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Житомир 2020 



Область в цілому 

 

 Статистичний щорічник Житомирської області за 2018 рік / [за ред. 

Г. А. Пашинської ; відп. за вип. А. Огінська] ; Держ. служба стат. України, 

Голов. упр. статистики у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. статистики у 

Житомир. обл., 2019. - 459, [1] с. : табл., карти, граф. - Скор.: с. 4. - Алф.-

предм. покажч.: с. 447-456.  

  У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне та 

екологічне становище Житомирської області у 2018 році порівняно з 

попередніми роками. 

  

 Статистичний щорічник Житомирської області за 2018 рік. - 

Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). - Скор. - Алф.-предм. покажч.  

 У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне та 

екологічне становище Житомирської області у 2018 році порівняно з 

попередніми роками. 

 

 

Історія краю 
 

 Житомир = Zhytomyr : enrich yourself with emotions : photoalbum : 

Збагатись емоціями : фотоальбом : в 2 кн. / упоряд. і авт. текстів Г. П. 

Мокрицький ; авт. іл.: Сергій Глабчук [та ін. ; пер. англ. і ред. Ольга Бірук]. - 

Житомир : Волинь : О. Євенок, 2019 -     . 

 Кн. 1. -  2019. - 179, [1] с. : кольор. іл., фот. кольор. - Текст парал.: укр., 

англ. - Бібліогр.: с. 173-179.  

  Фотоальбом відкриває древнє українське місто Житомир в усій його 

красі і різноманітності, знайомить з найцікавішими місцями, куточками, 

пейзажами, музеями, пам'ятниками. 

 

 Мокрицький Г. П. Трамвай Житомира = Tram of Zhytomyr : довід.-

краєзнав. іл. вид. / Георгій Мокрицький ; [іл. та карто-схеми Г. Мокрицького ; 

фот.: Сергій Глабчук, Георгій Мокрицький, Альона Яскевич ; пер. анг. Ольги 

Лащук]. - Житомир : Волинь, 2019. - 32, [1] с. : іл., табл., фот. кольор., сх.  

  Присвячено історії, сьогоденню і майбутньому трамвая в Житомирі - 

надійному, швидкісному виді транспорту великого міста. З нагоди 120-річчя 

відкриття трамвайного руху в Житомирі. 

 

 

Історія міст і сіл 
 

 Вітання з Бердичева! : [фотоальманах]. - Бердичів : [Б. в.], 2017. - 22, 



[1] с. : фот. кольор., кольор. іл.  

 Представлено інформацію про перемоги і досягнення в різних галузях 

суспільного життя мешканців м. Бердичів. 

 

 

Наука і освіта 

 

 Білоус П. В. Давнє і недавнє : статті про укр. літ. / Петро Білоус. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 383, [1] с.  

  Переглядаючи свої статті і книги про українську літературу, автор 

бачить у них не результат, а лише обриси пройденого шляху. Тому 

пропонований збірник літературознавчих студій – це фрагменти того шляху, 

оскільки у книгу увійшли статті, написані понад двадцять літ тому (але не 

опубліковані у свій час), написані щойно, тому ще нікому не відомі. 

 

 Житомирський державний університет імені Івана Франка : 100 

років / [ред. рада: Киричук Г. Є., Мойсієнко В. М., Сейко Н. А. ; редкол.: 

Башманівський О. Л. та ін.]. - Житомир : Полісся, 2019. - 243, [1] с. : герби, 

іл., портр., фот.  

  Ювілейне видання до 100-річчя Житомирського державного 

університету імені Івана Франка висвітлює історію, багаті традиції та 

перспективи поступу навчального закладу. Подано історичний нарис, 

інформацію про сьогодення, а також видатних випускників університету, 

науковців, викладачів, письменників, журналістів, державних та громадських 

діячів, які своїми досягненнями примножували і примножують надбання 

країни та звеличують славу alma-mater як одного з провідних центрів освіти 

України. 

 

 

Матеріали та тези конференцій. Монографії. 

Підручники 

 

 Березюк О. С. Дидактика: теорія і практика : навч.-метод. посібник / 

Березюк О. С., Власенко О. М. ; М-во освіти та науки України, Житомир. 

держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки. - Житомир : ЖДУ 

ім. І. Франка, 2019. - 255, [1] с. : табл.  

  Розглядаються важливі для сучасної школи, освіти та педагогічної 

науки проблеми теорії навчання. Проаналізовано актуальні проблеми 

сучасної дидактики та методики навчання, запропоновано матеріали для 

організації самостійної роботи студентів. 

 

 "Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури 

та мистецтва", всеукраїнська науково-краєзнавча конференція (2019 ; 

Бердичів).  



 Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

"Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 

мистецтва", 21-22 травня 2019 р. / Нац. спілка краєзнавців України, Житомир. 

обл. орг. НСКУ, Бердичів. регіон. орг. НСКУ, Музей іст. м. Бердичева ; 

[упоряд., відп. за вип. Скавронський П. С. ; ред. рада : Жуковський О. І. та 

ін.]. - Бердичів : Мельник М. В., 2019. - 544 с. : рис., табл., портр. - (Науковий 

збірник "Велика Волинь" : праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників 

Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ ; вип. 58). - Літ. в кінці ст. - Ім. покажч.: 

с. 539-544.  

  Вміщено статті і повідомлення учасників Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції, присвяченої 220-річчю від дня народження 

відомого французького письменника Оноре де Бальзака та 160-річчю від дня 

народження класика єврейської літератури Шолом-Алейхема. 

 

 Біденко В. М. Мікроелементи у польовому кормовиробництві та 

годівлі тварин зони радіоактивного забруднення : монографія / В. М. Біденко, 

В. П. Славов, В. П. Фещенко. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - 163, 

[1] с. : табл., портр. - Літ.: с. 159-162.  

  Сформовано результати досліджень щодо використання 

мікроелементів та їх комплексонатів у польовому кормовиробництві та 

годівлі тварин у зоні техногенного забруднення. 

 

 Ветеринарно-санітарне забезпечення технології вирощування 

екзотичних порід свиней : навч. посіб. / В. М. Соколюк [та ін.]. - Житомир : 

Полісся, 2018. - 159, [1] с., [2] арк. фот. кольор. : табл., фот. кольор. - Літ.: с. 

147-151. - Дод.: с. 152-159.  

  Висвітлено біологічні особливості, породи, умови утримання та 

годівлі, а також ветеринарно-санітарне забезпечення екзотичних порід 

свиней, що включає клінічне дослідження, основні захворювання та їх 

профілактику. 

 

 Інноваційні технології переробки тваринницької сировини та 

виробництва харчових продуктів : навч. посібник / [В. П. Славов та ін.] ; за 

наук. ред.: В. П. Славова та О. В. Коваленко ; М-во освіти і науки України, 

Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - 355, [1] 

с. : рис., табл., портр. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ. в кінці ст. - 

Дод.: с. 343-355. - Скор.: с. 5.  

  Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів при 

підготовці фахівців за напрямом "Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва". 

 

 Волощук Ю. О.  Модернізація агропромислових підприємств в 

контексті неоіндустріалізації : монографія / Ю. О. Волощук ; М-во освіти і 

науки України, Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 

2019. - 363, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.  



  Висвітлено теоретичні аспекти модернізації економіки 

агропромислових підприємств в контексті розвитку неоіндустріалізації, 

методологічні засади їх модернізації, інтелектуальне забезпечення 

неоіндустріальної модернізації економіки аграрних підприємств та механізми 

реалізації неоіндустріального розвитку економіки, а також науково-

економічне обґрунтування стратегії неоіндустріалізації розвитку 

агропромислових підприємств. 

 

 "Ремесла та промисли Поліської зони. Проблеми дослідження і 

популяризації", Всеукраїнська наукова конференція (2019 ; Малин).  
 Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Ремесла та промисли 

Поліської зони. Проблеми дослідження і популяризації", 21 серпня 2019 року 

/ [В. Ф. Баранівський та ін. ; ред. рада: А. В. Петраускас та ін. ; відп. за. вип. 

А. В. Петраускас, Тимошенко ; упоряд. В. І. Тимошенко] ; Малин. міськрада, 

Ін-т археології НАН України. - Малин : Малин. р-на друк., 2019. - 96 с. : фот.  

  Вміщено статті та повідомлення учасників Всеукраїнської наукової 

конференції, присвяченої розвитку ремесел та промислів Поліської зони з 

найдавніших часів.  

 

 Сарана О. А. Вступ до теорії субгармонічних функцій : навч. посібник 

/ О. А. Сарана. - [Вид. 1-ше]. - Житомир : ім. І. Франка, 2019. - 79, [1] с. - Літ.: 

с. 77.  

  Розглядається клас півнеперервних зверху функцій; клас опуклих 

функцій і доводиться дискретна та інтегральна нерівності Єнсена; клас 

гармонічних функцій. Вводиться клас субгармонічних функцій та 

встановлюються деякі їх властивості. 

 

 "Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та 

правильного харчування людей) - новітній міждисциплінарний напрям в 

Україні", Всеукраїнська науково-освітньо-практична конференція (1 ; 

2019 ; Житомир).  
 Матеріали I Всеукраїнської науково-освітньо-практичної конференції 

"Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного 

харчування людей) - новітній міждисциплінарний напрям в Україні", 2019 р. / 

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

біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: Скидан Олег 

Васильович (голова) та ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 163, [1] с. : рис., 

табл. - Літ. в кінці ст.  

  Розміщені тези результатів наукових досліджень науковців, висвітлено 

актуальні питання закономірності живлення біоти та правильного харчування 

людей. 

  

 Шевцова Л. С. Методика навчання російської мови : метод. посібник / 

Шевцова Л. С. ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т 

ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - 164 с. : табл.  



 Вміщено теми, запитання, літературу, методичні орієнтири для 

практичних занять; розробки та інструкції для виконання лабораторних 

робіт; тематику курсових робіт; запитання до семестрового та державного 

іспитів. 

 

Освітянське життя 
 

 Житомирський державний університет імені Івана Франка у 

спогадах викладачів (1940-1990-ті рр.) : ювіл. зб. усно-іст. свідчень (до 100-

річчя ЖДУ ім. Івана Франка) / [уклад.: І. В. Ковальчук та ін. ; відп. ред. 

В. О. Венгерська]. - Житомир : Полісся, 2019. - 451, [1] с., [16] арк. фот. 

кольор. : портр., фот. кольор. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 Увійшли спогади 39 колишніх і нинішніх викладачів та випускників 

Житомирського державного університету ім. І. Франка. Спогади були зібрані 

протягом квітня-січня 2019 р. студентами й викладачами історичного 

факультету. Вони оформлені у вигляді інтерв'ю, з використанням 

інструментарію усної історії. 

 

 

Бібліотечне життя 
 

 З історії бібліотек Житомирського району : нариси про історію 

створення б-к у Житомир. р-ні / Комун. закл. "Центр. р-на б-ка" Житомир. 

райради ; [упоряд. Ковальчук Л. А.; відп. за вип. Підпокровна Т. І.]. - 

Новоград-Волинський : НОВОград, 2019. - 79, [1] с., [4] арк. фот. кольор. : 

іл., фот. кольор., портр.  

  Про історію створення та роботу бібліотек Житомирського 

району. 

 

Музейна діяльність 
 

 Меморіальний будинок-музей академіка С. П. Корольова = Memorial 

house-museum of Academician S. Korolyov / [фот.: Н. Колесник, Ю. Дубінін]. - 

Житомир : [Б. в.], 2017. - [32] с. : портр., фот. кольор.  

  Представлено інформацію про конструктора космічних кораблів 

С. П. Корольова, фотографії елементів експозиції та епізодів діяльності 

Житомирського меморіального будинку-музею академіка С. П. Корольова. 

 

 Музей космонавтики ім С. П. Корольова = Sergey Korolev space 

museum / [фот.: Н. Колесник, Ю. Дубінін]. - Житомир : [Б. в.], 2018. - [16] с. : 

фот. кольор., мапа.  

 Представлено фотографії елементів експозиції та епізодів діяльності 

Житомирського музею космонавтики ім. С. П. Корольова. 

 



 

Музичне життя 
 

 Карук М. В. Золотаві кольори : зб. пісень для дітей / Марія Карук ; 

[літ. ред. Олена Корж ; худож. оформ. Людмили Бондар]. - [Клавір і голоси]. - 

Житомир : Рута, 2019. - 19, [1] с. : іл., портр.  

  Дитячі пісні про Україну, її мову солов'їну та за порами року. З метою 

виховання любові до природи, бережного ставлення до звірів, птахів та 

комах. Виховання почуття любові до своєї неньки України та до своєї мови. 

 

 Карук М. В. Полісся рідне, дороге : зб. пісень / Марія Карук ; [літ. ред. 

Олена Корж ; худож. оформ. Людмили Бондар]. - [Клавір і голоси]. - 

Житомир : Рута, 2019. - 19, [1] с. : портр.  

 Пісні на різну тематику, кожен може знайти для себе пісню до душі. 

Усі ми різні, але нас об'єднує любов до матері, до рідної землі, до 

Батьківщини, до людей. 

 

 Травкін В. М. Пісні поліського композитора Валерія Травкіна. - Нотне 

вид. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019 -     .  

 Вип. 1. - [Клавір і голоси]. - 271, [1] с. : фот.  

  Вміщено пісні житомирського композитора Валерія Травкіна. 

 

 

Письменники Житомирщини 
 

 Білоус П. В. Автобіографія. Бібліографія / Білоус Петро Васильович. - 

Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 153, [3] с. : портр. - Бібліогр.: с. 111-154.  

  Людині дарована природою дивовижна властивість – пам'ять. Якби не 

було пам'яті, люди не знали б своєї історії, свого роду, не могли б з 

оптимізмом чи песимізмом дивитися у майбутнє, зрештою, людина б не 

знала себе. Пам'ять людська – велика сила. І водночас вона крихка і ламка. 

Тому люди ставлять пам'ятники, обеліски, пишуть спогади, щоб передати 

свою пам'ять не лише найближчим, а й дальшим поколінням. Пам'ять не 

можна знищити, бо тоді буде знищена сама людина, передусім – як людина. 

 

 

Твори письменників-земляків 
 

 Гусев К. В. Половодье чувств / Константин Гусев ; [ред. Наталія 

Данилюк]. - Житомир : Волынь, 2018. - 307, [1] с. : портр.  

  Твори демонструють життєствердну основу поглядів автора на життя і 

любов, які він вважає синонімами. Розкривається тема магнітної сили, яка 

тягне до батьківського порога, до рідного дому, вулиці, місту. Місту твого 

світлого дитинства, безтурботної юності, щасливої зрілості, тихої старості.  



 

 Дэй Леон. Изданное завтра : избранное : Стихи. Песни. Притчи / Дэй 

Леон ; [сост., подгот. текста и примеч.: Яценко Л. С., А. К. Регулич ; худож. 

оформ. Людмили Бондарь]. - Житомир : Рута, 2019. - 167, [1] с. : іл., фот. - На 

звороті тит. арк.: авт. Леон Дей зазнач. як Яценко Леонід Станіславович.  

  Увійшли вибрані вірші та пісні, написані автором у різні періоди 

творчості, а також притчі, записані під диктування самого Життя. Назви 

розділів відповідають становленню світогляду автора, загалом, як і будь-якої 

людини, яку веде невидима рука Єдиного і Всемогутнього Бога і Господа 

Ісуса Христа. 

 

 Махорін Г. Л. Непричесане диво / Геннадій Махорін ; [іл. Ольга 

Федорчук]. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2019. - 85, [3] с. : іл., портр.  

 Книга гумористичного жанру є першою у творчому доробку автора, 

який більше відомий своїми науково-краєзнавчими дослідженнями (загалом 

вийшло друком майже 70 книг). Автор вмістив твори, написані з 1994 року і 

до сьогоднішнього часу. Додаткову цінність і цікавість книзі додають 

ілюстрації, які виконала Ольга Федорчук. 

 

 Носаль П. В.  Відгук небесного грому : [поет. зб. віршів] / Петро 

Носаль ; [худож. оформ. Людмили Бондар]. - Житомир : Рута, 2018. - 134, 

[2] с. : портр., фот., іл.  

  Роздуми і спостереження людини, яка під впливом свого багажу знань і 

особливо під дією Святого Духу пише про світ, що нас оточує, реально, 

правдиво і натхненно. Автор висвітлює свою любов до України, рідного 

Полісся, своєї сім'ї і християнства. 

 

 Парк (Поетична Антологія Рідного Краю) Шодуара = Парк 

(Поэтическая Антология Родного Края) Шодуара / [авт. ідеї, організаторка і 

спонсорка проекту Валентина Бендерська ; уклад. В. Бендерська та ін. ; 

оформ. Валерія Лонського]. - Житомир : О. О. Євенок, 2018. - 418, [2] с. : фот. 

кольор., портр.  

  Увійшли найкращі зразки ліричних творів сучасних українських, 

ізраїльських і російських поетів, які пишуть українською, російською, 

англійською й польською мовами. Головна частина книжки відведена 

поетам, які живуть і творять в українському місті Житомирі, містах, 

містечках і селах Житомирської області, на землі великого мецената і 

збирача духовних скарбів Івана Максиміліановича Шодуара (1859-1919). 

Також публікується стаття відомого краєзнавця Бориса Дубмана про життя і 

діяльність баронів де Шодуар. 

 

 Фещенко В. В. Рак не вирок / Вікторія Фещенко ; [худож. оформ. 

Людмили Бондар ; ред. Світлана Сахнович]. - Житомир : Рута, 2019. - 92, [4] 

с. : портр.  

  Це пошук відповідей на запитання: "Вмирати чи навчитися жити з 



хворобою?", "Як не втратити надію?", "Де брати сили і натхнення для 

боротьби з раком?". Це розповідь про те, як онкологічний діагноз став 

початком нового життя.  

 

 Юрченко Є. В. Теперішні : [проза] / Євгенія Юрченко ; [іл. Валентини 

Матієнко]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 62, [2] с. : іл.  

 Третя збірка – це поезія у прозі, наповнена бажанням віднайти сенс 

життя, поділитись любов'ю, яка окрилює. Щасливий той, хто "серед хмар 

суєти людської" раптом чує шепіт дощу, може розгледіти світло Душі, 

побачити таємничих Живописця і Художницю, які разом створюють полотно 

мрій, - воно незавершене, як саме життя, у якому кожен обирає власний шлях 

як поклик серця. 

 

 

Місцеві видання  

 

 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. 6 : Психологія обдарованості, вип. 15 / [редкол.: В. О. Моляко та ін.]. 

-  2019. - 458, [2] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.  

  Представлено статті, в яких розглядаються проблеми розуміння 

психологічних особливостей процесів і механізмів розвитку обдарованих 

особистостей, зокрема, їхніх особистісних цінностей, самооцінки, життєвих 

цілей і орієнтацій, комунікаційних та професійних компетентностей тощо. 

 

 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. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 

вип. 19 / [редкол.: В. О. Моляко та ін.]. -  2019. - 530, [2] с. : рис., табл. - Літ. в 

кінці ст.  

  Представлено статті, в яких розглядаються проблеми психології 

особистості, професійної підготовки фахівців соціальної сфери, розвитку 

ціннісних орієнтацій та вмінь, психологічної допомоги представникам різних 

вікових категорій, зокрема, дітям та підліткам з девіантною поведінкою, 

психологічними травмами, а також після екстремальних ситуацій тощо. 

 

 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. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 

вип. 20 / [редкол.: Моляко В. О. та ін.]. -  2019. - 363, [1] с. : рис., табл. - Літ. в 

кінці ст.  



  У матеріалах збірника висвітлено проблеми розвитку, формування, 

соціалізації, психічного здоров'я особистості тощо. 

 

 Боса В. П.  Формування мовленнєвої компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін : монографія / 

Віта Боса ; [наук. ред. Сейко Наталія Андріївна] ; М-во освіти і науки 

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

2019. - 158, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 91-109. - 

Дод.: с. 110-156.  

  Розглянуто проблеми формування мовленнєвої компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов на засадах компетентнісного, діяльнісного 

та соціолінгвістичного підходів. Визначено характер впливу системи 

педагогічних умов і технології на процес формування мовленнєвої 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі навчання 

фахових дисциплін, обґрунтовано авторський підхід до впровадження 

навчально-методичного забезпечення досліджуваного процесу, розроблено 

структуру мовленнєвої компетентності майбутніх вчителів іноземних мов. 

 

 Бухтіяров В. П. Битва за Кривбас / Володимир Бухтіяров ; [редкол.: 

О. В. Бабенко (голова) та ін.]. - Житомир : Рута, 2019. - 373, [3] с. : герби, 

мапи, портр., фот. - (Жизнь замечательных криворожан). - На тит. арк.: До 

75-річчя визволення Кривого Рогу від нім.-фашист. загарбників.  

  На документальних джерелах розповідається про бойові дії осені 1943 - 

зими 1944 рр. на території Криворіжжя, подвиги бійців і командирів 

Червоної Армії у розгромі німецько-фашистських загарбників. 

 

 Коломойцев А. И. Он "жил тогда..." на Юге : возвращаясь в век 

девятнадцатый май 1820 г. - июль 1824 г. / Анатолий Коломойцев ; [обл., рис. 

и коллажи Анастасия Голубчик]. - Житомир : Рута, 2018. - 162, [2] с. : ил., 

портр.  

  Автор запрошує читача здійснити подорож разом з Олександром 

Сергійовичем [Пушкіним] і подивитись на все крізь призму сьогодення, 

дізнатись про секрети молодого поета в південному засланні, подивитися на 

міста і поселення Бессарабії, відвідати Кишинів, Кам'янку, Київ, Одесу. 

 

 Лексикон драматургів Австрії = Das Lexikon der österreichischen 

Dramatiker / уклад. Євгенія Король. - Житомир : Полісся, 2019. - 183, [1] с. - 

Текст: укр., нім. - Літ. в кінці ст. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

  Перше для України довідкове видання, що дозволяє читачеві 

зорієнтуватися серед творчого доробку найвидатніших австрійських 

драматургів. 

 

 Сінчук О. В. Сонячна зустріч : поезії / Олеся Сінчук ; [передм. 

Анатолія Сазанського ; худож. оформ.: О. Золотухіна, О. Сінчук, З. Чавалюк ; 

ред. В. Сінчук]. - Київ : Рута, 2016. - 163, [3] с., [13] арк. фот. кольор. : фот. 



кольор., іл.  

  Мелодія душі, зіткана із поезій – так можна охарактеризувати нову 

збірку ліричних віршів сучасної української поетеси Олесі Сінчук "Сонячна 

зустріч". Оспівано одвічні цінності – таїну кохання, радість материнства, 

натхненну любов до рідної землі. Автор прагне передати читачеві відчуття 

невпинної життєдайної сили, сонячної суті людини. Поезія філософська, 

патріотична, глибоко лірична, з оригінальною системою образів. 

 

 Тома Л. В. Амальгама : [повісті, оповідання] / Леонід Тома. - Житомир 

: Рута ; Київ : Укр. літ. газ., 2019. - 205, [3] с. : фот.  

 Воістину дзеркало життя при його відображенні художником чи 

письменником "розбивається" на уламки уяви реальності, гротескові видива 

й затаєні зображення найпотаємніших куточків душі. В "Амальгамі" – 

боповідання й повісті із широким спектром жанрової спрямованості – від 

філософської притчі до сучасного детективу. 
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