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Анотований каталог «Книга Житомирщини, 2016» інформує про книги 

місцевих видавництв та поліграфічних підприємств, що надруковані 2016 

року та надійшли до фондів Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Ольжича, а також книги за 2015 рік, що надійшли із 

запізненням і не увійшли до каталогу «Книга Житомирщини, 2015». 

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 в цілому 
 

1. Житомирщина у цифрах у 2015 році : стат. зб. / Держ. 

служба статистики України, Голов. упр. статистики у 

Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської]. - Житомир : 

Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2016. - 147, [1] с. : 

табл. 

Статистичні показники соціально-економічного 

становища Житомирської області за 2015 рік у порівнянні з 

попередніми роками. 

 

Житомир 

  

2. 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. 

 

 

3. Житомир - 2015 : стат. зб. / Держ. служба статистики 

України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред. 

Г. А. Пашинської]. - Житомир : Голов. упр. статистики у 

Житомир. обл., 2016. - 119, [1] с. : табл. 

У збірнику вміщено дані про соціально-економічне 

становище міста Житомира у 2015 році у порівнянні з 

попередніми роками. До всіх розділів надано 

методологічні пояснення. 

  

 

4. 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.  

Просліджується 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. 



5. Никулин В. Ф. Как это было (невыдуманные 

истории) = Як це було (невигадані історіі) / Владимир 

Никулин ; [сост., ред., ил. Г. П. Мокрицккого 

; авт. предисл. В. Е. Острожинский] ; Житомир. обл. 

орг. Нац. Союза архит. Украины, Житомир. обл. орг. 

Нац. Союза краеведов Украины, Житомир. обл. орг. 

Укр. о-ва 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 

своє місто ; кн. 12). 

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. 

 

Історія краю 

 

 
6. Балтін В. І. Історія села Липки Попільнянського 

району Житомирської області / Віктор Балтін. - 2-ге 

вид. з допов. - Львів : [б. в.], 2016. - 266 с. : іл., фот. 

Ця книжка – спроба зробити огляд історії 

розвитку села Липки упродовж майже 500 років від 

його заснування. 

7. Баранівський В. Ф. Родовід Баранівського 

Василя Федоровича та його близьких родичів, 

підготовлений ним та завершений 28 березня 2016 

року / Василь Баранівський ; [уклад. В. Ф. 

Баранівський ; ред. О. В. Баранівська]. - К. : МП Леся, 

2016. - 219, [1] с. : табл., фот. кольор.  

У книзі на фоні історичного становлення та 

розвитку древлянської, руської, поліської людності 

висвітлюється загальна історія одного з древніх 

українських родів – Баранівських (Барановських), 

корені якого та історія окреслені означеними вище 

демографічними та культурними ореолами. 
 



 

8. Волинець М. І. Я бачив пекло на землі: спогади. - 

Житомир : Рута, 2008 -   . 

Т. 11 : На перехресті тисячоліть. - 2016. - 263, [5] 

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. 11-та 

книга спогадів під загальною назвою "Я бачив пекло на 

землі" є завершальною, вона охоплює період 

українського ренесансу 2004 і наступних років. 

Представлено сторінки історії Житомирщини цього 

періоду та розділ "Про партизанів Другої світової" на 

теренах Житомирщини. 

9. Горобчук А. П. Бердичів. Історія міста від 

заснування до сьогодення : історико-краєзнав. нарис : 

фотоподорож з минулого у сучасність / Анатолій 

Горобчук. - 2-ге вид., уточнене та розшир. - Житомир : 

Рута, 2016. - 316, [4] с. : іл., фот. кольор. 

В історико-краєзнавчому нарисі, що базується на 

численних архівних і літературних джерелах, подається 

історія міста Бердичева від часів його заснування до 

сьогодення.  

  

10. Історія села Станишівка. Від давнини - до 

сьогодення : історико-краєзнав. нарис / упоряд. М. В. 

Матвійчук. - Житомир : Полісся, 2016. - 311, [1] с. : іл., 

фот. 

Історія невеликого приміського села Станишівка з 

багатим минулим і насиченим сьогоденням, якому 

виповнилось 400 років. 

11. Краєзнавчий календар пам'ятних дат на... / 

Житомир. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, 

Асоц. інтелігенції Житомир. обл., Центр історико-демогр. 

дослідж. і біографістики ЖНАЕУ. - Житомир : Євенок О. 

О., 2016 - 

…на 2016. - 2016. - 54, [2] с. : фот. кольор. 

У краєзнавчому календарі подано пам’ятні дати, 

пов’язані з іменами видатних і знаних науковців, митців, 

письменників Житомирщини та України. 
 



 

12. Криворучко І. Г. Ходорків. Історія села / Криворучко 

Ігор. - Житомир : О. О. Євенок, 2016. - 130, [2] с. : фот., 

мапи. 

Історичний нарис про містечко Ходорків, що охоплює 

період з 15 по 20 століття та висвітлює найбільш значимі 

події. 

13. Махорін Г. Л. Герої-рятівники - люди високого 

гуманізму / Геннадій Махорін ; Житомир. нац. агроекол. 

ун-т, Житомир. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, 

Асоц. інтелігенції житомир. обл. - Житомир : Рута, 2016. - 

62, [2] с. : іл. 

У книзі на основі архівно-документальних свідчень та 

спогадів очевидців розповідається про приклади високого 

гуманізму, який виявляли люди у трагічні і драматичні 

періоди історії України, в тому числі Житомирської 

області. 

 

 

14. Лукашенко В. В. Коростенщина моя... : історико-

геогр. нарис / В. В. Лукашенко, Л. В. Лукашенко ; 

[упорядкув.: В. В. Лукашенко, Л. В. Лукашенко ; фот. 

Л. П. Беха та ін.] ; Коростен. райдержадмін., Коростен. 

райрада. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Коростень : 

Тріада С, 2008. - 204 с. : іл., мапи, табл., фот. кольор. 

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. 

15. Люшненко Д. Д. Великий Луг на Поліссі 

Житомирщини : історія / Дмитро Люшненко. - 2-ге вид., 

випр. і допов. - Житомир : Полісся, 2016. - 651, [1] с. : іл., 

табл., плани, фот. - (Серія "Історія малих сіл України"). - 

Видання доступне також в електронній формі. 

У книзі йдеться про 220-річний шлях с. Великий Луг 

Пулинського району Житомирської області. 

Прослідковуються історичні, соціально-економічні, 

духовно-культурні події, які пережило село. 
 



 

16. Мартынюк М. Листая время... (Истории родного 

города) / Милада Мартынюк. - Бердичев : Мельник М. В., 

2016. - 42, [2] с. : ил. 

Представлений збірник оповідань – це чергова спроба 

автора розповісти оточуючим про свою любов до рідного 

міста Бердичева, де вона народилася, живе і працює 

сьогодні. В основу кожної розповіді взяті справжні події з 

цілком реальними героями, які жили і творили в місті. 

17. Махорін Г. Л. Немиринці – мальовниче село в 

Україні : історико-краєзнавче дослідж. / Геннадій 

Махорін, Валентин Горілецький ; [упорядкув. Махорін Г. 

Л.]. - Житомир : [б. в.], 2016. - 86, [2] с. : іл., табл., фот. 

Книга присвячена історії села Немиринці 

Ружинського району Житомирської області, його 

славетним уродженцям. 

 

 

18. Махорін Г. Л. Станишівка століття тому : 

історико-демогр. опис сіл Станишівка, Слобода-Селець 

і Бистри станом на початок ХХ ст. / Геннадій Махорін, 

Микола Стаднік ; Житомир. обл. об-ня Всеукр. т-ва 

"Просвіта" ім. Т. Шевченка. - Житомир : О. О. Євенок, 

2016. - 51, [1] с. : 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. 

19. Святненко В. Г. Старожитності Здвижень-краю : 

[монографія] / В. Г. Святненко ; [авт. передм. М. В. 

Луків]. - К. : ПАТ ВІПОЛ, 2016. - 450, [2] с. : іл.  

У монографії вперше в краєзнавчій науці здійснено 

систематизований і комплексний аналіз старожитностей 

окремої історико-етнографічної області сучасної України 

– Приполісся, яку автор називає Здвижень-краєм. 

Висвітлено процес формування та розвиток краю від 

часів зародження людської цивілізації до початку 20 

століття. Значну увагу приділено давньоруському періоду 

історії Брусилівщини. 

 



 

20. 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-ге вид. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2016. - 591, [1] с. 

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 

війскових 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. 

21. Тиліщак В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання : [наук.-

попул. нариси] / Володимир Тиліщак ; [оформ. С. 

Горбаненка]. - Київ : Смолоскип, 2016. - 203, [5] с. : 

фот., мапи. 

1930 року, напередодні Голодомору, Україною 

прокотилася масштабна хвиля селянських мирних 

протестних виступів та збройних повстань проти 

сталінської політики розкуркулення і насильницької 

колективізації. Книга ознайомлює з перебігом та 

особливостями певних повстань і заворушень у різних 

регіонах України та вперше відкриває сучасним читачам 

імена їхніх учасників. Любарське повстання - С. 51-60. 

 

 

22. Ульянченко В. А. 70 лет дорогою чести и 
славы : посвящается 70-летию со дня основания 

18-й ОВЭ / [В. А. Ульянченко, М. И. Романюк]. - 

Житомир : [б. и.], 2016. - 87, [1] с. : ил., фот., фот. 

Видання присвячене 70-річчю заснування 18-ї 

окремої вертолітної ескадрильї (ОВЕ), що 

дислокувалася в Житомирі. До книги включені 

архівні матеріали, спогади ветеранів, 

розповідається про їх подвиги в роки радянсько-

німецької війни. 



23. "Чуднів і край в контексті історії малих і середніх 

міст Волині", науково-краєзнавча конференція (2016 ; 

Чуднів). 
Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

"Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст 

Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної 

згадки про місто Чуднів (1416) та 25-й річниці з дня 

проголошення незалежності України (24.08.1991), 7-8 

вересня 2016 р. : наук. зб. "Велика Волинь". Вип. 53 / Нац. 

спілка краєзнавців України, Упр. культури Житомир. 

облдержадмін., Житомир. обл. орг. НСКУ, Чуднів. район. 

держ. адмін. ; [упоряд., відп. за вип. П. С. Скавронський ; 

ред. рада.: Ю. Г. Градовський та ін.]. - Бердичів : Мельник 

М. В., 2016. - 342 с. : табл. 

У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення 

учасників науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 

600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто 

Чуднів та 25-й річниці з дня проголошення незалежності 

України. 

 

Історія релігії 

 

24. Miller Donald N. Conversations with God : in the 

midst of a storm / Donald N. Miller. - [S. l.] : [s. n.], 2016 -   

. 

Bk. 1. - 2016. - 91 p. : ill. 

Ця книга про людей, що потрапили у бурхливий 

шторм і почули голос Бога, який промовив: "Ви живете 

в бурхливий час". Автор книги – емігрант четвертого 

покоління, пастор, предкі якого – вихідці з cела 

Мартинівка Червоноармійського району Житомирської 

області. 

Сільське господарство 

25. Альтернаріоз картоплі : монографія / Положенець В. 

М. [та ін.] ; за ред. Положенця В. М. - Житомир : Рута, 

2016. - 136, [2] с. : рис., табл. 

У монографії висвітлено поширення та шкідливість 

альтернаріозу, методи його виявлення, біологічні 

особливості й спеціалізацію збудників роду Alternaria, 

прогнозування і заходи щодо обмеження їх розвитку. 

Вперше розроблено математичні моделі прогнозування 

сезонної появи та розвитку альтернаріозу. Подаються 

відомості досліджень в Україні, в т. ч. в Житомирській 

області. 

 



 

26. Андреєва О. Ю. Генетика та лісова селекція : навч. 

посібник / О. Ю. Андреєва, А. І. Гузій, Р. А. Карчевський. 

- Житомир : Рута, 2016. - 191, [1] с. : рис., табл. 

Навчальний посібник розроблений відповідно до 

навчальної програми на допомогу студентам для 

поглиблення знань з генетики та лісової селекції, що дає 

можливість вирішити важливі для лісогосподарської 

галузі проблеми: підвищення продуктивності та стійкості 

лісів, зокрема в жорстоких природно-кліматичних 

умовах, отримання більшого обсягу деревини і 

покращання її якості тощо. 

27. Практикум з лісового ґрунтознавства : [навч. 

посібник] / М-во освіти і науки України, Житомир. нац. 

агроекол. ун-т ; за ред. С. І. Веремеєнка ; [уклад.: С. І. 

Веремеєнко, Л. Л. Довбиш, М. М. Кравчук]. - Житомир : 

Вид-во ЖНАЕУ, 2016. - 167, [1] с. : рис., табл. 

У навчальному посібнику наведено характеристику 

найбільш поширених мінералів та гірських порід. Також 

викладено рекомендації щодо закладки грунтових розрізів, 

відбору зразків грунтів та підготовки їх до аналізу.  

Народне господарство 

 

28. Мокрицький Г. П. Житомир - енергія добра / 

[Георгій Мокрицький, Людмила Камерон ; ред. Л. С. 

Камерон]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2016. - 114, [3] с. : іл., 

фот. 

Подається ілюстрована історія розвитку енергетики на 

Житомирщині від минулого до сучасності. 

 29. Малий та середній бізнес Житомирщини = Small and 

medium of businesses zhytomyr region / [Житомир. 

облдержадмін, Житомир. облрада, Голов. упр. економіки 

Житомир. облдержадмін.]. - Житомир : [б. в., 2016?]. - 264, 

[1] с. : фот. кольор., табл. 

В каталозі висвітлені матеріали про розвиток малого і 

середнього підприємництва у розрізі районів та міст, 

наведені основні статистичні показники їх діяльності. 

 



  

30. Коростень - сучасне європейське місто: крок за 

кроком до мети / Коростен. міськрада, Виконком. - 

Коростень : Тріада С, [2016?]. - 65, [3] с. : табл. 

Спеціальне ілюстроване видання, де представлено 

промисловість, освіту, медицину, культуру, бізнес-

інфраструктуру Коростеня. Наведені основні 

ститистичні показники. 

 31. Коростенщина - экономический портрет региона = 

Korosten region's: economic profile. - Коростень : Триада С, 

[2016?]. - 19, [1] с. : граф., ил., карты, фот. цв. 

Спеціальне ілюстроване видання, в якому 

представлено економічний портрет Коростенського 

району, природні ресурси, промисловість, соціально-

демографічний опис регіону, бізнес-інфрастуктуру тощо. 

 

Наука та науковці краю 

 

32. 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. 

Монографія присвячена розгляду багатокритерійних 

математичних моделей ситуаційного управління та 

самоорганізації, що застосувуються для аналізу та 

синтезу в складних інформаційних системах та обробки 

в них отримуваних даних. 

33. Бродський Ю. Б. Моделювання економічної 

динаміки : підручник / Бродський Ю. Б., Молодецька К. В. 

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

т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 131, [1] с. : рис., табл. 

У підручнику викладено курс моделювання 

економічної динаміки. Представлено системні аспекти 

моделювання соціально-економічних систем, теоретичні 

засади моделювання систем, особливості математичного 

апарату моделювання економічної динаміки.  



 

34. 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.: В. В. 

Євдокимов (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 -   . 

Вип. 2 (76). - 2016. - 157, [1] с. : рис., табл. 

Статті науковців вищих навчальних закладів України та 

міста 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. 

35. Вісник Житомирського державного технологічного 
університету. Серія: Економічні науки = Journal Zhetomyr 

State Technological University : наук. журн. / М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: В. В. 

Євдокимов (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 -   . 

Вип. 3 (77). - 2016. - 171, [1] с. : рис., табл. 

Статті науковців України, в тому числі Житомира, за 

темами: бухгалтерський облік, контроль і аналіз, економіка, 

організація і управління підприємством, світове господарство і 

міжнародні економічні відносини, фінанси і статистика. 
 

 

36. Вісник Житомирського державного технологічного 
університету. Серія: Економічні науки = Journal Zhetomyr 

State Technological University: наук. журн. / М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: В. В. 

Євдокимов (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 -   . 

Вип. 4 (78). - 2016. - 274, [2] с. : рис., табл. 

Статті науковців України, в тому числі Житомира, за 

темами: бухгалтерський облік, контроль і аналіз, економіка, 

організація і управління підприємством, фінанси і статистика. 

37. Вісник Житомирського державного технологічного 
університету. Серія: Технічні науки = Journal Zhytomyr state 

technological university : наук. журн. / М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов 

В. В. (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 -   . 

Вип. 1 (76). - 2016. - 189, [1] с. : рис., табл. 

Статті науковців України, в тому числі Житомира, за 

темами: прикладна механіка, галузеве машинобудування, 

телекомунікації та радіотехніка, інженерія програмного 

забезпечення, автомобільний транстпорт, гірництво. 
 



 

38. Вісник Житомирського державного технологічного 

університету. Серія: Технічні науки = Journal Zhytomyr 

state technological university : наук. журн. / М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: 

Євдокимов В. В. ( голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 

1994 -   . 

Вип. 2 (77). - 2016. - 312, [2] с. : табл., рис. 

Статті науковців вищих навчальних закладів України 

та м. Житомира, в т. ч. Житомирського технологічного 

університету, з питань автомобільного транспорту. 

39. Вісник Житомирського державного 
технологічного університету. Серія: Технічні науки = 

Journal Zhytomyr state technological university : наук. 

журн. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. 

технол. ун-т ; редкол.: Москвін П. П. (голов. ред.) [та 

ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 -   . 

Вип. 3 (78). - 2016. - 218, [2] с. : рис., табл. 

Статті науковців України, в тому числі Житомира, 

за темами: прикладна механіка, галузеве 

машинобудування, телекомунікації та радіотехніка, 

інженерія програмного забезпечення, автомобільний 

транспорт, гірництво. 

 

 

40. Всеукраїнська науково-практична on-line 

конференція аспірантів, молодих учених та студентів, 

присвяченої Дню науки (2016 ; Житомир). 
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line 

конференції аспірантів, молодих учених та студентів, 

присвяченої Дню науки, 10-12 травня 2016 року / М-во 

освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, 

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

"Київ. політехн. ін-т" ; оргкомітет: Євдокимов В. В. 

(голова) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2016. 

Т. 1. - 192, [2] с. : рис., табл. 

Дослідження науковців вищих навчальних закладів 

України, в т. ч. Житомирського державного 

технологічного університету, з питань машинознавства; 

автомобілів та автомобільного господарства; 

приладобудування; інформатики і програмного 

забезпечення систем; радіотехніки, радіоелектронних 

апаратів; розробки родовищ корисних копалин; 

промислової екології. Серед розглянутих тем є статті, 

присвячені Житомирській області. 



41. Всеукраїнська науково-практична on-line 

конференція аспірантів, молодих учених та студентів, 

присвячена Дню науки (2016 ; Житомир). 
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line 

конференції аспірантів, молодих учених та студентів, 

присвяченої Дню науки , 10-12 травня 2016 року / М-во 

освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, 

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

"Київ. політехн. ін-т" ; оргкомітет: Євдокимов В. В. 

(голова) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2016. 

Т. 2. - 423, [1] с. : рис., табл. 

Дослідження науковців вищих навчальних закладів 

України та Житомира, в. т. ч. Житомирського державного 

технологічного університету, з питань бухгалтерського 

обліку та аудиту, фінансів і кредиту, менеджменту та 

маркетингу господарюючих систем, ринку праці та 

зайнятості населення, історії України, філософії, 

психології, педагогіки, філологічних наук. 

 

 

42. Войцицький А. П. Технічні засоби обліку витрат 

енергоносіїв : навч. посібник / А. П. Войцицький, М. А. 

Войцицький ; М-во освіти і науки України, Житомир. 

нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 159, [1] 

с. : рис., табл. 

Викладено інформацію про нормативну базу, 

рекомендації до обліку і споживання енергоресурсів та 

технічні засоби обліку енергоносіїв. 

43. "Інформаційно-комп’ютерні технології - 2016", 

міжнародна науково-технічна 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. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т 

України "Київ. Політехн. ін-т", Житомир. держ. ун-т ім. 

І. Франка. - Житомир : ЖДТУ, 2016. - 286, [2] с. : рис., 

табл. 

Аналіз та результати досліджень сучасних проблем 

комп’ютерно-інформаційних технологій, систем 

керування та автоматизації, радіотехніки і 

телекомунікацій та цифрової обробки сигналів, 

використання інформаційно-комп’ютерних сигналів в 

освіті. 

 



 

44. Іськов С. С. Проектування каменеобробних 

підприємств : навч. посібник / С. С. Іськов, В. В. 

Коробійчук, Р. В. Соболевський ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : 

ЖДТУ, 2016 - . 

Ч. 1. - 2016. - 227, [1] с. : рис., табл. 

Викладено основні відомості про порядок 

проектування та склад проектної документації 

каменеобробних підприємств; охарактеризовано їх 

структуру, основні технологічні схеми виготовлення 

продукції. Наведено процеси розпилювання, фактурної 

обробки, а також вимоги до якості виробів з природного 

каменю. 

45. 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. 

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. 

 

 

46. Осадча Т. С. Методологія бухгалтерського обліку та 

аналізу ренти : монографія / Т. С. Осадча ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : 

Рута, 2016. - 291, [1] с. : рис., табл. 

Монографію присвячено розробці теорії та методології 

бухгалтерського обліку й аналізу ренти з метою 

інформаційного забезпечення управління доходами 

суб’єктів господарювання на мікро- та макроекономічних 

рівнях з урахуванням положень сталого розвитку. 

47. Проблеми теорії та методології бухгалтерського 
обліку, контролю і аналізу : міжнарод. зб. наук. праць / М-

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

редкол.: Олійник О. В. [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2009 -  . 

- (Серія "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз"). 

Вип. 2/3 (35). - 2016. - 532, [2] с. : рис., табл. 

У збірнику представлено матеріали досліджень 

українських та зарубіжних вчених у галузі бухгалтерського 

обліку, контролю і аналізу.  



 

48. Прус А. В. Задачі з параметрами в шкільному 

курсі математики : [навч.-метод. посібник] / А. В. Прус, 

В. О. Швець. - К. ; Житомир : Рута, 2016. - 467, [1] с. : 

рис., табл. 

Викладено методику роз’язування завдань з 

параметрами. 

49. Равська Н. С. Металорізальні інструменти : 

підручник / Н. С. Равська, П. П. Мельничук, Р. П. Родін ; М-

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

Житомир : ЖДТУ, 2016. - 611, [1] с. : рис. 

В підручнику описані методи розрахунку та 

конструювання металорізальних інструментів. Суттєве 

місце відводиться аналізу загальних принципів 

конструювання різальних інструментів, викладено 

рекомендації щодо вибору матеріалів, що застосовуються 

при виготовленні різальних інструментів, а також 

розглянуто абразивні інструменти, які знаходять значне 

застосування у машинобудуванні. 

 

 

50. 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. 

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. 

51. 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. 

У навчальному посібнику комплексно розкрито 

актуальні питання, пов’язані з дослідженням організаційно-

економічного формування бізнес-моделі на сучасних 

підприємствах з метою більш ефективного управління ними.  

 

52. Фінансова політика в аграрному секторі економіки: 
стан та перспективи : монографія / І. В. Абрамова [та ін.] ; 

наук. ред. Д. І. Дема ; М-во освіти і науки України, Житомир. 

нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 361, [3] с. : 

табл., рис. 

В монографії досліджуються проблеми фінансової 

політики щодо підприємств аграрного сектору економіки. 



53. Цал-Цалко Ю. С. Облік, статистика, аналіз та аудит 

в системі контролювання фінансових результатів 
підприємства : монографія / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. 

Мороз, Т. Ю. Мельник ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. нац. Агроекол. ун-т. - Житомир : Рута, 2016. - 

291, [1] с. : рис., табл. 

Монографія присвячена вирішенню проблем 

інформаційного забезпечення контролювання фінансових 

результатів з урахуванням сучасних потреб системи 

управління та економічного стану підприємств. 
 

Суспільні та гуманітарні науки 

 

54. 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 : ЖДУ ім. І. 

Франка, 2001 -   . 

Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 41 / [редкол.: 

Моляко В. О. та ін.]. - 2016. - 488, [2] с. : табл. 

Статті науковців, в яких висвітлюються теоретико-

методологічні та прикладні проблеми екологічної 

психології. Психологічні проблеми захисту та збереження 

довкілля. 

 55. Вознюк А. В. Как возможен синтез знаний : 

монографія / Вознюк А. В. - Житомир : Изд-во ЖГУ им. 

И. Франко, 2016. - 141, [1] с. : рис. 

Викладена теорія синтезу знань, що включає 

декілька фундаметальних аспектів: парадигму тріадності, 

універсальну парадигму розвитку, універсальну модель 

буття, теорію критичних станів. 

 

 

56. Вознюк А. В. Основные аспекты теории успеха : 

монография : [гл. из кн. "Как возможен синтез знаний"] / 

Вознюк А. В. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2016. - 271, [1] с. 

В монографії на основі міждисциплінарного підходу, 

реалізованих в руслі системного аналізу і універсальної 

теоретико-методологічної схеми, концептуалізується 

успіхологія – система знань і практик досягнення успіху і 

гармонізації особистості. 



57. 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. 

Книга знайомить українського читача з дитячими 

та 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 мало відомим, 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. 

 

 

58. Житомирські літературознавчі студіі / М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. 

укр. літературознавства та компаративістики ; [редкол.: 

Білоус П. В. (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2012 -   . 

Вип. 8. - 2015. - 103, [1] с. 

У восьмому випуску вміщено наукові статті 

викладачів та аспірантів ННІ філософії та журналістики 

ЖДУ ім. Івана Франка. Студії охоплюють широке коло 

актуальних проблем історії української літератури. 

59. Ревнівцев Б. О. Алгоритм успіху - ключ до 

управління власним життям / Борис Ревнівцев. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2016. - 193, [3] с. : рис., фот. 

Автор книги, заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України, знайомить читача з 

унікальним методом досягнення життєвого успіху під 

назвою "Алгоритм успіху". Дієвість цього методу 

перевірена часом в різних галузях суспільного життя і є 

інноваційною технологією, що дозволяє кожному, хто її 

застосовує, керувати собою і своїм життям, у повній 

мірі реалізовуючи своє життєве призначення.  



 

60. Павлюк М. М. Психологія мотивації : навч.-

метод. посібник / Марія Михайлівна Павлюк. - 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 265, [2] с. : рис., 

табл. 

Навчальний посібник присвячено питанням теорії і 

методології вивчення мотивації і мотивів людини. 

Посібник побудовано за принципом компетентнісного 

навчання, слугуватиме науково-методичним 

інструментарієм для викладачів та студентів. 

61. "Сучасні тенденції розбудови правової держави в 

Україні та світі", міжнародна наук.-практ. 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. 

Агроекол. ун-т, Ф-т екології і права, Каф. правознавства ; 

[оргкомітет: О. В. Скидан (голова) та ін.]. - Житомир : 

ЖНАЕУ, 2016. - 395, [1] с. : табл., рис. 

У збірнику розглядаються сучасні тенденції 

розбудови правової держави в Україні та світі. 

 

 

62. Тофтул М. Г. Енциклопедичний словник з історії 

та теорії моралі : [словник] / Тофтул М. Г. - [вид. 2-ге., 

допов.]. - Житомир : Євенок О. О., 2016. - 669, [15] с. : 

фот. 

Енциклопедичний словник містить понад 800 (825 

статей), в яких розкривається зміст основних понять 

теорії та історії моралі; вклад відомих теоретиків моралі в 

розвиток етики, зокрема й українських, наводяться 

приклади влучних афоризмів, що стосуються відповідних 

проблем. 

63. Ходаківський Є. І. Провидіння (гештальтні 

технології) : підруч. "Психологія управління" / Ходаківський 

Є. І., Вольська В. В., Мосієнко О. В. - Житомир : Рута, 2016. 

- 245, [1] с. : рис. 

Підручник до курсу лекцій "Психологія управління". 

Рекомендовано для студентів та магістрів всіх 

спеціальностей, аспірантів, викладачів тощо. 

 



Охорона здоров’я 

 

64. 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. 

В книзі викладено історичний шлях становлення і 

розвитку вітчизняной медицини. Автор книги, уродженець 

с. Бейзимівка Чуднівського району Житомирської області, 

заслужений лікар України. 

65. Современная энциклопедия народной и 
нетрадиционной медицины : в 2 ч. / А. И. Пашковский [и 

др.] ; под ред. Т. П. Гарник, В. А. Туманова. - Житомир : 

Рута, 2016 -   . 

Ч. 1 : Целебные растения: методы и способы лечения. - 

759, [1] с. : ил. 

Особливості лікарських трав і злаків, овочів та 

картоплі, фруктів і ягід, дерев і кущів. Заготівля і 

зберігання, способи виготовлення препаратів на рослинній 

основі. Представлені рецепти лікування різних хвороб, 

накопичені багатовіковим досвідом народної медицини. 

 

Освіта. Вищі учбові заклади 

 

66. 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. 

Книга вміщує творчі портрети, наукові та практичні 

здобутки провідних науковців Житомирської науково-

педагогічної школи. 

67. Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічна освіта: 

методологія, теорія, практика : монографія / О. А. 

Дубасенюк. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016 -   . 

Т. 2. - 375, [1] с. : табл., портр. 

У монографії проаналізовано загальні тенденції 

розвитку системи вищої освіти в Україні, розглянуто основні 

положення теорії вдосконалення професійної виховної 

діяльності, розкрито зміст, основні напрями професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів. 
 



 

68. 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. 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні 

засади професійної підготовки майбутніх учителів до 

роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. 

Розроблено та обгрунтовано концепцію освітньо-

виховних систем. 

69. Музика О. Л. Розвиток здібностей молодших 

школярів засобами усної народної творчості : [навч. 

посібник] / Олександр Музика, Наталія Никончук. - 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 199, [1] с. : рис., 

табл., фот. 

У навчальному посібнику представлені результати 

психологічних досліджень впливу усної народної 

творчості на розвиток здібностей молодших школярів. 
 

 

70. 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. 

У виданні описано складні перипетії на життєвому 

шляху Є. М. Кудрицького, видатного вченого-

мовознавця, уродженця Житомирщини. 

71. Рибалка В. В. Словник із психології та педагогіки 

обдарованості і таланту особистості : термінол. 

словник / Валентин Рибалка. - Житомир : Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2016. - 423, [1] с. 

У словнику розкривається зміст більше 200 

основних категорій і понять психології та педагогіки, 

обдарованості і таланту особистості. Презентовано ряд 

психолого-педагогічних концепцій обдарованості та 

інших референтних до проблеми понять, в контексті 

яких означена проблема набуває своєї смислової 

цілісності, комплексності, системності. 
 



 

72. 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. міжнарод. 

співробітництва з креатив. педагогіки "Полісся". - 

Житомир : Рута, 2016. - 399, [1] с. : рис., фот., табл. 

Представлено теоретичні і практичні здобутки 

провідних науковців України: теоретико-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. 

Спорт 

73. Ахметов Р. Ф. Основи біомеханіки фізичних вправ 

: навч. посібник / Р. Ф. Ахметов ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 184 с. : мал., табл. 

У посібнику розглянуто наукові основи 

біомеханічного аналізу фізичних вправ. 

 

 

74. Грибан Г. П. Термінологічний словник з фізичної 

культури і спорту / Г. П. Грибан, Д. В. Бойко, Д. О. 

Дзензелюк ; за ред. Г. П. Грибана ; [уклад.: Г. П. Грибан, 

Д. В. Бойко, Д. О. Дзензелюк] ; М-во освіти і науки 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : 

Рута, 2016. - 99, [1] с. : фот. 

У термінологічному словнику представлено широке 

коло понять з фізичної культури і спорту, лікувальної 

фізичної культури, валеології та педагогіки, нові 

терміни, що стосуються занять спортом людей з 

особливими потребами. 

75. Кухарський О. С. Історія розвитку велоспорту на 
Житомирщині : монографія / О. С. Кухарський, Г. П. 

Грибан. - Житомир : Рута, 2016. - 451, [1] с. : іл., фот. 

У монографії подано достовірні архівніі дані про 

розвиток велоспорту в Житомирській області. 

 



Музейна та бібліотечна справа 

 

76. Авраменко М. Д. "Там родичі мої, там друзі 

перших літ..." : путівник по літ.-мемор. музею-садибі 

Рильських у Романівці / Марія Авраменко, Віра Мороз ; 

[ред.: Л. П. Грузська, В. В. Косенко ; фото: С. А. 

Глабчук, В. В. Косенко] ; Упр. культури Житомир. 

облдержадмін., Житомир. обл. крає знав. музей. - 

Житомир : Косенко М., 2015. - 22, [3] с. : іл., фото, 

портр. 

Ілюстрований путівник по літературно-

меморіальному музею родини Рильських в с. Романівка 

Попільнянського району Житомирської області. 

77. Музей коштовного та декоративного каміння : 

до 10-ї річниці / [ред. Москалик Н. В.]. - Житомир : 

Свінцицька О. М., [2016?]. - 16, [1] с. : кольор. іл. 

Ілюстроване рекламне видання, де представлено 

матеріали з історії створення та діяльності Музею 

коштовного та декоративного каміння у смт 

Володарськ-Волинський Житомирської області. 

 

 

78. "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. 

У збірник увійшли статті учасників науково-

практичної конференції, присвяченої 150-річному 

ювілею Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Ольжича, що відбулася в Житомирі 22 

вересня 2016 року. 



79. Бібліотека як "третє місце": інформ. бюлетень / 

за заг. ред. О. Остапчук, Н. Тарасенко. - Житомир : 

[б. в.], 2016. - 27 с. : фот. кольор. - Видання 

доступне також в електронній формі. 
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. 

 

Мистецтво. Архітектура 

 

80. Степаненко А. В. Девяносто страниц из жизни 

Александра Васякина / Александр Степаненко. - 

Житомир ; Кривой Рог : Рута, 2016. - 230, [4] с. : фот. - 

(Жизнь знаменитых криворожан). 

Книга присвячена людині-легенді, скульптору зі 

світовою популярністю Олександру Васильовичу 

Васякіну. 

Музика та пісні краю 

81. 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 краю 

 

82. Білоус П. В. Нескінченна музика життя Івана 

Сльоти : нарис життя і творчості / Петро Білоус, Ірина 

Копоть. - Житомир : Рута, 2016. - 190, [2] с. : фот. 

У нарисі розкривається життєвий і творчий шлях 

видатного диригента та художнього керівника 

Поліського ансамблю пісні і танцю "Льонок", поета і 

композитора Івана Михайловича Сльоти. 

83. В’ячеслав Медвідь : біобібліогр. покажчик : до 65-

річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад.: Ю. І. 

Горбань, В. В. Степко, Г. О. Стещенко ; редкол.: М. М. 

Поплавський, Т. О. Долбенко, В. М. Медведєва]. - Київ : 

КНУКіМ, 2015. - 189, [1] с. : іл. - (Видатні постаті 

КНУКіМ ; вип. 3). 

Покажчик присвячений сучасному письменнику-

земляку В’ячеславу Медведю, лауреату Національної 

премії імені Тараса Шевченка.  

 

84. Ксендзук В. А. "Найкращі літа з життя сього 

світа" : літ.-краєзнав. нарис / Валентина Ксендзук. - Вид. 

2-ге, допов. і випр. - Житомир : О. О. Євенок, 2016. - 173, 

[3] с. : фот. - (До 145-ї річниці від дня народження Лесі 

Українки). 

В книзі висвітлюється звягельський період 

проживання родини Косачів за спогадами Лесі Українки, 

Олени Пчілки та інших членів родини. Також подаються 

матеріали вшанування пам'яті цих видатних особистостей 

України. 

 

85. Лицар нескореного духу : спогади про Євгена 

Концевича / [редкол.: Яків Зайко та ін. ; ред.-упоряд. 

Григорій Цимбалюк]. - 2-ге вид., допов. - Житомир : 

Євенок О. О., 2016. - 385, [3] с. : фот. 

В книжці зібрано спогади сучасників про 

письменника-шістдесятника Є. Концевича. 

 



 

86. "Ожити через сто літ", науково-практична 

конференція (2016 ; Ружин-Вчорайше). 

Матеріали до науково-практичної конференції по 

вшануванню памяті Менчиця В. А. "Ожити через сто літ", 

12 квітня 2016 р. / Від. культури та туризму Ружин. РДА, 

Методкаб. від. Ружин. РДА, Ружин. селищ. осередок ВУТ 

"Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол.: В. І. Сергійчук 

(голова) та ін. ; упоряд., авт. передм. В. О. Митюк]. - К. : 

Типографія від "А" до "Я", 2016. - 102 с. 

У книзі зібрано матеріали про життя і творчість 

несправедливо забутого українського етнографа, 

фольклориста, популяризатора книг Менчиця В. А., 

уродженця Житомирської області. Крім цього у виданні 

опубліковано цікаві легенди рідного краю, повідомлення 

про діяльність дослідників української культури, 

уродженців Ружинщини. 

 

87. Ровесник державної незалежності : статті, роздуми, 

есе, фото / упоряд., фото Віктор Васильчук. - Коростень : 

Вечірній Коростень ; Житомир : Рута, 2016. - 175, [1] с. : 

фот. 

В книзі розміщено окремі статті, есе, роздуми, 

фотоматеріали засновника і головного редактора 

благодійної вільної газети "Вечірній Коростень" В. 

Васильчука за 25 років її діяльності.  

Художні твори 

 

 

88. Асоянц П. Г. Тезисы души : [лірика] / Полина Асоянц. 

- Житомир : Рута, 2016. - 120, [4] с. : фот. 

У збірку увійшли найкращі вірші поетеси. Поезія-

роздум про життя, кохання, людське буття. 

 
89. Бабич С. О. Дорогою безглуздя (з прожитого, 

пережитого, збагненого) / Сергій Бабич. - Житомир : 

Рута, 2016. - 291, [1] с. : фот. 

Автор книги, колишній політв’язень, описує побут і 

умови утримання в’язнів. Та його більше хвилює не 

умови життя людини, а в чому полягає сенс її життя. 

 



 

90. Бельская Э. Год кошки или Вот такая любовь / 

Элеонора Бельская ; [худож. оформ. Т. Сидоржевского]. - 

Київ : Укр. літ. газ. ; Житомир : Рута, 2016. - 159, [1] с. : 

фот. 

Роздуми про сенс життя, любов, шлюб, вірність, 

зраду. Читач разом з героями новел сміється, плаче, 

любить, страждає, розчаровується і знаходить віру, 

відкриває для себе нові аспекти життя знову, отримуючи 

новий заряд позитиву, яким просякнуті всі твори 

письменниці. 

 
91. 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. 

 

 

92. Бойко С. Г. Не хлібом єдиним / Бойко С. Г. ; [худож. 

Контурська З. С.]. - Житомир : Хоровський А. М., 2015. - 

204 с. 

Автор книги Бойко С. Г. – ветеран війни, Герой 

Соціалістичної Праці, полковник у відставці, колишній 

перший секретар Червоноармійського і Ружинського 

райкомів партії роздумує над сьогоденням, аналізує 

минуле. Розповідає про взаємини з друзями, 

однодумцями,а також з ідейними опонентами. Дає свою 

оцінку творам художньої літератури. 

93. Бойко С. Г. Подорожі : турист. круїзи, закордонні 

поїздки, служб. відрядження в межах України, побивки, 

відвідини / Бойко С. Г. ; [худож. Контурська З. С.]. - 

Житомир : Хоровський А. М., 2016. - 216 с. : іл., фот. 

Автор книги Бойко С. Г. - ветеран війни, Герой 

Соціалістичної Праці, полковник у відставці, колишній 

перший секретар Червоноармійського і Ружинського 

райкомів партії розповідає про свої службові і особисті 

поїздки в межах України та колишнього СРСР, зустрічі і 

спілкування з цікавими людьми.  



 

94. Буравська Г. Світ навколо - дзеркала / Галина 

Буравська. - Житомир : Рута, 2016. - 143, [1] с. : іл. 

Ця книга – роздум про власне життя, про пережиті 

злети та падіння. Сторінки її просякнуті жадобою нових 

знань, мріями і надіями на краще майбутнє. 

95. Глушук В. М. Калинові Янголи Свободи : вірші / 

Валерій Глушук. - Житомир : Полісся, 2016. - 55, [1] с. : 

іл., фот. кольор. 

У своїх творах автор показує силу, міць, 

нездоланність калинової української нації, народу в 

боротьбі за волю, свободу України. Мотивом для 

написання віршів стали події Революції гідності та 

антитерористична операція на Сході країни. Головний 

акцент поставлений на обов’язковій та беззаперечній 

перемозі нашого народу – гідних потомків українських 

козаків, їх бойових, військових і духовних традицій. 
 

 

 
96. 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. 

 

97. Залевский В. "Под флагом 95-ки" : АТО глазами 

мобилизованного херсонца : [поэзия, очерки по истории, 

фото, статьи и рассказы участников АТО] / Виктор 

Залевский. - Житомир : Котвицький В. Б., 2016. - 175, [1] 

с. : фот. кольор., фот. 

В книгу включена оглядова інформація про 95-у 

бригаду, вірші, нариси і статті про учасників АТО. 

 



 

98. 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 патріотизму та 

любові до України, її народів, звичаїв, обрядів. 

 

99. 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. 

 

 

 
100. Козловский В. В. Цветок Пандоры : триллер / 

Владимир Козловский. - Житомир : Рута, 2016. - 133, [3] с. : 

фот., ил. 

Найтяжчі діяння людина здійснює, коли в ній засинає 

розум . І тоді уявне примарне щастя обов'язково тягне за 

собою неминучу розплату. Про це йдеться в книзі. 

 

101. Крикливець Л. С. За літерою еЛ = In letter L : 

поезії / Людмила Крикливець. - Житомир : Рута, 

2016. - 79, [1] с. : фот. 

Нова книжка Людмили Крикливець знайомить 

читача з власними поетичними роздумами, які 

визріли в її душі і серці. 

 



 

102. Крикливець Л. С. Народжується ще один день : 

[новели, поезія, п’єси] / Людмила Крикливець ; [ред. Л. 

С. Крикливець ; фот. 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 помітити щось особливе у буденному 

житті героїв та усвідомити сум’яття їхніх думок і 

почуттів, особливо людей у білих халатах. 

 
103. Кудинова Т. Б. Отпуск в августе – 2014 : повесть / 

Татьяна Кудинова. - Житомир : Рута, 2015. - 143, [1] с. 

Повість про согодення України. Автор нагадує 

читачу про важливість збереження моральних 

загальнолюдських цінностей, всупереч кривавим 

військовим подіям. 

 

 

104. Ладо Орій. Несказане : [поезії] / Ладо Орій ; [літ. 

ред. В. В. Білобровець]. - Житомир : О. О. Євенок, 

2016. - 56, [2] с. : іл. 

Автор висвітлює сприйняття та пізнавання 

об’єктивної дійсності, намагається зрозуміти 

емоційний стан сьогодення, можливо інтелектуальної 

ідентифікації особистісних почуттів з почуттями іншої 

людини, надання її діям суб'єктивної оцінки 

поетичними рядками. 

 

105. Література свіжого повітря : [збірник] / упоряд. і 

ред. Віктор Васильчук. - Коростень : Вечір. Коростень ; 

Житомир : Рута, 2013 -   . 

№ 3. - 2015. - 53, [3] с. : фот. 

Збірник творів шкільної молоді Коростеня, 

переможців традиційного щорічного конкурсу 

"Література свіжого повітря" (м. Коростень). 

 



 

106. Література свіжого повітря : [збірник] / упоряд. і 

ред. Віктор Васильчук. - Коростень : Вечір. Коростень ; 

Житомир : Рута, 2013 -   . 

№ 4. - 2016. - 55, [1] с. : фот. 

Збірник творів шкільної молоді Коростеня, 

переможців традиційного щорічного конкурсу 

"Література свіжого повітря" (м. Коростень). 

107. Майданська С. В. Люблю любити любов : [статті і 

есе] / Софія Майданська. - Житомир : Рута, 2016. - 327, 

[1] с. 

Авторка веде певний внутрішній діалог з героями 

своїх есеїв і не важливо, чи вони жили в епоху козацьких 

вольностей, чи в добу Шевченкового Прометея, 

прикутого ланцюгами кріпацтва до російського 

самодержавства, чи мова точиться довкола долі Доктора 

Фауста в перекладі "шестидесятника" Є. Поповича та 

інш.  

 

108. Мошуренко В. Шедеври : новели / Василь Мошуренко. 

- [Вид. 2-ге допов.]. - Житомир : Рута, 2017. - 207, [1] с. : фот. 

У книзі опубліковані короткі побутові оповідання, де 

змальовуються прості люди з їхніми нехитрими, а іноді 

шекспірівськими пристрастями. 

109. Навіки в пам'яті живих / [упоряд. Надія Ткачук]. - 

Житомир : Рута, 2016. - 270, [2] с. : фот. кольор., портр. 

Вміщено матеріали про мужніх воїнів 

Житомирщини, що загинули під час проведення АТО на 

східних рубежах України. Доля героїв книги була тісно 

пов’язана з Новоград-Волинським районом. Ці хлопці 

різні за віком, за характером, але всі вони за покликом 

серця стали на захист територіальної цілісності нашої 

держави. 
 

 

 

110. 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. 



111. Пишнюк Т. В. Божа вивірка : роман-молитва / 

Тетяна Пишнюк. - Чернівці : Букрек, 2016. - 230, [2] с. : 

фот., іл. 

Історичний роман висвітлює події 11 століття. 

Головна героїня роману Едігна – онука Я. Мудрого, 

донька Анни Ярославівни – бореться за право самій 

вибирати свою долю. 

 

 

112. Пірог Є. Кіт Мармур та різдвяні пряники : 

[казкова повість для мол. та серед. шк. віку] / Євгенія 

Пірог. - Житомир : Котвицький В. Б., 2016. - 33, [3] с. : іл. 

- (Мармурові історії). 

Казкова повість для родинного читання у серії 

"Мармурові історії", сюжет якої цілком міг трапитись у 

реальному житті. Казка вчить, що чудеса трапляються, 

коли ми творимо їх власними руками. 

 

113. Поліщук В. Проти чорних вітрів / Владислав 

Поліщук ; [худож. оформ. Людмили Бондар]. - 

Житомир : Рута, 2016. - 107, [5] с. : фот. кольор. 

Вірші про любов до України, свого українського 

роду, до неповторної природи Поділля і Полісся. 

 

 

 

114. 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. 



115. Пономаренко М. А. Двоє котів і киця на призьбі 

: казкові повісті та віршов. казки / Марія Пономаренко. - 

Житомир : Рута, 2016. - 157, [3] с. : іл. 

Нова книжка письменниці вміщує дві казкові 

повісті, а також низку віршованих казок. 

 

  

 

116. Просто на Покрову : літ.-мистец. альманах 

Коростенщини. № 9 / ред. Віктор Васильчук ; редкол.: 

Михайло Пасічник [та ін.]. - Коростень : Вечір. 

Коростень ; Житомир : Рута, 2016. - 159, [1] с. : фот. 

Черговий випуск альманаху присвячений 

Всеукраїнському літературно-мистецького святу 

"Просто на Покрову". 

 

117. 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. 

 

 

118. Чернышѐв Ю. И. Одной крови : [рассказы, эссе, 

очерки, статьи] / Ю. И. Чернышѐв ; [ред. С. Дунев ; 

худож. В. Вознюк ; фото И. Чернышѐв]. - Житомир : 

Рута, 2016. - 153, [3] с. : фот., ил. 

До збірки увійшли різні за жанром, тематикою 

оповідання, нариси, есе. Основу збірки становлять есе і 

нариси до ювілеїв відомих російських письменників і 

поетів. Доповнюють зміст інші матеріали і афганські 

оповідання. Книга проілюстрована неординарним 

художником В. Вознюком. 



119. Шинкарук В. Ф. Якщо ми любимо : [в 3 кн.] : 

вибране. - 2-ге вид., допов. - Житомир : Поліccя, 2014 - 

2016. 

Кн. 2 : Роман, оповідання. - 2016. - 359, [1] с. 

До книги увійшли старі та нові прозові твори В. 

Шинкарука. 

 

 

 
120. Шинкарук В. Ф. Якщо ми любимо : [в 3 кн.] : 

вибране. - 2-ге вид., допов. - Житомир : Поліccя, 2014 - 

2016. 

Кн. 3: Драматичні твори, переклади. - 2016. - 379, 

[5] с. 

Вперше представлені драматичні твори В. 

Шинкарука. 

121. Шнайдер В. І. Записки сільського єврея / 

В’ячеслав Шнайдер. - [2-ге вид., переробл.]. - 

Житомир : Рута, 2016. - 117, [3] с. : іл. 

Тексти В’ячеслава Шнайдера – це єврейський 

погляд на українську провінцію. Вражаюча 

відвертість, парадоксальність мислення, точність 

художньої деталі, глибина проникнення в сільське 

життя Центральної України у поєднанні з блискучим 

гумором перетворюють "Записки сільського єврея" на 

екзотичну мандрівку в глибини провінційного 

космосу. 
 

 

 

122. 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. 



123. Штільгойз О. У всіх нас є свої бажання і 

мрії : [вірші] / Олександр Штільгойз ; [іл. О. 

Штільгойза]. - Житомир : О. О. Євенок, 2016. - 33 

с. : кольор. іл. 

Ілюстровані вірші для дітей про дитячі 

бажання і мрії, про дитинство, про Україну і 

різдвяне диво, про веселих зайчиків та авто 

майбутнього. Дитячі вірші цієї книжечки 

допомагають дітям щиро радіти кожному дню і 

об’єднуватися навколо спільних справ. 

 

 

124. Юшкевич Г. А. Дід Шипрук : повість / Мирослав 

(Григорій Юшкевич). - Житомир : Рута, 2016. - 51, [1] с. 

: фот. 

На прикладі життя однієї родини автор озвучує мову 

та думки мешканців тогочасного Полісся, знайомить з 

особливостями їх життя, розповідає про складні, а часто 

трагічні соціально-економічні перетворення в державі, 

які не обійшли стороною і простих селян. 

125. 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. 
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Приписи долі - 96 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку… - 47 

Провидіння (гештальні технології) - 63 

Проектування каменеобробних підприємств - 44 

Просто на Покрову - 116 

Проти чорних вітрів – 113 

Професійна підготовка майбутніх вчителів до роботи… - 68 

Професйно-педагогічна освіта - 67 

Психологія мотивації - 60 

Ровесник державної незалежності -– 87 

«Ожити через сто літ» - 86 

Родовід Баранівського Валерія Федоровича та його близьких… - 7 

Розвиток здібностей молодших школярів засобами усної… - 69 

Світ навколо - дзеркала - 94 

70 лет дорогою чести и славы - 22 

Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту… - 71 



Слонопотам - 122 

Современная энциклопедия нетрадиционной медицины – 65 

Станишівка століття тому - 18 

Старожитності Здвижень-краю - 19 

«Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні і…» - 61 

«Там родичі мої, там друзі перших літ…» - 76 

Тезисы души - 88 

Теорія і практика професійної майстерності в умовах… - 72 

Термінологічний словник з фізичної культури і спорту - 74 

Технічні засоби обліку витрат енергоносіїв - 42 

1930. У. С. Р. Р. Повстання - 21 

У всіх нас є свої бажання і мрії - 123 

Фінансова політика в аграрному секторі економіки… - 52 

Формування бізнес-моделі підприємства - 51 

Ходорків. Історія села - 12 

Цветок Пандоры - 100 

«Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині» - 23 

Шедеври - 108 

Я бачив пекло на землі - 8 

Якщо ми любимо - 119, 120 
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Львів : [б. в.] - 6 
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