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Анотований каталог «Книга Житомирщини, 2018» інформує читачів
про щорічні надходження до фонду Житомирської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О. Ольжича видань, випущених на Житомирщині, а
також опублікованих упродовж року за межами області книг місцевих
авторів та видань про край. Включено також відомості про книги минулого
року, що надійшли до бібліотеки вже після виходу попереднього випуску
каталогу
У каталозі подано бібліографічні описи книг та анотації до них. На
початку розміщена література про область та м. Житомир, історію області,
далі - за галузями знань.
Для зручності користування до каталогу створено допоміжний апарат:
Іменний покажчик авторів, редакторів, укладачів, перекладачів, художників,
фотографів; Алфавітний покажчик назв творів; Покажчик видавництв і
видавців з номерами позицій виданих книг.
Даний каталог адресований фахівцям книговидавничої справи,
науковцям, бібліотекарям, бібліографам, студентам, а також всім, хто
цікавиться книжковою продукцією краю.
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Область в цілому
1.Житомирщина у цифрах у 2017 році : стат. зб. /
[за ред. Г. А. Пашинської ; відп. за вип. А. Г. Огінська] ;
Держ. служба статистики України, Голов. упр.
статистики у Житомир. обл. – Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2018. – 157, [1] с. : табл.
У статистичному збірнику вміщено дані про
соціально-економічне становище Житомирської області
у 2017 році порівняно з попередніми роками.
2.
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., 2018. – 100, [2] с. : табл.,
рис.
Збірник містить дані про зовнішню торгівлю
товарами і послугами та прямі іноземні інвестиції в
економіку Житомирської області у 2012-2017 роках
3. Краєзнавчий календар пам’ятних дат
на… – Житомир : О. О. Євенок, 2016 – .
2018 / [авт. окр. ст. Святослав Васильчук]. –
2018. – 94, [2] с. : портр., фот.
У краєзнавчому календарі (2018) вміщено
пам’ятні дати важливих подій або круглі ювілейні
дати видатних і знаних науковців, письменників,
митців, життя та діяльність яких пов’язані з
Житомирщиною.
4. Промисловість 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.,
2018. – 103, [1] с. : табл., граф.
Збірник містить основні показники розвитку
промисловості Житомирської області у 2013–2017
роках.

5. 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., 2018. – 134,
[2] с. : табл., рис.
Збірник містить основні показники ринку праці
Житомирської області у 2013–2017 роках.

6. Статистичний щорічник Житомирської
області за 2017 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.,
2018. – 475, [1] с. : табл.
У статистичному щорічнику вміщено дані про
соціально-економічне
та
екологічне
становище
Житомирської області у 2017 році порівняно з
попередніми роками.

7. Чисельність населення Житомирської
області на 1 січня 2018 року : стат. зб. / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип.:
І. С. Шапарчук, Т. В. Волинчук]. – Житомир : Голов.
упр. статистики у Житомир. обл., 2018. – 92, [2] 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-ше січня 2018 р.

Видатні діячі і область
8. Він був справжнім: спогади про Якова Зайка /
[упоряд. Г. Цимбалюк ; фото: Володимира Зінченка та
ін.]. – Житомир : Полісся, 2018. – 295, [1] с., [8] арк.
фот. кольор. : портр., фот. кольор.
Книга про людину з великим серцем і вічним
неспокоєм душі. Про борця, революціонера, який
упродовж свого життя доводив, що справедливість є,
що зі злом потрібно і можна боротися, не
переймаючись політичною кон'юнктурою. Книга про
Героя України Якова Яковича Зайка. Людину, яка
поклала своє життя на барикадах Майдану і достойно
поповнила ряди Небесної Сотні, яскраво засвідчивши
наостанок, що Герої не вмирають.
9. Лєцкін М. О. Географічні обшири України в
контексті письменницьких зв'язків Івана Огієнка
(Митрополита Іларіона) : довід. путівник / Михайло
Лєцкін. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. –
99, [1] с. : іл., карти, фот.
Довідкове видання, в якому репрезентовано
зв’язки
видатного
українського
науковця
і
християнського діяча Івана Огієнка (митрополита
Іларіона) практично з усіма регіонами України [в тому
числі Житомирщини] – зв’язки, головним чином
опосередковані контактами І. Огієнка з визначними
українськими літераторами кінця ХІХ – першої
половини ХХ ст.
10. Лєцкін М. О. Журнали Івана Огієнка
(Митрополита
Іларіона)
та
український
літературний процес 30-х – 60-х років ХХ ст. :
монографія / Михайло Лєцкін ; [ред. В. Кравцова]. –
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 558,
[2] с. : портр., іл.
У пропонованій читачеві розвідці йдеться про
щомісячні журнали, які протягом 35 років видавав
І. Огієнко, спочатку у Польщі, а потім у Канаді.

Житомир
11. Діяльність підприємницьких структур
м. Житомира у 2017 році : економ. 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., 2018. – 24, [2] с. :
табл., рис.
У доповіді досліджується стан підприємництва у
2017 р.
12. Житомир – 2017 : стат. зб. / [за ред.
Г. А. Пашинської ; відп. за вип. А. Г. Огінська] ; Держ.
служба статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. – Житомир : Голов. упр. статистики у
Житомир. обл., 2018. – 131, [1] с. : табл.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне
становище міста Житомира у 2017 році порівняно з
попередніми роками.

Історія краю
13. Веселка В. Ясна моя зорина – Симони : літ.краєзнав. нарис / Валентина Веселка. – Житомир :
О. О. Євенок, 2018. – 259, [1] с. : фот. кольор., муз. пр.,
мапи.
У книзі на основі спогадів, документів, переказів,
матеріалів із архівів розповідається про минувшину і
сьогодення села Симони Ємільчинського району
Житомирської області.
14. Історія села Станишівка: від давнини – до
сьогодення : іст.-краєзнав. нарис / упоряд. М. В.
Матвійчук. – Житомир : Полісся, 2016. – 311, [1] с. : іл.,
фот., мапи.
Розповідь про багате минуле і насичене сьогодення
невеликого приміського села Станишівка, якому
виповнилось 400 років, про людей, які складали гордість
села і нині працюють задля його успішного майбутнього.

15. Intermarum: історія, політика, культура. –
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015 – .
Вип. 4 / [редкол.: В. Венгерська (голов. ред.) та
ін.]. – 2017. – 224 с.
У науковому журналі представлено історичні
розвідки,
пов’язані
з
українсько-польськими
відносинами, зокрема на Житомирщині, а також
хроніка наукових подій.

16. Крижанівський В. Стежками мого родоводу
/ Віктор Крижанівський ; [худож. оформ. Людмили
Бондар]. – Житомир : Рута, 2017. – 400 с. : герби, фот.,
факс.
Автор детально і скрупульозно відтворює багату і
насичену іменами і подіями історію свого роду
Крижанівських.

17.
Матеріали
Всеукраїнської
науковокраєзнавчої конференції «Національно-визвольна
боротьба українського народу», присвяченої 250річчю
козацько-селянського
національновизвольного повстання на Правобережній Україні
«Коліївщина» та 100-річчю подій Української
революції 1917–1918 р., 28–29 вересня 2018 р. /
упоряд. Скавронський П. С. ; Нац. спілка краєзнавців
України, Упр. культури облдержадмін., Житомир.
держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. обл. універс. наук.
б-ка ім. О. Ольжича. – Бердичів : Мельник М. В.,
2018. – 550 с. : іл., табл. – (Науковий збірник «Велика
Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва
дослідників Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ ; т. 57).
У збірнику вміщено статті і повідомлення
учасників
Всеукраїнської
науково-краєзнавчої
конференції.

18.
Матеріали
регіональної
науковокраєзнавчої конференції з нагоди 71-ої річниці
визволення
міста
Новограда-Волинського
і
Звягельщини від німецько-нацистської окупації, 70річчя визволення України і 70-річчя Великої
Перемоги
«Місто
Новоград-Волинський
і
Звягельщина на зламі 1940-х років», 15 січня 2015
року : [наук. зб.] / Нац. спілка краєзнав. України,
Житомир. обл. орг. НСКУ, Новоград-Волин. Міськрада
; [відп. ред. Вітренко В. В. ; редкол.:
Врублевський В. М. та ін.]. – Житомир : Рута, 2015. –
423, [1] с.
У збірнику представлені матеріали, пов’язані із
обороною
Звягельщини
на
початку
Великої
Вітчизняної війни, показана діяльність окупаційних
органів
влади
міста
Новограда-Волинського,
Звягельщини, Житомирщини, організація всенародного
опору окупантам з боку комуністичної партії та ОУН–
УПА, визволення міста і району, всієї Житомирщини
взимку 1944 року від гітлерівських загарбників.
19. Тарабукін О. О. Житомир у давнину : історикоархеол. нариси / О. О. Тарабукін. – Житомир :
О. О. Євенок, 2017. – 299, [1] с. : іл., фот., мапи.
В історико-археологічному нарисі на основі матеріалів
археологічних досліджень, крізь призму пам’яток давнини,
робиться спроба висвітлити основні віхи в історії
території, на якій зародився і пройшов перші етапи свого
розвитку стародавній Житомир.

Історія релігії
20. Зелінський Юрій ОСД. Під знаком Марійної
шати: вступ до набоженства Святого Скапулярію :
[пер. з пол.] / Юрій Зелінський ОСД. – Житомир : Рута ;
Київ : Кайрос, 2018. – 63с.
Представлено шляхи духовного самопізнання через
набоженство Святого Скапулярію до Божої Матері.

21. Тереза (Свята від Дитяти Ісус і Пресвятого
Обличчя (Тереза з Лізьє). Історія однієї душі / Свята
Тереза від Дитяти Ісус і Пресвятого Обличчя (Тереза з
Лізьє) Вчитель Церкви ; опр. Конрадом де Меестером
OCD згідно з початк. порядком автент. текстів і його
поясненнями ; [пер. Я. Ільницька]. – Житомир : Рута,
2018. – 303, [1] с. – (Bibliotheca carmelitana).
Праця Терези з Лізьє – пророка, учителя, місіонера –
подана як «історія своєї душі», показано постійну дію
Христа у її житті, золоту нитку Божого милосердя у
тканині свого існування, особисту історію спасіння через
призму минулого, сучасного і майбутнього.

Природничі науки. Екологія
22. Біологічні дослідження – 2018 : зб. наук. пр. / Мво освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т
ім. І. Франка, Ін-т гідробіології НАН України, Ін-т зоології
НАН України [та ін.; редкол.: Шевчук А. В. (голова) та
ін.]. – Житомир : Рута, 2018. – 441, [1] с. : рис., табл.
У збірнику подаються нові результати теоретичних,
прикладних та науково-методичних досліджень провідних
учених із широкого спектру біологічних проблем.
23.Довкілля Житомирської області : 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., 2018. – 167, [1] с. : рис., табл.
У
збірнику
систематизовані
показники,
які
характеризують стан атмосферного повітря, водних та
земельних ресурсів, лісового та мисливського господарства,
поводження з відходами, капітальні та поточні витрати на
охорону навколишнього природного середовища.
24. Котюк Л. А. Інтродукція ароматичних рослин
родини Lamiaceae Lindl у Центральному Поліссі
України = Introduction of aromatic plants from the Lamiaceae
LindI. family in Central Polissya of Ukraine : монографія /
Л. А. Котюк ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац.
агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 211, [1] с. :
рис., табл., фот. кольор.
Представлено результати багаторічних досліджень
малопоширених ароматичних рослин Laminaceae в умовах
Центрального Полісся України. Виведено відомості
систематики та значення рослин.

Наука та науковці краю
25. Борис Борисович Самотокін: пам’яті
Вченого, Вчителя, Друга / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. технол. ун-т; [уклад.:
Каргополова Надія Петрівна, Мамрай Василь
Васильович ; ред. Н. П. Каргополова]. – Житомир :
ЖДТУ, 2017. – 152, [4] с. : іл., фот. кольор., портр.
Книга присвячена пам’яті відомого вченого,
одного з визначних лідерів у створенні засад
інтеграції вищої школи України у світовий
освітянський простір. Висвітлені основні етапи життя,
наукової, науково-організаційної, педагогічної і
громадської діяльності Б. Б. Самотокіна. Приведені
спогади зарубіжних колег по міжнародному
співробітництву, спогади учнів та колег з числа
працівників ЖДТУ.
26.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Економічні науки =
Journal Zhytomyr State Technological University : наук.
журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 1 (83). – 2018. – 154, [2] с. : рис., табл.
У журналі представлено статті, пов’язані з науковими
дослідженнями в галузі економіки.
27.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Економічні науки =
Journal Zhytomyr State Technological University : наук. журнал.
– Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 2 (84). – 2018. – 154, [2] с. : рис., табл.
У журналі представлено статті, пов’язані з науковими
дослідженнями в галузі економіки.
28.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного
університету.
Серія:
Економіка,
управління та адміністрування = Journal Zhytomyr State
Technological University : наук. журнал. – Житомир : ЖДТУ,
1994 – .
Вип. 3 (85). – 2018. – 86, [2] с. : рис., табл.
У журналі представлено статті, пов’язані з науковими
дослідженнями в галузі економіки, управління та
адміністрування.

29.
Вісник
Житомирського
державного
технологічного університету. Серія: Технічні науки =
Journal Zhytomyr State Technological University : наук.
журнал. – Житомир : ЖДТУ, 1994 – .
Вип. 1 (81). – 2018. – 346, [2] с. : рис., табл.
У журналі представлено статті, пов’язані з науковими
дослідженнями в галузі технічних наук.
30. Грищук Г. П. Патоморфологічні зміни в
статевих органах великої рогатої худоби за
симптоматичної форми неплідності : монографія /
Грищук Г. П., Гончаренко В. В., Євтух Л. Г. ; М-во
освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 79, [1] с. : рис.
У монографії викладені результати щодо вивчення
патоморфологічних змін у статевих органах великої
рогатої худоби.
31. Картопля в короткоротаційних сівозмінах
Полісся : монографія / Т. В. Клименко [та ін.] ; за ред.
Клименко Т. В. ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ,
2018. – 127, [1] с. : табл., рис.
У монографії на підставі проведення власних
досліджень
авторів,
узагальнення
результатів
досліджень наукових установ висвітлено науково
обгрунтовану агроекологічну оцінку та технологічну
можливість вирощування картоплі в короткоротаційних
сівозмінах зони Полісся.
32. Колодницька Р. В. Процеси випаровування
та згоряння дизельного біопалива у двигунах
внутрішнього
згоряння
:
монографія
/
Р. В. Колодницька ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ,
2018. – 191, [1] с. : табл., рис.
У монографії викладено основні теоретичні
положення процесів випаровування та згоряння
дизельного біопалива у двигунах внутрішнього
згоряння. Наведено розрахунки термодинамічних
властивостей альтернативного палива, які необхідні
для моделювання
процесів розпилювання та
випаровування.

33. Колодницька Р. В. Розпилювання дизельного
палива та біопалива у двигунах внутрішнього
згоряння : монографія / Р. В. Колодницька ; М-во освіти
і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. –
Житомир : ЖДТУ, 2017. – 209, [1] с. : табл., рис.
У
монографії
викладено
наукові
основи
розпилювання біодизельного палива в двигунах
внутрішнього
згоряння.
Наведені
фізичні
характеристики біодизельного палива; описані моделі
розпилювання, що використовуються для традиційних
дизельних палив; описана експериментальна установка
та результати експериментів з розпилювання палива.
34.
Литвинчук
І.
Л.
Управління
інтелектуальною власністю в система AR4D
(agricultural research for development) : монографія /
Литвинчук І. Л. ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ,
2017. – 617, [1] с. : рис., табл.
Монографія презентує результати систематизації
концептуальних засад і практик управління соціальноекономічними відносинами інтелектуальної власності у
сфері науково-дослідного та освітнього забезпечення
аграрної економіки.
35. Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції «Інноваційні технології у рослинництві:
проблеми та їх вирішення», 7–8 червня 2018 року :
[збірник] / М-во освіти і науки України, Житомир. нац.
агроекол. ун-т ; [редкол.: О. В. Скидан та ін.]. – Житомир
: Рута, 2018. – 346, [2] с. : рис., табл.
Висвітлено результати наукових досліджень і
практичний досвід впровадження інноваційних розробок
у сучасному рослинництві, в тому числі і в Житомирській
області.
36. Органічне виробництво і продовольча безпека :
[збірник] / М-во освіти і науки України, Житомир. нац.
агроекол. ун-т, Федерація орган. руху України, Поліс.
центр орган. вир-ва «Полісся Органік» ; [редкол.:
О. Скидан та ін.]. – Житомир : Євенок О. О., 2018. – 604,
[1] с. : рис., табл.
Висвітлено результати наукових досліджень та
практичний досвід щодо вирішення актуальних проблем
розвитку органічного виробництва, [зокрема, на
Житомирщині].

37. Подчашинський Ю. О. Вимірювання
параметрів
руху
об’єктів
на
основі
комп’ютеризованої обробки відео зображень :
монографія / Ю. О. Подчашинський, О. О. Лугових,
Ю. О. Шавурський ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018.
– 191, [1] с. : рис., табл.
У монографії викладено наукові основи побудови
засобів вимірювання параметрів руху об'єктів на основі
комп’ютеризованих
методів
обробки
цифрових
відеозображень. Проведені дослідження, спрямовані на
вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у
підвищенні точності та швидкодії, розширенні
функціональних можливостей засобів вимірювання
механічних величин.
38. Подчашинський Ю. О. Приладова система
для вимірювання геометричних параметрів об’єктів
на основі комп’ютеризованої обробки відео
зображень : монографія / Ю. О. Подчашинський; М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. –
Житомир : ЖДТУ, 2018. – 211, [1] с. : табл., рис.
У монографії викладено результати розробки та
дослідження
нової
приладової
системи
для
вимірювання геометричних параметрів об'єктів.
Проведені дослідження, спрямовані на вирішення
актуальної наукової проблеми, що полягає у
підвищенні точності та швидкодії, розширенні
функціональних можливостей засобів вимірювання
механічних величин.
39. Підвищення ефективності обробки плоских
поверхонь торцевим фрезеруванням : монографія /
П. П. Мельничук [та ін.] ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ,
2017. – 277, [3] с. : табл., рис., фот.
У монографії розглянуті питання підвищення
ефективності
обробки
плоских
поверхонь
із
застосуванням процесів нестаціонарного різання.

40.
Проблеми
теорії
та
методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар.
зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2005 – . – (Серія
«Бухгалтерський облік, контроль і аналіз»).
Вип. 1 (39). – 2018. – 127, [1] с. : рис., табл.
У збірнику представлено матеріали досліджень
українських та зарубіжних вчених і науковців у галузі
бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.
41. Проблеми теорії та методології бухгалтерського
обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. –
Житомир : ЖДТУ, 2005 – . – (Серія «Бухгалтерський облік,
контроль і аналіз»).
Вип. 2 (40). – 2018. – 79, [2] с. : табл., рис.
У збірнику представлено матеріали досліджень
українських та зарубіжних вчених і науковців у галузі
бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.
42. Чорнобильська катастрофа. Актуальні
проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення : [зб.
наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Житомир. нац.
агроекол. ун-т, Упр. екології та природ. ресурсів
Житомир.
облдержадмін.,
Ін-т
агроекології
і
природокористування НААН України ; [редкол.:
О. В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. –
412 с. : рис., табл., портр.
Висвітлено результати наукових досліджень та
практичний досвід щодо вирішення актуальних проблем
виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції, якості і безпеки харчових продуктів в Україні
[і, зокрема, в Житомирській області].

Охорона здоров’я. Медичні науки
43. Современная энциклопедия народной и
нетрадиционной медицины : в 2 ч. – Житомир : Рута,
2016 – 2017.
Ч. 2: Лечение народными средствами /
[А. И. Пашковский и др. ; под ред. Т. П. Гарник,
В. М. Мельника, В. А. Туманова]. – 2017. – 639, [1] с. : ил.,
табл., фот.
В сучасній енциклопедії народної і нетрадиційної
медицини викладено основні методи і способи лікування
природними засобами.

Суспільні та гуманітарні науки
44. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць :
[в 12 т.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 2: Психологічна герменевтика, вип. 11 /
[Н. В. Чепелева та ін.]. – 2018. – 163, [1] с.
У
матеріалах збірника
висвітлено
проблеми
формування і, зокрема, самопроектування особистості.

45. Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб.
наук. праць. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 6: Психологія обдарованості, вип. 14 / [редкол.:
В. О. Моляко та ін.]. – 2018. - 435, [1] с. : рис., табл.
Представлено статті, в яких розглядаються проблеми
розуміння психологічних особливостей процесів і
механізмів розвитку обдарованих особистостей.
46. Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб.
наук. праць. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 11: Психологія особистості. Психологічна
допомога особистості, вип. 17 / [редкол.: Моляко В. О. та
ін.]. – 2018. – 291, [1] с. : табл., рис.
Представлено статті, в яких розглядаються проблеми
психології особистості, професійної підготовки фахівців
соціальної сфери, розвитку ціннісних орієнтацій та вмінь,
психологічної допомоги представникам різних вікових
категорій.
47. Актуальні проблеми психології = Actual problems
of psychology : [в 12 т.] : зб. наук. праць. – Житомир :
ЖДУ ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 7: Екологічна психологія, вип. 45/ [редкол.:
Моляко В. О. та ін.]. – 2018. – 336, [2] с. : рис., табл.
Представлені статті, в яких висвітлюються
теоретико-методологічні та прикладні проблеми
екологічної психології як напряму досліджень, що
вивчає психологічні проблеми взаємодії людини із
середовищами її життєдіяльності.

48. Павлюк М. М. Теорія і практика розвитку
самостійності майбутнього фахівця : монографія /
М. М. Павлюк ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир
: ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 385, [3] с.
У монографії розкрито теоретичні і прикладні
аспекти становлення самостійності у студентському
віці,
описано
процесуальну
модель
розвитку
самостійності майбутнього фахівця.
49. Трансформація українського суспільства та
його еліти у контексті цивілізаційного розвитку
Європи : пр. каф. суспільних наук Житомир. нац.
агроекол. ун-ту : наук. монографія. / [О. В. Скидан та
ін.] ; за ред. І. А. Мельничука ; М-во освіти і науки
України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Центр
архівознаства і біографістики Житомир. нац. ун-ту.и –
Житомир : Рута, 2018 – .
Т. 1. – 267, [1] с. : табл., фот. цв.
На основі міждисциплінарного підходу до
дослідження українсько-європейських взаємовпливів
показана синхронність векторів розвитку нашої
держави і Європи протягом всієї спільної історії,
проводиться думка про значущість імен і творчих
здобутків кращих представників вітчизняної еліти у
формуванні європейського цивілізаційного простору.

Освіта. Вищі учбові заклади
50. Грищук Г. П. Ветеринарна мамологія та
профілактика неплідності : (практикум з лаборатор.
робіт для студентів ф-ту вет. медицини ОС «Магістр»,
«Спеціаліст» та «Бакалавр») : навч. посібник /
Грищук Г. П., Ревунець А. С. – Житомир : ЖНАЕУ,
2018. – 139, [1] с. : рис., табл.
Висвітлено фізіологію і патологію молочної
залози самок різних видів сільськогосподарських
тварин та питання профілактики неплідності на рівні
раніше отриманих та сучасних досягнень вітчизняної
та
закордонної
науки,
розкрито
сутність
комплексного підходу до діагностики.

51. Дєньгаєва С. В. Медіаосвітні технології у
професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної
мови : монографія / Дєньгаєва С. В. ; [за заг. ред. Л. В.
Калініної] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 332, [4] с. : рис., табл.
У монографії схарактеризовано сутність професійної
компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в
умовах нової мовної політики в Європі.
52. Дорохов В. І. Хімія : навч. посібник / Дорохов В. І.,
Горбунова Н. О., Вовк М. В. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. –
323, [1] с. : рис., табл.
Посібник підготовлено на допомогу студентам
спеціальності «Лісове господарство». Може бути корисним
для студентів агрономічних, біологічних та екологічних
спеціальностей, викладачам ліцеїв і спеціалізованих класів.
53. Журавльов В. П. Прикладна математика для
економістів : навч. посібник / В. П. Журавльов,
І. П. Слюсаренко, М. П. Фомін ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. –
247, [1] с. : рис., табл.
У посібнику розглянуто розділи: елементи лінійної
алгебри, елементи векторної алгебри та аналітичної
геометрії, основа математичного аналізу, диференціальне
числення функції однієї чи кількох змінних і застосування
похідної в економічному аналізі, інтегральне числення.
54. Інфекційні хвороби собак : навч. посібник для вузів
II-IV рівнів акредитації / О. Є Галатюк [та ін.]. – Житомир :
Рута, 2018. – 275, [1] с. : іл., фот.
Детально описані епізоотологічні дані, клінічні ознаки,
паталогоанатомічні зміни інфекційних хвороб собак; надані
сучасні методи діагностики, специфічні профілактики та
лікувальні заходи за даних хвороб.
55. Кураченко Н. М. Біологічна хімія з основами
фізичної та колоїдної хімії : навч. посіб. / Кураченко Н. М.,
Опанащук Н. М. ; М-во освіти і науки України, Житомир.
нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 186, [2] с.
У виданні подано лабораторні роботи, теоретичний
матеріал до них та приклади розв'язування типових задач.
Для закріплення знань і навиків запропоновані питання для
самоконтролю та завдання для самостійної роботи.

56. Павлик Н. П. Теорія і практика організації
неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів :
монографія / Надія Павлик ; [наук. ред. Сейко Н. А.] ; М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. –
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 349, [1] с. : рис., табл.
У монографії розглянуто проблему організації
неформальної освіти у соціальній сфері на засадах
системного, діяльнісного та мульти дисциплінарного
підходів.
57. Поліщук І. Б. Сортотворення та сортозбереження
(селекція і насінництво) : [навч. посібник] / І. Б. Поліщук, В.
Д. Поліщук. – Житомир : Рута, 2018. – 259, [1] с. : рис., табл.,
фот., портр.
Представлено результати дослідження
практично
важливих положень в селекції рослин. Особлива увага
надається процесам успадкування і мінливості ознак на рівні
мікрогаметофіту і спорофіту.
58. Чернишенко В. І. Сучасні технології овочівництва
закритого грунту : підручник / В. І. Чернишенко,
А. І. Пашковський, П. І. Кирій. – Житомир : Рута, 2018. –
399, [1] с. : мал., табл.
Висвітлюються
особливості сучасних технологій
вирощування овочів у закритому грунті з використанням
систем крапельного поливу. Докладно описана малооб'ємна
гідропоніка і промислова технологія вирощування основних
овочевих культур.
59. Шквир О. Л. Ступенева підготовка
майбутніх учителів початкової школи до
проведення педагогічних досліджень : монографія /
Шквир
Оксана
Леонідівна
;
[наук.
ред.
Дубасенюк О. А.] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка.
– Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 499,
[1] с.
У монографії висвітлено теоретичні і методичні
засади ступеневої підготовки майбутніх учителів
молодших класів до проведення педагогічних
досліджень, обгрунтовано концептуальні положення
ступеневої підготовки майбутніх вчителів початкової
школи до проведення педагогічних досліджень,
розкрито стан формувального експерименту та
результати досліджувального феномена.

Музейна справа
60. Музей коштовного і декоративного каміння. –
Володарськ-Волинський : Журавський О. В., [2018?]. – [19]
с. : кольор. іл., фот.
У виданні розповідається про історію створення та
діяльність Володарськ-Волинського Музею коштовного та
декоративного каміння.

Мистецтво
61. Алеї та бульвари / Громад. орг. «Архео»;
фотоматеріали надані Анатолієм Магазом. – [Б. м. :
б. в., 2018?]. – [24] с. : фот., фот. кольор.
У фотоальбомі представлено давній вигляд та
сучасний стан ряду вулиць та архітектурних
пам'яток м. Житомира.

Музика та пісні краю
62. Травкін В. М. Фантазія на тему циганського
міського романсу «Что так грустно» : п’єса для готововибор. баяна / Валерій Травкін ; [під. ред. В. М. Травкіна].
– Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 4, [12] с. :
фот.
У виданні представлено п’єсу для готово-виборного
баяна "Фантазія на тему циганського міського романсу
«Что так грустно».
63. Ходаківський О. В. Видатний співець гітари з
Волині
:
до
200-річчя
від
дня
народж.
М. К. Соколовського
(1818–1883)
/
Олександр
Ходаківський ; [літ. ред. В. В. Білобровець ; іл., упоряд.
О. В. Ходаківського]. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. –
79, [1] с. : фот., іл.
Книга є результатом ґрунтовного опрацювання
пам'яток музичної думки, епістолярної спадщини,
публікацій
та
спогадів
сучасників
гітариста
М. Соколовського (1818–1883).

Літературне життя краю
64. Білобровець В. В. Студії з філології
Житомирщини: історія, теорія : навч.-метод. посібник /
В. В. Білобровець. – Житомир : ЖДУ, 2018. – 71, [1] с. :
портр.
Посібник призначений для ознайомлення з долею,
педагогічною і науковою діяльністю яскравих персоналій
філологічної галузі нашого краю, з літературними та
науковими виданнями, зі зразками концептуального
аналізу художніх творів письменників-земляків.
65.
Василь
Врублевський:
письменник,
журналіст, видавець : біобібліогр. покажч. / Житомир.
обл. універс. наук. б-ка ім. О. Ольжича ; [уклад.:
В. Козлова, С. Верховська ; літ. ред. Г. Врублевська ;
бібліогр. ред. Т. Нестерчук]. – Житомир : О. О. Євенок,
2018. – 42, [2] с. : фот.
Видання містить біографію та бібліографію творів
житомирського письменника Василя Марцельовича
Врублевського, виданих окремо та надрукованих у
періодичних виданнях.
66. Миленко В. Д. Куприн: Возмутитель
спокойствия / Виктория Миленкоо ; [ил.: Д. Дубинского и
П. Пинкисевича]. – Москва : Молодая гвардия, 2016. – 366,
[2] c., [15] л. фот. : фот., ил. – (Жизнь замечательных людей
: сер. биогр. ; вып. 1813 (1613).
Автор
Вікторія
Міленко
зробила
спробу
деміфологізувати постать О.
Купріна,
залучаючи
маловідомі та невідомі матеріали і документи. У книжці
йдеться і про житомирський період у житті письменника.
67. Суй М. Поетична Житомирщина кінця ХХ –
початку ХХI століття / Марія Суй. – Житомир :
О. О. Євенок, 2018. – 90, [2] с.
Вперше висвітлено проблеми, пов’язані з
розвитком російськомовної поезії Житомирщини як
самодостатнього явища художнього процесу сучасності,
який має тимчасову протяжність і системність зв’язків, а
також художньо-естетичну бінарну рефлексію.

68. Шевчук Т. Українська усна снотлумачна
традиція початку ХХ століття (розвідки та тексти) :
[збірник] / Т. М. Шевчук, Я. В. Ставицька ; [упоряд., ст.,
покаж., передм. Т. М. Шевчук ; ст., ім. покаж.
Я. В. Ставицької ; іл.: Т. М. Шевчук, Я. В. Ставицької] ;
Ін-т мистецтвознавства, фольклористики етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ : Дуліби,
2017. – 223, [1] с. : фот.
Вперше публікуються польові записи українських
традиційних снотлумачень, що були здійснені протягом
1925–1928 років на території Волинської губернії (в 14
районах сучасної Житомирської та 6 - Хмельницької
областей) за «Програмою збирання матеріялів до
українського
народного
сонника»
Катерини
Грушевської.

Художні твори
69. Васильчук В. Б. Останній бій знайденця :
оповідання / Віктор Васильчук ; [мал. Уляновська Н. С.]. –
Житомир : Рута, 2018. – 39, [1] с. : іл.
Головна тема книги – люди і собаки. Люди бувають
добрими і жорстокими за своєю суттю, а от собаки іноді
змушені бути агресивними. До цього спонукають їх ті ж
люди. Але добро завжди перемагає зло, відтак і собаки, і
люди стають друзями.
70. Васильчук В. Б. Франція: тільки один місяць.
Міста і люди: подорожні нотатки / Віктор Васильчук ;
[видавнича рада А. Вельсапар та ін.]. – Київ : Український
пріоритет, 2018. – 71, [1] с. : фот. кольор.
Це спроба поділитись приємним здивуванням від
простоти справжньої Франції. спроба розповісти про
світосприйняття французів, їхній побут, бачення ними
України і українців.
71. Журавський А. Ф. Будьмо! : роман-есей з уст
Остапа Вишні у п’яти зшитках / Анатолій Журавський ;
[авт.-упоряд., авт. передм. Журавська Л. Г. ; ред.
Паливода Г. В.]. – Вінниця : Твори, 2018. –362, [2] с. : фот.
Біографічний роман – за формою досить цікавий і
своєрідний. Анатолій Журавський ніби перевтілився в
Остапа Вишню і веде розповідь від його особи і в його
стилі. Перед нами проходить близько ста дійових осіб з
«кола Остапа Вишні» – письменники, артисти, художники...

72. Козловский В. В. Вокзал «Чистилище» : романтриптих / Владимир Козловский ; худож. Ирина Русина. –
Житомир : Рута, 2018. – 85, [3] с. : ил.
Роман автора, який об'єднав три історії людських доль,
які випадково перетнулися.

73. Котик Е. В. Психология нотариата в сказкахбайках про Ягу / Елена Котик ; [худож. О. Л. Федорчук ; ред.
Л. М. Козак]. – Житомир : Полісся, 2018. – 83, [1] с. : цв. ил.
Нова збірка казок-байок поетеси-натаріуса.

74. Крикливець Л. С. Життя без гриму : роман /
Людмила Крикливець. – Житомир : Рута, 2018. – 231, [1] с. :
портр.
Автор з притаманною художньою глибиною відкриває
читачеві багатогранність життя, в якому важливо не піддатися
тиску буденності, щоб зберегти непоступливість у
відстоюванні життєвих і світоглядних принципів, часточку
внутрішньої свободи і світло людського серця.
75. Кухарчук О. Ф. Провісники Козацької Русі.
Кошовий отаман Вовкодав : [іст. роман] / Олександр
Кухарчук ; [худож. В. С. Шендель]. – Житомир :
О. О. Євенок, 2017. – 464, [8] с. : портр., іл.
Роман розповідає про зародження козацтва на
дніпровських островах, його розвиток від розбійницьких
ватаг до козацьких кошів і Січей, котрі понад усе
сповідували любов до Батьківщини і лицарські закони
гідності. Роман яскраво змальовує козацькі баталії на воді
і на суші, битви з татарською ордою у Дикому полі.
76. Марищенко Я. С. Україна у війні : документ.худож. проза про війну / Ярослав Марищенко. – 2-е вид.,
випр. – Житомир : Євенок О. О., 2018. – 217, [3] с., [12] арк.
фот. кольор. : портр., фот. кольор.
У книжці розповідається про події, пов'язані з
бойовими діями на сході України. Висвітлюються перші бої
95-ї окремої аеромобільної бригади.

77. Павловська Л. М. Кімната моєї душі : роздуми,
поезії / Людмила Павловська. – Житомир : Полісся, 2018. –
133, [3] с.
Збірка «Кімната моєї душі» – пошук авторкою
розуміння сенсу земного життя, пізнання Бога та самої себе,
прагнення наблизитися до надприродного життя.

78. Панасюк Ф. Т. На зламі двох віків : спогади /
Федір Панасюк. – Житомир : Рута, 2018. – 399, [1] с., [32]
арк. фот. кольор. : фот., портр.
Йдеться про великий і складний шлях простого
селянського юнака, вимальовується історична епоха життя
родини автора та рідного краю.

79. Польова В. А. Зернятко макове : поезії /
Валентина Польова. – Житомир : Рута, 2018. – 179, [1] с.
Зібрання поетичних творів відомої на Романівщині
самодіяльної поетеси. Це твори різних років, пов'язаних між
собою ниткою тонкого ліризму, орнаментованої пісенності,
джерельної чистоти і народної мудрості.
80. Пономаренко Є. М. Впаде роса на суховії : поезії
/ Єва Пономаренко. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2017. –
135, [1] с. : портр.
Поезія віддзеркалює глибокі почуття любові авторки
до свого корінного походження, українського народу та
його боротьби за своє незалежне існування, за утвердження
своєї мови, культури та історії. Народилася Єва
Пономаренко в 1950 р., в с. Андріївка Олевського району
Житомирської області в багатодітній родині селян.
81. Пономаренко Є.М. Журавлиний спів : поезії :
[збірка] / Єва Пономаренко. – Сімферополь : Таврія, 2005. –
233, [3] с. : фот.
Поезії авторки пульсують такими животрепетними
темами, як кохання, материнство, любов до ближнього.

82. Пономаренко Є. М. Заграй, сопілочко! : поезії / Єва
Пономаренко. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2017. – 111,
[1] с. : фот.
Поезія віддзеркалює глибокі почуття любові авторки до
свого корінного походження, українського народу та його
боротьби за своє незалежне існування.
83. Пономаренко Є. М. Калинова гілочка народу :
поезії та проза / Єва Пономаренко. – Хмельницький :
Стасюк Л. С., 2017. – 175, [1] с. : портр.
Поезія віддзеркалює глибокі почуття любові авторки до
свого корінного походження, українського народу та його
боротьби за своє незалежне існування, за утвердження своєї
мови, культури та історії.
84. Пономаренко Є. М. Спів, що зринав у голубій
блакиті : [зб. поезій] / Єва Пономаренко. – Сімферополь :
Всеукр. інформ.-культур. центр, 2011. – 111, [5] с. : фот.
Поезія авторки завжди пульсує такими живими і
животрепетними темами, як кохання, материнство, любов до
ближнього, до свого корінного походження.
85. Просто на Покрову : літ.-мистец. альманах
Коростенщини : [благодійне вид.]. – Коростень : Вечір.
Коростень ; Житомир : О. О. Євенок, 2007 – .
Вип. 11. : Жовтень. – 2018. – 207 с. : портр., фот.
11-ий випуск альманаху містить розповідь та фотозвіт
про фестиваль, що відбувся 14 жовтня 2018 р.,
різножанрові твори письменників-земляків, а також
представників інших теренів України, літературознавчі
матеріали та публіцистику.
86. Сльота І. М. Вибране / Іван Сльота ; [упоряд.
Бартош Валентина Миколаївна ; авт. передм. Петро Білоус].
– Житомир : Рута, 2018. – 510, [2] с. : портр.
У книзі представлено поетичну творчість диригента і
композитора І. М. Сльоти.

87. Тихоплинна Уборть : пісні та вірші / [авт.-упоряд.
Петро Володимирович Скиба]. – [2-ге вид.]. – НовоградВолинський : НОВОград, 2018. – 359, [1] с., [4] арк. фот.
кольор. : фот. кольор., портр., муз. пр. – (Серія «Поетична
скарбниця Ємільчинщини»).
У книзі подано пісні та вірші, написані мешканцями та
гостями
Ємільчинського
та
Олевського
районів
Житомирської області, про внучку Дніпра – тихоплинну
річку Уборть.
88. Фещенко В. В. Рак не враг, или Как моя болезнь
научила меня жить / Виктория Фещенко ; [худож. оформ.
Людмилы Бондарь]. – Житомир : Рута, 2018. – 103, [1] с. :
портр.
В доступній формі, від першої особи, розповідається про
етапи лікування раку, харчуванні при хворобі, та про життєві
висновки, які зробила авторка після хвороби.
89. Филатьева-Кращенко В. Сокровенный етюд :
христиан. поздравления-пожелания в стихах на рус. и укр. яз.
/ Валентина Филатьева-Кращенко ; [худож. оформ. Людмилы
Бондарь]. – Житомир : Рута, 2018. – 103, [1] с. : фот., ил.
У збірці представлено християнські поздоровлення та
побажання у віршованій формі.
90. Фоя С. П. Подих : [зібр. історій] / Світлана Фоя ;
[худож. оформ. Л. М. Бондар]. – Житомир : Рута, 2018. – 150,
[2] с. : іл.
Ця книга – зібрання історій, у яких кожен зможе знайти
щось для себе. Разом з її героями відчути усі радощі і печалі,
пройти по лезу життя – на межі між повною безнадією і
духовним піднесенням.
91. Хмелівський В. Й. Короновані любов’ю : інферія
/ Валерій Хмелівський. – Житомир : Рута, 2018. – 119,
[1] с. : іл.
Поєднавши прозу, поезію та пісенні тексти, автор
переповідає історію кохання болгарської співачки та
українського воїна – поета-пісняра, а в недалекому
довоєнному минулому – бізнесмена. Збірка поезій «Якщо
захочеш" є своєрідним ліричним продовженням відчуттів,
переживань та почуттів головного героя інферії
"Короновані любов'ю».

92. Юшкевич Г. А. (Мирослав). Бовтун : есе /
Мирослав (Григорій Юшкевич). – Житомир : Рута, 2018. –
75, [1] с.
Автор висвітлює одну із сторін нашого непростого, але
багатогранного
життя:
складного,
для
багатьох
незрозумілого, намагається дати відповідь, чому наша
держава, суспільство, ставши на шлях демократичних
перетворень, не може втілити в життя мрію багатьох
поколінь?
93. Ярмолюк Н. М. Дзвінок із минулого : новели,
етюди, оповідання / Наталя Ярмолюк ; [худож. оформ.
Л. Бондар]. – Житомир : Рута, 2018. – 434, [2] с. : фот.
Книга має два розділи – «Зупини свій погляд» і «Сумне
тепло осені». В кожному із них – відкрита душевна сповідь
про будні сьогодення, в яких автор бажає бачити світ
прекрасним, а людей в ньому – з пронизаною любов’ю до
отчої землі та батьківського порогу.
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