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Населення. Національний склад. Демографія
Мокрицький Г. П . Житомир чеський = Сesky Zytomyr = Сzechian
Zhytomyr / Георгій Мокрицький ; [пер. з чес. О. Лаговської та ін. ; пер. з англ.
О. Табунщика ; фотоіл., карто-схеми Г. П. Мокрицького, фотогр. Н. Шмідт]. Житомир : Волинь, 2016. - 20, [2] с. : іл., фот. кольор., мапа.
Досліджується історія чеських поселень на Житомирщині, зокрема в
Житомирі, починаючи від 19 століття, а також розповідається про сьогодення
чеської діаспори в Житомирі, зокрема створення в 1991 році товариства
волинських чехів ім. Яна Амоса Коменського.
Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2016 року :
стат. збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. статистики у
Житомирській області ; [за ред. І. Л. Сугак]. - Житомир : Голов. упр. статистики
у Житомир. обл., 2016. - 93, [1] с. : табл. - Алф.-предм. покажч.: с. 6-7.
Збірник містить дані на 1 січня 2016 р. про кількість адміністративнотериторіальних одиниць та щільність населення в Житомирській області по
регіонах, чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного
міського та сільського населення за статтю та віком в області, містах та
адміністративних районах.

Видатні діячі області
Краєзнавчий календар пам'ятних дат на 2017 рік / Житомир. обл. об-ня
ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Асоц. інтелігенції Житомир. обл., Центр іст.демографічних дослідж. і біографістики ЖНАЕУ ; [упоряд. і авт. текстів Г. Л.
Махорін]. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - 54, [2] с. : портр.
Подано понад 300 коротких інформаційних довідок про ювілейні життєві
дати відомих і знаних українських митців, науковців, письменників, творчий
шлях яких пов'язаний із Житомирщиною. Окремий нарис (автор С. К.
Васильчук) присвячено 110-річній історії житомирської "Просвіти".
Петрук В. І. Євген Михайлович Кудрицький (1894-1976) / Володимир
Петрук ; [за ред. Георгія Мокрицького] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Житомир : Волинь, 2016. - 113, [3] с. : фот., іл. - Прим.: с. 90-91. - Дод.: с. 92106. - Покажч.: с. 107-113.

У виданні описано складні перипетії на життєвому шляху Є. М.
Кудрицького, видатного вченого-мовознавця, уродженця Житомирщини.

Історія області. Археологія. Етнографія
Лукашенко В. В. Коростенщина моя... : іст.-географічний нарис / В. В.
Лукашенко, Л. В. Лукашенко ; [упорядкув.: В. В. Лукашенко, Л. В. Лукашенко ;
фото Л. П. Беха та ін.] ; Коростен. райдержадмін., Коростен. райрада. - 2-е вид.,
переробл. і допов. - Коростень : Тріада С, 2008. - 204 с. : іл., мапи, табл., фот.
кольор. - Дод.: с. 191-196. - Л-ра: с. 197-200.
У книзі висвітлюються історичні події, що відбувалися на території
Коростенщини з найдавніших часів до сьогодення, розглядаються природні
умови та ресурси краю, стан навколишнього середовища, демографічна
ситуація, дається коротка характеристика соціально-економічного розвитку
району та міста, пропонуються короткі біографічні дані відомих земляків, що
прославили край.

Історія
Герої не вмирають / Житомир. міськрада, Житомир. міськ. центр соц.
служб для сім'ї, дітей та молоді ; [упоряд. О. Юрченко]. - Житомир :
Котвицький В. Б., 2016. - 119, [1] с. : фот., фот. кольор.
У книзі зібрано інформацію про житомирян-учасників антитерористичної
операції на сході України, які загинули, захищаючи її територіальну цілісність
Марчук І. В. Поліська Січ / Ігор Марчук, Наталія Марчук ; Наук.-ред.
група книги "Реабілітовані істор. Рівнен. обл.", Комунальний закл. "Рівнен.
обл. краєзнавчий музей" Рівнен. обл. ради. - Рівне : О. Зень, 2016. - 55, [1] с. :
фот. - Бібліогр. в підрядковій прим.
У науково-популярному нарисі розкриваються маловідомі сторінки
діяльності Тараса Боровця – отамана "Тараса Бульби" на Рівненському та
Житомирському Поліссі у 1941 році. Вперше детально висвітлено обставини
створення військового формування "Поліська Січ", його чисельність та
структура, бойові дії та командний склад.
Махорін Г. Л. Немиринці – мальовниче село в Україні : історикокраєзнавче дослідження / Геннадій Махорін, Валентин Горілецький ;

[упорядкув. Махорін Г. Л.]. - Житомир : [б. в.], 2016. - 86, [2] с. : іл., табл., фот. Л-ра: с. 59-61. - Фотоарх.: с. 81-86.
Книга присвячена історії села Немиринці Ружинського району
Житомирської області, його славетним уродженцям.
Махорін Г. Л. Станишівка століття тому : історико-демографічний опис
сіл Станишівка, Слобода-Селець і Бистри станом на початок ХХ ст. / Геннадій
Махорін, Микола Стаднік ; Житомир. обл. об-ня Всеукраїнського т-ва
"Просвіта" ім. Т. Шевченка. - Житомир : Вид-во О. О. Євенок, 2016. - 51, [1] с. :
фот., фот. кольор.
У книзі на основі архівних джерел зроблено історико-демографічний опис
сіл Станишівка, Слобода-Селець і Бистри Житомирського району
Житомирської області, а також викладено історію Свято-Дмитрівського та
Свято-Миколаївського храмів с. Станишівка.
Никулин В. Ф. Как это было (невыдуманные истории) = Як це було
(невигадані історіі) / Владимир Никулин ; [сост., ред., ил. Г. П. Мокрицкого,
авт. предисл. В. Е. Острожинский] ; Житомир. обл. орг. Нац. Союза архит.
Украины, Житомир. обл. орг. Нац. Союза краеведов Украины, Житомир. обл.
орг. Укр. общества охраны памятников истории и культуры. - Житомир :
Волынь, 2016. - 443, [1] с. : ил., рис., табл., фот. - (Серия мемуаров житомирян
"Я расскажу Вам..." = "Я розповім вам..." : Спогади житомирян про себе і свое
місто ; кн. 12). - Прил.: с. 431-436. - Указ. имен: с. 437-442.
Автор книги організатор і керівник спорудження об'єктів, що визначили
розвиток міста Житомира, розповідає про історію їх створення, ілюструючи
спогадами, світлинами, схемами і кресленнями. При цьому він розповідає про
людей, що брали участь в спорудженні того чи іншого об'єкту, що додає
спогадам історичну цінність.
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) : [монографія] / Сергій
Стельникович ; [наук. ред. В. М. Даниленко]. - 2-е вид. - Житомир : Вид-во О.
О. Євенок, 2016. - 591, [1] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Л-ра: с. 492-588. Скор.: с. 589-591.
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.
Стельникович С. В. Український національний рух опору Тараса
Бульби-Боровця / С. В. Стельникович. - Житомир : Житомир. облдрукарня,
2007. - 217 с. - Літ.: с. 145-194. - Дод.: с. 195-214. - Скор.: с. 215.
У монографії висвітлюється ідейно-політичні засади та практична
військова діяльність українського національного руху опору Т. БульбиБоровця. Значна увага в дослідженні присвячена програмним засадам
діяльності бульбівського руху.

Археологія
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. - Л-ра: с. 98-108. - Слов.: с. 109-118. Ім. покажч.: с. 119-124. - Геогр. покажч.: с. 125-131. - Скор.: с. 132-133. - Іл.: с.
134-164.
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.

Природа і природні ресурси
Довкілля Житомиршини - 2015 : стат. збірник / Держ. служба стат.
України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за
вип.: І. С. Шапарчук, І. Б. Клименко]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир.
обл., 2016. - 177, [1] с. : табл., рис. - Скор.: с. 4.
У збірнику систематизовані показники, які характеризують стан довкілля
Житомирщини, капітальні та поточні витрати на охорону навколишнього
природного середовища.

Народне господарство
Внутрішня торгівля Житомирської області : стат. збірник / Держ.
служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М.
Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2016. - 70, [2] с. : табл.
У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку
підприємств оптової та роздрібної торгівлі в Житомирській області у 2015 р. у
порівнянні з попередніми роками.
Діяльність суб'єктів господарювання Житомирщини : стат. збірник /
Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М.
Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2016. - 189, [1] с. :
табл. - Скор.: с. 4.
Збірник містить основні статистичні показники, які характеризують стан та
тенденції розвитку суб'єктів господарювання Житомирської області за 2011 2015 роки.
Житомир - 2015 : стат. зб. / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат.
у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської]. - Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2016. - 119, [1] с. : табл. - Скор.: с 4. - Алф.-предм.
покажч.: с. 114-118.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище міста
Житомира у 2015 році у порівнянні з попередніми роками. До всіх розділів
надано методологічні пояснення.
Ринок праці Житомирської області : стат. збірник / Держ. служба стат.
України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак]. - Житомир :
Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2016. - 146, [1] с. : табл. - Скор.: с. 4.
Подається інформація щодо економічної активності населення області та
основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у
2011 - 2015 рр.
Статистичний щорічник Житомирської області за 2015 рік / Держ.
служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Г. А.
Пашинської]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2016. - 475, [1] с. :
табл. - Скор.: с. 4. - Алф.-предм. покажч.: с. 460-469.
Вміщено дані про соціально-економічне та екологічне становище
Житомирської області у 2015 році порівняно з попередніми роками.

Сучасні
тенденції
розвитку
бухгалтерського
обліку
та
оподаткування", міжнародна науково-практична конференція (2016 ;
Житомир). Тези виступів міжнародної науково-практичної конференції
"Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування", 25
лист. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. Ф-т
обліку і фінансів ; [редкол.: В. В. Євдокимов та ін.]. - Житомир : Євенок О. О.,
2016. - 283, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці розд.
Розглянуто сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та
оподаткування. Серед інших тез представлені публікації науковців
Житомирської області.

Промисловість
Паливно-енергетичні ресурси Житомирської області у 2015 році : стат.
збірник / Держ. служба стат., Голов. упр. стат. у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М.
Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2016. - 47, [1] с. : табл.
Подаються дані, що характеризують результати діяльності підприємств і
організацій щодо виробництва, використання та залишків паливноенергетичних ресурсів в Житомирській області за 2013 - 2015 роки.

Суспільно-політичне життя
Крисюк О. О. Трудові та соціально-економічні права учасників АТО:
забезпечення та профспілковий захист : [запитання та відповіді] / Олександр
Крисюк, Вацлав Янчевський ; [авт. передм. Г. В. Осовий]. - Житомир : Рута,
2016. - 298, [2] с. : фот. кольор. - Дод.: с. 233-297.
У книзі розглянуто трудові та соціально-економічні права учасників АТО,
порядок отримання статусу учасника бойових дій особами, що брали участь в
АТО.
Ровесник державної незалежності : статті, роздуми, есе, фото / упоряд.,
фото Віктор Васильчук. - Коростень : Вечірній Коростень ; Житомир : Рута,
2016. - 175, [1] с. : фот. - Л-ра: с. 165-169.
В книзі розміщено окремі статті, есе, роздуми, фотоматеріали засновника і
головного редактора благодійної вільної газети "Вечірній Коростень" В.
Васильчука за 25 років її діяльності.

Наука і освіта в області
"Інформаційно-комп'ютерні технології - 2016", міжнародна науковотехнічна конференція (8 ; 2016 ; Житомир). Тези доповідей VIII Міжнародної
науково-технічної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології - 2016",
22-23 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог.
ун-т, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т", Житомир. держ.
ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДТУ, 2016. - 286, [2] с. : рис., табл. - Л-ра в
кінці ст.
Аналіз та результати досліджень сучасних проблем комп'ютерноінформаційних технологій, систем керування та автоматизації, радіотехніки і
телекомунікацій та цифрової обробки сигналів, використання інформаційнокомп'ютерних сигналів в освіті.
Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної
школи : монографія / [О. Є. Антонова та ін. ; за ред. О. А. Дубасенюк] ;
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 403,
[1] с. : рис., табл., фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Л-ра в кінці розд.
Вміщує творчі портрети, наукові та практичні здобутки провідних
науковців Житомирської науково-педагогічної школи.

Культура і мистецьке життя області
"Бібліотека - територія інтелектуальної комунікації: від витоків до
сьогодення", науково-практична конференція (2016 ; Житомир). Матеріали
науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю Житомирської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича "Бібліотека територія інтелектуальної комунікації: від витоків до сьогодення", 22 вересня
2016 року : [збірник] / [відп. за вип. В. М. Врублевський ; ред.-упоряд. В. А.
Пивоваров]. - Житомир : О. О. Євенок, 2016. - 190, [2] с. : рис., табл., фот. - Л-ра
в кінці ст.
У збірник увійшли статті учасників науково-практичної конференції,
присвяченої 150-річному ювілеєві Житомирської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О. Ольжича, що відбулася в Житомирі 22 вересня 2016
року.
Бібліотека як "третє місце" : інформ. бюлетень / за заг. ред.: О.
Остапчук, Н. Тарасенко. - Житомир : [б. в.], 2016. - 27 с. : фот. кольор.

У виданні представлено досвід, отриманий у межах проекту "Центр освіти
дорослих як платформа розвитку місцевої громади". Апробовано модель
ревіталізації бібліотеки в аспекті нових форм та методів роботи, залучення
нових категорій користувачів, утвердження соціальної місії культурних
установ. Команда проекту допомагає створити в бібліотеках Житомирської
області атмосферу відпочинку, дружнього спілкування, пізнання себе та інших.
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.
Каталог, який відображає патріотично-творчий процес створення
самобутніх національних робіт у рамках благодійного мистецького проекту
"Обереги українського постмодерну" (м. Житомир).
Травкін В. М. Боса-нова : п'єса для готово-виборного баяна : Борису
Мирончуку / Валерій Травкін ; [авт. передм. Ірина Копоть]. - Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2016. - 23, [1] с. : фот., муз. пр.
Валерій Травкін – старший викладач вищої категорії Житомирської
музичної школи №1, член Національної Всеукраїнської музичної спілки,
займається композиторською діяльністю.

Літературне життя. Місцеві письменники
Лещенко Ф. П. Окопна правда / Федір Лещенко ; [авт. передм. В. Ю.
Король ; упоряд.: В. М. Булавко, А. І. Пашковський ; худож. оформ. Л. Бондар].
- Житомир : Рута, 2014. - 238, [18] с. : фот.
Книга містить спогади про воєнні роки та біографію автора. Автор починає
з далеких років дитинства і юності, повоєнних років.
Лицар нескореного духу : спогади про Євгена Концевича / [редкол.:
Яків Зайко та ін. ; ред.-упоряд. Григорій Цимбалюк]. - 2-е вид., допов. Житомир : Євенок О. О., 2016. - 385, [3] с. : фот.
В книжці зібрано спогади сучасників про письменника-шістдесятника
Є. Концевича.
Шевчук В. О. На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і
вчених / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. - Київ :
Либідь, 2016. - 575, [1] с. : фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім. покажч.: с.
558-575.

Докладно описано літературне середовище в Україні 1960 - 1980-х років,
подано житейські історії про людей, які впливали на події в країні, її долю та
історію. В книзі багато документальних матеріалів про українське
шістдесятництво.

Художні твори письменників-земляків
Бєляков І. А. Життя стежина / Ігор Бєляков. - Житомир : Євенок О. О.,
2016. - 121, [3] с. : фот., іл.
Вірші-роздуми про тривожне сьогодення та оповідання-спогади із
минулого.
Васильчук В. Б. Дивовижні пригоди речей на старому горищі : дитячі
п'єси / Віктор Васильчук ; мал. Юлії Васильчук. - Коростень : Вечір. Коростень
; Житомир : Рута, 2016. - 39, [1] с. : кольор. іл., іл.
Невеликі за обсягом казки-п'єси відкривають багато цікавого, потрібного і
корисного для маленького читача.
Довбня Ю. В. Приписи долі : зб. філософ. поезії та лірики кохання / Юлія
Довбня. - Житомир : Волинь, 2016. - 183, [1] с. : іл.
У ліриці житомирської поетеси Юлії Довбні піднімаються найважливіші
філософські питання.
Зіновчук М. П. Воїни волі / Марія Зіновчук. - Житомир : Рута, 2016. - 58,
[2] с. : фот.
Борцям волі, правди, світла й добра присвячені щирі вірші про героїзм і
мужність, самовідданість українців у російсько-українській війні.
Клименко О. І. Supraphon : новели, повість / Олександр Клименко. Луцьк : Твердиня, 2006. - 135, [1] с.
До книги увійшли новели та повість, написані протягом 2003-2006 років.
Ілюзорні персонажі уособлюють в собі життя з його проблемами і реальністю.
Клименко О. І. Про дерева і левітацію / Олександр Клименко. - Брустури
: Дискурсус, 2017. - 59, [4] с. : іл.
Книжка "Про дерева і левітацію" Олександра Клименка – випадання з
повсякденності у метафізику, це розповідь про людське життя, яке проростає з
важкого коріння, щоб левітувати з повітряною легкістю в художній уяві митця.
Дерева, помножені в поетичних рядках О. Клименка на горизонти і води,
нагадують читачеві, що світ, який народжується у творчих візіях, може стати

найважливішим прижиттєвим надбанням – еквівалентом справжньої віри, надії,
любові.
Клименко О. І. Прихована фортеця : роман / Олександр Клименко ; [авт.
передм. В. Лис]. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 413, [3] с.
Цей роман – сміливе жанрове та стильове оновлення літературних
традицій. Людське життя розгортається на тлі сучасної української доби.
Вибудовуючи долі своїх героїв, автор ставить одвічні філософські питання, на
які людина шукає відповіді.
Коваль Л. П. Нашіптані вірші : [вірші для дітей] / Людмила Коваль ;
худож. В. Коваль. - Житомир : Полісся, 2016. - 23, [1] с. : кольор. іл.
В книзі зібрано вірші, які допоможуть дітям пізнати навколишній світ,
його красу, розвинути кругозір дітей.
Коваль Л. За що ти любиш Україну? : вірші для дітей мол. шк. віку /
Людмила Коваль ; [упоряд. Н. Буханевич ; іл. Тимошенко М. О.]. - Житомир :
Котвицький В. Б., 2016. - 19, [1] с. : кольор. іл.
Вірші, що виховують почуття любові та патріотизму до України, її народів,
звичаїв, обрядів.
Крикливець Л. С. Народжується ще один день : [новели, поезія, п'єси] /
Людмила Крикливець ; [ред. Л. С. Крикливець ; фото Л. Колесникової ; мал. Ю.
Супрунчука]. - Житомир : Рута, 2016. - 142, [2] с. : іл., фот.
Поетично-прозова збірка запрошує читача у багатогранне життя наших
сучасників. Автор намагається підмітити щось особливе у буденному житті
героїв й осмислити сум'яття їхніх думок і почуттів, особливо людей у білих
халатах.
Новак К. Мрійносони : [вірші] / Катя Новак. - Житомир : Рута, 2016. 142, [2] с.
Перша поетична збірка юної житомирської поетеси Катерини Новак
містить ліричні вірші про кохання, природу, любов до життя.
Навіки в пам'яті живих / [упоряд. Надія Ткачук]. - Житомир : Рута, 2016.
- 270, [2] с. : фот. кольор., портр.
Поліщук В. Проти чорних вітрів / Владилав Поліщук ; [худож. оформ.
Людмили Бондар]. - Житомир : Рута, 2016. - 107, [5] с. : фот. кольор. : фот.
Вірші про любов до України, свого українського роду, до неповторної
природи Поділля і Полісся.

Полюга М. Ю. Вечерняя прогулка с сыном : двоекнижие : рассказы /
Михаил Полюга. - Житомир : Полісся, 2016. - 382, [2] с.
В центрі уваги оповідань М. Полюги – людина сьогодення з її проблемами
і турботами, із вічним бажанням розгадати сенс життя.
Соболевська С. О. Пригоди равлика Павлика та його друзів : казка для
дітей дошкільного та мол. шк. віку / Світлана Соболевська. - Житомир :
Полісся, 2016. - 12, [1] с. : іл.
Казка орієнтує дітей в навколишньому середовищі і сприяє розвитку
сенсорних процесів, логічного мислення і мови, адже природа є джерелом
перших конкретних знань та радісних переживань, які запам'ятовуються на все
життя.
Цепкова Г. В. Пока любить дано : поэзия / Галина Цепкова. - Коростень :
Триада С, 2016. - 137, [3] с. : фот.
В новій поетичній збірці авторка, коростенська поетеса Галина Цепкова,
залишається вірною своїй поетичній тематиці, а саме: осмислення сучасного
життя з його проблемами та сподіваннями.
Чумак Ю. Дарунок цариці Древи / Юрій Чумак. - Київ : Арт Економі,
2016. - 315, [1] с. - Л-ра: с. 312-314.
У книзі йдеться про службове відрядження інспектора з екології у поліську
глибинку, його зустріч з незвичайною людиною – нащадком легендарних
древлян. Події відбуваються у наш час.
Шинкарук В. Ф. Якщо ми любимо : [в 3 кн.] : вибране / Володимир
Федорович Шинкарук ; Володимир Шинкарук. - Житомир : Поліccя. - 2014.
Кн. 3 : Драматичні твори, переклади. - 2-е вид. - 2016. - 379, [5] с.
Вперше представлені драматичні твори В. Шинкарука.
Штатська С. М. Слонопотам : вірші для дітей мол. шк. віку / Світлана
Штатська ; худож. оформ. Ольги Федорчук. - Вид. 2-ге. - Житомир : Полісся,
2016. - 43, [1] с. : кольор. іл.
Вірші для дітей молодшого шкільного віку.
Ярмолюк М. Я. Крізь рожевий туман : повісті / Микола Ярмолюк. Житомир : Полісся, 2016. - 390, [2] с.
До нової книги українського письменника-земляка М. Ярмолюка увійшли
три повісті. У них правдива розповідь про людей різних професій і уподобань,
різних доль. Автор піднімає важливі життєві питання моральності, людської
гідності, честі, кохання.

Наукові праці. Монографії. Підручники
Багатокритерійні математичні моделі ситуаційного управління та
самоорганізації у складних інформаційних системах : монографія / Ю. Г.
Даник [та ін.] ; М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П.
Корольова. - Житомир : Рута, 2016. - 228, [4] с. : рис., табл. - Скор.: с. 5-6. - Лра: с. 220-228.
Монографія присвячена розгляду багатокритерійних математичних
моделей ситуаційного управління та самоорганізації, що застосовуються для
аналізу та синтезу в складних інформаційних системах та обробки в них
отримуваних даних.
Гілесгайм Ю. Життя і творчість на початку ХХ століття.
Аугсбурзький період Бертольда Брехта = Leben und Dichten zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Bertold Brechts Augsburger Zeit / Юрген Гілесгайм ; [пер. з нім. М.
Ліпісівіцького] ; Наук.-дослід. ін-т "Драматургія". - Житомир : ЖДУ ім. І.
Франка, 2016. - 158, [2] с. - Л-ра: с. 149-158. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Книга знайомить українського читача з дитячими й юнацькими роками
видатного німецького поета, драматурга, режисера і теоретика театру
Бертольда Брехта. Саме ранній Аутсбурзький період до, під час і після Першої
світової війни є маловідомим, але й водночас визначальним для становлення
творчої особистості Брехта. Автор біографії – відомий німецький брехтознавець
Юрген Гілесгайм очолює Брехтівський науково-дослідний центр м. Аутсбург.
Брехт-центр науково-дослідного інституту "Драматургія" Житомирського
державного університету імені Івана Франка - с. 36.
Ковальчук В. А. Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи
в умовах варіативності освітньо-виховних систем : теорія, методика,
практика : монографія / Ковальчук Валентина Антонівна ; [наук. ред. О. А.
Дубасенюк] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 442, [2] с. : рис., табл. - Л-ра: с. 363-403. Дод.: с. 404-442.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади професійної
підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньовиховних систем. Розроблено та обгрунтовано концепцію освітньо-виховних
систем.
Кукуруза. Интенсивные технологии выращивания / авт.-сост.: Хургин
Ю. В. [та ін.]. - Житомир : Рута, 2016. - 479, [1] с. : рис., табл., фот., іл. - Лит.: с.
448-479.

У книзі висвітлюються особливості сучасних технологій вирощування
кукурудзи. Детально описана прогресивна технологія крапельного поливу з
фертигацією. Наведені приклади розрахунків норм внесення добрив, систем
розміщення крапельних ліній. Подано рекомендації з використання засобів
захисту рослин.
Кухарець
С.
М.
Підвищення
енергетичної
автономності
агроекосистем. Механіко-технологічні основи : монографія / С. М. Кухарець
; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 191, [1] с. : рис., табл. - Л-ра: с. 167-189.
У монографії обгрунтовано механіко-технологічні основи формалізації
структури агроекосистем на основі оптимізації взаємозв'язків між елементами
агроекосистеми у визначеному діапазоні умов. Приведені принципи
удосконалення обладнання для виробництва біоенергоресурсів шляхом
мінімізації його енергоємності при збереженні якісних показників
технологічних процесів.
Легенчук С. Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку :
історико-теоретичні аспекти : монографія / С. Ф. Легенчук ; М-во освіти і
науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2017. - 203,
[1] с. : табл., рис. - Скор.: с. 5. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Монографію присвячено аналізу проблеми методологічної варіантності в
бухгалтерському обліку з урахуванням особливостей історичного розвитку
національної системи бухгалтерського обліку та сучасних світових тенденцій
розвитку систем облікового регулювання. Розроблено теоретичні засади
концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку та здійснення
бухгалтерського вибору.
Мельничук А. О. Історія розвитку та становлення медичної галузі в
Україні з часів Київської Русі до кінця XIX століття / Анатолій Мельничук ;
[авт. передм. Махорін Г. Л.]. - Житомир : Рута, 2015. - 139, [1] с. - Л-ра: с. 135137.
В книзі викладено історичний шлях становлення і розвитку вітчизняної
медицини. Автор книги, уродженець с. Бейзимівка Чуднівського району
Житомирської області, заслужений лікар України.
Методи та засоби обробки і передачі інформації в системах і мережах
передачі даних : навч. посібник / Т. М. Локтікова [та ін.] ; М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 160, [2] с. :
рис., табл. - Л-ра: с. 133-134. - Скор.: с. 135-136. - Дод.: с. 137-160.
Розглянуто питання побудови та функціонування сучасних інформаційноуправляючих телемеханічних комплексів (далі - ІУТК) та їхніх основних

складових частин, елементної бази та програмного забезпечення ІУТК,
інтерфейсів і протоколів передачі даних, що використовуються у даній галузі,
конструктивного оформлення пристроїв ІУТК. Наведено приклади реалізації
основних функціональних модулів ІУТК.
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. - 2009. - ISSN 1994-1749
Вип. 2/3 (35) / [редкол.: В. В. Євдокимов (голов. ред.) та ін.]. - 2016. - 532, [2] с.
: рис., табл. - Л-ра в кінці ст.
У збірнику представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних
вчених у галузі бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.
Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб. наук. праць / М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [відп. ред. Г. М.
Виговський]. - Житомир : ЖДТУ. - 2005. - ISSN 1817-2997
Вип. 15 / [редкол.: Мельничук П. П. (голов. ред.) та ін.]. - 2015. - 218 с. : рис.,
табл. - Л-ра в кінці ст.
Статті провідних науковців України (в т.ч. Житомирського державного
технологічного університету) та зарубіжжя з питань стану, перспектив та
концепцій розвитку процесів механічної обробки.
Розвиток системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю:
інтегрований ракурс проблем : кол. монографія / Вінниц. фінансово-економ.
ун-т, Житомир. наук. бух. шк. ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир : Рута, 2017. 388, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
У монографії розглянуто проблеми теорії, методології та практики обліку,
аналізу і контролю. Досліджено сутність інтегрованого обліку, бюджетування,
аналізу і контролю розрахункових операцій на підприємствах Білорусі і
Молдови.
Стойко О. Я. Банківські операції : практ. посібник / О. Я. Стойко ; М-во
освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ,
2016. - 127, [1] с. : табл. - Л-ра в кінці ст.
У посібнику висвітлено порядок проведення операцій із залучення коштів
юридичних і фізичних осіб, умови оформлення, видачі та погашення кредиту;
економічний аналіз і регулювання діяльності комерційного банку.
"Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі",
міжнародна науково-практична конференція (4 ; 2016 ; Житомир). Збірник
наукових статей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної
конференції "Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі",

19 травня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекологічний
ун-т. Ф-т екології і права. Каф. правознав. ; [оргкомітет: О. В. Скидан (голова)
та ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 395, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику розглядаються сучасні тенденції розбудови правової держави в
Україні та світі.
Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого
навчання : монографія / [О. Є. Антонова та ін. ; за ред. О. А. Дубасенюк] ;
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Акад. міжнар. співроб. з креативн.
педагогіки "Полісся". - Житомир : Рута, 2016. - 399, [1] с. : рис., фот., табл. - Лра в кінці ст. - Ім. покажч.: с. 397-399.
Представлено теоретичні і практичні здобутки провідних науковців
України: методологічні засади педагогічної майстерності на основі
концептуальних ідей академіка І. А. Зязюна, проблеми освіти дорослих в
умовах ціложиттєвого навчання, практико-орієнтовані підходи до професійної
майстерності фахівців.
Ткачук Г. Ю. Формування бізнес-моделі підприємства : навч. посібник
/ Ткачук Г. Ю., Кушніренко О. М. ; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2016. - 221, [1] с. : рис., табл. - Л-ра: с.
217-221.
У навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання,
пов'язані з дослідженням організаційно-економічного формування бізнесмоделі на сучасних підприємствах з метою більш ефективного управління
ними.
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