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Черговий випуск анотованого каталогу «Книга Житомирщини, 2021»
інформує читачів про щорічні надходження до фонду Житомирської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича видань, випущених на
території Житомирщини, а також опублікованих упродовж року за межами
області, книг місцевих авторів та видань про край. Включено також відомості
про книги минулих років, що надійшли до бібліотеки з запізненням вже після
виходу попередніх випусків каталогів.
У каталозі подано бібліографічні описи книг та анотації до них. На
початку розміщена література про область, 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 науковцям, бібліотекарям, бібліографам,
студентам, а також всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю.

Укладач

Козлова В. Н.

Редакція

Врублевська Г. Й.

Бібліографічна редакція
та дизайн

Нестерчук Т. Л.

Відповідальний за випуск

Врублевський В. М.

ОБЛАСТЬ У ЦІЛОМУ
Статистичні матеріали
1.
Діяльність
суб’єктів
господарювання
Житомирської області : стат. зб. / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. ; [за ред. Галини Пашинської ; відп. за
вип.: Інна Шапарчук, Ірина Клименко]. – Житомир :
Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2020. – 167,
[1] с. : табл.
Наведені дані про стан та тенденції розвитку
суб’єктів господарювання Житомирської області у
2019 році у порівнянні з попередніми роками.
2. Житомирщина: гендерні акценти : стат. зб. / Держ.
служба статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. ; [за ред. Галини Пашинської ; відп. за
вип.: Інна Шапарчук, Тетяна Курманська, Ірина
Рибчинська]. – Житомир : Голов. упр. статистики у
Житомир. обл., 2020. – 211, [1] с. : табл.
Вміщено
дані
державної
статистичної
та
адміністративної
звітності,
матеріали
вибіркових
обстежень та переписів.
3. Житомирщина у цифрах, 2019 : 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
Житомир. обл., 2020. – 167, [1] с. : табл. – Скор.: с. 4. –
Алф.-предм. покажч.: с. 161-164.
У збірнику вміщено дані про соціальне, економічне
та екологічне становище Житомирської області у 2019
році порівняно з попередніми роками.
4. Ринок праці Житомирської області : стат. зб. / Держ.
служба статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. ; [за ред. Галини Пашинської ; відп. за вип.:
Інна Шапарчук, Ірина Рибчинська]. – Житомир : Голов.
упр. статистики у Житомир. обл., 2020. – 144, [2] с. : граф.,
табл.
Містить інформацію щодо робочої сили та основних
тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових
відносин у 2015-2019 роках.

5. Статистичний щорічник Житомирської області за
2019 рік / Держ. служба статистики України, Голов. упр.
статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Г. Пашинської ;
відп. за вип. А. Огінська]. – Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2020. – 455, [1] с. : табл.
У статистичному щорічнику вміщено дані про
соціально-економічне
та
екологічне
становище
Житомирської області у 2019 році порівняно з
попередніми роками.
6. Чисельність населення Житомирської області на
1 січня 2020 року : стат. зб. / Держ. служба статистики
України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за
ред. Галини Пашинської ; відп. за вип.: Інна Шапарчук,
Тетяна Курманська]. – Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2020. – 92, [2] с. : табл.
У збірнику наведено дані про кількість
адміністративно-територіальних одиниць в області та
регіонах, чисельність наявного населення та статевовікового складу постійного населення в області, містах
обласного значення та районах на 1 січня 2020 року.

ОТГ області
7. Миттєвості життя громади (2016–2020) / Олев.
ОТГ ; [упоряд.: Тамара Заруба, Наталія Дрозд ; фот.:
Григорій Луговець та ін.]. – Житомир : Полісся, 2020. –
102, [2] с. : портр., фот. кольор.
Представлено розповіді та фотографії про діяльність
Олевської ОТГ та її мешканців у період 2016–2020 рр.

Житомир
8. Житомир – 2019 : стат. зб. / Держ. служба статистики
України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред.
Г. Пашинської ; відп. за вип. А. Огінська]. – Житомир :
Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2020. – 159, [1] с. :
табл.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне
становище міста Житомира у 2019 році порівняно з
попередніми роками.

Довідкові видання та бібліографічні покажчики
9. Календар знамених і пам’ятних дат Житомирщини
на 2022 рік : краєзнав. бібліогр. покажч. / Житомир.
обл. універс. наук. б-ка ім. О. Ольжича. – Житомир :
ЖОУНБ ім. О. Ольжича, 2016 – .
...на 2022 рік / уклад. В. В. Білобровець ; бібліогр. ред.
В. Н. Козлова ; літ. та текст. ред. Г. Й. Врублевська ;
відп. за вип. В. М. Врублевський. – 2021. – 67 с.
Календар містить довідки про знаменні і пам’ятні
дати наукового, суспільно-політичного та мистецького
життя Житомирщини.
10. Книга Житомирщини, 2019 : анот. каталог вид. : (з
фондів Житомир. обл. універс. наук. б-ки ім. О. Ольжича)
/ Житомир. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Ольжича, Від.
краєзнавства. – Житомир : ЖОУНБ ім. О. Ольжича,
2016 – .
...2019 / уклад. Козлова В. Н. ; ред. Врублевська Г. Й.
; бібліогр. ред. та дизайн Нестерчук Т. Л. ; відп. за вип.
Врублевський В. М. – 2020. – [56] c.
Анотований каталог інформує читачів про щорічні
надходження до фонду ЖОУНБ 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
попереднього випуску каталогу.
11. Книга Житомирщини, 2020 : анот. каталог вид. : (з
фондів
Житомир.
обл.
універс.
наук.
б-ки
ім. О. Ольжича) / Житомир. обл. універс. наук. б-ка
ім. О. Ольжича, Від. краєзнавства. – Житомир : ЖОУНБ
ім. О. Ольжича, 2016 – .
...2020
/
уклад.
В. Н. Козлова
;
ред.
Г. Й. Врублевська ; бібліогр. ред. та дизайн
Т. Л. Нестерчук ; відп. за вип. В. М. Врублевський. –
2021. – [12] c.
Анотований каталог інформує читачів про щорічні
надходження до фонду ЖОУНБ ім. О. Ольжича видань,
виданих 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 попереднього випуску каталогу.

12. Чуднівщина в персоналіях : [біограф. довід. / уклад.
А. С. Сірик]. – Житомир : О. О. Євенок, 2020 – .
Вип. 1. – 2020. – 282, [2] с.
Подаються інформації про життєписи майже
невідомих, заледве відомих й у великій мірі відомих осіб,
себто персоналій, котрі народилися, вчилися, якийсь час
перебували й працювали в Чуднові та на теренах його
притетерівського краю.
13. Хорошівський район : краєзнав. енциклопед.
довідник / упоряд. [та відп. ред.] О. С. Голяченко ;
[редкол.: О. С. Голяченко та ін.]. – Житомир :
Житомир Poligraf, 2019. – 526, [2] с., [8] арк. фот.
кольор : мапи, фот., портр.
Вміщено понад 1500 статей-довідок про
найважливіші події історії краю, його селищ та сіл,
про природу, економіку та населення, про
підприємства, установи та організації, про теперішній
адміністративно-територіальний поділ району та
адміністративний устрій минулих років.

Історія краю
14. Бердичівщина в історії України : матеріали
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції,
присвяченої 120-річчю від дня народження відомого
в Україні краєзнавця з с. Бистрик Райгородоцької
ОТГ
Бердичівського
р-ну Богуна
Гаврила
Григоровича, 21 травня 2021 р. / [Беззубець Н. В. та
ін. ; ред. рада: Б. В. Марковський та ін. ; упоряд.,
відпов. за вип. П. С. Скавронський] ; Нац. спілка
краєзнавців України, Житомир. обл. орг. НСКУ,
Бердичів. райрада, Бердичів. міськрада, Музей
історії м. Бердичева. – Бердичів : Мельник М. В.,
2021. – 476 с. : портр., фот. – (Науковий збірник
«Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзнав.
т-ва дослідників Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ ;
вип. 61).
У науковому збірнику вміщено статті і
повідомлення учасників конференції.

15. Бєляков І. А. Мар’янівка. Крізь призму років / Ігор
Бєляков. – Житомир : Полісся, 2021. – 119, [1] с., [24] арк.
фот. кольор. : фот. кольор., портр.
Історико-документальний твір, написаний на основі
історичних фактів, документальних матеріалів. Його
героями є люди, які жили і творили в певний історичний
період в смт Мар’янівка Баранівського району
Житомирської області.
16. Брандон Р. Бараші : життя та загибель єврейської
громади = Barashi : The life and death of jewish
community / [Рей Брандон ; редкол.: У. Ноймеркер та
ін. ; ред. М. Тяглий ; пер. з англ. Г. Чорноус ; Фонд
«Меморіал убитим євреям Європи», Укр. центр вивч.
історії Голокосту. – Київ : Укр. центр вивч. історії
Голокосту, 2019. – 47, [1] с. : фот., табл. – Авт.
зазначено на звороті тит. арк. – Текст парал.: укр.,
англ.
Представлено історію життя і загибелі під час
Голокосту єврейської
громади села
Бараші
Ємільчинського (нині Новоград-Волинського) району.
17. Дмух Л. В. Непричесані спогади / Леонід Дмух ;
[худож. оформ. Людмили Бондар]. – Житомир : Рута, 2020.
– 251, [1] с. : фот. кольор., портр., герби.
«Книга написана в світлу пам’ять усіх тих добрих
людей, які зустрічалися на моєму життєвому шляху.
Згадавши про них, я виконав свій священний обов’язок», –
зазначає автор.
18. Збірник краєзнавчих матеріалів : [територія колиш.
Городн. р-ну] / Городн. краєзнав. т-во ; упоряд.
Г. М. Колесник. – Новоград-Волинський : НОВОград,
2018 – .
№ 5 : Дати, події, населені пункти, постаті,
документи, фото, звичаї, традиції, повір’я, побут, народні
ремесла, бувальщини. – 2020. – 55, [1] с. : іл., портр., фот.
У збірнику представлені матеріали з історії та
культури Городниці, що на Житомирщині, подаються
спогади сільських жителів.

19. Збірник краєзнавчих матеріалів : [територія колиш.
Городн. р-ну] / Городн. краєзнав. т-во ; упоряд.
Г. М. Колесник. – Новоград-Волинський : НОВОград,
2018 – .
№ 6 : Дати, події, населені пункти, постаті, документи,
фото, звичаї, традиції, повір’я, побут, народні ремесла,
бувальщини, фольклор. – 2020. – 60 с. : іл., портр., фот.
У збірнику представлені матеріали з історії та
культури Городниці, що на Житомирщині, подаються
спогади сільських жителів.
20. Збірник краєзнавчих матеріалів : [територія
колиш. Городн. р-ну] / Городн. краєзнав. т-во ; упоряд.
Г. М. Колесник. – Новоград-Волинський : НОВОград,
2018 – .
№ 7 : Дати, події, населені пункти, постаті,
документи, фото, звичаї, традиції, повір’я, побут,
народні ремесла, бувальщини, фольклор. – 2020. –
59, [1] с. : іл., портр., фот.
У збірнику представлені матеріали з історії та
культури Городниці, що на Житомирщині, подаються
спогади сільських жителів.
21. Збірник краєзнавчих матеріалів : [територія
колиш. Городн. р-ну] / Городн. краєзнав. т-во; упоряд.
Г. М. Колесник. – Новоград-Волинський : НОВОград,
2018 – .
№ 8 : Дати, події, населені пункти, постаті,
документи, фото, звичаї, традиції, повір’я, побут,
народні ремесла, бувальщини, фольклор. – 2020. – 60 с. :
фот., портр.
Представлені матеріали з історії та культури
Городниці, що на Житомирщині, подаються спогади
сільських жителів.
22. Збірник краєзнавчих матеріалів : [територія колиш.
Городн. р-ну] / Городн. краєзнав. т-во ; упоряд.
Г. М. Колесник. – Новоград-Волинський : НОВОград,
2018 – .
№ 9 : Дати, події, населені пункти, постаті,
документи, фото, звичаї, традиції, повір’я, побут, нродні
ремесла, бвальщини, фольклор. – Зима 2020 – 2021. –
60 с. : фот., портр.
Представлені матеріали з історії та культури
Городниці, що на Житомирщині, подаються спогади
сільських жителів.

23. Із історії Житомирського земляцтва : до 25-річчя
від дати заснування : [монографія / уклад.:
Й. А. Запаловський,
В.
М.
Барановський,
Р. В. Жеревчук]. – Київ ; Житомир : Рута, 2020. – 64 с. :
портр., фот. кольор.
Представлено історію створення і діяльності
Громадської організації «Земляцтво житомирян» у
Києві.

24. Історія Бердичівського району / М. М. Бедь [та ін. ;
редкол.: В. А. Збаражський та ін. ; худож. оформ.
Л. Бондар]. – Житомир : Рута, 2020. – 374, [2] с. : фот.,
мапи, портр.
Подається історія Бердичівщини від стародавніх
часів до сьогодення. Особливий акцент зроблено на
історії населених пунктів.
25. Історія Волині : [навч. посіб. / К. П. Бунятян та ін. ;
наук. ред.: Ірина Ворончук] ; Громад. орг. «Центр
дослідження і відродження Волині», Наук.-дослід. ін-т
українознавства. – Київ-Харків : Олександр Савчук,
2021 – .
Т. 1. – 383, [1] с. : рис., іл.
Присвячено дослідженню локальної історії одного
з найважливіших історико-географічних регіонів
України – Волині, яка за сучасним адміністративнотериторіальним поділом охоплює Волинську та
Рівненську область, західну частину Житомирської та
північні частини Тернопільської і Хмельницької
областей.
26. Коваль Р. М. Житомирщина в боротьбі / Роман
Коваль ; Б-ка іст. клубу «Холод. яр». – Київ : Марко
Мельник : Іст. клуб «Холод. яр», 2020. – 510, [2] с. : портр.,
фот. – (Серія «Видатні українці» ; кн. 10).
Про українсько-російську війну в 1919–1920-х роках на
території сучасної Житомирської області та славних синів і
дочок, які народилися в цьому козацькому краї.

27. Мокрицький Г. П. Ліщин. Замальовки з історії
містечка : [ілюстр. популяр. розповідь] / Георгій
Мокрицький ; [текст, фот., упорядкув. Г. П. Мокрицького
; підбір архів. матеріалів Р. Ю. Кондратюка,
А. В. Лукашова ; фот.: Майборода С. та ін.] ; Укр. т-во
охорони пам’яток історії та культури, ГО Житомир. обл.
орг., Упр. культури і туризму Житомир. облдержадмін.,
Житомир. ГО Нац. Спілки архітекторів України, Ліщин.
сільрада. – Житомир : Волинь, 2020. – 213, [3] с. : іл.,
табл., сх., мапи.
Книга відкриває багато цікавих та наукових фактів і
розрахована, перш за все, на жителів села Ліщин та
Житомирського району, а також для всіх, хто любить
історію рідного краю.
28. Мокрицький Г. П. Червоне. З історії містечка :
засновники, архітектурно-будівельний аспект : [іл. наук.попул. розповідь] / Георгій Мокрицький ; [текст, фот.,
упоряд. Г. П. Мокрицького ; підбір архів. матеріалів
Р. Ю. Кондратюка ; пер. з пол. С. В. Собчука ; фот.:
С. Майборода та ін.] ; Укр. т-во охорони пам’яток історії і
культури, ГО Житомир. обл. орг., Упр. культури і
туризму Житомир. ОДА, Житомир. ГО Нац. Спілки
архітекторів України. – Житомир : Волинь, 2019. – 215,
[1] с. : іл., сх., фот.
Розповідь про історію с. Червоне Андрушівського
району охоплює період з давніх часів і до наших днів.
29. Ширма В. В. На сходинках історії : іст. нарис про
Велику Цвілю та навколишні села / Володимир Ширма ;
[худож. оформ. Людмили Бондар]. – Житомир : Рута,
2020. – 151, [1] с. : портр., фот., табл. – Видання
доступне в електронній формі.
Представлено історію Великої Цвілі, Осової,
Болярки і Рогівки. Вже тривалий час ці села об’єднує
одна сільська рада. Висвітлено основні етапи
культурного, економічного життя громади.

Екологія
30. Герасимчук Л.О. Екологічна безпека та
управління : підручник / Л. О. Герасимчук,
Р. А. Валерко ; М-во освіти і науки України, Поліс.
нац. ун-т. – Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2021. – 331,
[1] с. : рис., табл.
Наведено норми та критерії екологічної безпеки як
складової національної безпеки держави, регіональні
аспекти екологічної безпеки як передумови сталого
розвитку, ризику та управління в екологічній безпеці,
екологічної
безпеки
сільськогосподарського
та
промислового виробництва, радіаційної та ядерної
безпеки.
31. Довкілля Житомирської області : стат. зб. / Держ.
служба статистики України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. ; [за ред. Галини Пашинської ; відп. за
вип.: Інна Шапарчук, Ірина Клименко]. – Житомир :
Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2020. – 148,
[2] с. : граф., табл.
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.
32. Цуман Н. В. Екологічні проблеми ландшафтного
меліоративного землеробства в зоні Полісся
України : монографія / Цуман Наталія Василівна ;
М-во науки та освіти України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т. – Київ ; Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 143, [1] с. :
рис., табл., фот.
Наведені результати досліджень, які показали, що
дуже важливим елементом сучасного ландшафтномеліоративного
землеробства
є
перехід
від
прогнозованої розрахункової моделі меліорації до
фактичної.

Сільське господарство
Грунти. Рослинництво. Плодівництво
33. Агроекологічний стан Житомирського Полісся
та вплив систем удобрення на родючість грунтів,
забруднених радіонуклідами : монографія /
О. І. Трембіцька [та ін.] ; за ред. Трембіцької О. І. ;
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 167, [1] с. : табл.,
рис.
На підставі аналізу джерел опублікованих наукових
досліджень та власних авторів висвітлені питання
забруднення ґрунтів Житомирської області через 20-25
років після аварії на ЧАЕС та на цьому фоні
забруднення ґрунтів важкими металами, зміни
родючості ґрунту при переході сільськогосподарського
виробництва
з
7-8
пільних
сівозмін
на
короткоротаційні (3-4-х пільні).
34. Інноваційно-технологічні основи безпечного
використання
радіоактивно
забруднених
агроландшафтів Полісся у віддалений період : наук.метод. рекомендації / [Рижук С. М. та ін.] ; Нац. акад.
аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся НААН. –
Житомир : Рута, 2020. - 83, [1] с. : рис., табл., мапи.
Здійснено аналітичний огляд і узагальнення
попередніх і сучасних багаторічних досліджень
наукових установ, які проводилися на радіоактивно
забруднених землях Полісся. Висвітлено сучасний
рівень знань про міграційні процеси та закономірності
поведінки радіонуклідів у ґрунті в післяаварійний
період.
35.
Науково-методичні
рекомендації
щодо
формування систем удобрення осушуваного дерновопідзолистого
грунту
в
сучасних
умовах
господарювання : [наук.-практ. рекомендації /
Кочик Г. М. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т
сіл. госп-ва Полісся. – Житомир : Рута, 2020. – 134,
[2] с. : рис., табл.
Викладено результати теоретичних і методичних
засад та експериментальних аспектів з пріоритетного
напрямку досліджень «Стале використання водних
ресурсів і меліорованих земель». Обґрунтування набули
сучасні наукові засади та методична направленість щодо
підвищення ефективності використання наявного
потенціалу осушуваних земель в зоні Полісся.

36.
Науково-методичні
рекомендації
щодо
формування
системи
удобрення
сільськогосподарських культур на засадах нових
видів нано матеріалів : [наук.-метод. рекомендації /
Мельничук А. О. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України,
Ін-т сіл. госп-ва Полісся. – Житомир : Рута, 2020. – 70,
[2] с. : табл.
Висвітлено особливості формування структури
сівозмін на меліорованих ґрунтах зони Полісся та
запропоновані сучасні короткоротаційні сівозміни
ринкового спрямування. Показана роль мікроелементів
для росту і розвитку сільськогосподарських культур та
позакореневого підживлення рослин нанопрепаратами
як
інструменту
для
ефективного
управління
продуктивністю високоврожайних гібридів.
37. Наукові основи структури сівозмін на засадах
біологізації та оптимізації мінерального живлення
для забезпечення високої продуктивності культур і
відтворення родючості осушуваних грунтів Полісся :
наук.-метод. рекомендації / Нац. акад. аграр. наук
України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся ; [уклад. О. І. Савчук
та ін.]. – Житомир : Рута, 2020. – 84, [4] с. : рис., табл.,
мапа.
Проведено аналіз змін клімату зони Полісся,
сучасний
стан
осушуваних
земель,
їх
вологозабезпечення, особливості землекористування,
стан законодавства щодо дотримання науково
обґрунтованої структури посівних площ.
38. Органічні добрива : навч. посібник / С. В. Журавель
[та ін.] ; за ред. С. В. Журавля ; М-во освіти і науки
України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир : Поліс. ун-ту,
2020. – 199, [1] с. : рис., табл., кольор. іл.
Систематизовано наявну інформацію про органічні
добрива,
які
використовуються
в
сільськогосподарському виробництві, їх історію, роль і
особливості застосування. Наведена характеристика як
традиційних, так і альтернативних органічних добрив
для застосування в органічному виробництві.

39. Ярош Я. Д. Енергетична автономність
агроекосистем : монографія / Я. Д. Ярош ; М-во освіти і
науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 315, [1] с. : рис., табл.
Наведено наукові основи та принципові положення
створення
екологічно
безпечних,
енергетично
автономних та економічно ефективних агроекосистем
для виробництва аграрної продукції і рослинного
біопалива на основі виробництва електричної і теплової
енергії із соломи та олійних культур із забезпеченням
балансу гумусу.
40. Дерев’янко Д. А. Теорія та експерименти
травмування і якості насіння : дисертац. монографія /
Д. А. Дерев’янко, О. Д. Дерев’янко ; [ред.
Л. В. Якубовська] ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ,
2020. – 559, [1] с. : табл., рис.
Проаналізовано дію на зернівку різноманітних
механічних навантажень при збиранні, підготовленні
насіння, протруюванні, транспортуванні, завантаженні,
підсушуванні та сівби різних сортів озимих зернових
культур.
41. Мельничук Г. В. Удосконалена науковообгрунтована система контрзаходів для отримання
нормативно чистої ягідної продукції на радіоактивно
забруднених дерново-підзолистих грунтах Полісся :
наук.-метод. рекомендації / [Г. В. Мельничук,
А. О. Мельничук, Л. А. Бондар] ; Нац. акад. аграр. наук
України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся. – Житомир : Рута,
2020. – 26, [2] с. : іл.
Викладено теоретичні основи отримання нормативно
чистої продукції ягідних культур та запровадження
комплексної системи контрзаходів та агроприйомів
вирощування кущових ягідних культур (аґрусу, малини)
на радіоактивно забруднених дерново-підзолистих
ґрунтах Полісся.
42. Мойсієнко В. В. Лікарські рослини у ветеринарній
медицині : підручник / В. В. Мойсієнко ; М-во освіти і науки
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : Рута,
2020. – 167, [1] с., [12] арк. фот. кольор. : рис., табл., фот.
кольор.
Подано матеріал щодо використання лікарських рослин
у ветеринарній, народній та науковій медицині. Описано
понад 80 рослин, які ростуть у природних умовах України.

43. Методологія оцінювання хмелю і хмелепродуктів :
[монографія] / Проценко Л. В. [та ін. ; за ред. Л. В. Проценко].
– Житомир : Рута, 2020. – 271, [1] с. : рис., табл.
Представлено методологію комплексної біохімічної та
технологічної оцінки якості хмелю селекційних сортів та
продуктів його переробки.
44. Передовые технологии выращивания груши и яблони /
Ю. Хургин [и др. ; худож.-оформ.: Т. Прусская, Л. Бондар]. –
Житомир : Рута, 2021. – 307, [1] с. : фот., табл., рис.
Присвячується практичному підходу до створення та
експлуатації садів яблуні та груші за інтенсивними
технологіями.

Тваринництво
45. Гістологія свійських тварин : навч. посібник /
Л. П. Горальський [та ін.] ; за ред. Л. П. Горальського,
В. Т. Хомича ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац.
агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 295, [1] с. : рис.
Містить теоретичний матеріал про будову клітини, тканин
та органів свійських тварин та їх ембріогенез.
46. Дунаєвська О. Ф. Маркерні ознаки селезінки тварин
в онто- і філогенезі : монографія / О. Ф. Дунаєвська,
Л. П. Горальський, І. М. Сокульський ; М-во освіти і науки
України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир : Поліс. нац. ун-т,
2021. – 215, [1] с. : рис., табл.
Встановлені
закономірності
формування
морфологічних ознак та розроблені тест системи (маркери)
селезінки у порівняльному ряді представників усіх класів
хребетних тварин в нормі на органному, тканинному і
клітинному рівнях структурної організації із застосуванням
анатомічних, гістологічних, електронномікроскопічних,
імуногістохімічних та морфометричних методів.
47. Інноваційні інженерні технології виробництва продукції
тваринництва : навч. посібник / Д. А. Дерев’янко [та ін. ; ред.
Л. В. Якубовська] ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац.
ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 463, [1] с. : табл., рис.
Охоплено широке поле питань будови і принципів роботи
технічних засобів для підготовлення кормів та інженерних
рішень, обладнання і технологій годівлі, догляду та утримання
тварин і різних кормових раціонів.

48. Морфологія собаки : навч. посібник / В. Т. Хомич [та ін.] ;
за ред. В. Т. Хомича. – 2-ге вид., випр. і допов. – Житомир :
ЖНАЕУ, 2020. – 507, [1] с. : рис., табл.
Викладено макро- і мікроскопічну будову організму
собаки.
48а. Науково-обгрунтовані шляхи щодо зниження
техногенного
навантаження
на
навколишнє
середовище сучасних свинокомплексів в умовах
промивного режиму дерново-підзолистого грунту зони
Полісся : наук.-метод. рекомендації / Нац. акад. аграр.
наук України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся ; [уклад.:
С. М. Рижук та ін.]. – Житомир : Рута, 2020. – 47, [1] с. :
табл.
Рекомендації розроблені на основі результатів
наукових досліджень аналізу динаміки показників
ґрунту, ґрунтових та поверхневих вод, повітря та
рослинницької продукції в зоні впливу свинокомплексів.
Спрямовані на зниження техногенного навантаження на
навколишнє середовище сучасних свинокомплексів в
умовах промивного режиму дерново-підзолистого
ґрунту зони Полісся.
49. Савченко Ю. І. Вирощування качок на радіоактивно
забруднених територіях : [монографія] / Ю. І. Савченко,
І. М. Савчук, С. П. Ковальова ; Нац. акад. аграр. наук
України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся. – Житомир : Рута, 2020. –
163, [1] с. : рис., табл.
Висвітлено проблему вирощування качок на місцевих
кормах (незбалансованих раціонах) у різних зонах
радіоактивного забруднення Полісся України. Зокрема є
інформація про Житомирську область.

Наука і науковці
Монографії. Матеріали конференцій
50. Біоенергетичні системи. Матеріали : IV
Міжнародна науково-практична конференція, 29
травня 2020р. = IV international scientific and practical
conference "Bio-energy systems" proceedings / М-во
освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т, Україна, Нац.
ун-т біоресурсів і природокористування України,
Держ. ун-т штату Пенсільванія, США [та ін. ; ред.:
С. Кухарець, О. Медведський]. – Житомир : Поліс.
ун-т, 2020. – 241, [3] с. : табл., рис.
Висвітлено результати наукових досліджень та
практичний досвід щодо вирішення актуальних
програм розвитку біоенергетичних систем та
комплексів.
51. Венцель В. Т. Реалізація соціальної функції
держави в умовах трансформації державного
управління: фінансово-економічний механізм :
монографія / Віктор Венцель ; Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України. – Житомир : Рута, 2020. –
371, [1] с. : табл., рис.
Висвітлено актуальні питання, пов’язані з
функціонуванням держави та виконанням нею
соціальної функції. Проведено аналіз напрямків
загальнодержавної діяльності, у яких відображається
соціальне призначення держави.
52. Волощук В. Р. Інвестиційне забезпечення
інноваційного розвитку підприємств АПК : монографія
/ В. Р. Волощук ; М-во освіти і науки України. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 391, [1] с. : рис., табл.
Висвітлено теоретичні аспекти інвестиційного
забезпечення інноваційного розвитку агропромислових
підприємств,
методологічні
засади
дослідження
інвестування як детермінанти економічного розвитку.
53 . Галатюк А. Е. Целебные свойства продуктов
пчеловодства : [монография для спец. отрасли
пчеловодства] / А. Е. Галатюк. – Житомир : Рута, 2020. –
149, [3] с. : рис.
Подано
характеристику
основних
продуктів
бджільництва, їх цілющі властивості, способи застосування
для профілактики захворювань у людей та тварин.

54. Грабар І. Г. Фрактальні орнаменти:
конструювання, властивості, 3D- продукування :
наук. монографія / І. Г. Грабар, О. І. Грабар ; М-во
освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир :
Поліс. нац. ун-т, 2020 – .
Т. 1 : Комп’ютерне моделювання фрактальних
орнаментів. – 2020. – 307, [1] с. : рис., табл.
Вперше у світі розроблено та реалізовано клас
алгоритмів генерування фрактальних орнаментів як
аттракторів руху матеріальної точки в полі N
центральних сил. Запропоновано більше 300 нових
видів фракталів.
55. Механізми управління розвитком територій : зб.
наук. праць / Поліс. нац. ун-т, Білорус. держ. економ.
ун-т (Білорусь), Клайпед. ун-т (Литва) ; [наук. ком.:
О. Скидан та ін.]. – Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2020. –
516, [2] с. : рис., табл.
Увійшли
матеріали
доповідей
учасників
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Механізми
управління
розвитком
територій»,
присвячених
розв’язанню
актуальних
проблем
регіонального розвитку.
56. Міждисциплінарні підходи у дослідженні
Голодомору-геноциду : матеріали IV Міжнародної
науково-практичної конференції, 19 листопада 2020
р. / М-во культури та інформ. політики України,
Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж.
Голодомору, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін. ;
редкол.: О. О. Стасюк (голов. ред.) та ін. ; відп. за
вип.: С. В. Маркова, Д. Д. Білий, І. М. Шугальова]. –
Житомир : Полісся, 2021. – 207, [1] с. : табл., фот.
Розкрито
міждисциплінарний
обмін
результатами досліджень з тематики Голодоморугеноциду науковців у галузі історії, політології,
права,
медицини,
статистики,
соціології,
криміналістики,
педагогіки,
антропології,
історичної демографії, соціальної психології,
історичної географії тощо.

57. Органічне виробництво і продовольча безпека :
матеріали
VIII
Міжнародної
науково-практичної
конференції, 21-22 травня 2020 р. / М-во освіти і науки
України, Поліс. нац. ун-т, Федерація орган. руху України,
Поліс. центр орган. вир-ва «Полісся Органік» ; [редкол.:
О. Скидан та ін.]. – Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2020. –
411, [1] с. : рис., табл.
Висвітлено результати наукових досліджень та
практичний досвід щодо вирішення актуальних проблем
розвитку органічного виробництва.
58. Органічне виробництво і продовольча безпека :
матеріали
IX
Міжнародної
науково-практичної
конференції , 27-28 травня 2021 року / М-во освіти і
науки України, Поліс. нац. ун-т, Федерація орган. руху
України, Поліс. центр орган. вир-ва «Полісся органік» ;
[редкол.: О. Скидан та ін.]. – Житомир : Поліс. нац.
ун-т, 2021. – 355, [1] с. : рис., табл.
Містить матеріали досліджень, що розкривають
проблеми і перспективи розвитку органічного
виробництва.
59. Пріоритетні напрями розвитку економіки: наукові
дискусії : Міжнародна науково-практична конференція, 27
квітня 2021 року : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки
України, Поліс. нац. ун-т, Ін-т економіки і фінансів, Жешув.
ун-т (Польща) [та ін.]. – Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2021. –
107, [1] с. : рис., табл.
До збірника ввійшли матеріали доповідей учасників
конференції, присвячені розв’язанню актуальних проблем
економіки.
60. Савельчук І. Б. Підготовка соціальних
працівників в інноваційному освітньому середовищі
університету : монографія / Ірина Савельчук ; [наук.
ред. Сейко Н. А.] ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2019. – 375, [1] с. : табл., рис.
Викладено теоретико-методологічні та методичні
засади підготовки соціальних працівників. Розглянуто
особливості становлення фаху «соціальний працівник» у
контексті функціонування інноваційного освітнього
середовища університету.

61. Сталий розвиток економіки: світовий досвід та
перспективи України : монографія / [В. І. Ткачук та ін.] ; за
ред. В. І. Ткачука ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац.
ун-т. – Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2021. – 178, [2] с. : табл.,
рис.
Присвячена перспективам переходу економіки України
на шлях сталого розвитку.
62. Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку,
оподаткування, аудиту і звітності в Україні й світі :
кол. монографія / [Д. О. Панков та ін.] ; М-во освіти і
науки України, Поліс. нац. ун-т, Каф. бухобліку,
оподаткування та аудиту, Житомир. обл. об-ня громад.
орг. «Спілка економістів України», Житомир. т-во
науковців пол. походження. – Житомир : Рута, 2020. –
346, [2] с. : рис., табл.
Монографія присвячена 50-річчю зародження
вищої освіти і наукових досліджень за обліковоекономічним напрямом на Житомирщині і об’єднує
здобутки науковців – нинішніх працівників та друзів
кафедри.
63. Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства:
проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали
II Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4
червня 2021 року : [збірник] / М-во освіти і науки України,
Поліс. нац. ун-т, Агроном. ф-т ; [редкол.: Скидан Олег
Васильович та ін.]. - Житомир : Поліс. ун-ту, 2021. – 139,
[1] с. : рис., табл.
Висвітлено результати наукових досліджень і
практичний досвід впровадження інноваційних розробок у
сучасному землеробстві.
64. Сучасні тенденції розбудови правової держави в
Україні та світі : збірник наукових статей за матеріалами
VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 19
березня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Житомир.
нац. агроекол. ун-т, Каф. правознавства ; [оргкомітет:
О. В. Скидан (голова) та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. –
291, [1] с.
Розглядаються сучасні тенденції розбудови правової
держави в Україні та світі.

65. Туризм: міжнародний досвід та національні
пріоритети : матеріали II Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції, 22 травня 2020 р. /
М-во освіти і науки України, Житомир. облдержадмін.,
Житомир. нац. агроекол. ун-т, Uniwersytet Papieski Jana
Pawla II w Krakowie [та ін. ; редкол.: О. А. Опалов
(голова) та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 53, [4] с. :
іл., табл., рис.
Представлено
матеріали доповідей
інтернетконференції.

Підручники та навчальні посібники
66. Апарати керування і захисту : навч. посібник /
Ярош Я. Д. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Поліс.
нац. ун-т. – Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2020. – 128 с. : рис.,
табл.
Розглянуто сучасні апарати керування і захисту до 1кВ.
Описано будову пристроїв, їх призначення і принцип
роботи,
основні
характеристики
та
особливості
застосування.
67. Заготовки деталей машин: формоутворення,
параметри, характеристики : підручник / В. А. Кирилович
[та ін. ; за ред. В. А. Кириловича] ; М-во освіти і науки
України, Держ. ун-т «Житомир. політехніка». – Житомир
: Житомир. політехніка, 2020 – .
Ч. 1. – 2020. – 315, [1] с. : рис., табл.
Розглянуто основні методи та способи отримання
заготовок деталей машин, наведені основні аналітичні
залежності для визначення розмірів заготовок, їхні
конструктивно-технологічні
параметри
та
характеристики.
68. Николюк О. М. Оптимізаційні методи та моделі :
підручник / Николюк О. М., Бродський Ю. Б.,
Молодецька К. В. ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ,
2019. – 149, [1] с. : табл., рис.
Викладено основи теорії та методи оптимізації
процесів в економічних системах. Докладно описано
математичні моделі різних видів оптимізаційних задач в
економіці та розкрито методику побудови економікоматематичних моделей.

69. Погоруй А. О. Вступ до теорії випадкових : навч.
посібник / А. О. Погоруй, О. А. Чемерис ; Житомир. держ.
ун-т ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2020. –
70 с. : рис., фот.
Містить короткий виклад сучасного курсу теорії
випадкових
процесів
для
студентів
математичних
спеціальностей університетів.
70. Радіобіологія та радіоекологія : підручник /
Л. Д. Романчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України,
Поліс. нац. ун-т. – Житомир : Поліс. нац. ун-т, 2021. – 251,
[1] с. : рис., табл.
Узагальнено і систематизовано фактичний довідковоінформаційний та науково-практичний матеріал з
дисципліни «Радіобіологія та радіоекологія».
71. Севостьянов Є. О. Диференціальні та інтегральні
рівняння : навч.-метод. посібник / Є. О. Севостьянов,
Н. С. Ількевич ; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка,
2020 – .
Ч. 1. – 2020. – 54, [2] с. : табл.
Містить елементи теорії і приклади щодо
диференціальних рівнянь з частинами похідними другого
порядку. Розглянуто питання про класифікацію цих
рівнянь, зведення до канонічного вигляду, спрощення та
методів розв’язання.
72. Управління формуванням бізнес-моделі
підприємства : навч. посібник / Остапчук Т. П. [та
ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т
«Житомир. політехніка». – Житомир : Рута, 2020. –
267, [1] с. : рис., табл.
Комплексно
розкрито
актуальні
питання,
пов’язані з дослідженням організаційно економічного
механізму створення бізнес-моделей на сучасних
підприємствах з метою більш ефективного управління
ними.

Видання, що продовжуються
73. Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук.
праць / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України :
[голов. ред. С. Д. Максименко]. – Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2001 – .
Т. 2 : Психологічна герменевтика, вип. 12 / [Чепелева
Наталія Василівна та ін. ; редкол.: В. О. Моляко та ін.]. –
2020. – 143, [1] с. : табл., рис.
У матеріалах збірника висвітлено проблеми розвитку,
формування, соціалізації, психічного здоров’я особистості
тощо.
74. Інтермарум: історія, політика, культура =
Intermarum: historia, polityka, kultura : наук. період. вид. /
М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т
ім. І. Франка ; [редкол.: М. Кругляк (голов. ред) та ін.]. –
Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014 – .
Вип. 8. – 2020. – 220 с. – Текст: укр., пол.
У науковому журналі представлено розвідки,
пов’язані з питаннями української та польської історії.
75. Економіка, управління та адміністрування : наук.
журнал / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т
«Житомир. політехніка» ; [редкол.: В. В. Євдокимов
(голов. ред.) та ін.]. – Житомир : Житомир. політехніка,
1994 – .
№ 1 (91). – 2020. – 184, [2] с. : рис., табл.
Представлено наукові матеріали, пов’язані з
економічними, управлінськими та адміністративними
аспектами діяльності різногалузевих підприємств, установ
та організацій.
76. Економіка, управління та адміністрування : наук.
журн. / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т
«Житомир. політехніка» ; редкол.: Євдокимов В. В. (голов.
ред.) [та ін.]. – Житомир : Держ. ун-т «Житомир.
політехніка», 1994 – .
№ 2 (92). – 2020. – 159, [1] с. : табл., рис.
Представлено наукові матеріали, пов’язані з
економічними, управлінськими та адміністративними
аспектами діяльності різногалузевих підприємств, установ
та організацій.

77. Економіка, управління та адміністрування : наук.
журн. / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т
«Житомир. політехніка» ; редкол.: Євдокимов В. В.
(голов. ред.) [та ін.]. – Житомир : Держ. ун-т «Житомир.
політехніка», 1994 – .
№ 3 (93). – 2020. – 100, [2] с. : табл., рис.
Представлено наукові матеріали, пов’язані з
економічними, управлінськими та адміністративними
аспектами діяльності різногалузевих підприємств,
установ та організацій.
78. Економіка, управління та адміністрування : наук.
журн. / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т
«Житомир. політехніка» ; [редкол.: Євдокимов В. В.
(голов. ред.) та ін.]. – Житомир : Держ. ун-т «Житомир.
політехніка», 1994 – .
№ 4 (94). – 2020. – 186, [2] с. : табл., рис.
Представлено наукові матеріали, пов’язані з
економічними, управлінськими та адміністративними
аспектами діяльності різногалузевих підприємств,
установ та організацій.
79. Економіка, управління та адміністрування : наук.
журн. / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т
«Житомир. політехніка» ; [редкол.: Євдокимов В. В.
(голов. ред.) та ін.]. – Житомир : Держ. ун-т «Житомир.
політехніка», 1994 – .
№ 1 (95). – 2021. – 101, [3] с. : рис., табл.
Представлено наукові матеріали, пов’язані з
економічними, управлінськими та адміністративними
аспектами діяльності різногалузевих підприємств,
установ та організацій
80.
Проблеми
створення,
випробування,
застосування
та
експлуатації
складних
інформаційних систем : зб. наук. праць / М-во оборони
України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. –
Житомир : ЖВІ, 2008 – .
Вип. 16 / [голов. ред. С. П. Фриз ; редкол.:
К. С. Васюта та ін.]. – 2019. – 179, [1] с. : табл., рис.
У виданні публікуються виключно нові наукові та
практичні досягнення в розробці систем озброєння та
військової техніки, перспективи їх розвитку.

81.
Проблеми
створення,
випробування,
застосування
та
експлуатації
складних
інформаційних систем : зб. наук. праць / М-во оборони
України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. –
Житомир : ЖВІ, 2008 – .
Вип. 17 / [голов. ред. С. П. Фриз ; редкол.:
К. С. Васюта та ін.]. – 2019. – 187, [1] с. : табл., рис. –
Літ в кінці ст.
У виданні публікуються виключно нові наукові та
практичні досягнення в розробці систем озброєння та
військової техніки, перспективи їх розвитку.
82. Проблеми теорії та методології бухгалтерського
обліку, контролю і аналізу : міжнарод. зб. наук. пр. /
М-во освіти і науки України, Держ. ун-т «Житомир.
політехніка» ; [редкол.: Євдокимов В. В.(голов. ред.) та
ін.]. – Житомир : Держ. ун-т «Житомир. політехніка»,
2005 – . – (Бухгалтерський облік, контроль і аналіз).
Вип. 2 (46). – 2020. – 108, [2] с. : рис., табл.
Представлено матеріали досліджень з питань
бухгалтерського обліку.
83. Проблеми теорії та методології бухгалтерського
обліку, контролю і аналізу : міжнарод. зб. наук. пр. /
М-во освіти і науки України, Держ. ун-т «Житомир.
політехніка» ; [редкол.: Євдокимов В. В. (голов. ред.) та
ін.]. – Житомир : Держ. ун-т «Житомир. політехніка»,
2005 – . – (Бухгалтерський облік, контроль і аналіз).
Вип. 3 (47). – 2020. – 80, [2] с. : рис., табл.
Представлено матеріали досліджень з питань
бухгалтерського обліку.
84. Технічна інженерія : наук. журнал / М-во освіти і
науки України, Держ. ун-т «Житомир. політехніка» ;
[редкол.: Р. В. Соболевський (голов. ред.) та ін.]. –
Житомир : Житомир. політехніка, 1994 – .
№ 2 (84). – 2019. – 208, [2] с. : рис., табл.
Публікуються результати наукових досліджень
фахівців
України
та
зарубіжжя
в
галузях:
машинознавство, обробка матеріалів у машинобудуванні,
транспорт, прилади, радіотехніка та телекомунікації,
інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація,
розробка корисних копалин.

85. Технічна інженерія : наук. журнал / М-во освіти і
науки України, Держ. ун-т «Житомир. політехніка» ;
редкол.: Соболевський Р. В. (голов. ред.) [та ін.]. –
Житомир : Житомир. політехніка, 1994 – .
№ 1 (85). – 2020. – 294, [2] с. : рис., табл.
Публікуються результати наукових досліджень
фахівців
України
та
зарубіжжя
в
галузях:
машинознавство,
обробка
матеріалів
у
машинобудуванні, транспорт, прилади, радіотехніка та
телекомунікації, інформатика, обчислювальна техніка та
автоматизація, розробка корисних копалин.
86. Технічна інженерія : наук. журнал / М-во освіти і
науки України, Держ. ун-т «Житомир. політехніка» ;
редкол.: Соболевський Р. В. (голов. ред.) [та ін.]. –
Житомир : Житомир. політехніка, 1994 – .
№ 2 (86). – 2020. – 211, [1] с. : рис., табл.
Публікуються результати наукових досліджень
фахівців
України
та
зарубіжжя
в
галузях:
машинознавство,
обробка
матеріалів
у
машинобудуванні, транспорт, прилади, радіотехніка та
телекомунікації, інформатика, обчислювальна техніка та
автоматизація, розробка корисних копалин.

Охорона здоров’я
87. Друзі не вмирають... / [редкол.: В. Янчевський (голова)
та ін.]. – Житомир : Рута, 2021. – 155, [1] с., [50] арк. фот.
кольор. : портр., фот. кольор.
Спогади про лікаря-отоларинголога, багаторічного
очільника ІІ Житомирської міської лікарні В. П. Павлусенка.

88. Крикливець Л. С. Історія Житомирської обласної
клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського, 2005-2020 /
Людмила Крикливець ; [худож.-оформ. Людмили Бондар].
– Житомир : Рута, 2020. – 258, [2] с. : кольор. іл., фот.
кольор.
Представлено
історію
діяльності
Житомирської
обласної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського за 2005-2020 рр.

89. Наукова спадщина лікаря В. Й. Білоуса /
Департамент
охорони
здоров’я
Житомир.
облдержадмін., Обл. наук. офтальмол. т-во, Асоц.
лікарів Житомир. обл., Житомир. обл. універс. наук.
б-ка ім. О. Ольжича ; [упоряд. Н. К. Місяць ; худож.
оформ. Ю. О. Дубініна ; наук. консультант
І. О. Домненкова]. – Житомир : О. О. Євенок, 2020. –
572 с. : табл., портр., фот. кольор.
Книга вміщує нарис про життєвий і творчий шлях
В. Й. Білоуса, відомого в Україні лікаря-офтальмолога,
повний
список
його
друкованих
праць
і
раціоналізаторських
пропозицій,
газетних
та
журнальних статей.

Освіта
90. Махорін Г. Л. 100 років у часі та просторі. Історія
Житомирської гімназії №23 / Геннадій Махорін, Анатолій
Дідківський, Дмитро Шилюк. – Новоград-Волинський :
НОВОград, 2020. – 167, [1] с. : портр., фот., табл.
Розповідається про столітній шлях однієї з найдавніших
шкіл Житомира, нині Житомирську міську гуманітарну
гімназію № 23 ім. М. Очерета.
91. Студенський плагіат в онлайн-світі: проблеми та
їх вирішення = Student plagiarism in an online world:
problems and solutions / [за ред.] Тім С. Робертса ; [пер.
здійснено Житомир. держ. ун-том ім. І. Франка ; авт.
передм.: К. Парк, М. Браун]. – Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2020. – 415, [1] с. : табл., мал.
Містить юридичні та етичні аспекти, пов’язані з
плагіатом, інструменти та техніки боротьби з
розповсюдженням плагіату, життєві приклади, щоб
поглибити розуміння проблеми вченими, практиками,
викладачами, гарантами освітніх програм.

Культура
92. Музейна справа на Житомирщині: історія та
сучасність : матеріали Всеукраїнської науковокраєзнавчої конференції, присвяченої 155-річчю
заснування Житомирського обласного краєзнавчого
музею, 50-річчю заснування Музею космонавтики
ім. С. Корольова та відзначенню Всесвітнього тижня
космосу в Україні, 8-9 жовтня 2020 р. / Нац. спілка
краєзнавців України, Департамент культури, молоді і
спорту Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. орг.
НСКУ, Житомир. обл. краєзнав. музей ; [упоряд.
П. С. Скавронський ; ред. рада: І. Д. Дячук та ін.].–
Бердичів : Мельник М. В., 2020. – 533, [1] с. : фот. –
(Науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомир.
наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині Житомир обл.
орг. НСКУ ; вип. 60).
Вміщено статті і повідомлення учасників
конференції.
93. Скавронський П. С. – творча праця у школі, музеї,
краєзнавстві : біограф., бібліограф. та хронол. покажч. з
нагоди 70-річчя ювілею / Житомир. обл. орг. Нац. спілки
краєзнавців України, Музей історії м. Бердичева ; [уклад.
П. С. Скавронський ; фот.: Володимира Поліщука]. –
Бердичів : Мельник М. В., 2021. – 490 с. : портр.
Покажчик висвітлює основні віхи життя, педагогічну,
краєзнавчу, наукову, адміністративну та громадську роботу
відомого українського краєзнавця, нинішнього директора
Музею історії міста Бердичева, Скавронського Павла
Степановича. Бібліографію його наукових та науковопопулярних публікацій подано станом на 1 січня 2020 р.
94.
Ціборовська-Римарович
І.
О.
Друкарня
Бердичівського монастиря босих кармелітів : історія та
видавнича діяльність, 1758-1844 : [монографія] / Ірина
Ціборовська-Римарович ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук ; фото
Олега Петренка ; худож. оформ. Євгена Ільницького] ; Нац.
акад.
наук
України,
Нац.
б-ка
України
ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2019. –
648, [4] с., [14] арк. фот. : іл., фот., рис.
Монографія присвячена історії та видавничій
діяльності Бердичівського монастиря босих кармелітів, яка
у другій половині ХVІІІ-ХІХ ст. була найпотужнішим
друкарським осередком Правобережної України, де
видавалась продукція латинським шрифтом.

Художні твори
95. Берляк М. І. Пісні моєї душі : [вірші] / Марія Берляк ;
[ред. В. Б. Васильчук]. – Житомир : Рута, 2021. – 200 с. :
кольор. іл., портр.
Перша збірка ліричних віршів коростенської поетеси
Марії Берляк.

96. Бовсуновський О. М. Коркошко. Панорамний погляд
: поет. есе / Олександр Бовсуновський ; [худож. оформ., іл.
та обкл. Тетяни Шеканової]. – Житомир : Полісся, 2021. –
65, [3] с. : іл.
Автор розмірковує про різні аспекти життя.
Зупиняється на історичному минулому українського народу.
97. Бойко Б. О. Дивуюсь, мрію і шукаю : [вірші] / Богдан
Бойко ; [худож. Тетяна Костянтинівна Данилевич ; ред.коректор Н. Л. Данилюк]. – Житомир : Полісся, 2020. –
213, [1] с. : іл.
Поет-початківець прагне поставити дилему між
Добром і Злом, його чутлива душа гостро реагує на
несправедливість, а серце глибоко ранить людське
страждання.
98. Величко С. П. Добра цілюща сила : [збірник] / Світлана
Величко. – Житомир : Рута, 2021. – 195, [1] с. : портр., фот.
Ліричне зізнання в любові до своєї землі, до рідного
слова, до людей. Пейзажна і громадянська лірика, портрети
сучасників, роздуми про одвічні людські цінності.

99. Врублевський В. М. Твори / Василь Врублевський. –
Житомир : [б. в.], 2015 – 2020.
Т. 5 : Драматургія (2015-2020). – 2020. – 250, [2] с. –
Видання доступне також в електронній формі.
У п’ятому томі творів Василя Врублевського зібрано
драматургічний доробок періоду 2015-2020 років.

100. Житомир TEN : поет. альманах / [А. Зіневич та ін.]. –
Житомир : О. О. Євенок, 2020. – 98, [2] с. : фот.
Видання
творів
за
результатами
Регіонального
літературного конкурсу «Житомир TEN».

101. Зіновчук М. П. Мальва-душа : [зб. поезій] / Марія
Зіновчук. – Житомир : Рута, 2019. – 103, [1] с. : іл., портр.
До уваги читача тонкі поезії, які струменіють
щемливими почуттями, як журливі пісні. Кожен вірш
акцентує істину, що кохання – це майже самозречення заради
любленого, це нерозгадана таїна: навіщо й звідки взялося,
чому палає без взаємності?
102. Зіновчук М. П. Розвидень буде : [зб. поезій] / Марія
Зіновчук. – Житомир : Рута, 2019. – 132 с. : іл.
У кожному рядочку значиме, рідне, предивне: кохання
та проза життя, людські болі, смуток за втраченим і радість
майбуття. Окремою темою звучить споконвічна національна
боротьба за визволення українського народу, трагедія
сучасної війни з Росією.
103. Кузьмишина Ж. С. Мені б туди, де мама молода... :
поезії / Жанна Кузьмишина. – Житомир : Полісся, 2021. –
130, [2] с., [4] арк. фот. кольор. : іл., фот. кольор. – Текст:
укр., рос.
Поезії, які оселились на сторінках цієї збірки,
спонукають до роздумів, заглибитись у себе, допомагають
зупинитись на мить, перевести подих і пережити той спектр
почуттів, які дають можливість назвати особу – Людиною.
104. Кухарчук О. Ф. Галицька Русь : [проза] / Олександр
Кухарчук. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 413, [3] с. :
портр.
Події, описані в історичному романі, розгорталися
майже тисячоліття тому. Талановитий полководець і
дипломат король Данило Галицький упродовж трьох
десятиліть успішно боровся з монголо-татарськими
загарбниками, час від часу очищаючи територію Русі від
їхнього засилля й тим самим даючи змогу населенню
відбудовуватися в періоди мирного затишшя.

105. Малин Г. Квітень, травень, вишень... : «квітень,
травень, вишень» – це записки висловів дітей, зроблені
авторкою в різні роки / Галина Малин ; мал. Вероніки Кавун. –
Житомир : Худяков О. В., 2019. – 103, [1] с. : іл.
Записи висловів дітей, зроблені авторкою в різні роки.
106. Марцун В. Д. Борис : повість / Володимир Марцун ;
[голов. ред. Георгій Мокрицький ; худож.: Катерина
Дацун, Віктор Клапішевський]. – Житомир : Волинь, 2019.
– 257, [3] с. : іл., портр.
Автор повертає нас у роки Другої світової війни. Це
жива розповідь про подвиг жителів села Троянів, які,
ризикуючи життям, рятували важко пораненого
радянського пілота. Друга частина повісті – це важкі
дороги війни, які пройшов головний герой – Борис
Михальов.
107. Мегре В. М. Енергія твого роду / Володимир Мегре ;
[пер. з рос. Олан Лав]. – Житомир : Кедр. Світ, 2021. – 93,
[3] с. – (Серія «Дзвінкі кедри»).
Нове доповнення до першої книги В. Мегре
«Анастасія». Інформація, наведена в ньому, раніше ніде не
була опублікована. Вона свідчить, що Анастасія здатна не
лише передбачати майбутнє – вона здатна сама це майбутнє
моделювати.
108. Пономаренко М. А. Подарунок Зірки : [зб. казкових
повістей та казок для дітей мол. шк. віку] / Марія
Пономаренко. – Житомир : Рута, 2019. – 206, [2] с. : мал.
Казки вчать дитину порядності, чесності, чуйному
ставленню один до одного і відкривають цілий світ – чудовий і
загадковий.
109. Солтис-Смирнова М. Лисеня Вогник : [для дітей
дошк. віку та читання в родині] / Марія СолтисСмирнова, Катерина Марченко ; іл. Світлани Кравець. –
Житомир : Рута, 2021. – 46, [2] с. : іл.
«Лисеня Вогник» відкриває цілий світ – чудовий і
загадковий. У тихі сімейні вечори так цікаво із героями
казки відчути диво.

110. Тимчук В. Ю. Ангельським чином : [поезії] /
Володимир Тимчук ; [худож. оформ. за виставкою
«Ангели» Павла Гудімова (куратор)]. – Львів : VarT :
Простір-М, 2019. – 69, [3] с. : іл., фот. – (Серія «Музи
мандрівної пісня»).
Збірка віршів, написаних у різний час, у різних містах і
місцях і за різних обставин, якій дано назву «Ангельським
чином», має подібність до невеличкого дива.
111. Тичина І. І. Народжений із зірок : [проза] / Іван
Тичина ; [ред. Оксана Пилипчук ; худож. оформ. Людмили
Бондар]. – Житомир : Рута, 2020. – 35, [1] с.
Дія новел розгортається, як правило, на грані реального
і фантастики. Тематичний діапазон чималий: від складних
реалій сучасного села і фронтових подій на Донбасі до
злощасного коронавірусу.
112. Хмелівський В. Й. Інферія : драми / Валерій
Хмелівський ; [іл. Інни Августинської ; мал. Анни
Романюк ; худож. оформ. Людмили Бондар]. – Житомир :
Рута, 2019. – 55, [1] с. : кольор. іл., мал., фот. кольор.
Лібрето «Інферія» розповідає про історію зустрічі,
знайомства та кохання болгарської співачки і
житомирського бізнесмена, барда, який, полишивши
благополучне і сите цивільне життя, пішов добровольцем
в армію захищати свою країну у нав’язаній їй війні на
Донбасі.
113. Юшкевич Г. А. Моє опертя : (вибрана поезія) /
Мирослав (Григорій Юшкевич) ; [авт. передм. С. Окорокова ;
худож. оформ. Л. Бондар]. – Житомир : Рута, 2019. – 179,
[1] с. : іл., портр.
Книга про життя: складне, важке, інколи трагічне, коли
друзі і вороги, щастя і горе, слава і ганьба, любов і зрада
йдуть поруч, а справжні людські якості випробовуються на
міцність часом, владою та багатством. І не кожному до снаги
їх пройти.
114. Ярмолюк Н. М. Загублені у вічності світи : повісті /
Наталя Ярмолюк ; [худож. оформ. Людмили Бондар]. –
Житомир : Рута, 2021. – 243, [1] с. : портр., фот.
Авторка не лише глибоко занурюється у долі своїх
героїв, відшукує їхні вчинки, характер, а й не оминає
питань, які виникають у читачів. Три повісті об’єднує
заклик авторки: що б не сталося у житті, потрібно знести
всі тривоги, болі, біди, пройти через усі випробування долі,
при цьому залишаючись людиною.
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