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Видатні діячі і область. Знатні уродженці краю
Він був справжнім : спогади про Якова Зайка / [упоряд. Г.
Цимбалюк ; фото В. Зінченка та ін.]. - Житомир : Полісся, 2018. - 295, [1], [8]
л. іл. с. : іл., фот., фот. кол.
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.
Краєзнавчий календар пам’ятних дат на... / Житомир. обл. об-ня
ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Асоц. інтелігенції Житомир. обл.,
Житомир. нац. агроекол. ун-т, Центр іст.-демограф. дослідж. та
біографістики ЖНАЕУ ; [упоряд. і авт. текстів Махорін Г. Л.]. - 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’язана з Житомирщиною.
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. - Літ.: с. 83-94. - Ім. покажч.: с. 95-98.
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.
Стислість викладу матеріалу компенсується чималим списком наукової
літератури.
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. - Ім. покажч.: с. 534-535. - Літ.: с. 536-558.
У пропонованій читачеві розвідці йдеться про щомісячні журнали, які
протягом 35 років видавав І. Огієнко, спочатку у Польщі, а потім у Канаді.

Історія краю
Махорін Г. Л. Українська національна революція 1917-1922 рр. та
її перебіг на Житомирщині : [монографія] / Геннадій Махорін. - Житомир :
Євенок О. О., 2017. - 202, [6] с. : фот., іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. Біограф. слов.: с. 169-203.
У
монографії
на
основі
численних
архівних
документів
прослідковується перебіг Української національної революції 1917-1922 рр.,
обґрунтовується необхідність розширення хронологічних рамок цього
піднесення національно-визвольної боротьби до листопада 1922 року.
Махорін Г. Л. Форми опору українського селянства у часи
Голодомору 1932-1933 рр. : дослідж. проведене за фінанс. підтримки Канад.
ін-ту українознав. студій Альберт. ун-ту / Геннадій Махорін. - Вінниця :
Нілан-ЛТД, 2017. - 165, [3] с. : табл. - Дод.: с. 74-153. - Літ.: с. 154-164.
На основі архівних джерел розкриваються малодосліджені аспекти
Голодомору 1932-1933 років, а саме: зовнішньополітичні чинники цієї,
штучно створеної гуманітарної катастрофи, а також масштаби і форми опору
українського селянства, що набули характеру внутрішньої війни проти
радянської влади. Є матеріали і по Житомирській області.
“Місто Новоград-Волинський і Звягельщина на зламі 1940-х
років”, науково-краєзнавча конференція (2015 ; Житомир).
Матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції з нагоди 71-ої
річниці визволення міста Новограда-Волинського і Звягельщини від
німецько-нацистської окупації, 70-річчя 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 краєзн. 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 з 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, робота партійних і радянських органів щодо
відновлення господарства, соціальної, культурно-освітньої інфраструктури та
деформації суспільного життя.
Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття : кол.
монографія / [О. М. Білобровець та ін. ; за заг. ред.: В. О. Венгерської, С. В.
Стельниковича]. - Житомир : Полісся, 2017. - 549, [2] с. - Авт. зазначено на

звороті тит. арк. - Бібліогр. в підрядковій прим.
На основі широкої літературно-джерельної бази висвітлюється
становище Житомирщини у першій половині ХХ ст. Розглядаються різні
аспекти суспільно-політичного, економічного та культурно-духовного життя
регіону у загальноукраїнському контексті.
Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Містечко Брусилів та його
околиці / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент.,
пер. укр. Микола Тимошик. - Київ : Наша культура і наука, 2012. - 335, [1] с. :
іл., фот. - (Бібліотечна серія “Запізніле вороття”. Серія 1. “Рукописна
спадщина” ; т. 6). - Бібліогр. в підрядковій прим. - Прим.: с. 318-335.
Історія від сивої давнини до початку Першої світової війни містечка
Брусилів, що на Житомирщині. Нариси про духовне та культурно-освітнє
життя міста Брусилова.
Тарабукін О. О. Житомир у давнину : історико-археолог. нариси /
О. О. Тарабукін. - Житомир : О. О. Євенок, 2017. - 299, [1] с. : іл., фот., мапи.
- Скор.: с. 271-272. - Літ.: с. 273-286. - Ім. покажч.: с. 287-290. - Геогр.
покажч.: с. 291-297.
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.

Природа і природні ресурси
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 : ЖНАУ, 2018. - 412 с. : рис., табл.,
портр. - Літ. в кінці ст.
Матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної
конференції «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та
шляхи їх вирішення». 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.

Економіка і промисловий комплекс
ТОВ “Житомирський завод металевих конструкцій”. - [Житомир : б.
в., 2018? - 14 с.] : фот. кольор.
У виданні представлено інформацію про діяльність ТОВ
«Житомирський завод металевих конструкцій».

Охорона здоров’я
Діагностичний центр - нова структура в системі охорони здоров’я /
Упр. охорони здоров'я Житомир. облдержадмін., КП Обл. мед. консульт.діагност. центр. - Житомир : Обл. мед. консульт.-діагност. центр, 2006. - 8,
[1] с. : фот.
Розглядаються основні напрями діяльності Обласного клінікодіагностичного центру.
Криворучко Г. П. Оберіг Поліського краю / Г. П. Криворучко. - [Б.
м. : б. в.], 2002. - 28 c., [4] арк. фот. кольор. : фот. кольор. - Загол. обкл. :
Оберіг Поліського краю : санаторій «Тетерів».
Розповідь про санаторій «Тетерів», який знаходиться у м. Коростишеві.
Крикливець Л. С. Нариси з історії розвитку терапевтичної служби
Житомирщини / Людмила Крикливець, Анатолій Скуртов. - Житомир :
Полісся, 2006. - 222, [6] с. : фот. кольор. - У змісті : З пам’яттю про вчителя :
[нарис про кандидата медичних наук, лікаря вищої категорії
В. П. Євтушенка].
Ця книжка – про лікарів-терапевтів Житомирської області. Серед
героїв розповідей – ветерани медичних установ, які стояли біля витоків
терапевтичної служби в містах і районах Житомирщини, їхні учні й
послідовники, сьогоднішні фахівці своєї справи.
Парамонов Зіновій Михайлович - відомий хірург та організатор
охорони здоров’я Житомирщини : до 70-річчя від дня народження :
біобібліогр. покажч. / Упр. охорони здоров’я Житомир. облдержадмін., Обл.
наук. мед. б-ка Житомир. облради ; [уклад. Т. В. Домс]. - Житомир : Полісся,
2017. - 31, [1] с., [6] арк. фот. : фот., портр. - (Славні імена охорони здоров’я
Житомирщини). - Літ.: с. 30-31.
Покажчик, присвячений відомому хірургу та організатору охорони
здоров’я на Житомирщині – Парамонову Зіновію Михайловичу.
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. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Лит.: с. 635. - Изд.
посвящено 25-летию Киев. мед. ун-та, памяти В. В. Поканевича, осн. ун-та и
Укр. ассоц. нар. мед., 25-летию Укр. технол. акад.
В сучасній енциклопедії народної і нетрадиційної медицини викладено
основні методи і способи лікування природними засобами.

Наукове життя
Борис Борисович Самотокін : пам’яті Вченого, Вчителя, Друга / Мво 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.
- Загол. обкл. : Самотокін Борис Борисович : пам’яті Вченого, Вчителя,
Друга. - Текст: укр., рос., англ. - Літ.: с. 131-151.
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.

Матеріали та тези конференцій. Монографії.
Підручники
Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: проблеми інтеграції і
розвитку : кол. монографія / за заг. ред. Ф. Ф. Бутинця ; Вінниц. фінанс.економ. ун-т, Житомир. наук. бухгалтер. школа. - Житомир : Рута, 2017. 365, [3] с. : рис., табл. - Бібліогр. в підрядковій прим.
У монографії розглянуто проблеми теорії, методології та практики
обліку, аналізу і контролю. Досліджено сутність інтегрованого обліку,
бюджетування, аналізу і контролю, облік і контроль на підприємствах
Білорусі і Молдови.
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. Літ.: с. 71-79.
У монографії викладені результати щодо вивчення патоморфологічних
змін у статевих органах великої рогатої худоби.

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. - Скор.: с. 4. - Літ.: с.
169-202. - Дод.: с. 203-334.
У монографії схарактеризовано сутність професійної компетентності
майбутнього вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики в
Європі.
Дорохов В. І. Хімія : навч. посіб. / Дорохов В. І., Горбунова Н. О.,
Вовк М. В. - Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 323, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 314. Дод.: с. 315-319.
Посібник підготовлено на допомогу студентам спеціальності “Лісове
господарство”. Може бути корисним для студентів агрономічних,
біологічних та екологічних спеціальностей, викладачам ліцеїв і
спеціалізованих класів.
Інформаційне забезпечення економічного механізму охорони та
стійкого використання природних ресурсів : монографія / [І. В. Замула та
ін. ; за заг. ред. І. В. Замули] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ.
технол. ун-т. - Житомир : Рута, 2017. - 307, [2] с. : рис., табл. - Авт. зазначено
на звороті тит. арк. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 304-307.
Монографію присвячено розробці інформаційного забезпечення процесу
прийняття економічних рішень на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки в
частині використання природного капіталу, а саме: земельних і лісових
ресурсів, а також атмосферного повітря, з дотриманням концепції стійкого
розвитку.
“Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх
вирішення”, науково-практична конференція (2018 ; Житомир).
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.
- Літ. в кінці ст.
Представлені тези доповідей Міжнародної науково-практичної
конференції «Інноваційні технології в тваринництві: проблеми та їх
вирішення». Висвітлено результати наукових досліджень і практичний досвід
впровадження інноваційних розробок у сучасному рослинництві, в тому
числі і в Житомирській області.
Інфекційні хвороби собак : навч. посіб. для вузів II-IV рівнів
акредитації / О. Є Галатюк [та ін.]. - Житомир : Рута, 2018. - 275, [1] с. : іл.,
фот. - Дод.: с. 237-268. - Літ.: с. 269-273.
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти

факультетів ветеринарної медицини, технології виробництва та переробки
тваринницької продукції, а також практикуючих ветеринарних лікарів і
зооспеціалістів. Детально описані епізоотологічні дані, клінічні ознаки,
паталогоанатомічні зміни інфекційних хвороб собак; надані сучасні методи
діагностики, специфічні профілактики та лікувальні заходи за даних хвороб.
Intermarum: історія, політика, культура / М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. громад. орг. "Союз
Польської шляхти". - Житомир : ЖДТУ ім. І. Франка, 2015 - .
Вип. 4 / [редкол.: В. Венгерська (голов. ред.) та ін.]. - 2017. - 224 с. Текст: укр., пол. - Бібліогр. в кінці розд.
У науковому журналі представлено історичні розвідки, пов’язані з
українсько-польськими відносинами, зокрема на Житомирщині, а також
хроніка наукових подій.
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. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 103-120. - Дод.: с. 121-126.
У монографії на підставі проведення власних досліджень авторів,
узагальнення результатів досліджень наукових установ висвітлено науково
обґрунтовану агроекологічну оцінку та технологічну можливість
вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах зони Полісся.
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. унт. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 191, [1] с. : табл., рис. - Літ.: с. 178-191.
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.
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. - Літ: с. 195-209.
У книзі 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; проаналізовано механізми
руйнування струменя біодизельного палива; описано розподілення палива в
струмені.

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. - Слов. термінів: с. 167-184. - Літ.: с. 185.
Навчальний посібник, підготовлений згідно з програмою нормативного
курсу «Біологічна хімія з основами фізичної та колоїдної хімії» для студентів
денної та заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія
виробництва та переробки продукції тваринництва». У виданні подано
лабораторні роботи, теоретичний матеріал до них та приклади розв'язування
типових задач.
Майборода В. С. Магнитно-абразивная обработка деталей сложной
формы / В. С. Майборода, И. В. Слободянюк, Д. Ю. Джулий ; М-во
образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т Украины, “Киев. политехн.
ин-т им. И. Сикорского”. - Житомир : Рута, 2017. - 271, [1] с. : табл., рис. Библиогр.: с. 257-271.
Розглянуто основні положення ефективної магнітно-абразивної обробки
деталей на установках з великим робочим зазором.
Околитенко Н. И. Антидогмы медицины : биолог. обоснование
новой мед. парадигмы. Информац. взаимодействия в живых системах :
[монография] / Наталия Околитенко, Николай Колбун ; [пер. c укр. Н. И.
Околитенко, Н. Д. Колбуна]. - Изд. 2-е, доп. - Житомир : Рута, 2017. - 126,
[2] с.
Монографія присвячена аналізу відкриттів, що були зроблені за минулі
роки та обґрунтуванню необхідності введення у медичну практику
інформаційної компоненти.
Органічне виробництво і продовольча безпека : [збірник] / М-во
освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Федерація орган.
руху України, Полісь. центр орган. вир-ва “Полісся Органік” ; [редкол.: О.
Скидан та ін.]. - Житомир : Євенок О. О., 2018. - 604, [1] с. : рис., табл. - Літ.
в кінці ст.
До збірника увійшли матеріали доповідей учасників VI-ої Міжнародної
науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча
безпека». Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід
щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва,
зокрема, на Житомирщині.
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. : рис., табл. - Глосарій термінів: с. 329-334. Літ.: с. 335-382. - Дод.: с. 383-386.
У монографії розкрито теоретичні і прикладні аспекти становлення

самостійності у студентському віці, описано процесуальну модель розвитку
самостійності майбутнього фахівця, представлено сучасні психологічні
технології розвитку мотивації самостійної діяльності на основі вивчення
психологічних механізмів функціонування самостійності як системної якості
особистості, наведено результати дослідження самостійності майбутніх
фахівців різних галузей.
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. - Літ.: с. 268-277.
У монографії розглянуті питання підвищення ефективності обробки
плоских поверхонь із застосуванням процесів нестаціонарного різання.
Використання нових способів формоутворення плоских поверхонь із
застосуванням прогресивних конструкцій інструментів та полікристалічних
надтвердих матеріалів, оптимізації геометрії інструмента і режимів різання
дозволяє усунути дефекти поверхневого шару, які властиві традиційним
методам обробки, та виключити із технологічних процесів обробку
малопродуктивними абразивними інструментами.
Подчашинський Ю. О. Вимірювання параметрів руху об’єктів на
основі комп’ютеризованої обробки відеозображень : 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. - Літ.: с. 174-191.
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. Запропоновано комп'ютеризовані методи вимірювань
геометричних параметрів та параметрів руху різноманітних технічних
об’єктів, технологічного обладнання та промислових виробів у процесі їх
виготовлення.
Подчашинський Ю. О. Приладова система для вимірювання
геометричних параметрів об’єктів на основі комп’ютеризованої обробки
відеозображень : монографія / Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і науки
України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 211, [1] с. :
табл., рис. - Літ.: с. 191-211.
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.

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. - Літ.: с. 232-244. - Слов.: с.
245-247. - Дод.: с. 257-259.
У навчальному посібнику представлено результати дослідження
практично важливих положень в селекції рослин. Особлива увага надається
процесам успадкування і мінливості ознак на рівні мікрогаметофіту і
спорофіту. Розкритий характер формотворних процесів та формозмінних
прийомів в сортотворенні для збільшення генетичної різноманітності
селекційного матеріалу. Встановлені закономірності успадкування кількісних
і якісних ознак рослин на всіх етапах формотворення. Показані можливості
відновлення сорту в насінництві за рахунок використання прогресивної і
регресивної мінливості генотипів під впливом агроекологічних факторів
зовнішнього середовища і селекційної технології.
Посвятенко Е. Бакуль та діамантова епоха : (до 110-річчя з Дня
народження) : [монографія] / Едуард Посвятенко. - Київ ; Житомир : Рута,
2018. - 159, [1] с. : фот., портр. - Ім. покажч.: с. 150-158.
У монографії у популярній формі описана технологія промислових
синтетичних алмазів, які були вперше отримані в Інституті надтвердих
матеріалів у 1961 році. Відображено особливості першого директора
інституту Бакуля Валентина Миколайовича, його характеру, роботи з
кадрами, наукової та організаційної діяльності. Подано опис минулого і
сучасного стану та перспектив розвитку Інституту надтвердих матеріалів
імені В. М. Бакуля.
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, 2005 - . - (Серія “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз”). - ISSN
1994-1749.
Вип. 1 (39). - 2018. - 127, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
У збірнику 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, 2005. - (Серія “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз”).
Вип. 2 (40). - 2018. - 79, [2] с. : табл., рис. - Літ. в кінці ст.
У збірнику представлено матеріали досліджень українських та
зарубіжних вчених і науковців у галузі бухгалтерського обліку, контролю та
аналізу.

Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В.
Скидан та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2017. - 704, [4] с. :
табл., рис. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в кінці розд.
У навчальному посібнику на основі наукових концепцій визначені
методологічні підходи до адміністрування в публічному управлінні,
встановлено роль і значення адміністрування в системах законодавчої,
виконавчої та судової влади. Акцентовано увагу на економічній і
адміністративній ролі органів державної виконавчої влади у забезпеченні
суспільного розвитку в умовах існуючих загроз національній безпеці.
Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті
цивілізаційного розвитку Європи : пр. каф. суспільних наук Житомир. нац.
агроеколог. 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 архівознавства і біографістики Житомир. нац. ун-ту. - Житомир : Рута,
2018. - Авт. зазначено на звороті тит. арк.
Т. 1. - 267, [1] с. : табл., фот. цв. - Бібліогр. в кінці глав.
У праці 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.
Чернишенко В. І. Сучасні технології овочівництва закритого
ґрунту : підручник / В. І. Чернишенко, А. І. Пашковський, П. І. Кирій. Житомир : Рута, 2018. - 399, [1] с. : мал., табл. - Скор.: с. 391. - Слов.
термінів: с. 392-396. - Літ.: с. 397.
У посібнику висвітлюються особливості сучасних технологій
вирощування овочів у закритому ґрунті з використанням систем крапельного
поливу. Подана прогресивна технологія боротьби зі шкідниками і хворобами.
Докладно описана мало об’ємна гідропоніка і промислова технологія
вирощування основних овочевих культур.
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. : рис., табл.
- Літ.: с. 398-437. - Дод.: с. 438-499.
У монографії висвітлено теоретичні і методичні засади ступеневої
підготовки майбутніх учителів молодших класів до проведення педагогічних
досліджень, обґрунтовано концептуальні положення ступеневої підготовки
майбутніх вчителів початкової школи до проведення педагогічних
досліджень, розкрито стан формувального експерименту та результати
досліджуваного феномена.

Культурне життя
Яремчук В. П. Трудові обряди українців / Володимир Яремчук ; [ред.
В. П. Яремчук ; авт. світлин: О. Васильєва та ін.]. - Житомир : Полісся, 2017.
- 35, [1] с. : фот. кольор. - Дод.: с. 23-34. - Літ.: с. 35.
Представлено трудові свята і обряди українського народу. В книзі
використані світлини з обрядів, що проводились у культурно-мистецькому
центрі «Поліська хата» в с. Городське Коростишівського району.

Бібліотечна діяльність
Біленький Є. А. Рукописне та книжкове зібрання баронів
Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського : [монографія] / Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; [відп. ред. Л.
А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського, 2011. - 251, [3] с. : фот. - Прим. в кінці розд. - Іл.: с.
202-242. - Ім. покажч.: с. 243-250.
Книга подає комплексний аналіз історичного розвитку найціннішого,
але малодослідженого приватного зібрання – бібліотеки баронів Шодуарів.

Музейна діяльність
Журавська Л. Г. Музей Оноре де Бальзака у Верхівні = Musee
Honore de Balzac a Verkhivnia : [путівник] / Л. Г. Журавська ; [пер. фр. мовою
В. О. Оношенко]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. - 59, [1] с. : кольор. іл., мапа,
фот. - Текст укр., фр.
Путівник по музею Оноре де Бальзака у Верхівні Ружинського району
знайомить із найважливішими життєвими фактами, експонатами експозиції,
висловами, пов’язаними із перебуванням видатного французького
письменника в нашому краї, а також подано інформацію про культурномистецькі заходи у Верхівні з нагоди 200-річного ювілею митця.
Музей коштовного і декоративного каміння. - ВолодарськВолинський : Журавський О. В., [2018?]. - [19] с. : кольор. іл., фот. кольор.
У виданні розповідається про історію створення та діяльність
Володарськ-Волинського Музею коштовного та декоративного каміння.

Музичне життя
Травкін В. М. Фантазія на тему циганського міського романсу
“Что так грустно” [Ноты] : п’єса для готово-вибор. 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».

Літературне життя Житомирщини
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 житомирського письменника Василя
Марцельовича Врублевського та бібліографію його творів, виданих окремо
та надрукованих у періодичних виданнях.

Твори письменників-земляків
Бучко Н. Д. Перлини Романівщини / Надія Бучко ; [ред. Н. Д. Бучко].
- Житомир : Рута, 2017. - 382, [2] с. : іл., фот.
Авторка пише про поступ і вчинки конкретних людей – педагогів,
лікарів, лісівників, добрих господарників і творчих особистостей, яскравих
представників нашого щоденного життя. Письменниця прагне, щоб ця книга
була для людей музикою, піснею, святом. Щоб надихала на думку: людина
прийшла в цей світ задля добра.
Васильчук В. Б. Останній бій знайденця : оповідання / Віктор
Васильчук ; [мал. Уляновська Н. С.]. - Житомир : Рута, 2018. - 39, [1] с. : іл.
Головна тема книги – собаки і люди. Вони 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
собаки і люди стають друзями.
Васильчук В. Б. Пробач мені, Цукерочко : оповідання / Віктор
Васильчук ; [мал. Ю. В. Васильчук ; ред. В. Головецький]. - Житомир :
О. О. Євенок, 2017. - 87, [1] с. : кольор. іл.
Автор підводить читача до твердження, що добро всеперемагаюче і
справедливість торжествує. Вони прагнуть заповнити той пробіл у нашому

серці, котрий створила сучасна безбарвна і всепоглинаюча урбанізація.
Головними героями стають діти, дорослі та ... собаки. Тут панують любов,
почуття милосердя до тварин і неприйняття людської жорстокості.
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. І спроба розповісти про світосприйняття французів, їхній побут,
бачення ними України і українців.
Головецький В. М. Вчитель мовчання : повість, вірші, переклади /
Василь Головецький. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - 125, [3] с. : портр.
До нової книги увійшли однойменна повість, а також створені
упродовж 2016-2017 рр. два автономні цикли віршів і найбільша в сучасній
українській літературі добірка перекладів російськомовних поезій.
Гудзь Ю. Знаки білої крові : поезії / Юрко Гудзь ; [відтвор. тексту та
післям. Олега Левченка]. - Житомир : КВО “Газ.”Житомир. вісник”, 1992. 70, [2] с. : іл. - (Бібліотека журналу “Авжеж”). - Бібліогр. : с. 70-71.
Збірка поезій автора, що друкувалися в журналі «Авжеж!».
Дем В. Великоднії дзвони : лірика, етюди, одновірші (вибране 19652002), пер., пісні / Вікторія Дем. - Вид. 2-ге, випр. та допов. - Житомир :
[Левченко О. Г.], 2011. - 43, [1] с. : іл.
У збірці представлено ліричні вірші, етюди, одновірші, переклади та
пісня поетеси.
Дем В. Ми – Українці! : гумор та сатира / Вікторія Дем. - Житомир :
Рута, 2017. - 118, [2] с. : фот. - Дод.: с. 116-117.
Четверта збірка автора – гумор і сатира.
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. Письменнику вдалося органічно поєднати строгий
документалізм із високою художньою прозою, легкість стилю й
захоплюючий сюжет. Перед нами проходить близько ста дійових осіб з «кола
Остапа Вишні» - письменники, артисти, художники.
Коваль Л. П. Кольорові вірші : вірші для дітей мол. шк. віку /
Людмила Коваль ; [худож. В. О. Коваль]. - Житомир : О. О. Євенок, 2017. -

31, [1] с. : кольор. іл.
Ця книга – творчий проект багатодітної родини: матері-поетеси та синахудожника, автора дизайну та малюнків Віталія Коваля. Поетеса в своїх
віршах оспівує неповторну красу української природи. Віра лише в щасливе
майбутнє дітей віє з рядків віршів та ілюстрацій.
Ковальчук Н. Л. Яскрава мить : вірші / Наталя Ковальчук. Житомир : Полісся, 2014. - 30, [2] с. : іл. - Текст: укр., рос., анг.
Нова книга поетеси про бажання жити без помилок, жити щасливо, жити
в мирі.
Косякевич М. П. Ялинові руна : вірші й оповідання / Микола
Косякевич. - Житомир : Полісся, 2018. - 94, [2] с. : іл.
У пошуках нових ліричних героїв автор залишається вірним своїй
улюбленій темі: це – повага до землі, рідного краю – Житомирського
Полісся.
Котик Е. В. Психология нотариата в сказках-байках про Ягу /
Елена Котик ; [худож. О. Л. Федорчук ; ред. Л. М. Козак]. - Житомир :
Полісся, 2018. - 83, [1] с. : цв. ил. - Слов.: с. 79-82.
Нова збірка казок-байок поетеси-нотаріуса.
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.
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. - Літ: с. 463-465.
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. Перед читачем постануть образи простих
козаків і старшини, життєві шляхи зльоту і падіння козацьких гетьманів, їхні
чесноти і звичайні людські вади.
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.

Муженко О. О. Щедрівки / Ольга Муженко. - Житомир : [б. в.], 2015.
- 67, [1] с. : фот.
У новій збірці автора зібрано щедрівки та колядки, написані у 2015 р.
Натхнення : альманах : вірші медиків Житомирщини. - Житомир :
Дельта-Україна, 2003 - .
Ч. 3. - 3-є вид. - 2005. - 46, [2] с. : фот.
Представлено вірші непрофесійних поетів-медиків Житомирщини.
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.
Поезії сучасних поетів Житомирщини [Електронний ресурс] :
аудіокнига / В. Білобровець [та ін.] ; звукорежисер Л. Дзюбенко. - Житомир :
[б. в.], 2017. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : фот. кольор. Проект «Слухай,
читачу!», започаткований Сергієм Черевком.
Аудіокнига «Поезії сучасних поетів Житомирщини» у рамках проекту
«Слухай, читачу!». На диск увійшли поезії Володимира Білобровця, Світлани
Соболевської, Костянтина Гая, Лариси Волкової, Тетяни Яковенко, Олени
Корж і Геннадія Махоріна. Цей проект був започаткований житомирським
журналістом Сергієм Черевком, який багато років пропрацював на
обласному радіо.
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’язані між собою ниткою тонкого ліризму,
орнаментованої пісенності, джерельної чистоти і народної мудрості.
Пономаренко М. А. Колиска для Джмеля : казкові повісті та казки /
Марія Пономаренко. - Житомир : О. О. Євенок, 2017. - 159, [1] с. : кольор. іл.
Казкові повісті та казки відомої письменниці розраховані на школярів
початкової школи. Кожен читачик знайде для себе щось цікаве, пізнавальне.
Та і вчать ці твори підростаюче покоління християнським цінностям.
Рудак М. А. Страньєрка / Марія Рудак. - Житомир : Євенок О. О.,
2017. - 59, [1] с. : фот. кольор.
«Страньєрка» - це історія не лише авторки цієї книжки, а й багатьох
заробітчанок з України, які на той час, в 2000-ні роки, потрапили до Італії.
Скирда-Морозова М. Благодарю судьбу : стихи / Марина Скирда-

Морозова ; [ред. М. Скирда-Морозова ; авт. предисл. А. Ф. Супряга]. Житомир : АСА, 1998. - 55, [3] с. : фот.
Представлено першу збірку віршів житомирського лікаря-хірурга.
Скирда-Морозова М. "Сыны, откликнитесь!" : [стихи] / Марина
Скирда-Морозова ; [ред. М. Скирда-Морозова ; авт. предисл. А. Ф. Супряга].
- Житомир : АСА, 2000. - 60 с. : фот.
Представлено другу збірку ліричних віршів лікаря-хірурга.
Скирда-Морозова М. Четверта стіна : зб. віршів / Марина СкирдаМорозова ; [авт. передм. Алла Федорівна Супряга ; фот. Ю. І. Шевченка]. Житомир : Житомир. облдрук., 2004. - 37, [3] с. : фот.
У четвертій збірці представлено ліричну поезію авторки.
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.
Соболевська С. Казковий світ : п'єси / Світлана Соболевська ;
[оформ. Т. Безверха]. - Житомир : Полісся, 2017. - 50, [2] с. : іл.
У збірці сценаріїв «Казковий світ» Світлани Соболевської є авторські,
побудовані на творчості місцевих авторів, а також компільовані сценарії.
Майже у кожному сценарії передбачається інтерактивне спілкування з
маленькими глядачами, а у деяких використовуються рухливі ігри.
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.
У книзі в доступній формі, від першої особи, розповідається про етапи
лікування раку, харчуванні при хворобі, та про життєві висновки, які зробила
авторка після хвороби.
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.
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».
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 підняти завісу над
буденністю, показати лише одну невелику сторону сьогодення. Дати
відповідь, чому наша держава, суспільство, ставши на шлях демократичних
перетворень, не може втілити в життя мрію багатьох поколінь?
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.

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. 14 / [редкол.: В. О. Моляко та ін.].
- 2018. - 435, [1] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
Представлено статті, в яких розглядаються проблеми розуміння
психологічних особливостей процесів і механізмів розвитку обдарованих
особистостей, зокрема, їхніх особистісних цінностей, самооцінки, життєвих
цілей і орієнтацій, комунікаційних та професійних компетентностей тощо.
Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. праць / Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [за заг. ред. С. Д. Максименка].
- Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 - .
Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 45 / [редкол.: Моляко В. О. та ін.]. 2018. - 336, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Ім. покажч.: с. 334-336.
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. Особливу увагу приділено психологічним проблемам
захисту та збереження довкілля.
Актуальні проблеми психології : [в 12 т.] : зб. наук. праць / Ін-т

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [за заг. ред. С. Д. Максименка].
- Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2001 - .
Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості,
вип. 17 / [редкол.: Моляко В. О. та ін.]. - 2018. - 291, [1] с. : табл., рис. Бібліогр. в кінці ст.
Представлено статті, в яких розглядаються проблеми психології
особистості, професійної підготовки фахівців соціальної сфери, розвитку
ціннісних орієнтацій та вмінь, психологічної допомоги представникам різних
вікових категорій, зокрема, дітям та підліткам з девіантною поведінкою,
психологічними травмами, а також після екстремальних ситуацій тощо.
Бондарь В. А. Безопасное управление автомобилем :
[экстремальное вождение] / Виталий Бондарь ; [редкол.: Губоренко Фёдор
Фёдорович и др. ; фото: Лебединский Станислав Юрьевич, Косыгин Борис
Васильевич, Хоменко Станислав Иванович]. - Житомир : Рута, 2017. - 227, [1]
с. : фот. цв., цв. ил., табл.
Віталій Бондар – відомий далеко за межами Кривого Рогу та України
каскадер, керівник групи екстремальних трюків "Торнадо", постановник і
виконавець запаморочливих маневрів на автомобілях і мотоциклах. Свій
досвід водіння в екстремальних умовах Віталій зібрав в книгу «Безпечне
керування автомобілем (екстремальне водіння)».
Бухтияров В. В окопах Первой мировой... : Криворожане на полях
боев войны 1914-1918 гг. / Владимир Бухтияров ; [редкол.: О. В. Бабенко
(пред.) и др.]. - Житомир : Рута, 2018. - 343, [1] с. : фот., портр. - (Жизнь
замечательных криворожан).
Книга присвячена подвигу криворіжців в роки першої світової війни
1914-1918. Автор зібрав цікавий фактичний матеріал про події тих років.
Книга широко проілюстрована оригіналами фотографій сторічної давнини,
багато з яких публікуються вперше.
Вісник Житомирського державного технологічного університету.
Серія: Економіка, управління та адміністрування = Journal Zhytomyr State
Technological University : наук. журнал / М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: В. В. Євдокимов (голов. ред) [та ін.]. Житомир : ЖДТУ, 1994 - .
Вип. 3 (85). - 2018. - 86, [2] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
У журналі представлено статті, пов’язані з науковими дослідженнями в
галузі економіки, управління та адміністрування.
Вісник Житомирського державного технологічного університету.
Серія: Економічні науки = Journal Zhytomyr State Technological University :
наук. журнал / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ;
редкол.: В. В. Євдокимов (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 Вип. 1 (83). - 2018. - 154, [2] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.

У журналі представлено статті, пов’язані з науковими дослідженнями в
галузі економіки.
Вісник Житомирського державного технологічного університету.
Серія: Економічні науки = Journal Zhytomyr State Technological University :
наук. журнал / М-во освіти України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.:
В. В. Євдокимов (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 - .
Вип. 2 (84). - 2018. - 154, [2] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
У журналі представлено статті, пов’язані з науковими дослідженнями в
галузі економіки.
Вісник Житомирського державного технологічного університету.
Серія: Технічні науки = Journal Zhytomyr state technological university : наук.
журнал / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.:
Москвін П. П. (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 - .
Вип. 2 (80), т. 1. - 2017. - 276, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Представлено дослідження науковців України, у тому числі –
житомирян.
Вісник Житомирського державного технологічного університету.
Серія: Технічні науки = Journal Zhytomyr state technological university : наук.
журнал / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.:
Москвін П. П. (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 1994 - .
Вип. 2 (80), т. 2. - 2017. - 210, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Представлено дослідження науковців України, у тому числі –
житомирян.
Вісник Житомирського державного технологічного університету.
Серія: Технічні науки = Journal Zhytomyr State Technological University :
наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир.
держ. технол. ун-т ; редкол.: Р. В. Соболевський (голов. ред.) [та ін.]. Житомир : ЖДТУ, 1994 - .
Вип. 1 (81). - 2018. - 346, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
У журналі представлено статті, пов’язані з науковими дослідженнями в
галузі технічних наук.
Животаев В. М. О мужском бесплодии / В. М. Животаев. - Житомир
: Полесье, 2000. - 91, [1] с. : табл., портр. - Л-ра: с. 88-90.
Ця праця присвячена важливій і складній проблемі чоловічого
безпліддя. Представляють інтерес юридичні аспекти, викладені в книзі.
Зелінський Ю. ОСД. Під знаком Марійної шати : вступ до
набоженства Святого Скапулярію : [пер. з пол.] / Юрій Зелінський ОСД. Житомир : Рута ; Київ : Кайрос, 2018. - 63, [1] с. - (Bibliotheca carmelitana). Бібліогр. в підрядковій прим.

Представлено шляхи духовного самопізнання через набоженство
Святого Скапулярію до Божої Матері. Показано рясні духовні плоди, якими
багата рекомендована християнською традицією, зокрема кармелітською,
практика ввірення себе та наслідування Марії. Пояснюється, як правильно
дотримуватися цього набоженства і убезпечитися від помилкових понять і
шкідливих звичаїв.
Кистанов И. Отзвуки сердца / Игорь Кистанов ; [ред. совет: Л.
Кулаковский и др. ; худож. В. Витюк]. - Житомир : Рута, 2018. - 167, [1] с. :
фот. цв., ил.
Цей збірник багато в чому є відображенням прожитого автором: думки,
почуття, сподівання, надії. Він не соромиться розповідати якісь не зовсім
пристойні історії, говорити вголос про свої інтимні почуття, висловлювати
свою громадянську позицію. Книга складається з кількох тематичних
розділів, але головною темою є любов.
Козловский В. В. Вокзал «Чистилище» : роман-триптих / Владимир
Козловский ; худож. Ирина Русина. - Житомир : Рута, 2018. - 85, [3] с. : ил.
Роман автора, який об'єднав три історії людських доль.
Лисенко І. М. Енциклопедія української пісні / Іван Лисенко ; [іл.
Амвросія Ждахи]. - Житомир : Рута, 2017. - 367, [1] с. : іл. - Скор.: с. 367.
Перше в Україні енциклопедичне видання, де висвітлюється історія
українських народних пісень, широкий їхній діапазон у світі, а також
подається інформація про численні музичні організації та відомих діячів
української музичної культури, які сприяли пропаганді нашої пісні.
Степанюк Д. Вся жизнь – на пусковых стройках! : [художеств.документ. повесть] / Дмитрий Степанюк, Борис Антопольский, Валерий
Гаевский. - Житомир : Рута, 2017. - 415, [1] с. : фот., портр., ил. - (Жизнь
замечательных криворожан).
Художньо-документальна
повість
про
легендарних
людей.
Будівельник-творець Борис Михайлович Антопольский, головний герой цієї
книги, разом з соратниками створював і для сучасників і для вдячних
нащадків індустріальну міць Кривбасу.
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). Бібліогр. в підрядковій прим.
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.
Филатьева-Кращенко В.
Сокровенный этюд
: христиан.
поздравления-пожелания в стихах на рус. и укр. яз. / Валентина ФилатьеваКращенко ; [худож. оформ. Людмилы Бондарь]. - Житомир : Рута, 2018. 103, [1] с. : фот., ил. - Текст: укр., рос.
У збірці представлено християнські привітання та побажання у
віршованій формі.
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