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Статистичні матеріали
Населення Житомирської області : демограф. щорічник / 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. - 135, [1] с. : табл. - Скор.: с. 3.
- Алф.-предм. покажч.: с. 6.
Вміщено дані про чисельність населення Житомирської області, його
статево-віковий склад, шлюби, розлучення, народжуваність, смертність,
міграційний рух за 2017 рік та попередні роки.
Чисельність населення Житомирської області : на 1 січня 2019 року
: стат. зб. / Держ. служба статисти України, Голов. упр. статистики у
Житомир. обл. ; [за ред. І. Л. Сугак ; відп. за вип.: І. С. Шапарчук,
Т. В. Курманська]. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл.,
2019. - 92, [2] с. : табл. - Скор.: с. 4. - Алф.-предм. покажч.: с. 6-7.
Наведено дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць в
області, наявного населення та статево-віковий склад постійного населення
області, міст обласного значення та районів на 1 січня 2019 року.

Історія краю
Бурчак О. Своїх героїв потрібно знати / Олександр Бурчак ; [худож.
оформ. П. Щегельського ; авт. передм. Ю. Фучик]. - Київ : Барма, 2017. - 104,
[2] с. : фот., портр. - Дод.: с. 87-97. - Літ.: с. 100-104. – (До 100-річчя від дня
народж. Я. П. Батюка).
Розповідь про Якова Петровича Батюка – незрячого героя, керівника
Ніжинського підпілля в роки фашистської окупації України.
Весельська Н. М. Книга пам'яті роду / Ніна Весельська. - Житомир :
Полісся, 2019. - 115, [1] с. : портр., генеалогіч. табл., фот. - Літ.: с. 110.
Мета видання – розповісти молодому поколінню про їхніх предків,
працьовитих і мудрих, справжніх господарів рідної землі, відданих патріотів
України, показати декого з них на світлинах. У ті далекі часи ці люди стали
жертвою революційних перетворень, змін тодішньої системи Російської
імперії, у складі якої перебувала Україна (десять її губерній, зокрема і
Волинська – їхня мала батьківщина).
Градовський П. М. Забрідськими стежками : з любов'ю про свій
родовід / Петро Градовський. - Житомир : Полісся, 2019. - 182, [2] с. : фот.,
генеалогіч. табл. - Літ.: с. 179.
З віком людина починає цікавитися власним корінням, причетністю до
своїх предків. Петро Градовський має гостру пам'ять і пильне око. Він

намагається проникнути у світ ближніх і рідних, друзів.
Котляр Н. З. По следам исчезающей памяти : [спогади] / Николай
Котляр. - Житомир : Полісся, 2019. - 327, [3] с. : портр., фот.
Перегортаючи сторінки цієї книги, стає зрозуміло, як на прикладі
життя конкретної людини прослідковується історичний шлях розвитку
певної держави. Читач дізнається чимало цікавого про те, чим було
наповнене життя пересічних громадян значної частини ХХ - початку ХХІ ст.,
як, попри всі життєві складнощі і негаразди, зберегти світлу душу, оптимізм,
залишитись Людиною.

Історія міст і сіл
Гирин В. К. Нехворощ: погляд у минуле / Володимир Гирин ;
[літератур. ред. Володимир Білобровець ; худож. оформ. Людмили Бондар]. Житомир : Рута, 2018. - 315, [1] с., [6] арк. фот. кольор. : портр., карти, фот.
кольор., табл. - Дод.: с. 247-306. - Літ.: с. 307-314.
Описані реальні події, які відбувалися у Нехворощі та навколишніх
землях у різні часи. Робота повертає з глибини віків нинішньому поколінню
події, людські образи, які до цього часу були оповиті таємницею.
Збірник краєзнавчих матеріалів : (територія колиш. Городн. р-ну) /
Городн. краєзнав. т-во ; упоряд. Г. М. Колесник. - Новоград-Волинський :
НОВОград, 2018 - .
№ 1 : Люди, події, населені пункти, підприємства, установи, звичаї,
традиції, побут, фольклор, народні мистецтва, рідна природа. - 2018. - 50, [2]
с. : іл., сх., фот.
Представлено краєзнавчі матеріали про колишній Городницький район
Житомирської області.
Збірник краєзнавчих матеріалів : (територія колиш. Городн. р-ну) /
Городн. краєзнав. т-во ; упоряд. Колесник Г. М. - Новоград-Волинський :
НОВОград, 2018 - .
№ 2 : Люди, події, населені пункти, підприємства, установи, звичаї,
традиції, побут, фольклор, народні мистецтва, рідна природа. - 2019. - 47, [1]
с. : іл., фот.
Представлені матеріали з історії та культури Городниці, що на
Житомирщині, подаються спогади сільських жителів.
Збірник краєзнавчих матеріалів : (територія колиш. Городн. р-ну) /
Городн. краєзнав. т-во ; упоряд. Колесник Г. М. - Новоград-Волинський :
НОВОград, 2018 - .
№ 3 : Люди, події, населені пункти, постаті, документи, звичаї,

традиції, повір'я, бувальщини, побут, народні ремесла, фото. - 2019. - 47,
[1] с. : іл., фот.
Представлені матеріали з історії та культури Городниці, що на
Житомирщині, подаються спогади сільських жителів.
Збірник краєзнавчих матеріалів : (територія колиш. Городн. р-ну) /
Городн. краєзнав. т-во; упоряд. Колесник Г. М. - Новоград-Волинський :
НОВОград, 2018 - .
№ 4 : Люди, події, населені пункти, звичаї, традиції, народні ремесла,
постаті, фольклор, документи з архіву, побут, старе фото, бувальщини,
ювілеї. - 2019. - 51, [1] с. : іл., фот.
Представлені матеріали з історії та культури Городниці, що на
Житомирщині, подаються спогади сільських жителів.

Економіка і промисловий комплекс
Житомир - 2018 : стат. зб. / Держ. служба стат. 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., 2019. 155, [1] с. : табл. - Скор.: с. 4. - Алф.-предм. покажч.: с. 152-155.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище міста
Житомира у 2018 році порівняно з попередніми роками.
Житомирщина у цифрах, 2018 : 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., 2019. - 160, [2] с. : табл. - Скор.: с. 4. - Алф.-предм. покажч.: с. 154-157.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище
Житомирської області у 2018 році порівняно з попередніми роками.
Промисловість Житомирської області : стат. зб. / Держ. служба
статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред.
Г. Пашинської ; відп. за вип.: І. Шапарчук, І. Клименко]. - Житомир : Голов.
упр. статистики у Житомир. обл., 2019. - 101, [1] с. : табл. - Скор.: с. 4. Алф.-предм. покажч.: с. 97-100.
Містить основні показники розвитку промисловості Житомирської
області у 2014-2018 роках.
Розвиток міст та районів Житомирської області : стат. зб. / Держ.
служба статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред.
Г. Пашинської ; відп. за вип. І. Шапарчук]. - Житомир : Голов. упр.
статистики у Житомир. обл., 2019. - 216, [1] с. : табл. - Скор.: с. 3. - Алф.предм. покажч.: с. 210-216.

Наведені дані про соціально-економічне становище міст та районів
Житомирської області у порівнянні з попередніми роками.

Сільське, лісове і рибне господарство
Сільське господарство Житомирської області : стат. зб. / Держ.
служба статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред.
Г. Пашинської ; відп. за вип.: І. Шапарчук, І. Клименко]. - Житомир : Голов.
упр. статистики у Житомир. обл., 2019. - 192, [2] с. : табл. - Скор.: с. 4.
Систематизовані показники стану сільськогосподарської галузі області
за 2018 рік у порівнянні з попередніми роками.

Фізкультура і спорт
Железницький М. Володимир Керносенко: "Футбол - це моє життя" /
Максим Железницький. - Житомир : Рута, 2019. - 78, [2] с., [10] арк. фот.
кольор. : портр., фот. кольор.
Історія життя славетного бердичівлянина Заслуженого працівника
фізичної культури та спорту України Володимира Броніславовича
Керносенка.

Матеріали та тези конференцій. Монографії.
Підручники
Бурмакіна Н. С. Ecology: the challenges we face today : навч. посібник /
Бурмакіна Н. С. ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т.
- Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 119, [1] с. : табл. - Текст: англ.
Призначено для студентів екологічних спеціальностей. Метою є
формування іншомовної комунікативної компетентності студентів.
Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ : монографія / М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т; [ за заг. ред.
О. В. Легенчука]. - Житомир : ЖДТУ : Євенок О. О., 2014 - .
Т. 5 : Розвиток концепції бухгалтерського обліку і оподаткування в
умовах гібридної війни / [І. М. Вигівська та ін.]. - 2018. - 215, [1] с. : рис.,
табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Скор.: с. 5-6. - Бібліогр. в
підрядковій прим.
Присвячено питанням розвитку концепції бухгалтерського обліку і
оподаткування в умовах гібридної війни. Розкрито поняття гібридної війни
як форми сучасного міжнародного конфлікту, окремі аспекти трансформації
соціальної політики держави та соціальної відповідальності бізнесу в умовах

гібридної війни. Розглянуто теорії обліку та оподаткування як в цілому, так і
в розрізі окремих об'єктів.
Величко І. Організація мистецьких заходів для незрячих людей в
закладах культури : метод. посібник / Величко І. А. ; [ред. Вас ильєва О. В. ;
фот. Олени Васильєвої та ін.]. - Житомир : Кирилюк Д. М., 2019. - 35, [1] с. :
фот. кольор. - За підтримки: "Український культурний фонд".
Стане в нагоді працівникам закладів культури при організації та
проведенні заходів для осіб з вадами зору.
Головня В. Д. Деталі машин. Курсове проектування : навч.-метод.
посібник / В. Д. Головня, Г. М. Виговський, Н. О. Балицька ; М-во освіти і
науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". - Житомир : Держ. ун-т
"Житомир. політехніка", 2019. - 119, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 82. - Дод.:
с. 83-119.
Розглянуто методику курсового проектування деталей машин. Наведені
завдання і приклади проектування приводів загального призначення з
одноступінчастим зубчастим редуктором та відкритою передачею.
Горальський
Л.
П.
Основи
гістологічної
техніки
і
морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології : навч.
посібник / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський ; за ред.
Л. П. Горальського ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т. - Вид. 5-те, змін. й допов. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 285, [1] с. : рис.,
табл. - Літ.: с. 275-276.
Викладені основи гістологічної техніки і описані основні методи
морфофункціональних досліджень, які широко використовуються у біології,
ветеринарній і гуманітарній медицині.
Економічний аналіз туристичних підприємств : підручник /
Тарасова В. В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 371, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 322-325. Дод.: с. 327-371.
Систематизовано розкриваються теоретичні основи і методологія
аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств туристичної галузі:
система показників і система звітності, інформаційне забезпечення,
методологія і методика, методи і методичні прийоми, етапи, процедури та
аналітичні операції проведення економічного аналізу.
Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник /
Жиглей І. В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир.
політехніка". - Житомир : Житомир. політехніка, 2019. - 399, [1] с. : рис.,
табл. - Дод.: с. 344-391. - Літ.: с. 392-396. - Термінол. покажч.: с. 397-399.
Навчальний посібник складений з урахуванням вимог нового
валютного законодавства, що вступило в дію в 2019 р. В основу викладення

матеріалу покладено діючу практику викладання, що робить можливим
використання його закладами вищої освіти України різних рівнів акредитації.
Житова О. П. Загальна екологія : [навч. посібник] / О. П. Житова,
Л. Д. Романчук ; [за ред. О. П. Житової] ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 203, [1] с. : рис.,
табл. - Слов. термінів: с. 187-196. - Літ.: с. 197-200.
Викладено теоретичний матеріал відповідно до навчальної робочої
програми дисципліни "Загальна екологія", словник термінів і понять та
тестові завдання для проведення підсумкового контролю знань.
Збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернетконференції "Суспільно-гуманітарні аспекти розвитку професійної
компетентності педагогів в умовах реформування освіти", 25 квітня 2019
року : зб. матеріалів / [Адамович Ірина Валентинівна та ін.] ; Упр. освіти і
науки Житомир. облдержадмін., Комун. закл. "Житомир. обл. ін-т
післядиплом. пед. освіти" Житомир. облради. - Житомир : Полісся, 2019. 119, [1] с. : рис., табл. - Авт. зазначено в кінці кн. - Літ. в кінці ст. - Ім.
покажч.: с. 117-118.
Представлені тези учасників конференції: науковців, практиків галузі
освіти.
Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої
конференції, 16-17 листопада 2018 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Упр. культури та туризму
Житомир. облдержадмін., Нац. ун-т "Острозька академія" ; [відп. за вип.
Л. В. Гуцало]. - Житомир : Полісся, 2018. - 274, [2] с. : рис., табл., фот. - Літ. в
кінці ст.
Розміщені матеріали доповідей Х Волинської Всеукраїнської історикокраєзнавчої конференції. Висвітлено результати наукових пошуків з
актуальних питань історії Волині, найрізноманітніших проблем української
та світової історії.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні
тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми та шляхи їх
вирішення", 13-14 червня 2019 року / М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т, Агроном. ф-т ; [редкол.: Скидан Олег
Васильович (голова) та ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 165, [1] с. : рис.,
табл. - Літ. в кінці ст.
Розміщені тези доповідей Міжнародної науково-практичної
конференції "Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми та
шляхи їх вирішення". Висвітлено результати наукових досліджень і
практичний досвід впровадження інноваційних розробок у сучасному
землеробстві.

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
"Органічне виробництво і продовольча безпека", 23-24 травня 2019 р. /
М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Федерація орган.
руху України, Поліс. центр орган. вир-ва "Полісся Органік" ; [редкол.: Олег
Скидан та ін.]. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. - 451, [1] с. : табл., рис. - Літ. в
кінці ст.
Увійшли матеріали доповідей учасників VII Міжнародної науковопрактичної конференції "Органічне виробництво і продовольча безпека".
Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід щодо
вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва.
Мельниченко С. В. Збірник диктантів : для учнів 9 кл. /
С. В. Мельниченко, Л. В. Хандрика ; [ред.: Богдан Лісовський та Лідія
Коваленко]. - Малин : [б. в.] ; Житомир : Полісся, 2019. - 52, [4] с. : фот. Літ.: с. 56.
Містить 15 навчальних, тематичних вправ та 50 контрольних диктантів,
які подано до різних рівнів складності. Підібрано диктанти, які дають
уявлення про моральність, справедливість, любов до навколишнього світу,
свого народу, Батьківщини, української культури, звичаїв і традицій,
виховують справжній патріотизм.
Мельничук І. А. Політологія : підручник / І. А. Мельничук,
О. Г. Суліменко, Т. І. Михайлова ; [ред. Тетяна Михайлова] ; М-во освіти і
науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Каф. суспіл. наук. - Житомир :
Рута, 2019. - 109, [3] с. - Літ. на початку ст. - Термінол. слов: с. 101-105. Літ.: с. 106-109.
Підручник поєднує в собі історико-теоретичні, науково-методичні та
прикладні підрозділи, акцентуючи увагу на проблематиці сьогодення використанні у політичній практиці новітніх інформаційних технологій,
мережевої політичної діяльності акцентованих інтернет-спільнот, стратегій
впливу і тиску у вирішенні міждержавних і внутрішніх конфліктів та ін.
Міжнародна
наукова
конференція
"Розвиток
звітності
підприємств", 4-5 жовтня 2019 р. : тези виступів / М-во освіти і науки
України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; [редкол.: В. В. Євдокимов та
ін.]. - Житомир : Житомир. політехніка, 2019. - 355, [1] с. : рис., табл. - Літ. в
кінці ст.
Представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних вчених
і науковців, які доповідалися на Міжнародній науковій конференції
"Розвиток інтегрованої звітності підприємств".
Неособові форми дієслова : навч. посібник / Л. Г. Котнюк [та ін.] ; Мво освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир :
Полісся, 2019. - 252, [4] с. : табл. - Текст: англ. - Літ: с. 249-252.
Посібник має на меті сформувати необхідні знання, уміння та навички

у студентів з практичної граматики англійської мови з теми "The Non-Finite
Forms jf the Verb".
Непрямі способи = The oblique moods : навч. посібник... / Л. Г. Котнюк
[та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир : Поліccя, 2019. - 88, [2] с. : табл. - Текст: англ. - Літ.: с. 81-88.
Посібник має на меті сформувати необхідні знання, уміння та навички
у студентів з практичної граматики англійської мови з теми "The Oblique
Moods".
Основи економічного аналізу : навч.-метод. посібник /
В. М. Микитюк [та ін. ; за ред. В. М. Микитюка] ; М-во освіти і науки
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Рута : ЖНАЕУ, 2018. 438, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 427-435. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Містить програмний матеріал з основ економічного аналізу, питання
для самоконтролю, тестові завдання, приклади розв'язку типових завдань,
терміни, поняття та їх визначення, завдання для практичних занять, список
літератури. Головна мета – висвітлити теоретико-методологічні та наукові
основи економічного аналізу, обґрунтувати методику проведення
аналітичних досліджень економічних явищ і процесів, їх практичне
застосування в різних сферах суспільного життя.
Остапчук Т. П. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку
земельних активів та прав на них : монографія / Т. П. Остапчук ; М-во освіти
і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2018. 451, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 404-451.
Представлено результати дослідження подальшого розвитку
теоретичних і методологічних засад бухгалтерського обліку земельних
активів та прав на них.
Подчашинський Ю. О. Проектування комп'ютеризованих систем
управління
технологічними
процесами
:
навч.
посібник
/
Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 199, [1] с. : рис., табл. - Дод.: с. 166191. - Літ.: с. 192-199.
Викладено методи автоматизованого проектування комп'ютеризованих
систем управління. Розглянуто загальні положення автоматизованого
проектування технічних систем управління та методи аналізу електричних
схем в складі цих систем.
Подчашинський Ю. О. Проектування та конструювання пристроїв та
систем управління : навч. посібник / Ю. О. Подчашинський,
Ю. О. Шавурський, О. О. Лугових ; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 279, [1] с. : рис., табл. - Дод.:
с. 267-276. - Літ.: с. 277-279.

Розглянуто загальні принципи проектування та конструювання
пристроїв та систем управління, методи формалізації завдання на
проектування та методи розробки алгоритмів управління виробничим
обладнанням на промислових підприємствах.
Подчашинський Ю. О. Стиснення та перетворення цифрових
відеозображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри
об'єктів : монографія / Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і науки України,
Житомир. державний технолог. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2019. - 199, [1] с. :
рис., табл. - Літ.: с. 175-199.
Викладено теоретичні основи методів стиснення та перетворення
відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні
параметри об'єктів. Проведені дослідження, спрямовані на вирішення
актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та
швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів вимірювання
механічних величин.
Полчанов А. Ю. Розвиток фінансового потенціалу держави в системі
постконфліктного відновлення : монографія / А. Ю. Полчанов ; М-во освіти і
науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 463,
[1] с. : табл., рис. - Літ.: с. 366-432. - Дод.: с. 433-463.
Монографію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних
положень та формуванню практичних рекомендацій щодо розвитку
фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відродження.
Проектування каменеобробних підприємств : навч. посібник / М-во
освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ,
2016 - 2019.
Ч. 2 / С. С. Іськов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т України, Київ. політехн. ін-т
ім. І. Сікорського. - 2019. - 247, [1] с. : рис., табл. - Дод.: с. 227-240. - Літ.:
с. 241-242. - Предм. покажч.: с. 243.
У другій частині посібника викладено основні відомості про шламове
та складське господарства каменеобробного підприємства, системи
транспортування сировини, напівфабрикатів та готових виробів. Висвітлено
основні питання компонування та планування основних та допоміжних цехів
і відділень. Додатково розглянуто питання, які пов'язані з охороною праці,
технікою безпеки, пожежною безпекою і охороною навколишнього
середовища. Також наведено порядок розрахунку основних технікоекономічних показників роботи підприємства.
Рівін О. Г. "Корнинський метод" - погляд крізь століття : інформ.метод. посібник / Рівін О. Г. ; [авт.-уклад.: Стельмах А. Г. та ін. ; худож.
оформ. Людмили Бондар] ; КЗ "Житомир. ОІППО" ЖОР, Корнин. "навч.вихов. комплекс "Загальноосвіт. шк. I ступеня - гімназія" Корнин. селищради
Попільнян. р-ну Житомир. обл. - Житомир : Рута, 2019. - 158, [2] с. : рис.,

табл., фот. - Літ.: с. 156-157.
Представлено матеріали з історії виникнення та практичного
використання в освітньому процесі відомого в багатьох країнах світу
"корнинського методу" (автор – педагог-новатор ХХ ст. Рівін О. Г.),
народженого на теренах нашого краю (смт Корнин Попільнянського району
Житомирської області), якому у 2018 році виповнилося 100 років.
Скидан О. В. Екологічно орієнтований розвиток сільського
підприємництва : монографія / О. В. Скидан, Б. В. Шуляк ; М-во освіти і
науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 179, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 148-165. - Дод.: с. 166-175.
Висвітлено теоретико-методологічні положення та розроблено
практичні рекомендації щодо екологічно-орієнтованого розвитку сільського
підприємництва. Обґрунтовано передумови активізації сільського
підприємництва на засадах екологізації, розширено методичний
інструментарій дослідження його динаміки та прогнозування тенденцій
стратегічного зростання.
Ущаповський Ю. В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці
України ХІХ - початку ХХ ст. : монографія / Ю. В. Ущаповський ; М-во
освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". - Вид. 2-ге, стер.
- Житомир : Житомир. політехніка : Рута, 2019. - 263, [1] с. : табл., рис. Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 243-263.
З'ясовано місце і значення інституційного аналізу в площині нових
методологічних підходів сучасної науки до історичної реконструкції
розвитку економічної думки. Основну увагу зосереджено на суперечливій
проблемі пошуку витоків інституціоналізму в економічній думці України
ХІХ - початку ХХ ст.

Твори письменників-земляків
Бойко Б. О. На переправі у дорослий світ : вірші / Богдан Бойко ; [фото
Євгенія Шуляківського]. - Житомир : Полісся, 2019. - 207, [1] с. : фот.
кольор., портр.
Перша проба пера автора, де він ділиться своїми роздумами,
художніми образами змальовує красу природи рідного краю, через власне
світосприйняття висловлює ставлення до певних подій.
Васильчук В. Б. Мій друг Пончик : оповідання / Віктор Васильчук ;
[іл. Світлани Радчук]. - Житомир : Рута, 2019. - 62, [2] с. : іл.
У книзі розповідається про домашніх і диких тварин, про квіти, дерева
і все, що оточує нас у повсякденному житті. А ще – про дружбу,
безкорисливість і почуття прекрасного.

Вітер С. А. Суцвіття почуттів на стеблах долі : поезія / Світлана Вітер.
- Житомир : Рута, 2019. - 136 с. : портр.
Твори, які авторка побудувала на основі спостережень за реальними
подіями, спогадів про дитинство і юність, мрій про майбутнє, поєднуючи
хвилини радості і смутку, переживання і надії.
Житомир ТЕN : поет. альманах / [D. Zвичайна та ін. ; передм.
Л. Нікітенко]. - Житомир : О. О. Євенок, 2018. - 77, [3] с. - Авт. зазначено у
змісті.
Видання творів за результатами обласного відкритого літературного
конкурсу "Житомир TEN".
Заремба Ю. Крок до зірок : вірші / Юлія Заремба. - Коростень :
Вечірній Коростень ; Житомир : Рута, 2019. - 71, [1] с.
Представлено інтимну, пейзажну, громадянську лірику.
Людина чує якийсь момент : альманах / Літ. об-ня "Шодуарів.
альтанка". - Житомир : Полісся, 2017. - 86, [2] с. - Перший Всеукр. літ.
фестиваль "Шодуарів. альтанка".
Альманах складається з творів переможців, учасників, організаторів
Всеукраїнського літературного фестивалю "Шодуарівська альтанка - 2017".
Твори різні за духом, рівнем, але їх об'єднує прагнення пізнати світ,
розповісти про свої почуття та вподобання.
Момот А. В. Материнкою пахне село : [нариси про земляків,
трудівників села] / Антоніна Момот. - Житомир : Полісся, 2015. - 424 с. :
портр., фот.
Кожен, хто візьме в руки книгу, зустрінеться зі своїми сучасниками,
друзями, колегами, сусідами, односельцями і просто знайомими, разом з
автором пройде їх життєвими і трудовими шляхами, перейметься їх болями,
неспокоєм, відчує їх радощі, удачі, проживе їх нелегкими, але цікавим,
багатим на неординарні події життям.
Панасюк Ф. Т. Увіковічений своїм життям : іст.-документ. повість /
Федір Панасюк ; [худож. оформ. Людмили Бондар]. - Житомир : Рута, 2019. 131, [1] с. : портр., фот.
Історико-документальна
повість про колишнього керівника
Чуднівського спирто-сокового заводу І. М. Петрова, а насправді – фінна
Тойво Вяхя.
Перед ворогом не стають на коліна : поезії / [О. Калашніков та ін. ; за
ред. О. Калашнікова]. - Житомир : Полісся, 2019. - 47, [1] с. - Авт. зазначено
на звороті тит. арк.
Збірник віршів, присвячений 15-й річниці 26-ї артилерійської бригади

ім. генерал-хорунжого Р. Дашкевича. Тематика віршів тісно пов'язана з 26-ю
бригадою та російсько-українською війною, яка з 2014 року триває на сході
України.
Радченко В. М. Поліський край : вірші / Василь Радченко. - Житомир :
Полісся, 2019. - 46, [2] с.
Автор висловлює любов і гордість за велич і красу рідного Поліського
краю.
Редюк В. В. Крила : вірші / Володимир Редюк. - Житомир : Поліccя,
2019. - 29, [3] с.
Автор щиро ділиться з читачем своїми роздумами й переживаннями,
милується чарівними куточками рідного краю, з любов'ю в серці звертається
до найрідніших.
Чирко Т. На пристані надії / Тетяна Чирко ; [ред. і коректор
Л. Л. Пилипчук]. - [Б. м. : б. в.], 2019. - 59, [1] с.
Розкриваються пережиті почуття кохання, які нас радують і
засмучують, та не завжди бувають взаємними.
Янчевський В. С. Дякую тобі, моя доле... / Вацлав Янчевський ; [фото:
Василь Данилюк, Олексій Петруні, Інна Загорулько ; літератур. ред. Михайло
Слюсаренко]. - Житомир : Рута, 2018. - 135, [1] с., [28] арк. фот. кольор. :
портр., фот. кольор.
Книга є продовженням теплих зізнань великої любові до родини, сім'ї,
друзів. Домислюючи, автор конкретизував життєві стежини родинного древа,
відтворив вдячним словом спогади про друзів, колег і висловив щиру подяку
за міцність у сімейних стосунках, дружбу-довір'я у високому слові "Друг", за
поєднання сердець у ті хвилини, які вертають до життя не лише рідну, а й
близьку людину.

Місцеві видання
Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. праць / Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [за заг. ред. С. Д. Максименка].
- Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 - .
Т. 6 : Психологія обдарованості, вип.16 / [редкол.: Моляко В. О. та ін.].
- 2019. - 405, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Представлено статті, в яких розглядаються проблеми розуміння
психологічних особливостей процесів і механізмів розвитку обдарованих
особистостей, зокрема, їхніх особистісних цінностей, самооцінки, життєвих
цілей і орієнтацій, комунікаційних та професійних компетентностей тощо.

Біологічні дослідження - 2019 : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т гідробіології НАН України,
Ін-т зоології НАН України [та ін.] ; [редкол.: Киричук Галина Євгеніївна
(голова) та ін.]. - Житомир : Полісся, 2019. - 434, [1] с. : рис., табл. - Літ. в
кінці ст.
Подаються нові результати теоретичних, прикладних та науковометодичних досліджень вчених із широкого спектру біологічних проблем.
Крисюк О. В. Скорочення чисельності або штату працівників:
законодавство, судова практика і профспілковий захист / Ольга Крисюк,
Олександр Крисюк, Вацлав Янчевський ; [авт. передм. Г. В. Осовий]. Житомир : Рута, 2019. - 255, [1] с. - Дод.: с. 243-254.
Це діловий партнер і порадник. Автори надали можливість всім, хто
працює у юридичному просторі, використати знання захисту трудових
відносин, не порушуючи Закон.
Лисенко І. М. Енциклопедія української пісні / Іван Лисенко ; [худож.
оформ. Світлани Павлюк]. - Вид. 2-е, допов. і випр. - Житомир : Рута, 2019. 603, [1] с. - Скор.: с. 602.
Перше в Україні енциклопедичне видання, де висвітлюється історія
українських народних пісень, широкий їхній діапазон у світі, подається
інформація про численні музичні організації та відомих діячів української
музичної культури, які сприяли пропаганді нашої пісні.
Нагіленко І. А. Українці, хто ми? / Іван Нагіленко. - Вид. 2-ге, допов. Житомир : Рута, 2019. - 67, [1] с. : портр., іл. - Літ.: с. 63. - Покажч.: с. 64-66.
Автор робить спробу описати процеси становлення й розвитку
українців.
Окрилення озоном : кн. пам'яті / [упоряд.: І. В. Кондратець,
І. В. Красуцька, О. В. Гаврилюк ; худож. оформ. Л. Бондар]. - Житомир :
Рута, 2019. - 659, [1] с., [12] арк. фот. кольор. : табл., фот. кольор. - Тематич.
покажч.: с. 654-655 - Літ. в кінці ст. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Присвяч.
світлій пам'яті А. М. Фасолі.
Присвячена відомому педагогу, методисту, теоретику і практику
методики особистісно зорієнтованого навчання Анатолію Миколайовичу
Фасолі. Увійшли науково-методичні статті вченого, бібліографія його праць,
матеріали, присвячені історії, організації і проведенню Всеукраїнських
фестивалів "Мій особистісно зорієнтований урок,", започаткованих
науковцем, а також спогади колег, друзів, рідних, однодумців.
Придатність вітчизняних сортів хмелю до використання їх у
пивоварінні та хлібопеченні : (наук.-метод. рек.) / Нац. акад. аграр. наук
України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся НААН ; [уклад. Л. В. Проценко та ін.]. Житомир : Рута, 2019. - 48 с. : рис., табл. - Літ.: с. 46-48.

Рекомендації розроблені на основі узагальнення результатів наукових
досліджень біохімічної оцінки та технологічних випробувань хмелю
найбільш поширених вітчизняних сортів, виробленого в хмелепідприємствах
України. Обґрунтовано вибір сорту хмелю для пивоваріння, хлібопечення та
фармакології з наданням смако-ароматичних властивостей та характеристик,
сформованих на основі хіміко-технологічних критеріїв даних сортів.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технол. ун-т ; [редкол.: В. В. Євдокимов (голов. ред.) та ін.]. - Житомир
: ЖДТУ, 2009 - . - (Серія "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз").
Вип. 3 (41). - 2018. - 107, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
Представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних вчених
і науковців у галузі бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. технол. ун-т ; [редкол.: В. В. Євдокимов (голов. ред.) та ін.]. - Житомир
: ЖДТУ, 2009 - . - (Серія "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз").
Вип. 1 (42). - 2019. - 139, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
Представлено матеріали досліджень українських та зарубіжних вчених
і науковців у галузі бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.
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