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Анотований каталог «Книга Житомирщини, 2017» інформує про книги
місцевих видавництв та поліграфічних підприємств, що надруковані 2017
року та надійшли до фондів Житомирської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. О. Ольжича, а також книги за 2016 рік, що надійшли із
запізненням і не увійшли до каталогу «Книга Житомирщини, 2016».
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 бібліотечнобібліографічної 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.
Діяльність
суб’єктів
господарювання
Житомирщини : стат. зб / Держ. служба статистики
України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за
ред. Г. А. Пашинської ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук,
І. Б. Клименко]. – Житомир : Голов. упр. статистики у
Житомир. обл., 2017. – 171, [1] c.: табл.
У статистичному збірнику наведено дані про стан
та тенденції розвитку суб’єктів господарювання
Житомирської області у 2016 році у порівнянні з
попередніми роками.
2.
«Житомирщина:
події
і
люди»,
Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція
(2017 ; Житомир)
Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої
конференції
«Житомирщина:
події
і
люди»,
присвяченої 80-й річниці від часу утворення
Житомирської області (22.09.1937.р.) та 75-й річниці
від
дня
народження
відомого
краєзнавця
Костриці М. Ю. (20.09.1942 р.), 22–23 вересня 2017 р. :
наук. зб. «Велика Волинь». Вип. 56 / Нац. спілка
краєзн. України, Упр. культури Житомир. держадмін.,
Іст. ф-т, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир.
обл. орг. НСКУ, Житомир. обл. унверс. наук. б-ка
ім. О. Ольжича ; [упоряд. П. С. Скавронський, ред.
рада: Жуковський О. І. та ін.]. – Бердичів:
Мельник М. В., 2017. – 412 с.
У науковому збірнику вміщено статті і
повідомлення учасників конференції, присвяченої
80-ій річниці від часу утворення Житомирської області
(22.09.1937 р.) та 75-ій річниці від дня народження
відомого краєзнавця Костриці М. Ю. (20.09.1942 р.).
3. Житомирщина у цифрах у 2016 році : стат. зб. /
Держ. служба статистики України, Голов. упр.
статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Пашинської Г. А. ;
відп. за вип. Огінська А. Г.]. – Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2017. – 153, [1] с. : табл.
Вміщено дані про соціально-економічне становище
Житомирської області у 2016 р., порівняно з
попередніми роками.

4.
Зовнішньоекономічна
діяльність
Житомирської області : стат. зб. / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир.
обл. ; [за ред. Т. М. Бульчак ; відп. за вип.:
І. С. Шапарчук, І. Б. Клименко]. – Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2017. – 74, [2] с. : рис.,
табл.
Статистичний збірник містить інформацію про
обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами у
2011–2016 рр. та прямі іноземні інвестиції, які надійшли
від нерезидентів в економіку області станом на 1 січня
2012 р. та 31 грудня 2016 р.
5. Книга Пам’яті України. Чорнобильська
трагедія: учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобил. АЕС, які нині проживають або померли на
території обл. – Житомир : Полісся, 2016. – .
Житомирська область / редкол.: Лагута Ярослав
Миколайович (голова) [та ін.]. – 2016. – 669, [3] с., [4]
арк. фот. кольор. : фот. кольор., фот.
У книзі опубліковані імена і короткі біографічні
дані учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які розміщені
по районах і містах за алфавітом.
6. Малі міста України. Житомирська область :
бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук.
архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; [уклад.:
Д. О. Мироненко, С. М. Кайнова, О. В. Углова ; редкол.:
Г. А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ
ім. В. Г. Заболотного, 2016. – 198, [2] с. : герби, плани міст,
фот.
Бібліографічний покажчик – результат соціальнобібліотечного проекту «Історія малих міст України» (2008–
2016 рр.). До покажчика включено
анотовану
бібліографічну
інформацію
про
7
малих
міст
Житомирської
області:
Андрушівку,
Баранівку,
Коростишів, Малин, Овруч, Олевськ, Радомишль.
7. Ринок праці Житомирської області : стат. зб. /
Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики
у Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип.:
І. С. Шапарчук, І. О. Рибчинська]. – Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2017. – 126, [2] с. : табл.
Статистичний збірник містить інформацію щодо
економічної активності населення області та основних
тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових
відносин у 2012–2016 рр.

8. Статистичний щорічник Житомирської області
за 2016 рік / Держ. служба статистики України, Голов.
упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред.
Г. А. Пашинської ; відп. за вип. А. Г. Огінська]. –
Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2017.
– 467, [1] с. : табл.
У статистичному щорічнику вміщено дані про
соціально-економічне
та
екологічне
становище
Житомирської області у 2016 році порівняно з
попередніми роками.
9. Чисельність населення Житомирської
області : на 1 січня 2017 року : стат. зб. / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. області ; [за ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип.:
І. С. Шапарчук, Т. В. Волинчук]. – Житомир : Голов.
упр. статистики у Житомир. обл., 2017. – 92, [1] с. :
табл.
У збірнику наведено дані про кількість
адміністративно-територіальних одиниць в області та
регіонах, чисельність наявного населення та статевовіковий склад постійного населення в області, містах
обласного значення та районах на 1 січня 2017 року.

Видатні діячі і область
10. Лєцкін М. О. «Коли народ бореться за свою
державу, мусимо вживати такого авторитету, як
арх. Іларіон...» (ОУН–УПА Іван Огієнко) : документ.худож. вид. / Михайло Лєцкін. – Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2017. – 128 с. : фот.
У
монографії
на
багатому
доказовому
документальному матеріалі розкриваються
зв’язки
українського професора-емігранта Івана Огієнка із
військовою Українською повстанською армією –
переважно через його контакти з найбільш близькими за
духом письменниками, видавцями та релігійними діячами.
11. Тимошик М. С. Його бій за державність :
документ.-публіцист. оповідь / Микола Тимошик ; [худож.
оформ. Олександра Сударикова]. – Київ : Наша культура і
наука, 2017. – 375, [1] с. : іл., фот.
Документально-публіцистична
оповідь
про
драматичні воловоди долі великого українця – Івана
Огієнка, створена на основі нових документів,
віднайдених автором у архівах України, Польщі,
Швейцарії, Франції, США та Канади.

12. Тимошик М. С. Запізніле вороття : документ.публіцист. оповідь / Микола Тимошик ; [худож. оформ.
Олександра Сударикова]. – Київ : Наша культура і наука,
2017. – 391, [1] с. : іл., фот.
В основі документально-публіцистичної оповіді про
творчий і науковий спадок Івана Огієнка – драматичні
колізії втілення творчих задумів автора, непроста дорога
повернення їх із чужини.
13. Той, що серце обернув у сурму : методикобібліогр. матеріали до 110-річчя від дня народж.
Олега Ольжича / Комун. закл. Львів. облради «Львів. обл.
універс. наук. б-ка» ; [упоряд.: І. Лешнівська,
О. Григорчук, І. Зінченко ; наук. ред. і авт. передм.
І. Лешнівська ; ред. Д. Дигас]. – Львів : ЛОУНБ, 2017. –
76 с. – (Поборники державності України).
Представлено методико-бібліографічні матеріали
про Олега Ольжича, археолога, поета, політичного діяча.

Житомир
14. Діяльність підприємницьких структур
м. Житомира у 2016 році : екон. доп. / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. ; [за ред. Т. М. Бульчак ; відп. за вип.:
І. С. Шапарчук, Є. В. Гуцалюк]. – Житомир : Голов.
упр. статистики у Житомир. обл., 2017. – 11, [1] с.,
[14] арк.
У збірнику розглянуто та проаналізовано
статистичні показники господарської діяльності
підприємств – юридичних осіб м. Житомира у 2016 р.
15. Житомир – 2016 : стат. зб. / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. ; [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за
вип. А. Г. Огінська]. – Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомирський обл., 2017. – 121, [1] с. :
табл.
У збірнику вміщено дані про соціальноекономічне, екологічне становище міста Житомира у
2016 році порівняно з попередніми роками.

16. Махорін Г. Л. Книга рекордів Житомира /
Г. Махорін. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. – 71, [1] с.
: фот., фот. кольор.
Ілюстроване видання, в якому коротко викладено
цікаву інформацію про Житомир, починаючи з історії
та закінчуючи сферою дозвілля.
17. Мокрицький Г. П. Житомир – Польський =
Polski Zytomierz / Георгій Мокрицький ; [пер. пол. мовою
Ірини Рудницької ; пер. англ. мовою Тараса Кобзаря ;
фотоіл., карто-схеми Георгія Мокрицького]. – Житомир :
Волинь, 2016. – 44 с. : карти, фот. кольор., портр.
Довідкове ілюстроване видання про співпрацю, життя
та діяльність видатних поляків та українців в місті
Житомирі.

Історія краю
18. «Бердичів крізь призму століть», науковопрактична конференція (2017 ; Бердичів).
Матеріали
Міжнародної
науково-краєзнавчої
конференції «Бердичів крізь призму століть», присвяченої
160 річниці від дня народження Джозефа Конрада
(03.12.1857 р.), 24–25 червня 2017 р. : наук. зб. «Велика
Волинь». Праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників
Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ / [І. М. Астапюк та ін. ;
упоряд. П. С. Скавронський ; ред. рада: І. Д. Дячук та ін.] ;
Нац. спілка краєзнавців України, Виконком Бердичів.
міськради, Житомир. обл. орг. НСКУ, Польск. ін-т в м. Києві.
– Житомир : Мельник М. В., 2017. – 485 с.: іл., табл.
У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення
учасників Міжнародної науково-краєзнавчої конференції.
19.
Крещанов
А.
Л.
Новоград-Волынский
укрепленный район, 1932-1941: история создания, довоенная
служба, боевое применение / [Крещанов Александр
Леонидович, Верхоланцев Андрей Михайлович, Гераймович
Сергей Александрович ; чертежи: Крещанова А., Раша Д. ;
рис.: Крещанова А., Кулика А. ; фот.: Верхоланцева А.,
Крещанова А.]. – Житомир : Волынь, 2017. – 359, [1] с., [6] л.
карты : ил., карты, фот., табл. – (История фортификации).
У книзі розповідається про історію створення і
проходження довоєнної служби «Новоград-Волинського укріп
району». Подані креслення та фотографії фортифікаційних
споруд.

20. Махорін Г. Л. Форми опору українського
селянства у часи Голодомору 1932–1933 рр. :
дослідж. проведене за фінанс. підтримки Канад. ін-ту
українознав. студій Альберт. ун-ту / Геннадій Махорін.
– Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 165, [3] с. : табл.
На основі архівних джерел розкриваються
малодосліджені аспекти Голодомору 1932–1933 років, а
саме: зовнішньополітичні чинники цієї, штучно
створеної гуманітарної катастрофи, а також масштаби і
форми опору українського селянства, що набули
характеру внутрішньої війни проти радянської влади. Є
матеріли і по Житомирській області.
21. Махорін Г. Л. Українська національна
революція 1917–1922 рр. та її перебіг на
Житомирщині : [монографія] / Геннадій Махорін. –
Житомир : Євенок О. О., 2017. – 202, [6] с. : фот., іл.
У монографії на основі численних архівних
документів прослідковується перебіг Української
національної революції 1917–1922 рр., обґрунтовується
необхідність розширення хронологічних рамок цього
піднесення
національно-визвольної
боротьби до
листопада 1922 року.
22. Нариси історії Житомирщини першої
половини ХХ століття : кол. монографія /
[О. М. Білобровець та ін. ; за заг. ред.: В. О. Венгерської,
С. В. Стельниковича]. – Житомир : Полісся, 2017. – 549,
[2] с.
На основі широкої літературно-джерельної бази
висвітлюється становище Житомирщини у першій
половині ХХ ст. Розглядаються різні аспекти суспільнополітичного, економічного та культурно-духовного
життя регіону у загальноукраїнському контексті.
23.
Рудницька
Н.
В.
Історія
євреїв
Житомирщини : навч. посібник / Н. В. Рудницька. –
Житомир : Бук-Друк, 2017. – 369, [1] с. : іл., табл., портр.
Навчальний посібник з історії життя єврейського
народу, його господарської діяльності, місця в економіці
та торгівлі, мов, традицій, культури та освіти.

24. Тунік О. В. Старосільці та навколишні
землі : [історико-краєзнав. нарис] / Олена Тунік ; [іл.
О. В. Тунік]. – Житомир : Євенок О. О., 2017. – 483,
[5] с. : іл., табл., фот., фот. кольор. – (Історія
українського села).
У книзі в контексті загальноукраїнських подій
минулого, з посиланням на історичні документи,
праці краєзнавців, спогади жителів, подано історію
села Старосільці.

25. Цвіра І. А. Літопис Хорошева : [довідник] / Ігор
Цвіра. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2017. – 72 с. :
фот., фот. кольор., іл.
У «Літописі» висвітлено історію Хорошева від
найдавніших часів до сьогодення. Книга для тих, хто
цікавиться історією поліського селища, в якому народився
і виріс, чи Долею потрапив і залишився жити в Хорошеві.

Історія релігії
26.
«Рід
Щербаківських
–
звитяжці
української культури», міжнародна науковопрактична конференція (2017 ; Ружин).
Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції «Рід Щербаківських – звитяжці
української культури», 22 вересня 2017 року / Ружин.
селищ.
осередок
Всеукр.
Т-ва
«Просвіта»
ім. Т. Шевченка, Ружин. районна б-ка для дорослих. –
Вишгород : Сергійчук М. І., 2017. – 237, [1] с. : іл.,
фот.
У книзі зібрано матеріали про рід священників
Щербаківських, які мешкали на території нинішнього
Ружинського району Житомирської області, видатних
представників сім’ї о. Михайла Пилиповича(1850–
1920), його синів Вадима (1876–1857) і Данила (1877–
1927), про яких понад півстоліття заборонено було
згадувати навіть на їхній батьківщині.

Природничі науки. Екологія
27. Астахова Л. Є. Ботаніка. Нижчі рослини.
Водорості : в схемах : навч. посіб. / Л. Є. Астахова,
Г. В. Муж ; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2017. – 237, [1] с. : схеми.
У навчальному посібнику систематизований
матеріал з морфології, цитології, розмноження, циклів
розвитку, екології та значення представників різних
відділів водоростей. Подана інформація, що стосується
систематики відділів із коротким описом найбільш
характерних порядків та родів.
28. «Біологічні дослідження – 2017»,
Всеукраїнська науково-практична конференція
(8 ; 2017 ; Житомир).
Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської
науково-практичної конференціі з міжнародною
участю «Біологічні дослідження – 2017», 14–16
березня 2017 року : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т
гідробіології НАН України, Ін-т зоології НАН
України ; [редкол.: П. Ю. Саух (голова) та ін.]. –
Житомир : Рута, 2017. – 439, [1] с. : рис., табл.
У збірнику подаються
нові результати
теоретичних, прикладних та науково-методичних
досліджень провідних учених із широкого спектру
біологічних проблем.
29. Горлицький М. І. Стежками Полісся на
самоті / Микола Горлицький. – Житомир : Полісся,
2017. – 245, [3] с. : іл., фот.
Науково-популярна книга, що побудована у вигляді
цікавих розповідей, знайомить читача з рослинним та
тваринним світом Поліського краю, з легендами, які
народ віддавна складав про світ довколишньої природи,
містить окремі рецепти використання її багатств.

30. Еколого-технологічні основи водопостачання
та водовідведення : навч. посіб. / В. П. Славов [та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т, Житомир. агротехн. коледж. – Житомир : ЖНАЕУ,
2017. – 219, [1] с. : рис., табл.
У навчальному посібнику наведено системи та
схеми водопостачання населених пунктів та промислових
об’єктів. Розглянуті питання методів підготовки питної та
технічної води; засоби очистки стічних вод; нормативні
показники якості та економічний механізм охорони
гідросфери.
31. Інформаційне забезпечення економічного
механізму охорони та стійкого використання природних
ресурсів : монографія / [І. В. Замула та ін. ; за заг. ред.
І. В. Замули] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технол. ун-т. – Житомир : Рута, 2017. – 307, [2] с. : рис.,
табл.
Монографію присвячено розробці інформаційного
забезпечення процесу прийняття економічних рішень на
мікро–, мезо– та макрорівнях економіки в частині
використання природного капіталу, а саме земельних і
лісових ресурсів, а також атмосферного повітря, з
дотриманням концепції стійкого розвитку.
32. Кардашов А. Т. ЕКО–100 : кросворди /
А. Т. Кардашов. – Житомир : Волинь, 2017. – 115, [1] с. : табл.
В книжці вміщено 100 екологічно-орієнтованих
кросвордів. Подано ключі до них.

33. Мельник О. Ф. Органічна хімія : навч. посіб.
(для студ. коледжів спец. «Харчові технології») /
[О. Ф. Мельник] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.
торгов.-екон. ун-т, Житомир. торгов.-екон. коледж. –
Житомир : Рута, 2017. – 187, [1] с. : рис., табл.
Навчальний посібник створено відповідно до
програми курсу «Органічна хімія». Матеріал курсу має
професійне спрямування. У посібнику посилено увагу до
вивчення властивостей речовин, які використовуються у
складі продуктів харчування та в технологічних
процесах, наголошено на значенні наведених органічних
сполук в харчовому виробництві.

34. Оцінка якості життя та радіаційної безпеки
сільського населення радіоактивно забруднених
територій : монографія / Л. Д. Романчук [та ін.] ; за заг.
ред. Л. Д. Романчук ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : Графіум,
2017. – 268 с. : рис., табл.
У
монографії
викладено
теоретичний
і
експериментальний матеріал з вивчення шляхів
потрапляння радіонуклідів до організму людей, які
мешкають на територіях з різними щільностями
забруднення грунтів Північної частини України.

Сільське господарство
35. Внесення мінеральних та органічних добрив
під урожай сільськогосподарських культур у 2016
році : стат. бюл. / Держ. служба статистики України,
Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [відп. за вип.
Мостепанюк Ж. І.]. – Житомир : Голов. упр. стат.
у Житомир. обл., 2017. – 55 с. : табл.
Статистичний збірник містить дані щодо внесення
мінеральних та органічних добрив, проведення
вапнування та гіпсування грунтів, застосування засобів
захисту рослин у сільськогосподарських підприємствах
області під урожай 2016 р.
36. Кот Т. Ф. Морфологія яйцепроводу свійських
птахів : монографія / Кот Т. Ф., Рудик С. К. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2017. – 247, [1] с. : рис., табл.
У
монографії
проведено
аналіз
наукових
повідомлень вчених різних країн у порівнянні з
отриманими
власними
результатами
вивчення
закономірностей розвитку, будови та функціонування
яйцепроводу свійських птахів.
37. Куян В. Г. Формування і обрізування яблуні :
монографія / В. Г. Куян. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 383,
[1] с. : рис., табл.
У монографії викладено результати багаторічних
польових (садових) досліджень із формування і обрізування
крон яблуні, проведених у зонах Полісся і Лісостепу
України.

38.
Николюк
О.
М.
Управління
конкурентоспроможністю
сільськогосподарського
підприємства : теоретико-методологічні основи :
монографія / О. М. Николюк ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. –
315, [1] с. : рис., табл.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні
основи
управління
конкурентоспроможністю
сільськогосподарських підприємств.
39. Органічне виробництво і продовольча безпека /
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т,
Федерація органіч. руху України, Поліс. центр органіч.
вир-ва «Полісся Органік» ; [редкол.: О. Скидан та ін.]. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 432, [2] с. : іл., рис., табл.
До збірника увійшли матеріали доповідей учасників
V Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Органічне виробництво і продовольча безпека».
Висвітлено результати наукових досліджень та практичний
досвід щодо вирішення актуальних проблем розвитку
органічного виробництва.
40.
Родова садиба: економіка,
технології,
комунікації, екологія : навч. посіб. / М. Л. Васильєв
[та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац.
агроекол. ун-т, Всеукр. громад. орг. «Нар. рух захисту
Землі». – Житомир : Рута, 2017. – 270, [2] с. : фот., рис.,
табл.
У посібнику розкрито природні, соціально-економічні
та екологічні умови організації, функціонування та
розвитку сільських територій через механізм реалізації ідеї
Родова садиба, обгрунтовано концептуальні засади
консолідованої політики розвитку соціально-просторових
утворень, їх системну різновимірну модель, яка враховує
певні рівні та типи сільських територій.
41. Сільське господарство Житомирської області :
стат. зб. / [за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за вип.:
І. С. Шапарчук, І. Б. Клименко] ; Держ. служба статистики
України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. –
Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2017. –
213, [1] с. : табл.
Статистичний збірник характеризує стан сільського
господарства у 2010–2016 рр. та його місце в економіці
області.

42. Скрипченко Н. В. Актинідія в Україні :
[монографія] / Н. В. Скрипченко ; Нац. ботан. сад
ім. М. М. Гришка НАН України. – Житомир : Рута, 2017.
– 79, [1] с., [4] арк. фот. : фот. кольор., табл.
У монографії узагальнено результати багаторічних
досліджень з інтродукції, акліматизації та селекції
актинідії в правобережному Лісостепу України.

43. Стандартизація молока та молочних
продуктів : метод. посіб. – Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2017 – .
Ч. 2. – 2017. – 155, [1] с. : табл.
До посібника увійшли вимоги з окремих державних
стандартів на молочні продукти та основні нормативні
документи, які регулюють найрізноманітніші аспекти
виробництва, контролю та маркування.
44. Стефановська Т. Кокциди (coccoidea)
рослин
закритого
грунту
:
монографія
/
Т. Стефановська, П. Чумак, В. Ковальчук ; М-во освіти
і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – Житомир : Рута, 2017.
– 140 с. : рис., табл.
Уперше наведено найбільш повне узагальнення
даних видового складу кокциди, що трапляються в
оранжереях ботанічних садів і теплицях промислового
квітникарства України. Наведено оригінальні способи
розведення та обґрунтовано превентивний метод
використання ентомофагів для регулювання щільності
кокцид в умовах закритого грунту.
45. Чернишенко В. І. Сучасні технології
овочівництва відкритого грунту : підручник /
В. І. Чернишенко, А. І. Пашковський, П. І. Кирій. –
Житомир : Рута, 2017. – 335 с.
В підручнику описано особливості сучасних
технологій вирощування овочевих культур у відкритому
грунті з використанням систем крапельного зрошення.

Технічні науки
46. Майборода В. С. Магнитно-абразивная
обработка деталей сложной формы / В. С. Майборода,
И. В. Слободянюк, Д. Ю. Джулий; М-во образования и
науки Украины, Нац. техн. ун-т Украины, «Киев.
политехн. ин-т им. И. Сикорского». – Житомир : Рута,
2017. – 271, [1] с. : табл., рис.
Показано доцільність використання розробленого
методу магнітно-абразивної обробки на фінішних етапах
виготовлення деталей з метою підвищення
їх
експлуатаційних характеристик.
47.
Виймально-навантажувальні
роботи на
кар’єрах : [навч. посібник] / В. В. Коробійчук [та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т,
Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. І. Сікорського». –
Житомир : ЖДТУ, 2017. – 436, [4] с. : табл., рис.
Наведені основні фактори, які впливають на розробку
і навантаження гірських порід на кар’єрах при
використанні
скреперів,
фронтальних
колісних
навантажувачів, бульдозерів-розпушувачів, екскаваторів з
прямою та зворотною лопатою, гідравлічних бутобоїв.
Розглянуті раціональні технологічні схеми використання
обладнання в різних гірничотехнічних умовах.
49. Райковська Г. О. Інженерна графіка. Практикум :
[навч. посібник]. – Житомир : ЖДТУ, 2015 – .
Ч. 2. – 2017. – 115, [1] с. : рис., табл.
Навчальний посібник містить короткі теоретичні
відомості з кожної теми курсу «Інженерна графіка», типові
приклади креслеників деталей машин, а також текстові
завдання і питання для контролю знань.

Наука та науковці
50. Альтернативні джерела енергії : підручник /
А. П. Войцицький [та ін. ; за ред. Т. П. Резніченка] ;
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 279, [2] с. : рис., табл.
У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал,
який супроводжується численними прикладами. Розглянуто
основні засади державної політики у сфері альтернативної
енергетики, стан та перспективи впровадження альтернативних
джерел енергії, технологій виробництва сучасних джерел
енергії з метою енергозбереження.

51. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль:
проблеми інтеграції і розвитку : кол. монографія / за
заг. ред. Ф. Ф. Бутинця ; Вінниц. фінанс.-екон. ун-т,
Житомир. наук. бухгалтер. шк. – Житомир : Рута, 2017. –
365, [3] с. : рис., табл.
У монографії розглянуто проблеми теорії,
методології та практики обліку, аналізу і контролю.
Досліджено
сутність
інтегрованого
обліку,
бюджетування, аналізу і контролю, облік і контроль на
підприємствах Білорусі і Молдови.
52.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Економічні
науки = Journal Zhetomyr State Technological University :
наук. журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 1 (79). – 2017. – 194, [2] с. : рис., табл.
Дослідження науковців вищих навчальних закладів
України та міста Житомира, в т. ч. Житомирського
технологічного університету з питань бухгалтерського
обліку, контролю і аналізу, економіки, організації і
управління підприємством, тощо.
53.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Економічні науки
= Journal Zhetomyr State Technological University : наук.
журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 2 (80). – 2017. – 181, [3] с. : рис., табл.
Дослідження науковців вищих навчальних закладів
України та міста Житомира, в т. ч. Житомирського
технологічного університету з питань бухгалтерського
обліку:
економіки,
організації
і
управління
підприємством; фінансів і статистики.
54.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Економічні
науки = Journal Zhytomyr State Technological University
: наук. журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 3 (81). – 2017. – 120, [2] с. : рис., табл.
Дослідження науковців вищих навчальних
закладів України та міста Житомира, в т. ч.
Житомирського технологічного університету з питань
бухгалтерського обліку: економіки, організації і
управління підприємством; фінансів і статистики.

55.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Економічні
науки = Journal Zhytomyr State Technological University :
наук. журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 4 (82). – 2017. – 162, [2] с. : рис., табл.
Науковий журнал, на сторінках якого представлені
дослідження
в галузі бухгалтерського обліку,
державного управління економічними процесами,
управлінням підприємством, фінансів та статистики
тощо.
56.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Технічні науки
= Journal Zhytomyr state technological university : наук.
журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 1 (79). – 2017. – 244, [2] с. : табл., рис.
Дослідження науковців вищих навчальних
закладів України, в т. ч. Житомирського державного
технологічного університету з питань: прикладна
механіка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології, автомобільний транспорт, гірництво.
57.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Технічні науки =
Journal Zhytomyr state technological university : наук.
журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 2 (80), т. 1. – 2017. – 276, [2] с. : рис., табл.
Представлено дослідження науковців України, у
тому числі – житомирян.

58.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Технічні науки
= Journal Zhytomyr state technological university : наук.
журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 2 (80), т. 2. – 2017. – 210, [2] с. : рис., табл.
Дослідження науковців вищих навчальних
закладів України, в т. ч. Житомирського державного
технологічного університету з питань: прикладна
механіка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології, автомобільний транспорт, гірництво.

59. Всеукраїнська науково-практична on-line
конференція аспірантів, молодих учених та
студентів, присвячена Дню науки (2017 ; Житомир).
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line
конференції аспірантів, молодих учених та студентів,
присвяченої Дню науки, 17–19 травня 2017 року. –
Житомир : ЖДТУ, 2017.
Т. 1. – 243, [1] с. : табл., рис.
Представлено тези доповідей Всеукраїнської
науково-практичної on-line конференції аспірантів,
молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки,
що проводилася 17–19 травня 2017 року на базі
Житомирського
державного
технологічного
університету.
60. Всеукраїнська науково-практична on-line
конференція аспірантів, молодих учених та
студентів, присвячена Дню науки (2017 ; Житомир).
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line
конференції аспірантів, молодих учених та студентів,
присвяченої Дню науки, 17–19 травня 2017 року. –
Житомир : ЖДТУ, 2017.
Т. 2. – 295, [1] с. : табл., рис.
Представлено тези доповідей Всеукраїнської
науково-практичної on-line конференції аспірантів,
молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки,
що проводилася 17–19 травня 2017 року на базі
Житомирського
державного
технологічного
університету.
61. Дема Д. І. Фінансовий ринок : навч. посібник
/ Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л. В. Недільська ; за заг.
ред. Д. І. Деми ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ,
2017. – 447, [1] с. : рис., табл.
У навчальному посібнику розкрито суть та
значення фінансового ринку. Висвітлено економічний
зміст та особливості грошового, валютного та
кредитного ринків, ринків капіталів та похідних
фінансових інструментів. Особливу увагу приділено
проблемам становлення, розвитку та державного
регулювання фінансового ринку в Україні.

63.
Проблеми
теорії
та
методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар.
зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2005 – . – (Серія
«Бухгалтерський облік, контроль і аналіз»).
Вип. 1 (36). – 2017. – 335, [1] с. : рис., табл.
У збірнику представлено матеріали досліджень вчених
та науковців зарубіжних країн та України, в тому числі
Житомирського технологічного університету.

64.
Проблеми
теорії
та
методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар.
зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2005 – . – (Серія
«Бухгалтерський облік, контроль і аналіз»).
Вип. 2 (37). – 2017. – 128, [2] с. : табл., рис.
У збірнику представлено матеріали досліджень
українських та зарубіжних вчених і науковців.

65.
Проблеми
теорії
та
методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. –
Житомир : ЖДТУ, 2005 – . – (Серія «Бухгалтерський
облік, контроль і аналіз»).
Вып. 3 (38). – 2017. – 157, [1] с. : рис., табл.
У збірнику представлено матеріали досліджень
українських та зарубіжних вчених і науковців.

66. Саух І. В. Стратегічний аналіз фінансового
потенціалу туристичних підприємств: теорія,
методологія, організація : монографія / Саух Ірина
Василівна ; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка,
2017. – 418, [2] с. : рис., табл.
Монографію присвячено дослідженню теоретикометодологічних
та
організаційних
положень
стратегічного
аналізу
фінансового
потенціалу
туристичних підприємств в Україні.

67. Стойко О. Я. Фінанси : підручник /
О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. О. Я. Стойка ; М-во
освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2017. – 404, [2] с.
: рис.
У підручнику викладено теоретичні засади
функціонування
й
еволюції
фінансів,
основи
функціонування фінансової, податкової та бюджетної
систем, роль фінансового механізму в реалізації
фінансової політики. Подано загальну характеристику
фінансів суб’єктів господарювання та фінансів домашніх
господарств, засади функціонування страхового та
фінансового ринків, місцевих і міжнародних фінансів.

Охорона здоров’я
68.
Видатні
особистості
медичної
галузі
Звягельщини. – Житомир : О. О. Євенок, 2016 – .
Кн. 1. – 2016. – 131, [5] с. : фот. кольор.
У книзі зроблено перші кроки до узагальнення та
систематизації розвитку медицини, підготовки молодших
спеціалістів з медичною освітою Звягельщини. Наведено
хронологію діяльності та відображено біографічні дані
засновників і керівників медичного навчального закладу
міста Новограда-Волинського, головних лікарів міської та
районної лікарні, видатних медиків Звягельського краю.
69. Околитенко Н. И. Антидогмы медицины :
биолог. обоснование новой мед. парадигмы. Информац.
взаимодействия в живых системах : [монография] /
Наталия Околитенко, Николай Колбун ; [пер. c укр. Н. И.
Околитенко, Н. Д. Колбуна]. – Изд. 2–е, доп. – Житомир :
Рута, 2017. – 126, [2] с.
Монографія присвячена аналізу відкриттів, що були
зроблені за минулі роки та обґрунтуванню необхідності
введення у медичну практику інформаційної компоненти.
70. Парамонов Зіновій Михайлович – відомий хірург
та організатор охорони здоров’я Житомирщини :
до 70-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Упр.
охорони здоров’я Житомир. облдержадмін., Обл. наук. мед.
б-ка Житомир. облради ; [уклад. Т. В. Домс]. – Житомир :
Полісся, 2017. – 31, [1] с., [6] арк. фот. : фот., портр. –
(Славні імена охорони здоров’я Житомирщини).
Покажчик
присвячений
відомому
хірургу
та
організатору охорони здоров'я на Житомирщині –
Парамонову Зіновію Михайловичу

Суспільні науки
71. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць :
[в 12 т.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 11: Психологгія особистості. Психологічна допомога
особистості, вип. 14 / [голов. ред. Максименко С. Д. ;
редкол.: Моляко В. О. та ін.]. – 2016. – 249, [1] с.
Наукові праці з актуальних проблем психології
особистості, зокрема, студентів, підлітків.
72. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць :
[в 12 т.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 2: Психологічна герменевтика, вип. 10 / [редкол.:
В. О. Моляко та ін.]. – 2017. – 214, [2] с.
У виданні «Актуальні проблеми психології» друкуються
наукові статті та короткі повідомлення, що містять відомості
про дослідження, соціо-технічні і соціально-психологічні
розробки, соціально-психологічні проекти та технології з
різних напрямків психологічної науки; науково-гуманітарні та
тематичні матеріали; повідомлення про конференції,
профільні та спеціалізовані виставки, про вихід з друку
наукових видань.
73. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць :
[в 12 т.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 7: Екологічна психологія, вип. 43/ [голов. ред.
С. Д. Максименко ; редкол.: Моляко В. О. та ін.]. – 2017. –
173, [1] с. : табл., рис.
Наукові праці з проблем загальної психологія, зокрема,
екологічної психології.
74. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць :
[в 12 т.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 7: Екологічна психологія, вип. 44 / [редкол.:
В. О. Моляко та ін.]. – 2017. – 330, [2] с. : табл., рис.
У виданні
«Актуальні проблеми психології»
друкуються наукові статті та короткі повідомлення, що
містять відомості про дослідження, соціо-технічні і
соціально-психологічні розробки, соціально-психологічні
проекти та технології з різних напрямків психологічної
науки; науково-гуманітарні та тематичні матеріали;
повідомлення про конференції, профільні та спеціалізовані
виставки, про вихід з друку наукових видань.

75. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць
: [в 12 т.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 11: Психологія особистості. Психологічна
допомога особистості, вип. 16 / [редкол.: В. О. Моляко та
ін. ; ред. рада: Н. Ю. Максимов, А. М. Грись]. – 2017. –
257, [1] с. : рис.
У виданні «Актуальні проблеми психології»
друкуються наукові статті та короткі повідомлення, що
містять відомості про дослідження, соціо-технічні і
соціально-психологічні розробки, соціально-психологічні
проекти та технології з різних напрямків психологічної
науки; науково-гуманітарні та тематичні матеріали;
повідомлення про конференції, профільні та спеціалізовані
виставки, про вихід з друку наукових видань.
76. Денисюк Р. О. Хімічна технологія :
підручник / Р. О. Денисюк; Житомир. держ. ун-т
ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. –
344, [2] с. : рис., табл.
У підручнику висвітлюються загальні питання та
закономірності хімічної технології, дається коротка
історія хімічної промисловості та сучасний стан в
Україні, розглядаються апарати хімічної промисловості
та принципи їх роботи, описуються основні способи
обробки і переробки сировини для хімічних
виробництв простих, неорганічних та органічних
речовин.
77. «Інтелектуальна економіка в умовах
суспільних трансформацій: перспективи публічноприватного партнерства», міжнародний науковопрактичний форум (3 ; 2017 ; Житомир).
Матеріали III Міжнародного науково-практичного
форуму «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних
трансформацій:
перспективи
публічно-приватного
партнерства», 27 червня 2017 року : у 2 ч. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2017.
Ч. 1. – 200, [4] с. : табл., рис.
У матеріалах конференції представлені у авторській
редакції тези учасників конференції.

77а. «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних
трансформацій:
перспективи
публічно-приватного
партнерства», міжнародний науково-практичний форум (3 ;
2017 ; Житомир).
Матеріали III Міжнародного науково-практичного форуму
«Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій:
перспективи публічно-приватного партнерства», 27 червня 2017
року : у 2 ч. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017.
Ч. 2. – 152, [4] с. : табл.
У матеріалах представлені тези учасників конференції в
авторській редакції.
78. Intermarum : історія, політика, культура. –
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015 – .
Вип. 3: Матеріали щорічної Міжнародної наукової
конференції «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи. В
єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних
моментах історії та сучасності», 4 листопада 2016 року /
Ін-т історії та політики України, Від. новіт. історії та
політики України, Католиц. ун-т Яна-Павла ІІ у Кракові ;
[редкол.: В. Венгерська (голов. ред.) та ін.]. – 2016. – 383 с.
Опубліковано матеріали щорічної Міжнародної
наукової конференції, що проходила у Житомирі 4
листопада 2016 р.
79. Кругляк М. Е. Соціологія : навч.-метод. посібник /
М. Е. Кругляк ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технол. ун-т. – Житомир : Волинь, 2017. – 389, [3] с. : табл.
Навчальний посібник включає програму навчальної
дисципліни «Соціологія», тематику лекційних і семінарських
занять, завдання для самостійної роботи, питання на залік
(іспит), критерії рейтингової системи оцінювання знань
студентів, список рекомендаційної літератури, зразки
тестових завдань і соціологічних досліджень, а також
термінологічні і біографічні словники.
80. Лєцкін М. О. Яскрава зірка гуманітарного світу
(Філологічний семінарій Володимира
Перетца)
:
монографія / Михайло Лєцкін. – Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2017. – 367, [1] с. : рис., фот.
Пропонована книжка являє собою аналіз (переважно у
вигляді персоналій, яких тут репрезентовано 37) надзвичайно
потужного наукового явища початку ХХ століття –
Філологічного семінарію, створеного у стінах Київського
університету Святого Володимира професором-академіком В.
М. Перетцом.

81. Литвинчук Л. М. Психологія реабілітації
наркозалежних осіб : монографія / Литвинчук Леся
Михайлівна. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 363,
[1] с. : рис., табл.
Монографію присвячено дослідженню проблем
психологічних засад реабілітації наркозалежних осіб.

82. Практичний посібник з аналітичної діяльності
у сфері публічної політики та роботі правоохоронних
органів і спеціальних служб : практ. посіб. / Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України, Каф. політ.
аналітики і прогнозування ; під. ред. С. О. Телешуна. –
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 132, [2] с. : рис.,
табл.
У посібнику розглянуто методику та технології
аналітичної діяльності у сфері публічної політики,
діяльності правоохоронних органів і спецслужб.
83. Публічне управління та адміністрування : навч.
посіб. / [О. В. Скидан та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана ;
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. унт. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 704, [4] с. : табл., рис.
У навчальному посібнику на основі наукових
концепцій
визначені
методологічні
підходи
до
адміністрування в публічному управлінні, встановлено
роль і значення адміністрування в системах законодавчої,
виконавчої та судової влади. Акцентовано увагу на
економічній і адміністративній ролі органів державної
виконавчої влади у забезпеченні суспільного розвитку в
умовах існуючих загроз національній безпеці.
84. Ручка А. О. Класичні та неокласичні
соціологічні теорії (короткий виклад) : [посібник] /
Анатолій Ручка, Віктор Танчер, Інна Шевель. – Житомир :
Рута, 2016. – 102, [2] с.
У посібнику висвітлюється генезис провідних
соціологічних напрямків та теорій. Розглядаються основні
ідеї класиків соціологічної думки. Представлені
найвпливовіші концепції неокласичного та сучасного
етапу розвитку соціологічної думки.

85. Тофтул М. Г. Естетичне відношення людини до
дійсності (таємниця краси) : [монографія] / Тофтул М. Г.
– Житомир : Євенок О. О., 2016. – 263, [5] с. : кольор. іл.,
портр.
Монографія присвячена аналізу філософських основ
естетики. Визначення основних категорій естетики
супроводжується відповідними схемами та ілюстраціями.
86. Чирчик С. В. Професійна підготовка
дизайнерів інтер’єру: теорія, методика, практика :
монографія
/
Сергій
Чирчик
;
[наук.
ред.
О. А. Дубасенюк] ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во
ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 464 с. : рис., табл.
У монографії висвітлені теоретико-методичні засади
професійної підготовки майбутніх дизайнерів інтер’єру.
Проаналізовано процес становлення та розвитку системи
дизайн-освіти в Україні і світі.
87. Шиманська К. В. Міграція людських ресурсів в
умовах геоекономічних трансформацій: регіональний
вимір : монографія / К. В. Шиманська ; М-во освіти і
науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир :
ЖДТУ, 2017. – 587, [1] с. : табл., рис.
Монографію
присвячено розробці теорії та
методології дослідження проблем міжнародної міграції
людських
ресурсів
в
умовах
геоекономічних
трансформацій.
88. Юридична відповідальність за корупційні
діяння (структурно-логічні схеми) : навч. посібник /
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т ; авт.-упоряд.: Р. Ф. Черниш, І. М. Осауленко. –
Житомир : Полісся, 2017. – 260, [2] с. : табл.
У навчальному посібнику досліджено причини,
умови, особливості попередження та засоби протидії
різним видам корупційної діяльності.

Освіта
89. Вітренко В. В. Педагог, спрямований у
майбутнє : (Про життєвий і творчий шлях та науковий
спадок відомого педагога, Почесного громадянина міста
Новограда-Волинського Ліневича Павла Казимировича:
(1961–2015 рр.) : монографія / Валентин Вітренко ;
Житомир. обл. від-ня пед. т-ва України, Житомир. обл.
орг. НСКУ. – Житомир : Рута, 2017. – 858, [3] с. : табл.,
фот.
У монографії розповідається про життєвий і творчий
шлях та науковий спадок Почесного громадянина
м. Новограда-Волинського,
учителя
методиста,
завідувача
інформаційно-методичним
центром
управління освіти і науки міської ради Ліневича Павла
Казимировича.
90. Косенко В. М. Інтерактивні методи при
вивченні навчальної дисципліни «Методологія
науково-дослідної роботи» : навч. посіб. /
В. М. Косенко ; Житомир. ін-т медсестринства
Житомир. облради. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 91,
[1] с. : рис., табл.
В посібнику у вигляді рисунків, таблиць висвітлені
питання: роль науки в сучасному суспільстві,
документальні джерела наукової інформації, аналітикосинтетична
обробка
документів,
довідковоінформаційний фонд, визначення інформаційних потреб,
організація та здійснення науково-інформаційного
забезпечення лікарів первинної медико-санітарної
допомоги.
91. Кухарчук П. М. «Ляльковий театр» як засіб
реалізації компетентнісного підходу до вивчення
англійської мови в позаурочній діяльності /
[П. М. Кухарчук, О. А. Гриневич, Н. Т. Охримчук] ;
М-во освіти і науки України, Комун. закл. «Житомир.
обл. ін-т післядиплом. пед. освіти» Житомир. облради,
Кирданів. загальноосвітня шк. І-ІІІ ступенів Овруц.
району Житомир. обл. – Житомир : О. О. Євенок,
2017. – 95, [1] с.
Видання містить рекомендації щодо організації
роботи англомовного гуртка.

92. Павленко В. В. Розвиток креативності
молодших школярів : монографія / В. В. Павленко ; [за
ред. О. Є. Антонової]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка,
2017. – 157, [1] с. : іл., табл.
Матеріали монографії відображають педагогічні
аспекти роботи з обдарованими дітьми. Розкрито загальну
структуру креативності, сутність і механізми проявів та
розвитку креативності дитини. Пропонуються завдання на
розвиток складових креативності дитини: креативного
мислення, креативної уваги та креативної грамотності.
93. Павлик Н. Теорія і практика організації
неформальної освіти молоді : навч. посібник / Надія
Павлик ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2017. – 161, [1] с. : табл., рис.
Посібник відображає результати міждисциплінарного
дослідження психологічних, педагогічних, соціологічних,
філософських засад організації неформальної освіти.
94. Практикум з педагогіки / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред.
О. А. Дубасенюк. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Житомир
: ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 545, [1] с. : сх., табл., рис.
У навчально-методичному посібнику розглянуто
загальні основи педагогіки, дидактику та теорію і
методику
виховання.
Запропоновано
різнорівневі
педагогічні задачі, тести, практичні завдання тощо.
95. Толстова О. В. Локальні технології
гуманітаризації математичної освіти учнів основної
школи : метод. посіб. для вчителів, студентів і викл. вищ.
пед. навч. закл. / Толстова О. В. ; Житомир. держ. ун-т
ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. –
254 с. : рис., табл.
У посібнику розкрита сутність гуманітаризації та
технологізації шкільної освіти. Подані та проаналізовані
види авторських локальних технологій гуманітаризації
математичної освіти.
Представлений
методичний
інструментарій щодо специфіки побудови змістового
наповнення локальних технологій та особливостей їх
використання в цілісному навчально-виховному процесі.

Музейна справа
96. Журавська Л. Г. Музей Оноре де Бальзака у
Верхівні = Musee Honore de Balzac a Verkhivnia :
[путівник] / Л. Г. Журавська ; [пер. фр. мовою
В. О. Оношенко]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 59, [1] с.
: кольор. іл., мапа, фот.
Путівник по музею Оноре де Бальзака у Верхівні
знайомить із найважливішими життєвими фактами,
експонатами експозиції, висловами, пов’язаними із
перебуванням видатного французького письменника в
нашому краї, а також подано інформацію про культурномистецькі заходи у Верхівні з нагоди 200-річного ювілею
митця.

Мистецтво
97. Базелюк В. Прийдешньому поколінню : зб.
пісень / Володимир Базелюк, Олесь Коляда ; комп. Олесь
Коляда. – Бердичів : Мельник М. В., 2016. – 64 с. : фот.
Збірка пісень на музику відомого бердичівського
композитора і музиканта Олеся Коляди українською та
російською мовами.

98. Васянович М. М. Вибір : нотатки з блокноту
пам’яті / Микола Васянович. – Житомир : Полісся, 2017. –
542, [2] с. : фот.
Ця книга – нотатки з довгого і непростого шляху до
обраної мети диригента і композитора, уродженця с. Мелені
Коростенського району, Васяновича Миколи Максимовича.
99. Життя у пісні: Ніна Матвієнко : бібліогр.
покажч. [до 70-річчя від дня народження] = Life in a Song:
Nina Matviyenko: bibliographic reference book / [уклад.
Валентина Єрьоменко ; худож. Ніна Денисова]. – Київ :
НЦНК «Музей Івана Гончара», 2017. – 99, [1] с. : фот.
кольор.
Бібліографічний покажчик вийшов у світ з нагоди
70-ти річного ювілею видатної співачки, народної
артистки України, лауреата премії ім. Т. Г. Шевченка,
Героя України Ніни Матвієнко.

100. Лисенко І. М. Енциклопедія української
пісні / Іван Лисенко ; [іл. Амвросія Ждахи]. – Житомир :
Рута, 2017. – 367, [1] с. : іл.
Перше в Україні енциклопедичне видання, де
висвітлюється історія українських народних пісень,
широкий їхній діапазон у світі, а також подається
інформація про численні музичні організації та відомих
діячів української музичної культури, які сприяли
пропаганді нашої пісні.

101. Святненко В. Г. Брусилівщина в іменах. – Київ
: Віпол, 2017 – .
Кн. 1: Артисти, музиканти, художники. – 210, [2] с. :
іл., фот.
Книга містить нариси про головні віхи життя і
діяльності відомих діячів мистецтва, які народилися в
Брусилові та Брусиловському районі або пов'язані з ним.

Літературне життя краю
102. В любові до рідної землі : до 100-річчя від дня
народження письменника Данила Окийченка (Я. О. Вознюка)
/ [авт.-упоряд. П. В. Скиба]. – Новоград-Волинський :
НОВОград, 2017. – 78, [2] с. : іл., фот.
Книга про життєвий і творчий шлях письменника
Данила Окийченка (Якова Олександровича Вознюка).
103. Косарчук О. М. Література рідного краю.
Стежками творчості поетів Житомирщини : посіб.
для вчителів укр. мови та літ. / Олена Косарчук. –
Житомир : Рута, 2017. – 135, [1] с. : іл., фот. + 1 ел. опт.
диск.
Робота вміщує інформацію про життєвий і
творчий шлях поетів та письменників Житомирщини.
До посібника увійшли розробки уроків літератури
рідного краю з використанням елементів інноваційної
методики оздоровлення учнів – кольоротерапії та
музикотерапії.

104. Махорін Г. Л. У світлі слави Рильських :
[монографія] / Геннадій Махорін ; Житомир. обл. об-ня
ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Асоц. інтелігенції
Житомир. обл., Центр іст.-демогр. дослідж. та
біографістики ЖНАЕУ. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. –
128, [4] с. : портр., фот. кольор.
Книга
висвітоює
історію
та
діяльність
найславетніших
представників
Романівського
та
Попельнянського районів, залишаючи у центрі уваги, як
стрижень змісту, родину Рильських і їхню діяльність.
105. Яремчук В. П. Трудові обряди українців /
Володимир Яремчук ; [ред. В. П. Яремчук ; авт. світлин:
О. Васильєва та ін.]. – Житомир : Полісся, 2017. – 35,
[1] с. : фот. кольор.
Представлено трудові свята і обряди українського
народу. В книзі використані світлини з обрядів, що
проводились у культурно-мистецькому центрі «Поліська
хата» в с. Городське Коростишівського району.

Художні твори
106. Бех Л. П. До дна не спита чаша гіркоти : поезії
/ Лілія Бех. – Житомир : Полісся, 2016. – 81, [1] с. : іл., фот.
В основу збірки лягли твори, пов’язані з подіями тих
далеких і трагічних днів Чорнобильської трагедії, яка
забрала у авторки чоловіка-ліквідатора аварії на ЧАЕС,
матір, сестру. Та, попри все, вірші проникнуті оптимізмом,
любов’ю до навколишнього світу, людей, рідної землі.

107. Бовсунівський В. М. Крізь перепони
бурхливого життя / Василь Бовсунівський. –
Коростень : Друк, 2017. – 134, [2] с. : фот.
Книга містить розповідь про рідне село автора –
Діброву Лугинського району, низку газетних
матеріалів та кілька десятків віршів.

108. Бучко Н. Д. Перлини Романівщини / Надія
Бучко ; [ред. Н. Д. Бучко]. – Житомир : Рута, 2017. – 382,
[2] с. : іл., фот.
Авторка пише про поступ і вчинки конкретних людей –
педагогів, лікарів, лісівників, добрих господарників і
творчих особистостей, яскравих представників нашого
щоденного життя. Письменниця прагне, щоб ця книга була
для людей музикою, піснею, святом, щоб надихала на
думку: людина прийшла в цей світ задля добра.
109. Васильчук В. Б. Подружилися : [оповідання] /
Віктор Васильчук ; [іл. Марія Пузей]. – Тернопіль : Навч. кн.
– Богдан, 2017. – [32] с. : кольор. іл. – (Серія «Читаємо по
складах»).
Оповідання про котика Васька – пустуна і витівника.
110. Васильчук В. Б. Пробач мені, Цукерочко :
оповідання / Віктор Васильчук ; [мал. Ю. В. Васильчук ;
ред. В. Головецький]. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. –
87, [1] с. : кольор. іл.
Автор підводить читача до твердження, що добро
всеперемагаюче і справедливість торжествує. Вони
прагнуть заповнити той пробіл у нашому серці, котрий
створила сучасна безбарвна і всепоглинаюча урбанізація.
Головними героями стають діти, дорослі та... собаки. Тут
панують любов, почуття милосердя до тварин і
неприйняття людської жорстокості.
111. Врублевський В. М. Що завгодно, тільки не це :
realiti story / Василь Врублевський. – Житомир : [б. в.], 2015.
– 103, [1] с.
Сучасний драматичний твір.

112. Головецький В. М. Вчитель мовчання : повість,
вірші, переклади / Василь Головецький. – Житомир :
Євенок О. О., 2017. – 125, [3] с. : портр.
До нової книги увійшли однойменна повість, а також
створені упродовж 2016–2017 рр. два автономні цикли віршів
і найбільша в сучасній українській літературі добірка
перекладів російськомовних поезій.

113. Дем В. Ми – Українці! : гумор та сатира /
Вікторія Дем. – Житомир : Рута, 2017. – 118, [2] с. : фот.
Четверта збірка автора – гумор і сатира.

114. Жайворон М. М. Via Dolorosa : поезія /
Михайло Жайворон. – Київ : Друге дихання, 2017. – 298,
[2] с. : іл.
Автор даного поетичного видання знайомить читача з
філософськими роздумами про одвічні людські цінності,
про свій народ, який вистраждав свою долю і не хоче бути
розіп’ятим на Голгофі історії.

115. Залевский В. Записки очевидца : поетична зб. /
Виктор Залевский. – Житомир : Котвицький В. Б., 2017. – 83,
[1] с. : портр.
В книгу увійшли вірші, написані автором, в основному,
в період проходження служби в 95-й бригаді, перебування в
зоні АТО.

116. Коваль Л. П. Кольорові вірші : вірші для дітей
мол. шк. віку / Людмила Коваль ; [худож. В. О. Коваль]. –
Житомир : О. О. Євенок, 2017. – 31, [1] с. : кольор. іл.
Ця книга – творчий проект багатодітної родини:
матері-поетеси та сина-художника, автора дизайну та
малюнків Віталія Коваля. Поетеса в своїх віршах оспівує
неповторну красу української природи. Віра лише в
щасливе майбутнє дітей віє з рядків віршів та ілюстрацій.
117. Кравчук В. М. Не старайся меня обмануть... :
стихи / Владимир Кравчук. – Житомир : Полісся, 2016. – 116,
[4] с. : портр.
У збірці представлено вірші поета-земляка українською
та російською мовами.

118. Кулаковский Л. Ф. Слайды / Леонид Кулаковский
; [ред. Инна Ковальчук ; худож. Елена Лебедева]. – Житомир
: Рута, 2017. – 113, [3] с. : ил.
Третя збірка поезій Леоніда Кулаковського.

119. Кухарчук П. М. Коло : [проза] / Петро Кухарчук. –
Житомир : О. О. Євенок, 2017. – 117, [3] с.
У замальовках Петра Кухарчука відбито живу душу
людини, із її метаннями і страхами, самотністю та
намаганням подолати свою богопокинутість.

120. Кухарчук П. М. Проліски: проза / Петро Кухарчук,
Галина Химочка. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. – [24] с. : іл.
Збірка ліричних прозових роздумів.

121. Пасічник М. П. Четвергова сіль : поезії / Михайло
Пасічник. – Житомир : Євенок О. О., 2017. – 214, [2] с. : портр.
Автором представлено збірку філософських поезій.

122. Пишнюк Т. В. Нерозгаданий постскриптум :
[романи] / Тетяна Пишнюк. - Чернівці : Букрек, 2017. –
486, [2] с.
У книзі вміщено два романи сучасної письменниці
Тетяни Пишнюк «Божа вивірка» та «Кацапочка», в яких
йдеться про драматичні історії життя двох жінок, яких
доля занесла в далекі краї. Письменниця заглиблюється в
таємниці жіночих душ своїх героїнь, подаючи їхні
уявлення про шлях до щастя.

123. Пономаренко М. А. Колиска для Джмеля :
казкові повісті та казки / Марія Пономаренко. – Житомир :
Рута, 2017. – 157, [3] с. : іл.; О. О. Євенок, 2017. – 159,
[1] с. : кольор. іл.
Казкові повісті та казки розраховані на школярів
початкової школи. Кожен читач знайде для себе щось
цікаве, пізнавальне. Ці твори вчать підростаюче покоління
християнським цінностям.
124. Пономаренко М. А. Котик по даху гуляв :
віршована розмальовка / Марія Пономаренко ; худож.
Олена Славова. – Житомир : Євенок О. О., 2017. – [20] с. :
кольор. іл.
У новій збірці представлені дитячі вірші та
розмальовки до них.
125. Прилуцький М. А. Тіні зі скель : худож.-іст.
роман / Михайло Прилуцький ; [худож. оформ. Миколи
Оникійчука]. – Житомир : Євенок О. О., 2017. – 331, [5] с. :
іл.
На сторінках книги описана захоплююча історія
Коростишівщини у роки визвольної боротьби 1916–1920
рр., діяльність знаменитих ватажків Житомирщини –
Соколовських та К. Гелевея. Сюжет роману грунтується на
спогадах К. Гелевея та власних історичних дослідженнях
автора.
126. Раков М. Складни: стихи разных лет / М. Раков. –
[Кривой Рог : Измена], 2016. – 260 с. : ил.
До книги увійшли вірші, написані російською мовою,
об’єднані у складні. Складень – це декілька віршів та
ілюстрацій у вигляді буклету.

127. Рудак М. А. Страньєрка / Марія Рудак. –
Житомир : Євенок О. О., 2017. – 59, [1] с. : фот. кольор.
«Страньєрка"» – це історія не лише авторки цієї
книжки, а й багатьох заробітчанок з України, які на той час,
в 2000-ні роки, потрапили до Італії.

128. Сіваченко С. М. Еволюція на граніті : поезія / Сергій
Сіваченко ; [худож. Павло Гусєв]. – Новоград-Волинський :
НОВОград, 2017. – 163, [1] с. : іл.
До збірки увійшли поезії – результат пошуку та реакції та
рухи сучасного світу.
129. Сіваченко С. М. Римована сповідь : поезія / Сергій
Сіваченко ; фот. С. Сіваченка. – [Б. м. : б. в., 2017?]. – 86 с. :
портр., фот.
До збірки увійшли поетичні твори автора-земляка.
130. Соболевська С. Казковий світ : п’єси / Світлана
Соболевська ; [оформ. Т. Безверха]. – Житомир : Полісся,
2017. – 50, [2] с. : іл.
У збірці сценарієв «Казковий світ» Світлани
Соболевської є авторські, побудовані на творчості
місцевих авторів, а також компільовані сценарії. Майже у
кожному сценарії
передбачається
інтерактивне
спілкування з маленькими глядачами, а у деяких
використовуються рухливі ігри.
131. Соболевська С. О. Подарунок із Романівки : [для
дітей мол. і серед. шк. віку] / Світлана Соболевська ; [худож.
Тетяна Данилевич]. – Житомир : Полісся, 2017. – 51, [1] с. :
іл.
«Подарунок із Романівки» – не просто дитячий
детектив, це подорож Житомирщиною на початку
ХХ століття та знайомство із видатними постатями краю.
132. Хмелівський В. Й. Сонце і небо : поезії / Валерій
Хмелівський. – Житомир : Рута, 2017. – 66, [2] с.
«Сонце і небо» – це символічне бачення автором кольорів
прапора України. Саме Україні, її людям присвячена ця
тематична добірка поезій.
133. Хмелівський В. Й. Свято світла : вінок сонетів для
мами / Валерій Хмелівський ; [авт. післям. В. Слюсар]. –
Житомир : Рута, 2017. – 22, [2] с.
Вінок сонетів для мами – достойний подарунок поета і для
власної мами, і для всіх мам нашої країни.

134. Хмелівський В. Й. День народження казки /
Валерій Хмелівський ; [ред. Микола Пасічник]. – Житомир :
Рута, 2017. – 67, [1] с.
Нова збірка поезій бердичівського автора.

135. Цепкова Г. В. Мої святині: (поезії) / Галина
Цепкова ; [худож. Данилевич Т. К.]. – Коростень :
Тріада С, 2017. – 110, [2] с. : рис.
«Мої святині» – чергова книга поетеси, члена
Національної спілки письменників України. В цих
поетичних роздумах традиційні для поета лірикофілософські теми поєднуються з новими, набуваючи
суспільного значення.
136. Шкабара С. Проміння всередині флейти / Сергій
Шкабара ; [передм. Д. Дроздовського]. – Житомир : Рута,
2017. – 78, [2] с. : портр.
Нова збірка автора – це сюрреалістичне дійство про
боротьбу світла й темряви, про шукання Бога, вслухання у
Його голос.

137. Ясногородская А. На Стиксе солнечное утро /
Анна Ясногородская ; [худож. оформ. Людмилы Бондарь ;
мал. худож. Марка Островского]. – Житомир : Рута, 2017.
– 157, [3] с.
У збірці представлено короткі оповідання та вірші
письменниці, яка народилася у Житомирі, наразі мешкає в
Німеччині.
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