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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
Алєксєйчук Я.
Вплив польської мови на функціонування поліського діалекту / Я. Алєксєйчук //
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2014. - N 2. - С. 159-161.- Л-ра в кінці
ст.
Дослідження впливу польських лексичних елементів на поліський діалект західної
частини Житомирщини, зокрема села Тетірки Червоноармійського району.
В армії комфорт не зайвий : президент поставив завдання забезпечити
військовослужбовців теплими речами до 10 жовтня // Уряд. кур’єр. - 2014. - N 184(7 жовт.).
- (Новини та коментарі). - С. 3 : фото
Перебування Президента України Петра Порошенка з робочою поїздкою на
Житомирщині, під час якої відвідав полігон, де тренуються військовослужбовці,
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова, Житомирський бронетанковий
завод.
Вижити, щоб перемогти : попалена "Градами" житомирська 30-а бригада - служба
в прикордонні // Приміське життя . - 2014. - N 32(15 серп.). - С. 3 : фото
30-а окрема механізована бригада міста Новограда-Волинського Житомирської
області в зоні АТО на сході України.
ГДІП відкриває дипломатам Житомирщину: батьківщина Корольова, історія
кохання Оноре де Бальзака // Зовнішні справи 2014.- N 9. - С. 60-61 : фото. кольор.
Одноденна екскурсія співробітників іноземних представництв по Житомирщині з
відвіданням обласного центру, Бердичева та селища Верхівня Ружинського району.
Грень, Тарас.
400 відчайдухів : про те, як житомирські десантники стали національними героями /
Т. Грень // Коростишівська газета. - 2014. - № 33(22 серп.). - С. 3 : фото
Легендарний рейд 95-ї житомирської аеромобільної бригади тилом терористів, що
окупували Донецьку та Луганську області.

Єфімчук Н. І.
Історико-культурний комплекс "Замок Радомисль" - конкурентоспроможний
туристичний продукт регіональної економіки / Н. І. Єфімчук // Вісник Київського інституту
бізнесу та технологій. - 2014. - N 2. - С. 185-187.- Л-ра в кінці ст.
Характеристика історико-культурного комплексу "Замок Радомиcль", що в м.
Радомишлі Житомирської області.

Єфімчук Н. І.
Туристичний потенціал Бердичівського району як перспектива забезпечення
конкурентоспроможності регіональної економіки / Н. І. Єфімчук, А. Ю. Дідик // Вісник
Київського інституту бізнесу та технологій. - 2014. - N 2. - С. 184-185.- Л-ра в кінці ст.
Пропонується екскурсійний маршрут по Бердичівському району Житомирської
області.
Климчук, Оксана.
Обіцяв мамі, що незабаром приїде... : 20-річний Віталій Цибора назавжди
залишиться героєм рідної Мовчанівки / О. Климчук // День. - 2014. - N 142(5 серп.). (Пам'ять). - С. 10
В селі Мовчанівці Ружинського району Житомирської області поховали воїна-героя
Віталія Цибору, який брав участь в антитерористичній операції на сході України.
Миценко Д. В.
Конкурентоспроможність туристичного потенціалу Андрушівського району на ринку
туристичних послуг / Д. В. Миценко, А. В. Самойленко // Вісник Київського інституту бізнесу
та технологій. - 2014. - N 2. - С. 198-199.- Л-ра в кінці ст.
Природний, історико-культурний потенціал Андрушівки та Андрушівського району
Житомирської області. Етимологія топоніму Андрушівка.
Павлюк, Тетяна.
Засіб захисту в екстремальних ситуаціях / Т. Павлюк // Міліція України. - К. : М-во
внутрішніх справ України, 2014. - N 7/8. - (Служба). - С. 33 : фото. кольор.
Жителі Житомирщини мають можливість користуватися однією з сучасних послуг
ДСО "Терміновий виклик міліції". Про інноваційний засіб розповідає підполковник
обласного підрозділу УДСО при УМВС України в Житомирській області В'ячеслав
Фещенко.
Письмак, Галина.
Нашого Максима Добрянського посмертно удостоєно ордена "За мужність" / Г.
Письмак // Коростишівська газета. - 2014. - N 34(29 серп.). - С. 1 : фото
Максим Добрянський (1988) - воїн-десантник Житомирської аеромобільної бригади,
учасник АТО, народився в Коростишеві.
Провели в останню дорогу загиблого воїна-героя Яна Даманського // Древлянский
край. - 2014. - N 37(13 верес.). - С. 2 : фото
В зоні АТО загинув 23-річний мешканець села Нова Ушиця Коростенського району
Житомирської області Ян Доманський.
Фотоаукціон "Неоголошена війна" // Освіта України. - 2014. - N 44(24 листоп.). С. 3. - (Новини з областей)
У Євроклубі Житомирського державного університету ім. І. Франка відбулася
фотовиставка, присвячена терористичній операції на сході України. Автор світлин
журналіст та солдат 26-ої Бердичівської артилерійської бригади Олександр
Крижанівський.

ВИДАТНІ ДІЯЧІ І ОБЛАСТЬ
Бычковская, Ленина.
"На территории концлагеря не было ни одного кустика, ни одной травинки - мы все
съедали" : единственный в Украине и Польше оставшийся в живых узник "Майданека"
недавно отметил 90-летний юбилей / Ленина Бычковская // Факты и комментарии. -, 2014.
- N 182(9 окт.). - (Взгляд в прошлое). - С. 12 : фото
Житомирянин Франц Бржезицький єдиний в Україні та Польщі в'язень концтабору
"Майданек", який залишився в живих.

Василь, Мария.
"Я совсем не рад своему росту, он приносит мне одни страдания" : на
Житомирщине похоронили Леонида Стадника, самого высокого в мире человека / М.
Василь // Факты и комментарии. - 2014. - N 153(29 авг.). - (Судьба человека). - С. 23 : фото
Леонід Стадник - сама висока в світі людина, народився в селі Подолянці
Чуднівського району Житомирської області.
Жебрівський, Павло.
Павло Жебрівський: "Війна" у соцмережах армії більше шкодить ніж допомагає" :
[розмова з старшим сержантом Новоград-Волинського розвідувального батальйону
Павлом Жебрівським] / П. Жебрівський ; вів розмову В. Герант // Народна армія. - 2014. N 40(7 серп.). - (Мільйонер на війні). - С. 9 : фото
Павло Іванович ЖебрІвський (1962) - громадський та політичний діяч, народився в
селі Немиринці Ружинського району Житомирської області.
Кавун, Олексій.
... Нагадали про козацького отамана / Олексій Кавун // Голос України. - 2014. - N
199(16 жовт.). - (Новини). - С. 19 : фото
У Житомирі відкрили дошку, присвячену першому кошовому отаману Війська
Запорозького, уродженцю міста Овруча на Житомирщині Остафію Івановичу Дашкевичу
(1495-1535). Дошку встановлено на постаменті, на якому стояло погруддя Карла Маркса.
Коваленко, Ольга.
Лицар української освіти / О. Коваленко // Освіта України. - 2014. - N 34(8 верес.). С. 13. - (Видатні педагоги)
Життєвий шлях та науковий доробок Івана Івановича Огієнка (Митрополита
Іларіона) (1882-1972) - вченого, громадського, культурного, релігійного діяча, уродженця
смт Брусилова Житомирської області.
Командир 95-ї бригади став Героєм України // Приміське життя. - 2014. - N 34(29
серп.). - С. 1 : фото
Президент України присвоїв звання Герой України з врученням ордену "Золота
зірка" двом бійцям АТО - старшому лейтенанту Євгенію Зеленському (посмертно) та
полковнику Михайлу Забродському. Командир Житомирської 95-ї окремої аеромобільної
бригади М. Забродський представлений до звання Герой України за здійснення
геройського вчинку в ході проведення АТО.
Кравченко, Ярослав.
Мануїл та Марк Шехтмани - EXODUS та повернення / Я. Кравченко // День. - 2014. N 150/151(15-16 серп. - С. 24 : фото. кольор.
Долі єврейських художників, чиї імена пов'язані з Україною та Житомирщиною батька, уродженця села Липники Лугинського району Житомирської області Мануїла
Йосиповича Шехтмана (1900-1941) та сина, ізраїльського художника, уродженця Києва
Марка Мануїловича Шехтмана (1928).
Кравченко, Ярослав.
Мистецтво самовираження : про внутрішню свободу художника-бойчукіта Мануїла
Шехтмана / Я. Кравченко // День. - 2014. - N 145/146(8-9 серп. - С. 24 : фото. кольор.
Життєвий та творчий шлях радянського графіка, живописця, театрального
художника Мануїла Шехтмана (1900-1941), який народився в селі Липники Лугинського
району на Житомищині.

Кулида, Сергей.
Секретный объект "Запорожец" : 120 лет назад родился Александр Довженко,
которого всю жизнь не упускало из виду КГБ / С. Кулида // Московский комсомолец в
Украине. – 2014. -N 38(17-23 сент.). - (Рожденные Украиной). - С. 8 : фото
Олександр Петрович Довженко (1894-1956) - кінорежисер, письменник, працював
вчителем в Житомирі.
Куляба, Лариса.
Дорогами М. Миклухо-Маклая - видатного українця, вченого-гуманіста : сценарій
творчого вечора / Л. Куляба // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2014. - N 21(листоп.). С. 37-42.- Л-ра в кінці ст.
Микола Миколайович Миклухо Маклай (1846-1888) - мандрівник, вчений,
відвідував місто Малин на Житомирщині, де був маєток його матері.
Махінчук, Микола.
Брусилівський прорив Івана Огієнка : на малій батьківщині батька української
духовності відкрито його музей / М. Махінчук // Уряд. кур'єр. - 2014. - N 164(9 верес.). (Особистості). - С. 10 : фото
В Брусилові на Житомирщині, де народився вчений, громадський та релігійний діяч
Іван Іванович Огієнко (митрополит Іларіон) відкрито музей його імені.
Микола Юхимович Макарчук : до 60-річчя з дня народження // Фізіологічний
журнал. - 2014. - Том 60, N 6. - С. 90-91 : фото
Микола Юхимович Макарчук (1954) - вчений-фізіолог, доктор біологічних наук,
професор, академік Академії наук вищої школи України. Народився в селі Переброди
Овруцького району Житомирської області.
Оксанич, Євген.
І всі таланти щедрого Полісся / Євген Оксанич // Освіта. - 2014. - N 43(15-22 жовт.).
- (Постать). - С. 10 : фото
Життєвий шлях Володимира Петровича Сергієнка (1954) - доктора педагогічних
наук, професора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
заслуженого працівника освіти України, академіка АН вищої освіти України. Народився в
смт Брусилові Житомирської області.
Пам'яті Миколи Івановича Шиманського // Географія та основи економіки в школі.
- 2014. - N 9. - (У пам'яті друзів і колег). - С. 27
Микола Іванович Шиманський (1932-2014) - відомий в Україні педагог, учитель,
методист, працював на посаді завідувача кабінету географії Житомирського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Панчук, Дмитро.
Рекорди і проблеми Піднебесної / Дмитро Панчук // Журналіст України. - 2014. - N
11. - (А як у них). - С. 33-37
Дмитро Оксентійович Панчук (1941) - заслужений журналіст України, головний
редактор обласної газети "Житомирщина", уродженець села Острожок Баранівського
району Житомирської області про перебування делегації Національної спілки журналістів
в Китаї.
Помер Іван Сльота // Українська літературна . - 2014. - N 16(15 серп.). - С. 2 :
фото
Іван Михайлович Сльота (1937-2014) - композитор, поет, народний артист УРСР,
художній керівник і головний деригент Поліського державного академічного ансамблю
пісні і танцю "Льонок".

Русина, Олена Володимирівна.
Радзивілівські володіння новітніх часів очима сучасників / О. В. Русина // Укр. іст.
журн. - 2014. - N 6. - С. 29-38 : іл.- Бібліогр. в підрядковій прим.
Йдеться про опис радзивіллівських володінь польського письменника,
громадського діяча, чиє життя було нерозривно пов'язане з Україною і Житомирщиною
зокрема - Юзефа Ігнація Крашевського (1812-1887). Аналіз поданого ним опису Олики міста на Волині (нині Ківерцівського району Волинської області), що належало
Радзивіллам, а також нотаток про побут представників цієї родини, які залишив М.
Радзивілл. Вміщено малюнок Олицького замку, зроблений Ю. І. Крашевським у 1856 р.
Сюндюков, Ігор.
Україна як простір душі : дитинство і родовід Лесі Українки / Ігор Сюндюков // День.
- 2014. - N 204/205(31 жовт.-1 листоп.). - (Історія та "Я"). - С. 11
Виховання дітей в сім'ї Косачів, життя яких пов'язане з Житомирщиною.
Тимошик, Микола.
Постане з руїн Огієнкова церква : у містечку Брусилові на Житомирщині відбулося
урочисте посвячення наріжного каменю на місці зруйнованого храму, в якому хрестився і
вінчався видатний українець / М. Тимошик // День. - 2014. - N 152(19 серп.). - С. 2 : фото
Іван Іванович Огієнко (Митрополит Іларіон) (1882-1972) - вчений, громадський,
культурний, релігійний діяч, народився в смт Брусилові Житомирської області.
Трахтенберг, Ісаак.
Володимир Фролькіс - це була епоха / І. Трахтенберг // Світогляд . - 2014. - N 5. (До 96-ої річниці заснування НАН України). - С. 58-65 : фото
Володимир Веніамінович Фролькіс (1924-1999) - вчений-геронтолог, народився в
Житомирі.

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. МЕЦЕНАТСТВО
Кавун, Олексій.
Небайдужі поштовики / Олексій Кавун // Голос України. - 2014. - N 196(11 жовт.). (Новини). - С. 7
Поштовики Житомирської області відправили на схід (в зону АТО) теплі речі,
взуття, продукти, а також 20 радіостанцій та автозапчастини.
Ткаченко О. І.
Волонтерство - справа альтруїстів та внесок у власне майбутнє / О. І. Ткаченко //
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2014. - N 2. - С. 209-210.- Л-ра в кінці
ст.
З історії волонтерського руху, його особливості на Україні, діяльність
волонтерського загону у Житомирській філії Київського інституту бізнесу і технологій.

ІСТОРІЯ
Гісем, Ольга.
Польський національний район імені Юліана Мархлевського (1926-1935 рр.) / О.
Гісем // Історія в школах України. - 2014. - N 10. - С. 38-40.- Л-ра в кінці ст.
Історія створення та функціонування Польського Мархлевського національного
району на Житомирщині (1926 - 1935 рр.). Довбиський район було відокремлено в
специфічну адміністративно-територіальну одиницю - Мархлевський район, Довбиш
перейменовано в Мархлевськ.

Герасименко, Неля Олексіївна.
З історії української метрології: міри об'єму збіжжя й меду / Н. О. Герасименко //
Укр. іст. журн. - 2014. - N 4. - С. 179-164
Дослідження походження мір об'єму збіжжя й меду, значення їх у господарському
комплексі українських земель ХІV-ХVІІІ ст., функціонування в ярмаркових містах Галичини,
Право- та Лівобережжя України. Зокрема колода як міра оподаткування, якою жителі
Романова (Житомирська область) сплачували на Житомирщині за овес та мед.
Дорофієнко, Інна.
Цінна несподіванка для дослідників : про Спасо-Нередицькі ікони ХVІ століття з
Новгорода в Овручі / І. Дорофієнко // День. - 2014. - N 140/141(1- серп. - С. 13 : фото
З історії Василівської церкви жіночого монастиря в Овручі, іконостас для якої був
придбаний у Спасо-Нередицькій церкві Новгорода.
Зенич, Ірина.
Організація виборів до всеросійських установчих зборів на Волині в 1917 р. / І.
Зенич // Краєзнавство. - 2014. - N 1. - С. 163-171 : табл.
На основі документів із Державного архіву Житомирської області висвітлюється
процес підготовки виборів до Всеросійських Установчих Зборів у Волинському виборчому
окрузі.
Климчук, Оксана.
359 героїв : на Житомирщині вшанували укр. воїнів, розстріляних біля села Базар /
Оксана Климчук // День. - 2014. - N 221(25 листоп.). - С. 10
93 роки тому у селі Базар на Житомирщині 21 лютого було розстріляно 359
українських вояків - учасників ІІ Зимового походу армії УНР.
Соболєвська, Світлана.
Від Корчака до Карибського моря / С. Соболєвська // Приміське життя . - 2014. - N
33(22 серп.). - (Моє село - моя колиска). - С. 3
З історії села Корчак Житомирського району Житомирської області.
Юрченко, Віталіна.
Періодичність проведення, організація та структура ярмарків у губерніях Київського
учбового округу (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Віталіна Юрченко // Краєзнавство .
- 2014. - N 2. - (Історія України усвітлі регіональних досліджень). - С. 101-110.- Л-ра в кінці
ст.
Дослідження порядку відкриття, особливості організації, структура, періодичність
проведення, тривалість ярмарків у губерніях, які входили до Київського учбового округу
(Київська, Подільська, Волинська, Чернігівська, Полтавська губернії) у другій половині ХІХ
- на початку ХХ ст. Наведені приклади по Волинській губернії, згадуються місто НовоградВолинський та містечко Старий Чуднів Волинської губернії (нині Житомирської області).

ЕТНОГРАФІЯ
Скаженик, Маргарита.
Весняні обряди та наспіви басейну Уборті: географічний вимір / М. Скаженик //
Народна творчість та етнографія. - 2014. - N 4. - С. 55-62 : табл.- Л-ра в кінці ст.
Результати дослідження весняних традицій Середнього Полісся, локалізованих у
басейні річки Уборть (Ємільчинський та Олевський райони Житомирської області,
Лельчицький та південні села Петриківського району Гомельської області).

Ткаченко, Віктор.
Писанкарство та писанки села Гладковичі на Овруччині в першій чверті ХХ століття
(за архівними матеріалами) / В. Ткаченко // Народна творчість та етнографія. - 2014. - N 5.
- С. 35-42.- Л-ра в кінці ст.
Матеріали про писанкарство в селі Гладковичах Овруцького району Житомирської
області, зібрані членами місцевого етнографічного гуртка. Дослідження проводилось за
програмою В. Г. Кравченка у 20-х рр. ХХ століття, матеріали надіслані до Волинського
Центрального музею.

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
Зборовський, Анатолій.
Камінне село / Анатолій Зборовський // Чумацький шлях. - 2014. - N 3. - С. 22-21 :
фото. кольор.
"Камінне село" - пам'ятка природи державного значення, геологічний заказник, що
поблизу села Рудня-Замисловецька Олевського району Житомирської області.
Івченко, Андрій.
Полісся / А. Івченко // Світогляд 2014. - N 4. - (Історія і географія України. Мандри
Україною). - С. 74-80 : фото. кольор.
Історико-географічний огляд центральної частини Полісся, розташованої в західній
частині Житомирської, центральних і північних районах Київської і більшої частини
Чернігівської областей. Вміщені фото краєвидів Житомирської області.
Півень Н. В.
Захворюваність дитячого населення найбільш радіоактивно забруднених територій
України хворобами органів травлення / Н. В. Півень, Н. В. Гунько, Н. В. Короткова //
Довкілля та здоров'я . - 2014. - N 4. - С. 55-62 : табл.- Л-ра в кінці ст.
Аналіз і оцінка рівнів опромінення і захворюваності органів травлення дітей, які
проживають в найбільш радіоактивно забруднених територіях внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Об'єктом дослідження були діти віком 0-17 Народицького, Лугинського,
Овруцького районів Житомирської області та Рокитнівського і Саринського районів
Вінницької області.

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО
Кавун, Олексій.
Запевняють: дров вистачить / О. Кавун // Голос України. - 2014. - N 180(20 верес.). (Енерговиклики). - С. 6
Житомирщина готова перейти на опалювання котелень твердим паливом.
Кавун, Олексій.
Щоб заощаджувати, треба витратити мільйони / О. Кавун // Голос України. - 2014. N 189(2 жовт.). - (Новини). - С. 5
Міжнародна фінансова організація НЕФКО і Житомир підписали кредитний договір
на суму 3 мільйони євро, що передбачає впровадження енергоефективних заходів у
школах, дитячих садках та міській лікарні.
Шпак, Віктор.
Найпереконливіший аргумент - результат : задіяні в Житомирі міжнародні проекти
мають послугувати моделлю для наслідування іншим українським містам / Віктор Шпак //
Уряд. кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / Каб. Міністрів України. - К. : Преса
України, 2014. - N 121(10 лип.). - (Енергозбереження). - С. 6 : фото
В Житомирі пройшов Європейський тиждень сталої енергетики, де вже діють три
масштабні проекти з енергозбереження за участі Північної екологічної фінансової
корпорації (НЕФКО).

Яворська А.
Особливості зайнятості та відродження трудового потенціалу / А. Яворська //
Україна: аспекти праці. - 2014. - N 6. - С. 46-51 : табл.
Динаміка та основні тенденції демографічного розвитку аграрного сектору та
лісопромислового комплексу сільських територій з допустимим рівнем радіаційного
забруднення Житомирської області.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Мартинчик О. А.
Кластерний підхід до зростання конкурентоспроможості сільськогосподарських
підприємств / О. А. Мартинчик // Агросвіт . - 2014. - N 19. - С. 44-49 : рис.
Обгрунтування формування зернового кластера з урахуванням особливостей
сучасного розвитку галузі й ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
Житомирської області, що сприятиме їх конкурентоспроможості.
Романчук С. В.
Аналіз складу та структури цукрового виробництва в Україні / С. В. Романчук //
Агросвіт 2014. - N 19. - С. 37-43 : табл.- Л-ра в кінці ст.
Актуальні питання цукрової галузі, аналіз стану та перспективи розвитку. Фактори
ефективності галузі, аналіз основних виробничих показників, в т. ч. по Житомирській
області.
Шпак, Віктор.
Із цеху - в зону АТО : на Житомирському бронетанковому заводі працюють у три
зміни, щоб своєчасно забезпечити потреби армії / В. Шпак // Уряд. кур'єр 2014. - N 182(3
жовт.)
Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" - єдине в Україні
підприємство де оновлюють легкоброньову військову техніку.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Мартинчик О. А.
Виробнича складова формування конкурентоспроможності сільськогосподарських
підприємств Житомирської області / О. А. Мартинчик // Агросвіт 2014. - N 14. - С. 64-68 :
табл.- Л-ра в кінці ст.
Дослідження сучасного стану ресурсного забезпечення сільськогосподарських
підприємств Житомирської області з метою подальшого формування конкурентних
переваг та напрямів забезпечення конкурентоспроможності агроформувань.
Пелехатий М.
Оцінка молочної продуктивності корів за екстер'єром / М. Пелехатий, О. КочукЯщенко // Тваринництво України. - 2014. - N 11. - С. 5-9 : табл.- Л-ра в кінці ст.
Аналіз впливу показників лінійної оцінки на молочну продуктивність і відтворну
здатність та відповідність їх параметрам тварин бажаного типу. Дослідження проведено
на коровах- первістках племзаводів української чорно-рябої та червоно-рябої порід
приватної агрофірми "Єрчики" Попільнянського району Житомирської області.
Чопенко В. М.
Шляхи подолання соціально-демократичної кризи на селі / В. М. Чопенко //
Економіка АПК. - 2014. - N 11. - С. 56-60.- Л-ра в кінці ст.
Аналіз нинішньої демографічної ситуації на селі та система заходів, необхідних для
подолання демографічної кризи. Наведені приклади по областях України, в т. ч. по
Житомирській.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ
Андрійцев, Олександр.
Сьогоднішє реформування - це вирішення проблем вчорашнього дня : [розмова з
голов. лікарем Малин. міськрайон. центру первинної медико-санітарної допомоги
Олександром Андрійцевим] / О. Андрій // Ваше здоров'я. -2014. - N 46/47(14 листоп. - С.
15. - (Медицина в регіонах)
Розмова стосувалась організації роботи Малинського центру первинної медикосанітарної допомоги Житомирської області.
Криворучик, Володимир.
Успіхи медреформи: на словах і на ділі : [розмова із зав. амбулаторією заг.
практики сімейної медицини смт Озерне, центру ПСМД Житомир. р-ну] / Володимир
Криворучик ; вів розмову Л. Стражник // Ваше здоров'я. - 2014. - N 40/41(3 жовт. (Медицина в регіонах). - С. 16
Стан медичного обслуговування в смт Озерне Житомирського району
Житомирської області.
Паламарчук, Вікторія.
Головне в ургентній ситуації - командна робота / В. Паламарчук // Ваше здоров'я. 2014. - N 50/51(12 груд. - С. 13. - (Медицина в регіонах) : фото. кольор.
У Житомирському обласному перинатальному центрі стартував проект по боротьбі з
пологовими кровотечами - домінуючою на сьогодні у світі причиною смерті жінок під час
пологів.
Паламарчук, Вікторія.
Заслужена першість / В. Паламарчук // Ваше здоров'я. - 2014. - N 34/35(22 серп.). (Медицина в регіонах). - С. 15
Вийшло в світ восьме видання Регіонального формуляра лікарських засобів
Житомирської області, яке містить інформацію щодо їх раціонального призначення та
використання. Про роботу над виданням та його значення розповідає директор
департаменту охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Олександр Торбас.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Друга "бронза" Юлїї Єлістратової : українка - знову серед призерерів на етапі
Кубка світу з триатлону // День. 2014. - N 186(7 жовт.). - (Фотоштрих). - С. 2 : фото
Житомирська спортсменка Юлія Єлістратова здобула другу бронзову медаль на
етапі Кубка світу з триатлону.
Кавун, Олексій.
... і витривалість демонстрували, і коси заплітали / О. Кавун // Голос України. - 2014.
- N 127(8 лип.). - (Новини). - С. 9
У Житомирському парку культури і відпочинку імені Юрія Гагаріна пройшов
спортивний фестиваль для дітей "Sport Fest", в якому взяли участь і вимушені преселенці
зі сходу України.

НАУКА І ОСВІТА
Грабар, Іван.
Наш земляк з Рудківки, професор Іван Грабар: Налагодити складання
безпілотників для військових частин Житомирської області можна за кілька тижнів :
[розмова з І. Грабарем] / Іван Грабар ; вів розмову С. Ткачук // Сільське життя. - 2014. - N
43(31 жовт.). - С. 3 : фото
Іван Григорович Грабар - професор Житомирського національного
агроекологічного та Жиомирського державного технологічного університетів. Народився в
селі Рудківці Житомирського району Житомирської області.
Киричок, Олександр.
У Житомирі відбулися VІІ давньоруські історико-філософські читання / О. Киричок //
Наука і суспільство. - 2014. - N 7/8. - С. 2-5
30 травня 2014 р. в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
відбулися VІІ історико-філософські читання "Філософські ідеї в культурі Київської Русі",
присвячені пам'яті відомого українського філософа Вілена Сергійовича Горського.
Організатор заходу ЖДУ ім. Івана Франка, інститут філософії ім. Г. С. Сковороди та
журнал "Наука і суспільство".
Можарівська, Інна.
Роль жінок у становленні позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга
половина ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) / І. Можарівська, О. Конопацька // Українська полоністика. 2013. - N 10. - С. 203-215.- Бібліогр. в кінці ст.
Аналіз внеску жіноцтва у розвиток позашкільної освіти на Волині-Житомирщині у 2-гій
половині ХІХ - 30-х рр. ХХ ст. Просвітницька діяльність родин Драгоманових і Косачів,
діячів польської культури.
Осовська Г. В.
Технологічні інновації як чинник ефективного розвитку підприємств харчової галузі /
Г. В. Осовська, А. О. Фещенко // Агросвіт 2014. - N 12. - С. 41-47 : рис.- Л-ра в кінці ст.
Галина Володимирівна Осовська, кандидат економічних наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту організацій Житомирського національного агроекологічного
університету. Дослідження поняття технологічних інновацій та їх впливу на ефективність
розвитку підприємств харчової галузі.
Передача бойового досвіду // Освіта України. - 2014. - N 31(18 серп.). - С. 3
На базі навчального центру Житомирського військового інституту імені Сергія
Корольова Державного університету телекомунікацій проходить первинна військовопрофесійна підготовка курсантів.
Петрук, Людмила Петрівна.
Новоград-Волинському промислово-економічному технікуму - 45 років! / Л. Петрук //
Звягель-інформ. – 2014. - № 40(3 жовт.). – С. 9 : фото кольор. – (Освіта. Духовність)
Сьогодення Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму
Житомирської області.
Саух, Петро.
Вчений, якому чужим був "барський тон у філософії" / П. Саух // Наука і суспільство.
- 2014. - N 7/8. - С. 6-8.- Л-ра в кінці ст.
Петро Саух, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка,
доктор філософських наук, професор про зустрічі з вченим-філософом Віленом
Сергієвичем Горським (1931-2007) та особливості його творчості.

КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ
Барановська, Світлана.
"Древлянщина" - музей просто неба / С. Барановська // Іскоростень 2014. - N 20(31
трав.). - С. 8 : фото. кольор.
Один з унікальних етнографічних куточків - історико-культурний комплекс
"Древлянщина" розмістився на 2-х гектарах землі на околиці села Пашин - мікрорайону
міста Коростеня Житомирської області.
Клейменова, Ольга.
Раритети баронів: екскурс у невідоме / Ольга Клейменова // Віче. - 2014. - N 21. (Національна ідентичність. Мистецтво). - С. 69
У Національному музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (м. Київ) діє
виставка "Скарби баронів де Шодуар". Колекція знаходилася в Житомирському обласному
краєзнавчому музеї, який не має гідних умов для її зберігання.
Климчук, Оксана.
У Бердичеві буде пам'ятник та площа Святійшого Івана Павла ІІ / О. Климчук //
День. - 2014. - N 133(23 лип.). - (Проект). - С. 2
Рішенням міської ради у Бердичеві площу перед Всеукраїнським санктуарієм
Бердичівської Божої Матері буде названо ім'ям Івана Павла ІІ.
Рудницький, Юрій.
"Замок Радомисль" : повернення до себе через ламання стереотипів / Ю.
Рудницький // Світогляд : наук.-попул. журнал / засн.: НАН України, Голов. астроном.
обсерваторія НАН України. - К. : Академперіодика, 2014. - N 4. - (Музеї України). - С. 64-69
: фото. кольор.
Історія заснування історико-культурного комплексу "Замок Радомисль", що в місті
Радомишль на Житомирщині. Відомості з історії міста, та папірні. Розповідь про експозиції
музею та єдиний у Європі Музей української домашньої ікони.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МІСЦЕВІ ПИСЬМЕННИКИ
Бабійчук, Тамара.
Вечір пам'яті "Сильна духом" : присвячується 90-річчю від дня народження Зої
Милашевської / Тамара Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014.
- N 9. - (Позакласні заходи). - С. 45-48
Зоя Матвіївна Милашевська (1924-1994) - письменниця, народилась в місті
Бердичеві Житомирської області. Тамара Бабійчук - кандидат педагогічних наук, м.
Бердичів.
Балабко, Олександр.
З країни сонячних зайчиків / О. Балабко // Українське слово. - 2014. - N 35(27 серп.2 верес.). - (Вічна пам'ять). - С. 16 : фото
Всеволод Зіновійович Нестайко (1930-2014) - класик сучасної дитячої літератури
народився в м. Бердичеві Житомирської області.
Білоус, Петро.
"Працюєте ви все життя без втоми..." : (досліджуючи життєвий і творчий шлях М. А.
Скорського) / П. Білоус // Наука і суспільство. - 2014. - N 7/8. - (Постаті). - С. 25-33 : фото
Микола Андрійович Скорський (1920) - літературознавець, журналіст, педагог,
лауреат премії імені Івана Огієнка, народився на Вінничині, живе в Житомирі.

"...Бо ми - лиш відгомін майбутніх партитур, німих оркестрів початкові ноти" :
поезії з щоденника Юрія Гудзя періоду 1974-1977 рр. // Українська літературна газета
2014. - N 13(4 лип.). - С. 3
Юрій Петрович Гудзь (1956-2002) - письменник, журналіст, художник, навчався та
жив в селі Немильні Новограл-Волинського району Житомирської області.
Бурдастих, Марія.
Трансформація готичної традиції в новелістиці В. Даниленка / Марія Бурдастих //
Слово і час. - 2014. - N 10. - С. 77-84.- Л-ра в кінці ст.
Аналіз специфіки неоготичної поетики деяких новел письменника, уродженця села
Туровець Житомирського району Житомирської області Володимира Григоровича
Даниленка (1959).
Володимир Шинкарук : [некролог] // Українська літературна газета 2014. - N
25/26(груд.). - С. 2
Володимир Федорович Шинкарук (1954-2014) - письменник, композитор і
виконавець, літературознавець, педагог, народився в Житомирі.
Всеволод Нестайко. 1930 - 2014 // Культура і життя. - 2014. - N 34(22-28 серп.). С. 23 : фото. кольор.
Пішов з життя класик сучасної української дитячої літератури, уродженець міста
Бердичева Житомирської області, письменник Всеволод Нестайко.
Всеволод Нестайко : [некролог] // Літературна Україна. -, 2014. - N 31(21 серп.). С. 11 : фото
Всеволод Зіновійович Нестайко (1930-2014) - прозаїк, драматург, лауреат
Державної премії імені Лесі Українки, народився в місті Бердичеві Житомирської області.
Гульськ // Літературна Україна. - К. : Київ. правда, 2014. - N 30(14 серп.). (Шляхами слова). - С. 16 : фото
Пам'ятки села Гульськ Новоград-Волинського району Житомирської області
увічнюють перебування в ньому письменника Тараса Григоровича Шевченка та
уродженця села письменника української діаспори в Канаді Петра Волиняка.
Давнина і сучасність Валерія Шевчука // Літературна Україна. - 2014. - N 31(21
серп.). - (Імена і дати). - С. 1, 3 : фото
Минуло 75 років корифеєві української прози, перекладачеві, літературознавцю,
історикові-архівісту, публіцисту, уродженцю Житомира Валерієві Олександровичу Шевчуку
(1939).
Дрофань, Любов.
"Олена Пчілка з нами і за нас" / Любов Дрофань // Літературна Україна. - 2014 - N
26(11 лип.). - С. 1, 10, 11 : фото
Олена Пчілка (Ольга Петрівна Драгоманова) ,1849-1930 - письменниця,
народилася в місті Гадячі на Полтавщині, після одруження мешкала у місті НовоградіВолинському Житомирської області. З творчої та життєвої біографії.
Кавун, Олексій.
Зібралися "Просто на Покрову" / Олексій Кавун // Голос України. - 2014. - N 197(14
жовт.). - (Новини). - С. 12
У Коростені на Житомирщині відбувся щорічний фестиваль сучасної української
літератури "Просто на Покрову", на якому відбулося традиційне вручення премій імені
Василя Юхимовича. Серед лауреатів письменник, уродженець села Вірля Баранівського
району Житомирської області Григорій Миколайович Цимбалюк (1957), який відправився
добровольцем в зону АТО.

Климчук, Оксана.
Тихі "Лесині джерела" : цього року на традиційному міжнародному святі у
Новограді-Волинському збиратимуть кошти на потреби українських військових / О.
Климчук // День. - 2014. - N 130/131(18-19 лип. - С. 2
В програмі цьогорічного міжнародного літературно-мистецького свята "Лесині
джерела" в Новограді-Волинському Житомирської області не буде заходів розважального
характеру.
Коваленко, Ольга.
Всеволод Нестайко, територія любові / О. Коваленко // Освіта України. - 2014. - N
32(25 серп.). - С. 14. -(Пам'яті класика) : фото. кольор.
Всеволод Зіновійович Нестайко (1930-2014) - прозаїк, драматург, народився в місті
Бердичеві на Житомирщині.
Лаврусенко, Марія.
Родинні хроніки Володимира Даниленка / М. Лаврусенко // Українська літературна
газета. - 2014. - N 25/26(груд. - (На здобуття шевченківської премії). - С. 7
Книжка письменника, уродженця села Туровець Житомирського району
Житомирської області Володимира Григоровича Даниленка (1959) "Грози над Туровцем"
номінована на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі
літератури.
Лис, Володимир.
Драма і поезія туровецького розливу / В. Лис // Літературна Україна. - 2014. - N
36(25 верес.). - (Творчий профіль). - С. 6
Творчий доробок письменника, уродженця села Туровець Житомирського району
Житомирської області Володимира Григоровича Даниленка (1959).
Лубчак, Вадим.
"Згадав свою Волинь святую..." : Тарас Шевченко і Волинь / Вадим Лубчак // День. 2014. - N 229/230(5-6 груд. - С. 11
Перебування Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861) на Волині і Житомирщині
зокрема у дослідженнях шевченкознавців.
Майданович, Тетяна.
Любов огненна : [вірші] / Т. Майданович // Слово просвіти. - 2014. - N 35(4-10
верес.). - (Поетичний автограф). - С. 13
Тетяна Василівна Майданович (1957) - письменниця, народилась в селі Андрієвичі
Ємільчинського райоону Житиомирської області.
Матвієнко, Анна.
Відбувся сьомий позачерговий письменницький з'їзд / Анна Матвієнко //
Літературна Україна. - 2014. - N 47(4 груд.). - (Наша спілка). - С. 2 : фото
На сьомому позачерговому з'їзді Національної спілки письменників України обрано
її очільника - Михайла Олексійовича Сидоржевського (1958), голову Київської організації
НСПУ, уродженця села Старий Солотвин Бердичівського району Житомирської області.
Мельник, Валерій.
Тут стрінеш Мавку й Лукаша... : єдиному у світі музею "Лісової пісні" виповнилося
десять років / В. Мельник // Лесин край. - 2014. - N 36(4 верес.). - (Духовність). - С. 11 :
фото
Розповідь про музей "Лісової пісні", створений в урочищі "Нечимне" у Волинській
області, яке пов'язане з перебуванням родини Косачів. Волинська природа надихнула
Лесю Українку написати поему "Лісова пісня".

Михайло Сидоржевський - новий голова Національної спілки письменників
України // День. - 2014. - N 226(2 груд.). - С. 11 : фото
Михайло Олексійович Сидоржевський (1958) - письменник, публіцист, громадський
діяч, народився в селі Старий Солотвин Бердичівського району Житомирської області.
Нові лауреати // Слово просвіти. - 2014. - N 23(12-18 черв.). - С. 12
Лауреатами Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 2013 року стали:
у номінації літературні твори для дітей та юнацтва - письменниця Надія Гуменюк за книгу
"Шуршик та інші: казки з Яринчиного саду"; в номінації художнє оформлення книжок для
дітей та юнацтва - книжка "Про фею дорофею". Кращою театральною виставою для дітей
та юнацтва визнана вистава Запорізького академічного обласного театру юного глядача
"Я не прощаюсь".
Пасічник, Михайло.
Між двох майданів - як між двох епох... : [вірші] / М. Пасічник // Українська
літературна газета. - 2014. - N 20(10 жовт.). - (Робітня). - С. 12
Михайло Павлович Пасічник (1953) - письменник, народився в селі Половецьке
Бердичівського району Житомирської області.
Подорожна, Наталя.
Краєзнавчий музей - скарбниця древлянської історії / Н. Подорожна // Іскоростень. № 17(9 трав.). - (Минувшина і сучасність). - С. 5 : фото. кольор.
Подорож залами Коростенського краєзнавчого музею Житомирської області.
Полищук, Владимир.
Польский исследователь истории Украины из Александровки : на Кировоградщине
открыли памятную доску Михалу Грабовскому / В. Полищук // День. - 2014. - N 184/185(3-4
жовт. - (Личность). - С. 13
Міхал Грабовський (1804-1863) - письменник, критик народився поблизу Рівного,
навчався в єзуїтському пансіоні в Романові (тепер райцентр Житомирської області).
Помер Всеволод Нестайко : Легендарний дитячий письменник Всеволод
Нестайко - з Бердичева // Субота. - 2014. - N 34(20 серп.). - С. 7 : фото
Всеволод Нестайко (1930 - 2014) народився в місті Бердичеві Житомирської
області.
Пономаренко, Марія.
Ну й чудові намистини : [вірші] / М. Пономаренко // Жінка. - 2014. - N 8. - (Для дітей).
- С. 21
Марія Антонівна Пономаренко (1937) - письменниця, лауреат премії імені Лесі
Українки народилась в селі Левків Житомирського району Житомирської області.
Римська В.
Славетні імена Звягеля / В. Римська // Лесин край. - 2014. - N 44(30 жовт.). (Пагілля родини Косачів). - С. 7 : фото
Життєвий шлях письменника, вченого, брата Лесі Українки, уродженця НовоградаВолинського Житомирської області Михайла Петровича Косача-Обачного (1869-1903).
Сапон, Володимир.
Глечик із сльозами : до 75-річчя Валерія Шевчука / В. Сапон // Українська
літературна газета .2014. - N 17(15 серп.). - С. 1, 2 : фото
Валерій Олександрович Шевчук (1939) - письменник, народився в Житомирі.

Сидоржевський, Михайло.
Михайло Сидоржевський: спілка має бути менеджером і захисником письменників :
[розмова з головою Національної спілки письменників України М. Сидоржевським] /
Михайло Сидоржевський ; вів розмову В. Коскін // Україна молода. - 2014. - N 186(12-13
груд.). - С. 11
Національну спілку письменників України очолив М Сидоржевський (1958) - голова
Київської організації НСПУ, поет, публіцист, громадський діяч.
Сидоржевський, Михайло.
Хто очолить Національну спілку письменників України : [розмова з головою Київької
організації НСПУ Михайлом Сидоржевським] / Михайло Сидоржевський // Українська
літературна газета . - 2014. - N 22(7 листоп.). - (Наша Спілка). - С. 18-19
Михайло Олексійович Сидоржевський (1958) - письменник, журналіст, народився в
селі Старий Солотвин Бердичівського району Житомирської області, жив і працював в
Житомирі.
Скорський, Микола.
Тарасовими шляхами : [роНаука і суспільство. - К. : Укр. Центр духовн. культури,
2013. - N 1/2. - (До 200-річчя від дня народження Т. Шевченка). - С. 2-14
Микола Андрійович Скорський (1920) - критик і літературознавець, кандидат
філологічних наук (м. Житомир).
Сюндюков, Ігор.
Україна як простір душі : Дитинство та родовід Лесі Українки / І. Сюндюков // День. 2014. - N 199/200(24 - 25 жовт.). - С. 11 : фото
Леся Українка (1871-1913) - письменниця, народилась в місті НовоградіВолинському на Житомирщині. Історія роду Косачів та Драгоманових.
Толокольникова, Катерина.
Останній український тореадор / К. Толокольникова // Дзеркало тижня. - 2014. - N
29(22-29 серп.). - (Людина). - С. 10 : фото
Помер класик української дитячої літератури, уродженець міста Бердичева
Житомирської області Всеволод Зіновійович Нестайко (1930-2014). Спогади про
письменника, друзів, колег та родичів.
Хімич, Марія.
Пам'ятаємо, друже... : меморіальну дошку Юркові Гудзю // Укр. літ. газета. - 2014. N 13(4 лип.) : фото
На стіні Немильнянської школи Новоград-Волинського району Житомирської
області відкрили меморіальну дошку письменнику, художнику, журналісту Юркові Гудзю
(1956-2002).
Янко, Дмитро.
Він сіяв зерно золоте / Д. Янко // Українська літературна газета. - 2014. - N 14(18
лип.). - С. 3 : фото
Максим Тадейович Рильський (1895-1964) - письменник, перекладач, дитячі роки
пройшли в селі Романівці Попільнянського району на Житомирщині. Творчий доробок та
робота скульптора Олександра Ковальова над пам'ятниками поету.
Яновська, Людмила.
Усі ми вилізли з метро під свинарником: сумуємо за Всеволодом Нестайком улюбленим письменником і нинішніх підлітків, і їхніх дідусів-бабусь, які пам'ятають, що
були дітьми завдяки йому / Л. Яновська // Уряд. кур'єр. - 2014. - N 150(19 серп.). - С. 4

Ярмолюк, Микола.
Лише Петренко із синами [Текст] : [оповідання] / Микола Ярмолюк // Літературна
Україна. – 2014. - № 37/38 (2 жовт.) - С. 10, 11
Микола Якович Ярмолюк (1932) - письменник, народився в селі Пустоха
Ружинського району Житомирської області.

КРИТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОБЛАСТЬ
Шпак, Віктор.
Навіщо нам "забугорні" люстратори? / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2014. - N 224(2
груд.). - С. 3
Житомирське обласне управління державної фіскальної служби пікетували,
утворивши "коридор ганьби", працівники великого підприємництва харчової галузі та
активісти громадської організаціїї "Народна люстрація".
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