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Історія краю
Александров И. История Преображенского мужского монастыря в
урочище Кипячее (1918-1934) / Александров И. В. - Киев : [б. и.], 2018. 110, [2] с. : фот. - Лит.: с. 106-110.
Присвячено історії Спасо-Преображенського чоловічого монастиря в
урочищі Кип'яче села Чоповичі Малинської волості Радомисльського повіту
Київської губернії.
Брандон Р. Колодянка : життя та загибель єврейської громади =
Kolodianka : the life and Death of the Jewish community / [Рей Брандон ;
редкол.: Уве Ноймеркер та ін. ; пер. Ганни Чорноус] ; Фонд "Меморіал
убитим євреям Європи", Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ : Укр.
центр вивч. історії Голокосту, 2019. - 63, [1] с. : фот., табл., карти. - Авт.
зазначено на звороті тит. арк. - Текст парал.: укр., англ. - Бібліогр. в
підрядковій прим.
Представлено історію життя і загибелі під час Голокосту єврейської
громади села Колодянка Новоград-Волинського району Житомирської
області.
Брандон Р. Любар : життя та загибель єврейської громади = Liubar :
the life and death of the Jewish community / [Рей Брандон ; редкол.: Уве
Ноймеркер та ін. ; пер. Ганна Чорноус] ; Фонд "Меморіал убитим євреям
Європи", Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ : Укр. центр вивч. історії
Голокосту, 2019. - 69, [3] с. : табл., фот., карти. - Авт. зазначено на звороті
тит. арк. - Текст парал.: укр., англ. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Представлено історію життя і загибелі під час Голокосту єврейської
громади смт Любар Житомирської області – одного з місць міжнародного
проекту "Захистимо пам'ять", у рамках якого у 2019 р. біля двох місць
масового вбивства любарських євреїв були встановлені інформаційні стели.
Бурмістр С. Місце пам'яті вбитим ромам у Дівошині / [д-р Світлана
Бурмістр, Михайло Тяглий ; редкол.: Уве Ноймеркер та ін. ; пер. Марії
Лозицької] ; Фонд "Меморіал убитим євреям Європи", Укр. центр вивч.
історії Голокосту. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2019. - 31, [1] с.
: фот., табл., карти. - Авт зазначено на звороті тит. арк. - Текст: укр., англ. Дод.: с. 11-29.
Представлено історичні відомості про загибель у с. Дівошин
Овруцького району Житомирської області табору ромів - однієї з груп жертв
німецької окупації України у Другій світовій війні.
Бурмістр С. Місце пам'яті вбитим ромам у Калинівці / [д-р Світлана

Бурмістр, Михайло Тяглий ; редкол.: Уве Ноймеркер та ін. ; пер. Марії
Лозицької] ; Фонд "Меморіал убитим євреям Європи", Укр. центр вивч.
історії Голокосту. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2019. - 31, [1] с.
: фот., табл., карти. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Текст: укр., англ. Дод.: с. 11-29.
Представлено історичні відомості про загибель у с. Калинівка
Олевського району Житомирської області табору ромів - однієї з груп жертв
німецької окупації України у Другій світовій війні.
Бурмістр С. Місце пам'яті жертвам німецької окупації в Іванополі
= Memorial site for the Victims of the German Occupation in Ivanopil / [д-р
Світлана Бурмістр, Михайло Тяглий ; редкол.: Уве Ноймеркер та ін. ; пер.
Марії Лозицької] ; Фонд "Меморіал убитим євреям Європи", Укр. центр вивч.
історії Голокосту. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2019. - 23, [1] с.
: карти, фот., схеми. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Текст парал.: укр.,
англ.
Присвячено пам'яті загиблих євреїв та ромів - жертв расової політики
націонал-соціалістичної Німеччини у смт Іванопіль (до 1946 р. - Янушпіль)
Чуднівського району Житомирської області.
Герої Базару : всеукр. фестиваль-2018 / М-во молоді та спорту
України, Житомир. облрада, Упр. нац.-патріот. виховання, молоді та спорту
Житомир. облдержадмін. ; [авт. передм.: І. Жданов, Б. Галайко]. - Київ : [б.
в.], 2018. - 26 с. : карти, портр., фот.
Інформаційно-просвітницький
матеріал,
виданий
в
межах
Всеукраїнського фестивалю "Герої Базару", спрямованого на підвищення
рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та
героїв боротьби українського народу за незалежність та територіальну
цілісність України.
Горбачевський О. І. Словечанський район Житомирської області в
роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) : [посіб. з краєзнавства] /
О. І. Горбачевський, О. Д. Павлушенко. - Словечне : Стужук В. М., 2017. - 87,
[1] с. : іл., табл., фот. кольор. - Сокр.: с. 82. - Літ.: с. 82-87.
Описано історію Словечанського району в роки Другої світової війни
(1939-1945).
"Захистимо пам'ять". Місця пам'яті убитих євреїв та ромів в
Україні. Іванопіль, Калинівка, Дівошин, Колодянка, Любар / Фонд
"Меморіал убитим євреям Європи". - [Б. м. : б. в.], [2019?]. - 22 с. : іл., мапи,
фот.
Містить інформацію про проєкт "Захистимо пам'ять" - увічнення місць
пам'яті жертвам геноциду євреїв та ромів часів Другої світової війни, зокрема
на Житомирщині.

"Звягельщина - Ярунщина у визвольній боротьбі українського
народу у 1648-1657 роках", науково-краєзнавча конференція (2018 ;
Новоград-Волинський).
Матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції "Звягельщина
- Ярунщина у визвольній боротьбі українського народу у 1648-1657 роках",
31 жовтня 2018 року / [Л. А. Антошевська та ін. ; відп. ред. В. В. Вітренко ;
редкол.: Гончарук та ін.] ; Новоград-Вол. райдержадмін., Новоград-Вол.
райрада, Новоград-Вол. міськрайонна орг. НСКУ. - Житомир : О. О. Євенок,
2018. - 656, [4] с. : фот., м.карти, рис. - Авт. зазначено в кінці кн. - Літ. в кінці
ст.
Краєзнавчі студії про події давнини та нову історію НовоградВолинського району. Висвітлено різноманітні сторони життя Звягельщини Ярунщини, розповідається про визначних людей, які стали гордістю всього
регіону.
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.,
обгрунтовується необхідність розширення хронологічних рамок цього
піднесення національно-визвольної боротьби до листопада 1922 року.
Скавронський П. С. Бердичівське єврейство в іменах : біогр. нариси
/ Павло Скавронський, Наталія Кропивницька, Ангеліна Кулачок ; [ред.упоряд. Скавронський Павло Степанович] ; Музей історії м. Бердичева. Бердичів : Мельник М. В., 2018. - 300 с. : портр. - Бібліогр. в кінці ст.
Складається з коротких біографічних нарисів про представників
єврейської громади міста Бердичева, які розкривають як розвиток єврейської
культури взагалі, так і історію Бердичева зокрема в контексті
загальносвітового розвитку.
Тимошенко В. І. Малинщина : нариси історії / В. І. Тимошенко. Житомир : Євенок О. О., 2018 - .
Т. 1. - 183, [1] с. : портр., фот. - Геогр. покажч.: с. 177-182. - Літ. в кінці
розд.
У книзі на багатому архівному матеріалі висвітлюється історія
Малинщини від найдавніших часів до подій української революції 1917-1921
рр.

Історія міст і сіл

Горбачевський О. І. Історія краю вічної слави : [посіб. з
краєзнавства] / О. І. Горбачевський, О. Д. Павлушенко. - Словечне :
Стужук В. М., 2018. - 127, [1] с. : іл., фот. - Літ.: с. 121-126.
Вміщено нариси історії населених пунктів, які мають відношення до
історії земель Словечанщини. Багатий на історичні факти матеріал
доповнений легендами і переказами, а також поезією про рідний край.
Новоград-Волинський - місто, в яке я вірю! / [упоряд. В. Титяневич ;
фот.: І. Боремський та ін.]. - Новоград-Волинський : НОВОград ; [Житомир] :
Рута, [2018?]. - 86, [2] с. : кольор. іл., фот.
Ілюстроване видання з короткими історичними довідками про місто
Новоград-Волинський.

Економіка і промисловий комплекс
Малинщина запрошує до співпраці / [Малин. райдержадмін., Малин.
райрада]. - Малин : Малин. р-на друк., [2019?]. - 11 с. : фот. кольор., мапа.
Буклет містить інформацію та фотоілюстрації про Малинський район
Житомирської області.

Охорона здоров’я
Шавула Т. П. Крізь хащі і трясовини Олевщини... : розповідь про
історію медицини Олев. р-ну : від доіст. часів до поч. третього тисячоліття /
Тарас Шавула. - Житомир : Полісся, 2018. - 531, [5] с. : портр., фот. Бібліогр. в кінці ст.
Оповідь про витоки медицини Олевщини від періоду появи Homo
Sapiens на землях сучасного Олевського району з продовженням її
становлення в древлянські часи, визнання її офіційності в роки перебування
України в складі Російської імперії, потім СРСР і, нарешті, в роки
незалежності з кінця ХХ і до початку ХХІ ст. Крім цього є основні відомості
з історії світу, України і району за останні 100 років.

Туризм
Каталог садиб сільського зеленого туризму Житомирщини / [уклад.
І. А. Величко ; ред. О. В. Васильєва]. - Житомир : Полісся, [2014?]. - 17, [1] с.
: фот. кольор.
Представлено описи садиб сільського зеленого туризму Житомирщини,
а також інформацію про послуги, що надаються шанувальникам екологічного

відпочинку.
Костриця М. М. Мальовнича Житомирщина = Picturesgue
Zhytomyrschyna / М. М. Костриця, М. Ю. Костриця ; [фото на обкл. Антона
Янкового ; Упр. культури і туризму Житомир. облдержадмін.]. - Житомир :
АртКард, [2014?]. - 31 с. : іл., фот. кольор., мапи. - Текст парал.: укр., англ.
В буклеті представлено інформацію українською та англійською
мовами про туристичні об'єкти і туристські маршрути районів Житомирської
області. Вміщено фотоілюстрації.

Музейна діяльність
На сповідь до Лесі : присвячується 145-річчю від дня народж.
Л. Українки / Житомир. обл. краєзнав. музей, Літ.-мемор. музей Лесі
Українки ; [авт. тексту і упоряд. Віра Римська ; фото: Ігоря Боремського та з
фондів музею, Сергія Глабчука]. - Вид. 2-ге, допов. - Новоград-Волинський :
НОВОград, 2015. - 218 с. : фот. кольор.
Представлено розповідь про історію створення, фотоматеріали про
діяльність, копії записів у книзі відгуків Літературно-меморіального музею
Лесі Українки в Новограді-Волинському.
Никулин В. Ф. Музей космонавтики имени С. П. Королева в
г. Житомире : история создания, утерянные возможности = Музей
космонавтики імені С. П. Корольова у м. Житомирі : історія створення,
втрачені можливості / Владимир Никулин ; [сост. и ред. Г. П. Мокрицкий ;
ил. Виталия Белова, Сергея Глабчука, Георгия Мокрицкого]. - Житомир :
Волынь, 2010. - 334, [2] с., [13] фот. цв. : фот. цв., портр., табл. - (''Я розповім
вам...'' : спогади житомирян про себе і своє місто ; кн. 9). - Прил.: с. 285-334.
Автор розповідає про створення музею і його експозиції, про той
важкий шлях, який довелось пройти творцям меморіального будинку-музею
академіка Корольова і згодом державного музею космонавтики імені
С. П. Корольова.

Твори письменників-земляків
Гайченя М. Ю. Квітка герані : друга кн. з циклу "Поет. калейдоскоп"
/ Микола Гайченя. - Житомир : Рута, 2018. - 143, [1] с. : портр.
Друга книга з циклу "Поетичний калейдоскоп" зігріта теплом душі
автора. З великою повагою та любов'ю автор бажає бачити світ прекрасним, а
людей в ньому - з пронизаною любов'ю до отчої землі та батьківського
порогу.

Дехтяренко С. На різнобічних паралелях : [поезія] / Сергій
Дехтяренко. - Житомир : В. Б. Котвицький, 2018. - 151, [1] с.
Яскрава неординарність, унікальність та широкодіапазонний політ
почуттів характерні для цієї збірки. Осмислений та глибокий, забарвлений
різноманітними переживаннями автора погляд, що пронизує минуле й
сьогодення та веде нас до майбутніх обріїв.
Луговий Л. Конвалії : поезії / Леонід Луговий, Ольга Калина ;
[передм. Ганна Верес (Демиденко)]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 206, [2]
с. : фот., портр.
Молитвами за поранену Україну, величанням рідної землі,
прославленням мудрого, терплячого і працьовитого народу переповнені
поезії, з яких струменить надія на мирне та щасливе майбуття.
Макаренко Є. В. Сила кохання ; Серце жінки : [романи] / Євдокія
Макаренко. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 239, [1] с.
Представлено два різножанрових, але споріднених між собою твори, у
центрі уваги яких стоїть Її величність жінка - безстрашна та вразлива, сильна
і слабка, але, у які б часи не жила, її мудрість та внутрішня стійкість
слугують оберегом навіть найхоробрішим представникам сильної статі...
Наш піт береже піхоти кров : поезії : [зб. віршів, присвяч. 14-й
річниці 26 артилер. бригади / Анастасія Бондаренко та ін. ; за ред.
О. Калашнікова]. - Бердичів : [б. в.] ; Житомир : Полісся, 2018. - 63, [1] с. Авт. зазначено на звороті тит. арк.
До збірки, видання якої присвячене 114-й річниці 26 артилерійської
бригади, увійшли вірші військовослужбовців бригади, членів сімей, жителів
міста Бердичева, які розповідають про службу в армії, бригаду, війну та свої
почуття. Ідея створення збірки належить командиру 26 артилерійської
бригади полковнику Андрію Малиновському.
Носаль П. В. Журавлиний ключ : [поезія] / Петро Носаль. - Житомир
: Рута, 2017. - 134, [2] с. : іл., фот.
Роздуми і спостереження людини, яка під впливом свого багажу знань
і, особливо, під дією Святого Духу пише про світ, що нас оточує, реально,
правдиво і натхненно. Висвітлюється любов до України, рідного Полісся,
своєї сім'ї і християнства. Велику увагу приділено Творцеві Всесвіту, який
допомагає жити, творити, учити милосердю.
Радько О. С. Життя прожити - не поле перейти : [поезія] / Олександр
Радько. - Житомир : В. Б. Котвицький, 2018. - 50, [2] с. : іл., фот.
Ліричні вірші публіцистичної та громадянської спрямованості, що
розкривають різні соціальні і політичні аспекти життя.
Сташук В. Ф. За колом - коло : поезії / В. Сташук. - Житомир : Вид-

во О. О. Євенок, 2019. - 147, [1] с
«З якого болю, з якої дороги починаємося ми, українці», - роздумує у
своїй новій збірці лауреат Всеукраїнських премій імені І. Огієнка та
В. Юхимовича Василь Сташук.
Ходаківський О. В. Поеторії : [поетико-філософ. есе та лірика] /
Олександр Ходаківський ; [літератур. ред. В. В. Білобровець]. - Житомир : О.
О. Євенок, 2016. - 82, [2] с. : іл.
Поетико-філософські есе та лірика - прозові та віршовані сповіді серцю
та душі читача, який вміє поетично сприймати багатовимірний світ.
Юрченко Є. В. Аритмія мовчання : [поезії] / Євгенія Юрченко ; [іл.
В. Матієнко ; фото авт. А. Юрченко]. - Житомир : О. О. Євенок, 2019. - 76, [4]
с. : іл., фот.
Ви зустрінетеся із гармонійним поєднанням роздумів та любові,
народжених голосом тиші, ритмом мовчання і буття. Інтимна лірика
переплітається із образами природи та філософією життя. Своєрідна
територія тиші і віршів, яка спонукає замислитись над сенсом нашого
існування у вирі буденності, зупинитися й перепочити, дарує радість і
змістовність.
Юрченко Є. В. Віддзеркалення : поезія / Євгенія Юрченко. Житомир : О. О. Євенок, 2018. - 99, [5] с. : іл.
Автор розкриває читачу власне сприйняття дійсності, неповторності і
важливості кожної миті. В віршах переплітаються радість і сум, минуле,
сьогодення і майбутнє.

Місцеві видання
Бердник, О. П. Пунктир грядущого України : есе, поезія / Олесь
Бердник ; Укр. Духов. Респ. - Житомир : Житомироблдрук., 2015. - 31, [1] с.
Есе та поезія про духовні засади Всесвіту, України, людини.
Дитинство, обпалене війною : зб.спогадів / [ред.-упоряд.
І. А. Гоцалюк, авт. передм. Г. Мокрицький]. - Вид. друге, допов. - Житомир :
Рута, 2018. - 277, [3] с. : іл. - Текст: укр., англ. - Літ. в кінці ст.
Спогади дітей війни Житомирщини, які пережили лихоліття
людиновигубної війни, яку за радянсько-союзної влади називали Великою
Вітчизняною, а тепер визначають, як і в усіх країнах, Другою світовою.
Довідник з цитології, ембріології та гістології свійських тварин /
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,

2018. - 259, [1] с. : рис., табл. - Предм. покажч.: с. 248-255. - Літ.: с. 256-257.
Містить теоретичний матеріал про будову клітини, тканин та органів
свійських тварин та їхній ембріогенез.
Залевський В. "Параллели. ua" : поет. зб. / Віктор Залевський. Житомир : Котвицький В. Б., 2018. - 102, [2] с. : іл.
Увійшли вірші, написані у 2017 році, який для автора почався в АТО
під Горлівкою у складі 95-ки, потім продовжився в Херсоні цивільним
життям і працею в облраді та завершується на контракті в окремому
батальйоні морської піхоти в Маріуполі.
Золотоноша Л. А. Жінка: яка вона є / Лілія Золотоноша ; [авт.
передм. та ред. П. Засенко]. - Житомир : Рута, 2018. - 82, [2] с. : портр.
Філософсько-поетична проза, синтез глибини жіночої душі і
звеличення найтонших, найсуттєвіших регістрів жіночих почуттів.
Стверджується пріоритет жіночого начала, бо жінка - основа світобудови. ЇЇ
місце в просторі і часі має вагоме значення для подальшого розвитку
людства. Світ, втілений у простих вербальних формах, подається крізь
призму філософського сприйняття дійсності.
Іван від Хреста (Хуан де Єпес Альварес ; св. ; 1542-1591). Слова
світла і любові / Св. Йоан від Хреста ;[пер. на укр.: о. Й. Кухарчика,
Л. Рембалович]. - Житомир : Рута, 2018. - 50, [2] с. : іл. - (Bibliotheca
carmelitana).
Викладено християнські сентенції, призначені допомогти людям
пам'ятати про те, що є важливим на дорозі до святості.
Інтермарум: історія, політика, культура = Intermarum: historia,
polityka, kultura : наук. період. вид. / М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.:
В. Венгерська (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014 - .
Вип. 5. - 2018. - 312 с. - Текст: укр., пол. - Бібліогр. в підрядковій прим.
- Бібліогр. в кінці розд.
У науковому журналі представлено різноаспектні розвідки з історії
України та Польщі, в т. ч. пов'язані з Волинню-Житомирщиною, а також
висвітлено хроніку наукового життя.
Крисюк О. О. Трудові та соціально-економічні права учасників
АТО: забезпечення та профспілковий захист : [запитання та відповіді] /
Олександр Крисюк, Вацлав Янчевський ; Федерація профспілок України. Вид. друге, зі змінами та допов. - Житомир : Рута, 2018. - 307, [1] с. : фот.
кольор.
Розраховано для всіх, хто цікавиться правами учасників АТО,
трудовими та соціально-економічними правами, їх забезпеченням та
профспілковим захистом.

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.
Олейник И. И. В поисках истины они опережали время : [в 2 кн.] /
И. И. Олейник. - Житомир : Полісся, 2018.
Кн. 1. - 553, [3] с., [19] л. фот. цв. : портр., фот. цв. - Лит.: с. 548-553.
Розповідається про першопрохідців, які заклали основи створення
ракетно-космічної техніки, зенітної артилерії та авіації, про творчу діяльність
тих вчених, чиє життя було наповнене яскравими і творчими пошуками, а
часом в багатьох життєвих моментах доля цих людей складалась драматично.
Олейник И. И. В поисках истины они опережали время : [в 2 кн.] /
И. И. Олейник. - Житомир : Полісся, 2018.
Кн. 2. - 378, [4] с., [16] л. фот. цв. : портр., табл., фот. цв. - Сокр.: с. 368372. - Лит.: с. 373-379.
Розповідається про першопрохідців, які заклали основи створення
ракетно-космічної техніки, зенітної артилерії та авіації, про творчу діяльність
тих вчених, чиє життя було наповнене яскравими і творчими пошуками, а
часом в багатьох життєвих моментах доля цих людей складалась драматично.
Пірог Є. Кіт Мармур та різдвяні пряники : [казкова повість для мол.
та серед. шк. віку] / Євгенія Пірог. - Житомир : Сонечко Плюс :
Котвицький В. Б., 2018. - [36] с. : іл., муз. пр. - (Мармурові історії).
Сюжет цілком міг трапитись у реальному житті. Тато, що забарився на
заробітках, хлопчик, який прагне самостійності, маленьке дівча, яке
зважилося на відчайдушний вчинок, і світло маминої любові, що вказує шлях
додому. Про це кіт Мармур так вправно, лагідно муркоче, що слухати й
читати, вчитися і вірити.
Регулич А. К. Ключи Царства Небесного / А. К. Регулич,
Л. С. Регулич ; [вступ. ст. и примеч.: А. К. Регулич, Л. С. Яценко (Регулич)]. [Изд. второе, доп. и испр.]. - Житомир : Рута, 2018. - 595, [1] с. - Лит.: с. 585587. - Алф. указ.: с. 588-592.
Демонструє шлях пізнання Бога і призначена для людини віруючої, яка
перебуває в істинному пошуку Господа і є «твердою поживою» для
досконалих, що відрізняють добро від зла, - ключі духовного розуміння

Святого Письма.
Спосіб ефективного використання комплексу технологічно цінних
сполук хмелю та продуктів його переробки у хлібопеченні : наук. практ.
рек. / [Л. В. Проценко та ін. ; за ред. Л. В. Проценко] ; Нац. акад. аграр. наук
України, Ін-т сіл. госп-ва Полісся. - Житомир : Рута, 2018. - 30, [2] с. : рис.,
табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 28-30.
Рекомендації розроблені на основі результатів наукових досліджень
впливу гірких речовин, поліфенольних сполук та ефірної олії хмелю
українських сортів на смакові та споживчі якості хлібобулочних виробів.
Ходаковський О. В. Вибрані наукові статті : проблеми взаємодії
мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 31, 23
/ Олександр Ходаковський ; [літ. ред. В. В. Білобровець] ; Нац. акад. кер.
кадрів культури і мистецтв, Житомир. держ. ін-т культури і мистецтв,
Житомир. муз. училище ім. В. С. Косенка. - Житомир : Виднокола, 2011. - 22,
[2] с. - Бібліогр. в кінці ст. - Літ.: с. 23-24.
Вміщено статті, присвячені теорії та історії мистецтва гітари, зокрема
на Волині-Житомирщині.

Матеріали та тези конференцій. Монографії.
Підручники
Безпека життєдіяльності : теоретичний курс : для студ. вищ. навч.
закл. : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол.
ун-т ; [уклад. О. П. Житова]. - Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 120 с. : рис., табл. Термінолог. слов.: с. 110-112. - Дод.: с.113-117. - Літ.: с. 118.
Викладено основні аспекти безпеки життєдіяльності у світлі взаємодії в
системі «людина - життєве середовище». Приділено увагу питанням
радіоактивності,
біологічної
дії
радіоактивного
випромінювання,
нормативно-правової бази з питань радіоактивного захисту населення.
"Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи", науковопрактична конференція (2016 ; Житомир).
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи", 20-21 жовтня 2016 року / М-во
охорони здоров'я України, Упр. охорони здоров'я Житомир. облдержадмін.,
КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради, Ін-т
медсестринства та наук про здоров'я Жешов. ун-ту (Польща) [та ін. ; голов.
ред. В. Й. Шатило ; редкол.: М. Б. Шегедин та ін.]. - Житомир : Полісся, 2017.
- 365, [7] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
Представлені
матеріали
науково-практичної
конференції
з
міжнародною участю "Вища освіта в медсестринстві: проблеми і
перспективи", яка відбулася у м. Житомирі 21-21 жовтня 2016 року на базі

Житомирського інституту медсестринства. Матеріали висвітлюють актуальні
проблеми у системі професійної освіти медичних сестер та в галузі охорони
здоров'я.
Губерначук С. С. Українська і давньоіндійські мови : (вибіркове
представлення споріднених слів) / Станіслав Губерначук. - Київ : Фенікс,
2014. - 96 с. - Текст: укр., давньоінд. - Скор.: с. 9. - Літ.: с. 91-95. - Текст у 2
стовпці.
Книга привертає увагу до кількох давньоіндійських (доісторичного
походження) мов як джерела пошуків найдавніших початків української
мови. Зіставлено майже 1500 українських слів, у тім числі і говіркових, зі
словами таких давньоіндійських мов, як веді, палі, панджабі, орія.
Гуральська С. В. Морфологія та імуногістохімія органів
кровотворення та імуногенезу курей за інфекційного бронхіту та при
вакцинації : монографія / С. В. Гуральська, Л. П. Горальський ; М-во освіти і
науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - 2-ге вид. - Житомир :
ЖНАЕУ, 2018. - 223, [1] с. : рис., табл. - Скор.: с. 4. - Літ.: с. 190-221.
Проведено аналіз закономірностей розвитку, будови та функціонування
органів кровотворення, імуногенезу курей в нормі, при вакцинації та за
інфекційного бронхіту.
Дунаєвська О. Ф. Морфологія та імуногістохімія селезінки
хребетних тварин : монографія / О. Ф. Дунаєвська, Л. П. Горальський ; М-во
освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ,
2018. - 242, [1] с. : табл., рис. - Скор.: с. 3. - Літ.: с. 151-228. - Дод.: с. 229-242.
Представлені
результати
досліджень
закономірностей
морфофункціональної характеристики селезінки тварин підтипу Хребетні.
"Інструменти і практики публічного управління в контексті
децентралізації", (2018, Житомир)
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за
міжнародною участю "Інструменти і практики публічного управління в
контексті децентралізації", 19 червня 2018 року : [присвячена 100-річчю
державної служби в Україні / І. В. Абрамова та ін. ; редкол.: О. В. Скидан та
ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир :
ЖНАЕУ, 2018. - 495, [1] с. : табл., рис. - Авт. зазначено в кінці кн. - Текст:
укр., англ. - Бібліогр. в кінці глав. - Покажч. авт.: с. 491-492.
Увійшли матеріали доповідей учасників І Всеукраїнської науковопрактичної конференції за міжнародною участю "Інструменти і практики
публічного управління в контексті децентралізації".
Литвинчук І. Л. Управління інтелектуальною власністю в система
AR4D (agricultural research for development) : монографія / Литвинчук І. Л.
; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Житомир :

ЖНАЕУ, 2017. - 617, [1] с. : рис., табл. - Дод.: с. 505--563. - Літ.: с. 564-617.
Монографія презентує результати систематизації концептуальних засад
і практик управління соціально-економічними відносинами інтелектуальної
власності у сфері науково-дослідного та освітнього забезпечення аграрної
економіки з урахуванням галузевої специфіки взаємодії суб'єктів відповідних
відносин у світовому ландшафті мереж академічних, університетських та
підприємницьких гравців та глобальних тенденцій інтелектуалізації
суспільного розвитку.
Махорін Г. Л. Історія ветеринарної медицини як науки в Україні :
навч. посіб. для студентів / Махорін Г. Л., Хоменко З. В. ; Житомир. нац.
агроекол. ун-т, Центр іст.-демогр. досліджень та біографістики, Асоц.
інтелігенції Житомир. обл. - Житомир : Рута, 2019. - 117, [3] с., [4] арк. портр.
: портр. - Літ.: с. 75-76.
Вміщено матеріали про історію становлення і розвитку ветеринарної
медицини як науки в Україні. Приділено окрему увагу характеристиці внеску
науковців факультету ветеринарної медицини Житомирського національного
агроекологічного університету. Книга містить термінологічний словник,
біографічний довідник та іменний покажчик.
Методичний посібник з питань охорони праці для посадових осіб та
спеціалістів підприємств, установ та організацій / Держ. підприємство
"Житомир. експертно-техн. центр Держпраці" ; [упоряд.: Ю. О. Кондричин,
Ю. В. Горбовський]. - Житомир : Полісся, 2018. - 327, [1] с. : табл.
Надає інформаційну підтримку (документи, матеріали) керівникам,
посадовим особам, фахівцям підприємств та організацій, приватному бізнесу
в галузі охорони праці.
Прудніков Ю. В.
Локальні
ринки
сільськогосподарської
продукції : монографія / Ю. В. Прудніков ; М-во освіти і науки України,
Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2018. - 203, [1] с. : табл.,
рис. - Літ.: с. 167-187. - Дод.: с. 188-200.
Висвітлено теоретико-методичні положення та розроблено практичні
рекомендації щодо формування та функціонування локальних ринків
сільськогосподарської продукції. Сформовано визначення локального ринку
сільськогосподарської продукції, систематизовано критерії ідентифікації та
уточнено його функції.
Прус А. В. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики :
[навч.-метод. посіб.] / А. В. Прус, В. О. Швець. - Вид. 2-е, доп. - Київ ;
Житомир : Рута, 2018. - 540, [4] с. : рис., табл. - Літ.: с. 540.
Посібник розрахований для вчителів математики, студентів фізикоматематичних факультетів - майбутніх педагогів, учнів загальноосвітніх
шкіл, які бажають покращити свої знання та вміння з математики.

Струтинський В. Б. Мобільні промислові роботи : монографія /
В. Б. Струтинський, А. М. Гуржій ; М-во освіти і науки України, Нац. техн.
ун-т України "Київ. політехнічн. ін-т ім. І. Сікорського". - Житомир : Рута,
2018. - 515, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 503-512.
Викладені дослідження в галузі мобільних промислових роботів.
Наведені конструкції сучасних промислових роботів, виконано аналіз їхніх
системних і конструкторських рішень та областей застосування. Особливу
увагу приділено наземним робототехнічним комплексам спеціального
призначення (військовим роботам).
Туристичне краєзнавство : навч. посібник / І. К. Нестерчук [та ін.] ;
Житомир. нац. агроекол. ун-т, Житомир. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців
України, Житомир. обл. об-ня ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Асоц.
інтелігенції Житомир. обл. - Житомир : Рута, 2019. - 185, [3] с. : рис., табл. Літ. в кінці ст.
Розкриваються основні етапи зародження і становлення краєзнавства та
туризму в Україні. Приділено увагу природно-рекреаційним ресурсам як
перспективному потенціалу розвитку туристичної сфери в Україні.
Проаналізовано стан історико-культурних пам'яток, їх використання у
туристичній діяльності і викладено правові основи охорони і збереження.
Подано характеристику сільського зеленого і гастрономічного туризму.
Цивільний захист : посібник / М-во освіти і науки України, Житомир.
нац. агроекол. ун-т ; [уклад.: Житова Олена Петрівна та ін. ; під заг. ред.
О. П. Житової]. - Житомир : Полісся, 2018. - 175, [1] с. : іл., табл., рис. Скор.: с. 4-5. - Літ.: с. 158. - Дод.: с. 159-175.
Містить теоретичний і практичний матеріал і може бути корисним
викладачам курсів підвищення кваліфікації із цивільного захисту, керівникам
підприємств і органів влади для вдосконалення компетентностей щодо
запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них і
ліквідації їх наслідків.
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