ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ім. О. ОЛЬЖИЧА
Відділ краєзнавства
ЖИТОМИРЩИНА НА СТОРІНКАХ ПРЕСИ
Поточний бібліографічний список
Вип. 2(80) за 2-ге півріччя 2016 р.

ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
Голованова І. Левковицький млинок віників не в'яже : на десяток
мешканців одного з багатьох вимираючих поліських сіл – лише двоє
працездатного віку / Іраїда Голованова // Голос України. - 2016. - N 168 (6
верес.). - С. 10 : фот.
Сьогодення села Левковицький Млинок Овруцького району Житомирської
області.
Голованова І. Треба бути і психологом, і дипломатом, і педагогом : будні
одного з наймолодших сільських голів Житомирщини. – Голос України. – 2016.
- № 214 (10 листоп.). - С. 5 : фот.
Досвід роботи Володимира Герасимука – 26-річного голови
Мотовилівської сільської Ради Любарського району Житомирської області.
Кавун Г. Молитва за героїв / Галина Кавун // Голос України. - 2016. - N
194/195 (12 жовт.). - С. 8 : фот.
Пам'ятник жертвам голодомору, політичних репресій, загиблим під час
Революції Гідності, в АТО урочисто відкрили в селищі Мар'янівка
Баранівського району Житомирської області.
Лук'яненко О. Про загиблих в АТО розповідає книга / Оксана Лук'яненко
// Голос України. - 2016. - N 201 (22 жовт.). - С. 8.
У Житомирській міськраді відбулася презентація книги "Герої не
вмирають". У ній 38 історій житомирян, які віддали своє життя за незалежність
України, захищаючи її рубежі на Cході.
Рой М. У нових умовах – нові виклики / Микола Рой // Журналіст України.
- 2016. - N 12. - С. 34-36 : фот.

Про те, чим живе Житомирська обласна організація НСЖУ – у розповіді її
керівника Миколи Роя.
Руденко Л. Г. Тенденции развития Украинского Полесья / Л. Г. Руденко,
А. И. Бочковская, Е. А. Поливач // Український географічний журнал. - 2016. N 3. - С. 3-10.
В історичному аспекті розглянуто формування і розвиток Українського
Полісся та його складових: Західного (Волинська та Рівненська області
України), Центрального (Житомирська і Київська області) і Східного Полісся
(Чернігівська і Сумська області). За цими частинами Полісся відзначено зміни у
структурі господарювання, поселенській структурі та зміни основних
демографічних показників.

ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня
працівників освіти : указ Президента України № 427/20 від 1 жовт. 2016 р. //
Голос України. - 2016. - N 192 (12 жовт.). - С. 11.
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Паламарчука Миколу
Євгеновича – директора державного навчального закладу "Новоград-Волинське
вище професійне училище", Житомирська область. Присвоїти почесні звання:
«Заслужений вчитель України» Швидкій Ніні Олександрівні – учительці
Іванопільської гімназії Чуднівської районної ради, Житомирська область;
"Заслужений економіст України" Данилку Валерію Кириловичу – завідувачу
кафедри Житомирського державного технологічного університету.

ВИДАТНІ ДІЯЧІ І ОБЛАСТЬ. ЗНАТНІ УРОДЖЕНЦІ ОБЛАСТІ

Авдієвський А. Дивлюся телебачення і нічого українського там не бачу :
Анатолій Авдієвський 50 років очолював хор імені Григорія Верьовки / А.
Авдієвський // Країна. - 2016. - N 13. - С. 42-44 : фот. кольор.
Анатолій Тимофійович Авдієвський (1933) – диригент, композитор,
педагог. Створив і працював художнім керівником та головним диригентом
Поліського ансамблю пісні і танцю "Льонок".

Андрущенко В. Великий пророк-бунтівник : Михайло Драгоманов у
соціокультурному просторі України та Європи / Віктор Андрущенко // День. 2016. - N 225/226 (9-10 груд. - С. 20. – (Історія та «Я»).
Михайло Петрович Драгоманов (1841-1895), український історик, філософ,
фольклорист, громадсько-політичний діяч; дядько української письменниці
Лесі Українки.
Ковтун Н. Соціальна апатія в сучасному суспільстві у контексті філософії
В. Липинського / Н. Ковтун // Українська полоністика. Філософські науки /
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 2015. - N 12. - С. 54-60.- Бібліогр. в кінці
ст.
Аналіз співвідношення між соціальною апатією і соціальною активністю
через призму досліджень В. К. Липинського. В'ячеслав Казимирович
Липинський (1882 - 1931), вчений, політичний діяч, народився в с. Затурці
Локачинського району Волинської області, навчався в Житомирській гімназії.
Костюк Л. В. Роль і місце О. Кандиби-Ольжича у діяльності УНР 19411944 рр. / Л. В. Костюк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. праць . - 2016. - N 11. - С.
71-74. - Бібліогр. в кінці ст.
На основі історичних джерел та документів розкрито основні етапи
становлення Української Національної Ради, основі етапи її діяльності.
Досліджено політичну діяльність Олега Кандиби-Ольжича та визначено його
роль у формуванні УНР у 1941-1944 рр.
Кулида С. Житомирский меценат барон де Шодуар / Сергей Кулида //
Московский комсомолец в Украине. - 2016. - N 50 (7-13 дек.). - С. 6.
Життєвий шлях та благодійна діяльність житомирського колекціонера і
мецената Івана Максиміліановича Шодуара (1859-1919).
Литвин В. Із життєвих сценаріїв українських інтелектуалів другої
половини ХІХ - початку ХХ ст. : до 175-річчя від дня народження Михайла
Драгоманова та 145-річчя Лесі Українки / Володимир Литвин // Голос України.
- 2016. - N 132/133 (16 лип. – С. 8.
Аналіз вибраних місць з епістолярного спадку Лесі Українки і Михайла
Драгоманова, що, на думку автора, зберігають особливу цінність для тих, хто
переймається Україною. Життя Л. Українки та М. Драгоманова пов'язане з м.
Новоградом-Волинським на Житомирщині.
Лук'яненко О. Розповіді про видатних земляків / Оксана Лук'яненко //
Голос України. - 2016. - N 140 (27 лип.). - С. 8.

Книгу "Новоград-Волинський. Персоналії" презентували на малій
батьківщині Лесі Українки в музеї родини Косачів в місті НовоградіВолинському на Житомирщині. Довідник містить розповіді про 850 знаних
людей, які народились та пов'язані долею з цим краєм.
Матвієнко Н. Степан тебе до самого ранку ждав. Ждав-ждав і пішов до
Люськи : [розмова із співачкою Ніною Матвієнко] / вели розмову В.
Радзієвська, Е. Сарахман // Країна - 2016. - N 44. - С. 43-46.
Ніна Митрофанівна Матвієнко (1947) – співачка, народна артистка
України, лауреат державної премії України імені Т. Г. Шевченка, Герой
України. Народилась в селі Неділище Ємільчинського району Житомирської
області.
Трахтенберг И. Улица поэтов, ученых, врачей / Исаак Трахтенберг //
Радуга. - 2016. - N 5/6. - С. 156-168.
Спогади вченого, уродженця Житомира Ісаака Михайловича Трахтенберга
(1923) про вулицю Тарасівську в Києві та її видатних мешканців.
60-річчя академіка НАН України В. М. Литвина // Вісник Національної
академії наук України. - 2016. - N 4.- С. 113 : фот.
Володимир Михайлович Литвин (1956) – Герой України, доктор
історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, народився в селі
Слобода Романівська Новоград-Волинського району Житомирської області.
Відзнака за благодійність [Текст] // Освіта України. – 2016. – № 50 (19
груд.). - С. 3 : фот.
В Житомирі оприлюднені результати конкурсу "Імперія милосердя" і
нагороджені дипломами навчальні заклади, підприємства, ЗМІ й організації в
чотирьох номінаціях. Житомирський державний технологічний університет
став переможцем у номінації "Найблагодійніший навчальний заклад".
Поліщук О. Допомагають тим, хто захищає нас / Олексій Поліщук // Голос
України. - 2016. - N 144 (2 серп.). - С. 8.
Про організацію допомоги бійцям АТО благодійним фондом, створеним
братами Олегом та Сергієм Кузьміних – випускниками Житомирського
військового інституту ім. Сергія Корольова.
Цілющий оберіг // Соціальний захист. - 2016. - N 3/4. - (Дітиблагодійники). - С. 65 : фот.

В Житомирській обласній раді за ініціативи Департаменту праці та
соціального захисту населення ОДА відбулася виставка-продаж виробів
художньо-прикладного мистецтва вихованців Новоборівського, Тетерівського,
Пугачівського, Романівського дитячих будинків-інтернатів та учнів
Житомирського вищого професійного училища-інтернату. Зібрані кошти
передані на лікування поранених учасників АТО.

ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ

Лук'яненко О. Меморіал створювали разом / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2016. - N 227 (29 листоп.). - С. 9 : фот.
В Бердичеві на Житомирщині відкрито і освячено меморіал жертвам
голодомору 1932-1933 рр. Споруджено за ініціативи приватного підприємця
Анатолія Кашпірука та трудових колективів міста, бердичівлян.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ. АРХЕОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ

Босий О. Міфологія Полісся / О. Босий // Пам'ятки України: історія і
культура. - 2016. - № 6. - С. 6. - (Традиції).
Давня міфологічна культура українців. Матеріали, які публікує журнал,
записані у середині 1990-х років від жителів старшого віку, котрих виселили із
30-ти кілометрової Чорнобильської зони у різні села Житомирщини.
Васильчук В. М. Господарсько-економічний розвиток життя німецьких
поселенців в Україні в другій половині XIX - на початку ХХ ст. / В. М.
Васильчук // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. праць. - 2016. - N 10. - С. 30-32. - Л-ра
в кінці ст.
Відображено господарсько-економічний розвиток життя німецьких
поселенців в Україні, зокрема на Волині, в другій половині ХІХ - на початку
ХХ ст.
Власюк І. М. Агрономічні заходи на Волині в роки нової економічної
політики (1921-1927 рр.) / І. М. Власюк // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. праць. 2016. - N 11. - С. 60-63 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Дослідження розвитку агрономічних заходів у радянській Волині в роки
нової економічної політики (1921-1927 рр.), аналіз їх позитивних результатів та
проблем.
Геноцид 1932-1933 // Військо України. - 2016. - N 11. - С. 51-52 : фот.
кольор. – (День пам’яті жертв голодомору).
Спогади свідків голодомору 1932-1933 рр. на Україні, в т. ч. на
Житомирщині.
Герасимов Т. Ю. Вплив Першої світової війни на телефонний і поштовий
зв'язок: соціальний аспект (на прикладі міст Правобережної України). – Гілея :
наук. вісн. : зб. наук. праць. – 2016. – 10 -С. 38-39. - Л-ра в кінці ст.
Особливості функціонування телефону і пошти в містах Правобережної
України в 1914-1917 рр. та його вплив на міську повсякденність. Наведені
приклади по місту Житомиру.
Герасимов Т. Ю. Спекуляція як повсякденне явище в містах
Правобережної України в роки Першої світової війни (1914-1917 рр.) / Т. Ю.
Герасимов // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. праць. - 2016. - N 11. - С. 37-39.Бібліогр. в кінці ст.
Вплив спекуляції на повсякденне життя мешканців міст Правобережної
України в період Першої світової війни (1914-1917 рр.). Ототожнення
спекуляції з мародерством, її шалений ріст в містах, що свідчило про
моральний занепад суспільства.
Лук'яненко О. Згадали про Магдебурзьке право / Оксана Лук'яненко //
Голос України. - 2016. - N 236 (10 груд.). - С. 11 : фот. – (Політика).
Житомирська міська рада відзначила свято місцевого самоврядування
днем відкритих дверей, а відомий краєзнавець та заслужений журналіст
України Георгій Мокрицький представив історію будинку міськради.
Лук'яненко О. На "Покровському весіллі" / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2016. - N 199 (20 жовт.). - С. 10 : фот.
У центрі Житомира, на Замковій горі, відбулося театралізоване дійство
"Покровське весілля", де відтворили поліські весільні обряди: плетіння вінка,
коси, викуп нареченої тощо.
Лук'яненко О. Підтвердили, що місто давніше / Оксана Лук'яненко //
Голос України. - 2016. - N 129 (13 лип.). - С. 9. – (Новини).

В результаті роботи Житомирської археологічної експедиції Інституту
археології НАНУ з'ясовано, що місто Малин було засноване раніше, ніж
вважалось. За попередніми висновками Малин постав на місці укріплень, які
були побудовані у VІІ-VІІІ століттях.
Несен І. Думинське. Епілог / Ірина Несен // Пам'ятки України: історія та
культура : наук. часопис. - 2016. - N 5. - С. 37. – (Наша історія).
Доля нащадків руської шляхти Овруцького району Житомирської області
та її звичаї та обряди. З історії села Думинське Овруцького району.
Ольховський І. Мельниківці в УПА Тараса Бульби-Боровця / І.
Ольховський // Українське слово. - 2016. - N 30 (27 лип.-2 серп.). - С. 5.
Військова співпраця Тараса Бульби-Боровця з мельниківцями у боротьбі
проти німецьких окупантів (1943 р.). Згадуються Микола Сціборський та Олег
Штуль (Олег Жданович), імена яких пов'язані з Житомирщиною.
Розовик О. Д. Участь ходаків Волині у виборі земельних ділянок для
переселення на південь України (1920-ті - початок 1930-х рр.) / О. Д. Розовик //
Гілея : наук. вісн. : зб. наук. праць. - 2016. - N 8. - С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.
Тимченко М. Відлуння віків : від Іскоростеня до Коростеня / Микола
Тимченко // День. - 2016. - N 171/172 (23/24 верес.). - С. 24 : фот. – (Один день
із життя міста).
Історія міста Коростеня Житомирської області у фактах та фотографіях.
Тимченко М. Тиха чарівність Бердичева / Микола Тимченко // День. 2016. - N 148/149 (19 - 20) серп. - С. 24 : фот. кольор.
Історія міста Бердичева Житомирської області у фактах і фотографіях.
Шкільнюк Н. М. Особливості розвитку торгівлі у містах Волинської
губернії в другій половині ХІХ ст. / Н. М. Шкільнюк // Гілея : наук. вісн. : зб.
наук. праць. - 2016. - N 11. - С. 28-33. - Бібліогр. в кінці ст.
Дослідження розвитку торгово-економічних відносин у Волинській
губернії, розглянуто роль ярмаркової, постійної торгівлі у формуванні
внутрішнього та зовнішнього ринків регіону й у розвитку торговельної мережі.
Розглядається роль Житомира як значного торговельного хлібного центру
Волині.
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Крючков О. По обидва боки Тетерева : на Чуднівщині Житомирської
області відновлюють колишню славу українських хмелярів / О. Крючков //
Уряд. кур’єр. - 2016. - N 187 (5 жовт.). - С. 6 : фот.
Досвід роботи ТОВ "Карпівці Хміль-2" та перспективи галузі.
Парфенюк Т. Зелений лідер Коростишева / Тетяна Парфенюк // Уряд.
кур'єр. - 2016. - N 163 (1 верес.). - С. 6 : фот. – (Досвід).
Досвід роботи державного підприємства "Коростишівське
господарство", що в Коростишівському районі Житомирської області.

лісове

Репин К. Что весомее – курица или яйцо / Константин Репин // Зерно. 2016. - N 4. - С. 172-174 : рис. – (Животноводство).
Виробництво яєць та м'яса птиці по регіонах України, в т. ч. у
Житомирській області.
Савченко Ю. І. Концентрація Pb і Cd у свинині за використання в
раціонах різних зерносумішей / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко //
Вісник аграрної науки. - 2016. - N 5. - С. 21-24 : табл.
Визначення накопичення важких металів (Pb і Сd) за використання різних
доз білково-вітамінно-мінеральної добавки у складі кормової зерносуміші в
умовах зони Полісся (ІІІ зони радіоактивного забруднення).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

Лук'яненко О. Обладнання надійшло з Нідерландів / Оксана Лук'яненко //
Голос України. - 2016. - N 231 (3 груд.). - С. 6. – (Новини).
Ендоскопічне відділення Житомирської обласної клінічної лікарні
отримало устаткування вартістю 90 тис. євро за допомоги голландського
"Фонду допомоги Східній Європі" та голландського мецената.
Лук'яненко О. "Швидка" приїде швидше / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2016. - N 138 (23 лип.). - (Новини). - С. 6.
В смт Іванопіль Чуднівського району Житомирської області відкрито
пункт тимчасового базування бригади швидкої допомоги комунальної установи
"Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф " Житомирської
обласної ради. Пункт обслуговуватиме 6,5 тис місцевих жителів.

Паламарчук В. Тандем науки й практики – для здоров'я матері й дитини /
В. Паламарчук // Ваше здоров'я. - 2016. - N 33/34 (19 серп.). - С. 17 : фот.
кольор.
В "Житомирському обласному перинатальному центрі" під час проведення
операцій застосовують апарат з функцією аргонно-плазмової коагуляції, який
дає змогу знизити ймовірність крововтрат.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

Лук'яненко О. Минуле не дає права на поразку / Оксана Лук'яненко //
Голос України. - 2016. - N 222 (22 листоп.). - С. 11. – (Новини).
У селі Базар Народицького району вшанували пам'ять полеглих учасників
Другого зимового походу Армії УНР. 21 листопада 1921 р. тут більшовиками
було розстріляно 359 повстанців.
Лук'яненко О. Під знаком подій на сході / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2016. - N 169 (7 верес.). - С. 9. – (Новини).
Під час відзначення 1132-річчя з часу заснування Житомира в місті
відкрито виставку, присвячену учасникам бойових дій у зоні проведення АТО.
На майдані Сергія Корольова демонструвались зразки військової техніки.
Шваб Є. Древній Овруч відсвяткував 1070-ту річницю / Євген Шваб //
Літературна Україна. - 2016. - N 37 (29 верес.). - С. 2, 13 : фот. - (Репортаж з
місця події).
Репортаж про святкування Дня міста Овруча на Житомирщині.

НАУКА І ОСВІТА

Башманівський В. І. Міжкультурний діалог у інтернет-виданнях
Житомирщини за 2013-2014 роки / В. І. Башманівський // Вісник
Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Філософські науки.
- 2016. - N 1. - С. 23-27. - Бібліогр. в кінці ст.

Проблема міжкультурного діалогу в інтернет-виданнях Житомирщини;
специфіка ключових термінів; сайти інтернет-видань Житомирщини, до яких
найчастіше зверталися читачі протягом 2013-2014 років.
Майстри кулінарного мистецтва // Освіта України. - 2016. - N 41/42 (24
жовт.). - С. 3. – (Новини з областей).
В Житомирі відбувся перший відкритий обласний чемпіонат з кулінарного
мистецтва і сервісу. Система профтехосвіти була представлена одинадцятьма
закладами.
Спільна програма // Освіта України. - 2016. - N 26/27 (11 лип.). - (Новини з
областей). - С. 3.
Навчання на новітніх виробничих процесах і працевлаштування за фахом
на сучасному виробництві європейського рівня – таку можливість отримують
випускники Житомирського державного технологічного університету завдяки
спільній програмі з Коростенським заводом МДФ.
Тренувальне тестування // Освіта України. - 2016. - N 49 (12 груд.). (Новини з областей). - С. 3.
Навчально-науковий інститут філології та журналістики Житомирського
державного університету імені Івана Франка запросив випускників шкіл
Житомирщини на безкоштовне тренувальне тестування – ЗНО з української
мови і літератури.

КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ

Божко С. Синя мрія Полісся / Світлана Божко // День. - 2016. - N 154 (31
серп.). - С. 12 : фот. кольор.
В поліському селі Стремигород, що в Коростенському районі
Житомирської області, відбувся Всеукраїнський фестиваль льону. Саме на
землях цієї селищної ради працює агрокомпанія "Зоря", яка однією з перших на
Житомирщині відродила вирощування та переробку традиційної для Полісся
культури.
Гудзь Л. Леся Гудзь: "Працюю за лікарським принципом "не нашкодь":
прагну максимально і чесно висвітлити тему" : [розмова з журналісткою із
Новограда-Волинського Житомирської області] / Леся Гудзь ; вела розмову О.
Войцехівська // Журналіст України. - 2016. - N 9. - С. 21-23 : фот.

Лесю Гудзь – журналістку з Новоград-Волинського на Житомирщині,
цьогоріч було визнано переможницею конкурсу НСЖУ в номінації "Журналіст
року".
Лук'яненко О. Звучали "Сонячні кларнети" / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2016. - N 226 (26 листоп.). - С. 8 : фот. – (Новини).
В Житомирі пройшов восьмий міжнародний фестиваль інструментальної
музики "Сонячні кларнети", у якому взяли участь виконавці з різних міст
України, а також із Сербії.
Лук'яненко О. "Житомирська палітра" представила мальовничі краєвиди /
Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2016. - N 179 (21 верес.). - (Новини). - С.
12.
Півсотні картин представлено на виставці, що відкрилася в
Житомирському Домі української культури. Це результати першого
міжрегіонального пленеру "Житомирська палітра".
Лук'яненко О. Після нагородження з'їли "видання" / Оксана Лук'яненко //
Голос України. - 2016. - N 217 (15 листоп.). - (Новини). - С. 9 : фот.
У Житомирі вручили відзнаки переможцям обласного конкурсу "Краща
книга року". Рішенням оргкомітету кращою книгою визнано збірку віршів,
поем та перекладів Володимира Савченка "Заручини з долею".
Лук'яненко О. Свято стало майданчиком для єднання / Оксана Лук'яненко
// Голос України. - 2016. - N 127 (9 лип.). - С. 8.
У селі Немиринцях Ружинського району Житомирської області відбувся
фольклорно-етнографічний фестиваль "Купальські роси".
Лук'яненко О. Чим хата багата і від чого у гостей загоряються очі /
Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2016. - N 211 (5 листоп.). - С. 14 : фот. –
(Культура).
У селі Савлуки Малинського району з'явилася хата-музей народного
побуту. Серед перших гостей, які побували в музеї – народна артистка України
Ніна Матвієнко та її чоловік – художник Петро Гончар.
Юліна С. Вдесяте "Просто на Покрову" / С. Юліна // Літературна Україна.
- 2016. - N 41 (27 жовт.). - С. 16. – (Свято).
В місті Коростені на Житомирщині в десятий раз зібралися на
Всеукраїнське літературно-мистецьке свято "Просто на Покрову". В рамках
свята була відкрита меморіальна дошка, присвячена пам'яті Міхи Козимиренка,

вручені премії імені Василя Юхимовича та відзнаки імені
Ничипоренка, вшанували ювілярку – поетесу Галину Цепкову тощо.

Валерія

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МІСЦЕВІ ПИСЬМЕННИКИ

Білявська В. Мемуаристика Єви Фелінської в контексті літературного
процесу середини ХІХ ст. / Вікторія Білявська // Українська полоністика.
Філологічні науки. - 2015. - N 12. - С. 3-14. - Бібліогр. в кінці ст.
Єва Фелінська (1793-1859) – письменниця, громадський діяч, життя і
діяльність якої пов'язані з Волинською губернією і Житомиром зокрема. Аналіз
мемуарної творчості письменниці.
Бакуменко О. Боронити правду : до 80-річчя Миколи Сингаївського /
Олександр Бакуменко // Літературна Україна. - 2016. - N 44 (17 листоп.). (Імена і дати). - С. 15 : фот.
Творчий портрет Миколи Федоровича Сингаївського (1936-2013) –
письменника, класика сучасної української пісні, уродженця села Шатрище
Коростенського району Житомирської області.
Вручено премію імені Василя Юхимовича // Українська літературна
газета. - 2016. - N 22 (11 листоп.). - С. 7.
Всеукраїнську літературну премію імені Василя Юхимовича за 2016 рік
одержали: Тимур і Олена Литовченки з Києва за книгу прози "Фатальна
помилка", композитор з Бердичева Олесь Коляда за книгу пісень на вірші
Миколи Сингаївського "Реквієм Чорнобривцю", Олександр Косенко з
Одеси за книгу поезій "Гартування води", Василь Титов з Хотина за книгу
рубаїв "Серцем шукаю тебе", Наталія Осипчук з Києва за роман "Осінь. До
запитання...", Наталія Дев'ятко з Дніпра за книгу оповідань "Злато сонця, синь
води".
Головко Т. Без прикрас і прихованих таємниць / Т. Головко // Культура і
життя. - 2016. - N 31 (29 лип.). - С. 8 : фот. кольор. – (Література).
Огляд книги спогадів "На березі часу. Ті, котрі поруч" відомого прозаїка,
поета, перекладача, літературознавця, уродженця Житомира Валерія
Олександровича Шевчука (1939).

Григоренко С. До України – як до храму / Станіслав Григоренко //
Літературна Україна. - 2016. - N 31 (18 серп.). - (Творці незалежності). - С. 4 :
фот.
Огляд поетичної творчості Володимира Павловича Матвієнка (1938) –
Героя України, письменника, громадського діяча, уродженця села Білка
Коростенського району Житомирської області.
Григоренко С. Пісні, що ведуть за собою / Станіслав Григоренко //
Літературна Україна. - 2016. - N 33 (1 верес.). - С. 3, 15 : фот. – (Репортаж з
місця події).
В місті Коростені на Житомирщині відбувся концерт, що складався з
пісень на слова видатного земляка, поета-пісняра, Героя України Володимира
Павловича Матвієнка і був присвячений воїнам АТО.
Гудзь Л. Юрій Гудзь: "Викреслений зі свого часу, але поряд вічних..." : до
60-річчя з дня народження Юрка Гудзя / Леся Гудзь // Українська літературна
газет. - 2016. - N 14 (22 лип.). - (З плину подій).
Юрій Петрович Гудзь (1956-2002) – письменник, художник, філософ
народився селі Миколаївці Ємільчинського району Житомирської області. З
1957 року сім'я жила в селі Немильні Новоград-Волинського району
Житомирської обдасті.
Іскорко-Гнатенко В. Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки
(перший київський період) / В. Іскорко-Гнатенко // Слово і час. - 2016. - № 9. С.103-109. - Л-ра в кінці ст.
Розглядається одна з київських адрес української письменниці Олени
Пчілки (1849-1930), пов'язана з її навчанням у приватному дівочому пансіоні.
Народилася в місті Гадячі на Полтавщині, після одруження мешкала у м.
Новограді-Волинському Житомирської області.
Кацемба Ю. Квазітотожність міфеми "польськість" у "Спогадах..." і
"Судженнях..." Г. Жевуського / Ю. Кацемба // Українська полоністика.
Філологічні науки. - 2015. - N 12. - С. 33-44. - Бібліогр. в кінці ст.
Дослідження проблеми осмислення категорії польськості з погляду
польського письменника Генріха Жевуського (1796-1866), який жив і творив на
Правобережній Україні ХІХ ст. Основні роки пройшли на УкраЇні і, зокрема, в
Чуднові на Житомирщині.

Кононенко Є. Драма нації, драма мистецтва, чи драма кохання? : чи
добрим є "добрий приклад"? / Євгенія Кононенко // Слово і час. - 2016. - N 12. С. 3-9. - Л-ра в кінці ст.
Леся Українка (1871-1913) – письменниця, народилась в місті НовоградіВолинському на Житомирщині. Аналіз драми "Оргія" крізь призму аналітичної
психології.
Кузан В. Лесина пісня : на Волині святкували річницю написання "Лісової
пісні" / Василь Кузан // Українська літературна газета. - 2016. - N 16 (19 серп.). С. 2.
На Волині (в Ковелі, селі
чергове літературно-мистецьке
написання однойменної поеми
Волинському на Житомирщині,
Волині.

Колодяжному, урочищі "Нечимне") пройшло
свято "Лісова пісня", присвячене річниці
Лесі Українки, яка народилась в Новоградіа поему написала в урочищі "Нечимному" на

Лук'яненко О. Знову звучать пісні Володимира Шинкарука / Оксана
Лук'яненко // Голос України. - 2016. - N 158 (20 серп.). - С. 9 : фот.
У Житомирі розпочався ІІ Міжнародний фестиваль "Пісенний спас",
започаткований науковцем, письменником, виконавцем власних пісень
Володимиром Шинкаруком.
Майданович Т. Якщо тебе обступить темна ніч... : [вірші] / Т. Майданович
// Українська літературна газета. - 2016. - N 24 (9 груд.). - С. 10, 11. – (Робітня).
Тетяна Василівна Майданович (1957) – письменниця, народилась в селі
Андрієвичі Ємільчинського району Житомирської області.
Медвідь В. Марта : новела / В'ячеслав Медвідь // Українська літературна
газета. - 2016. - N 21 (28 жовт.). - С. 12, 13. – (Робітня).
В'ячеслав Григорович Медвідь (1951) – письменник, народився в селі
Кодня Житомирського району Житомирської області.
Медвідь В. "Не виставляю своїх долонь для ворожіння..." : [розмова з
письменником В. Медведем] / В'ячеслав Медвідь ; вів розмову М. Славинський
// Київ. - 2016. - N 7/8. - С. 131-139. – (Публіцистика).
В'ячеслав Григорович Медвідь (1951) – письменник, лауреат
Шевченківської премії, народився в селі Кодня Житомирського району
Житомирської області.

Микитенко П. Дорога на Овруч / Петро Микитенко // Літературна
Україна. - 2016. - N 42 (3 листоп.). - С. 11.
В місті Овруч та селі Гошів, що на Житомирщині, відбулися поетичнопісенні творчі вечори-презентації книжки відомої поетеси Зої Олексіївни
Кучерявої (1949) "Розпалюю камін" (2016). Народилась письменниця в селі
Рудня-Повчанська Лугинського району Житомирської області.
Пишнюк Т. "Остання зарубка" : уривки з роману / Тетяна Пишнюк //
Слово просвіти. - 2016. - N 34 (25-31 серп.). - С. 8-9. – (Першодрук).
Тетяна Володимирівна Пишнюк (1962) – поетеса і прозаїк, народилась в
селі Івановичі Червоноармійського району Житомирської області.
Пишнюк Т. Тетяна Пишнюк: "Щоб прив'язати до себе жінку, треба
поневолити її розум" : [розмова з письменницею Т. Пишнюк] / вела розмову О.
Лобарчук // Літературна Україна. - 2016. - N 45 (24 листоп.). - С. 5 : фот. –
(Діалоги «ЛУ»).
Тетяна Володимирівна Пишнюк (1962) – поетеса і прозаїк, народилась в
селі Івановичі Червоноармійського району Житомирської області. Розмова з
приводу нового роману письменниці "Божа вивірка".
Романов С. "Бути письменником повсякчас" : Леся Українка та Олександр
Олесь / Сергій Романов // Слово і час. - 2016. - N 12. - С. 22-30. - Л-ра в кінці ст.
Особливості творчого становлення письменників: Лесі Українки,
народилась в місті Новограді-Волинському Житомирської області, та
Олександра Олеся (1878-1944), народився в місті Білопіллі Сумської області.
Скочко Н. Премію Джозефа Конрада отримала польська письменниця
українського походження / Н. Скочко // Українська літературна газета. - 2016. N 22 (11 листоп.). - С. 7 : фот.
Лауреатом Літературної премії імені Джозефа Конрада – англійського
письменника, уродженця села Терехове Бердичівського району Житомирської
області стала польська письменниця Жанна Слоньовська за роман "Дім за
вітражем".
Скупейко Л. Леся Українка і Т. Шевченко: колізії сприйняття / Лукаш
Скупейко // Слово і час. - 2016. - N 12. - С. 18-22. - Л-ра в кінці ст.
Леся Українка (1871-1913) – письменниця, народилась в місті НовоградіВолинському на Житомирщині. Сприйняття постаті Тараса Шевченка крізь

призму історичної ретроспективи та новітніх завдань, що постали перед
українською літературою кінця ХІХ - поч. ХХ ст.
Церковна А. Образ єврейського населення Правобережної України в
англійській подорожній літературі доби романтизму / Анастасія Церковна //
Українська полоністика. Філологічні науки. - 2015. - N 12. - С. 51-59. - Бібліогр.
в кінці ст.
Аналіз образу єврейського населення в системі етнообразів англійської
подорожньої літератури доби романтизму.
Черкаська Г. Геніальний співець осені – Олекса Стефанович / Ганна
Черкаська // Українське слово. - 2016. - N 41 (12-18 жовт.). - С. 9 : фот. – (Забуті
незабутні).
Олекса Коронатович Стефанович (1899-1970), письменник діаспори,
народився на Рівненщині, навчався в православній семінарії в Житомирі (1919).
Щоденники Юрка Гудзя : із неопублікованого раніше / публікація Л.
Гудзь // Українська літературна газета. - 2016. - N 14 (22 лип.). – С. 2 – (З плину
подій).
Юрій Петрович Гудзь (1956-2002) – письменник, художник, філософ
народився в селі Миколаївці Ємільчинського району Житомирської області. З
1957 року сім'я жила в селі Немильні Новоград-Волинського району
Житомирської області.
Щукіна І. "Голосні струни" Лесі Українки : музика в рядках і між ними
[Текст] / Ірина Щукіна // Слово і час. – 2016. - № 12. - С. 10-17. - Л-ра в кінці ст.
Леся Українка (1871-1913) – письменниця, народилась в місті НовоградіВолинському на Житомирщині. Стаття присвячена музичним особливостям
нарису "Голосні струни".

КРИТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОБЛАСТЬ

Лісовський Б. Доки димітимуть "лісові крематорії"? / Богдан Лісовський //
Голос України. - 2016. - N 132/133 (16 лип.). - С. 28. – (Проблема).
Випалювання деревного вугілля на Житомирщині та його наслідки.
Лук'яненко О. Виявили великі переплати / Оксана Лук'яненко // Голос
України. - 2016. - N 234 (8 груд.). - С. 17.

Управління праці і соціального захисту населення трьох РДА
Житомирської області і двох райрад обласного центру з порушеннями
виплатили державні допомогу та субсидії на понад два мільйони гривень.
Шпак В. Полісся в окупації банд "чорних" лісорубів / Віктор Шпак //
Уряд. кур'єр. - 2016. - N 148 (9 серп.). - С. 5 : фот. – (Державний інтерес).
Становище з незаконними рубками лісу в Житомирській області, якій не
може протистояти неозброєна та незахищена законом державна лісова охорона.
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