механіко-технологічні основи 

процесів виробництва і використання генераторного 

газу з рослинної сировини. 

 

 

 

5. Енергетична та технологічна ефективність 

мобільних доїльних установок : монографія / 

[О. В. Медведський та ін.] ; за ред. С. М. Кухарця ; 

М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. 

ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 123, [1] с. : табл., 

рис. 

У монографії викладено основні принципи 

підвищення технологічної та енергетичної 

ефективності машинного доїння корів у господарствах 

населення та невеличких фермерських господарствах. 

 

6. Проблеми теорії та методології бухгалтерського 

обліку, контролю і аналізу : міжнарод. зб. наук. праць. 

– Житомир : Держ. ун-т «Житомир. політехніка», 2005 

–   . – (Серія «Бухгалтерський облік, контроль і 

аналіз»). 

Вип. 2 (43). – 2019. – 95, [1] с. : табл., рис. 

У збірнику представлено матеріали досліджень 

українських та зарубіжних вчених і науковців. 

 

 

 

7. Проблеми теорії та методології бухгалтерського 

обліку, контролю і аналізу : міжнарод. зб. наук. праць. 

– Житомир : Держ. ун-т «Житомир. політехніка», 2005 

–   . – (Серія «Бухгалтерський облік, контроль і 

аналіз»). 

Вип. 3 (44). – 2019. – 128, [2] с. : рис., табл. 

У збірнику представлено матеріали досліджень 

українських та зарубіжних вчених і науковців. 

  



8. Становлення механізму публічного управління 

розвитком територій як пріоритет державної 

політики децентралізації : зб. наук. праць / 

Житомир. нац. агроекол. ун-т, Білорус. держ. економ. 

ун-т (Белорусь), Клайпед. ун-т (Литва), Ін-т 

Я.-У. Сандала (Норвегія) ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. 

– Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 619, [2] с. : рис., табл. 

До збірника ввійшли матеріали доповідей 

учасників Міжнародної науково-практичної 

конференції «Становлення механізму публічного 

управління розвитком територій як пріоритет 

державної політики децентралізації», присвячених 

розв’язанню актуальних проблем регіонального 

розвитку та формування пропозицій щодо 

самозабезпечення, підвищення стійкості місцевих 

громад до зовнішніх чинників. 

 

 

 

Підручники 

 

 

9. Вища математика : навч. посіб. для студентів 

галузі знань 12 «Інформац. технології» / 

В. П. Журавльов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 

2020. –255, [1] с. : рис., табл. 

До основних розділів вищої математики 

приєднано розділ комплексних чисел та їх 

застосування для опису гармонічних коливань. 

Суспільні та гуманітарні науки 

 

10. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. 

– Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 –   . 

Т. 6: Психологія обдарованості, вип. 17 / 

[редкол.: В. О. Моляко та ін.]. – 2020. – 305, [1] с. : 

рис., табл. 

Розглядаються проблеми розуміння 

психологічних особливостей процесів і механізмів 

розвитку обдарованих особистостей. 

 
  



 

11. Кириченко В. В. Особистість у сучасному 

інформаційному суспільстві : монографія / 

В. В. Кириченко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 

НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 244, [1] с. : рис., 

табл. 

Представлені результати емпіричних досліджень, 

які розкривають проблему становлення картини світу 

особистості у сучасному інформаційному суспільстві. 

12. Матеріали V Міжнародного науково-

практичного форуму «Інтелектуальна економіка в 

умовах суспільних трансформацій», 25 жовтня 2019 

року / [А. В. Адаменко та ін. ; редкол.: О. В. Скидан та 

ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. 

агроекол. ун-т, Ін-т Я.-У. Сандала (Норвегія), 

Клайпед. ун-т (Литва). – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 

710, [1] с. : рис., табл. 

Представлено тези учасників V Міжнародного 

науково-практичного форуму «Інтелектуальна 

економіка в умовах суспільних трансформацій». 

Висвітлено результати наукових пошуків з 

актуальних питань управління та менеджменту в 

умовах суспільно-економічних викликів. 

 

 

 

13. Максимов М. В. Психолого-педагогічні умови 

розвитку рефлексії у дітей : монографія / 

М. В. Максимов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир 

: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 412, [2] с. : рис., 

табл. 

Висвітлено проблеми розвитку рефлексії у дітей 

молодшого шкільного віку. Представлено систему 

формування рефлексії у молодших школярів шляхом 

впливу невербальних методів, зокрема музичного 

мистецтва. 

 

14. Недашківська Т. Є. Експеримент у психолінгвістиці 

(з досвіду роботи) : монографія / Т. Є. Недашківська. – 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 230 с. : рис., табл. 

Висвітлено проблеми експерименту у лінгвістичних 

розвідках, можливостей використання його результатів у 

дослідженні мовної та концептуальної картин світу. 

 
  



Охорона здоров’я 

 

 

15. Русак П. С. Вади розвитку черевної стінки у дітей 

: монографія / П. С. Русак, В. С. Конопліцький, О. Д. 

Фофанов. – Житомир : Полісся, 2020. – 146, [2] с. : рис., 

табл. 

Розкриті вади розвитку черевної стінки у дітей. 

Особлива увага приділена діагностиці та лікуванню із 

застосуванням сучасних технологій і мініінвазивної 

хірургії. 

Спорт 

 

16. Кремінь М. А. Футбол Баранівщини, 1924-2019 

/ Михайло Кремінь. – Житомир : Полісся, 2020. –223, 

[1] с. : портр., фот., табл. 

У Баранівському районі виросло чимало 

видатних спортсменів – чемпіонів Європи, України, 

області, серед них – футболісти. Їхні імена та інших 

героїв – на сторінках цієї книги. 

 

Літературне життя краю 

 

 

17. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 125-річчю 

від дня народження Максима Рильського «Родина 

Рильських у європейському культурному просторі 

XIX -XX століть», 19 березня 2020 р. / Житомир. 

облдержадмін., Департамент культури, молоді та 

спорту ЖОДА, Поліськ. нац. ун-т, Центр історико-

демограф. дослідж. та біографістики ; [відп. ред. 

Г. Махорін ; авт. передм. О. В. Скидан]. – Новоград-

Волинський : НОВОград, 2020. – 347, [1] с. : іл. 

У збірнику вміщено статті відомих в Україні 

вчених, в яких аналізується внесок представників 

родини Рильських у розвиток української культури, а 

також матеріали, присвячені проблемам етнографії, 

фольклористики, історії України та Європи. 
  



Художні твори 

 

18. Кулаківський В. С. ...І тобою жив, Україно, я : 

поезії / Віктор Кулаківський. – Житомир : Полісся, 

2020. – 126, [2] с. : портр. 

Патріотизм і любов до Батьківщини, велич і 

всесильність кохання, філософія буття – саме такі теми 

порушені у цих творах. 

 

 

 

 

Мошуренко В. Фрагменти пам’яті або «Дємбель 

– в маю» : роман в новелах / Василь Мошуренко. – 

Житомир : Рута, 2019. – 242, [2] с. : портр. 

Біографічні спогади автора про своє 

дитинство, юність, армію та кохання. 

  



ПОКАЖЧИКИ 
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…І тобою жив, Україно, я – 18 

 

Матеріали Всеукр. науково-практ. конф., присвяченої 125-річчю від дня 

народження Максима Рильського «Родина Рильських у європейському 

культурному просторі XIX-XX століть» – 17 

Матеріали V Міжнародного науково-практичного форуму «Інтелектуальна 

економіка в умовах суспільних трансформацій» – 12 

 

Особистість у сучасному інформаційному суспільстві – 11 

 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і 

аналізу. Вип. 2. (43) – 6 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і 

аналізу. Вип. 3. (44) – 7 

Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексії у дітей – 13 

 

Становлення механізму публічного управління розвитком територій… – 8 

 

Фрагменти пам’яті, або «Дємбель – в маю» – 19 

Футбол Баранівщини – 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видавництва області 
 

Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка» – 3,6,7 

Житомир: ЖДУ ім. І. Франка – 10,11,13,14 

Житомир: ЖНАЕУ – 4,5,8,9,12 

Житомир: Полісся – 1,2,15,16,18 

Житомир: Рута – 19 

Новогад-Волинський : НОВОград – 17 

 

 

 

 

 

 


