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Загальні статистичні матерали 
 

Житомир - 2014: стат. Збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. 

стат. у Житомир. обл.; ред. Г. А. Пашинська. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. області, 2015. - 119, [1] с. : табл. 

У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище міста 

Житомира в 2014 році у порівнянні з попередніми роками. До всіх розділів 

надано методологічні пояснення. 

 

 

Населення. Національний склад. Демографія 
 

Жінки і чоловіки Житомирщини: стат. збірник / Держ. служба 

статистики України, Голов. упр. статистики у Житомир. обл., Проект 

"Гендерне бюджетув. в Україні". - Житомир : Голов. упр. статистики у 

Житомир. обл., 2015. - 168 с. : табл., граф. 

У збірнику приводяться дані про чисельність та статевий склад 

населення Житомирської області станом на 1 січня 2015 року. 

 

Населення Житомирської області, 2013 рік: демографіч. щорічник / 

Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. В. 

Волинчук]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 162, [1] с. : 

табл. 

Подаються дані на 1 січня 2014 р. про чисельність наявного населення, 

його розміщення на території Житомирської області, шлюби, розлучення, 

народжуваність, смертність, міграційні потоки за 2013 та попередні роки. 



Розподіл постійного населення Житомирської області за статтю та 

віком станом на 1 січня 2015 року: стат. збірник / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. В. Волинчук]. - 

Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 74, [1] с. : табл. 

У збірнику приводяться дані про чисельність та статево-віковий склад 

населення Житомирської області станом на 1 січня 2015 року. 

 

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств 

Житомирської області у 2015 році (за даними вибіркового обстеження умов 

життя домогосподарств): економ. доповідь / Держ. служба стат. України, 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. 

обл., 2015. - 26, [1] с. : табл. 

Надається інформація щодо складу та типів домогосподарств, житлові 

умови, освіту та статус зайнятості членів домогосподарств по області. 

 

Чисельність наявного населення Житомирської області на 1 січня 

2015 року: стат. збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл.; [за ред. Т. В. Волинчук]. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл., 2015. - 30, [1] с. : табл. 

Подаються дані на 1 січня 2015 р. про чисельність наявного населення 

по Житомирській області, містах, районах та селищах міського типу, 

чисельність постійного населення за статтю. 

 

  

Видатні діячі та область. 

Народились, жили і працювали на Житомирщині 
 

 

А льон цвіте...: спогади про Івана Сльоту / [ред.-упоряд. П. Білоус]. - 

Житомир : Рута, 2015. - 301, [3] с. : фот.  

У книзі зібрано спогади людей, які знали знаменитого керівника 

ансамблю "Льонок", композитора і поета Івана Сльоту.  

 

Видатні постаті Андрушівщини / П. П. Михайленко [та ін.]. - Житомир 

: Полісся, 2015. - 305, [3] с. : рис., фот. 

У книзі подаються дані про видатних людей Андрушівщини, вміщено 

фотографії найвизначніших та найпривабливіших місць району. 

 

Малиновський А. С. Моїм рідним нині сущим і прийдешнім / Антон 

Малиновський. - Житомир : Полісся, 2014. - 289, [1] с. : табл., фот.  

Книга розповідає про непростий життєвий шлях автора А. С. 

Малиновського, вченого-економіста, доктора економічних наук, колишнього 

ректора ЖНАЄУ (1999-2011), голову Житомирської ОДА (1995-1998), 

містить історію його родоводу. 



"Постаті землі Житомирської", Всеукраїнська науково-краєзнавча 

конференція (2015 ; Житомир). Матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції з міжнародною участю "Постаті землі 

Житомирської", присвяченої 120-річному ювілею видатного класика 

української літератури ХХ ст., перекладача, публіциста Максима Тадейовича 

Рильського, 22-23 травня 2015 р.: наук. збірник / Нац. спілка краєзн. України, 

Упр. культури Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. краєзн. музей, 

Житомир. обл. універсальна наук. б-ка ім. О. Ольжича; [редрада: Ю. Г. 

Градовський та ін. ; упоряд. П. С. Скавронський]. - Бердичів : Мельник М. В., 

2015. - 407 с. : фото. 

Статті і повідомлення, присвячені 120-річному ювілею класика 

української літератури ХХ ст., перекладача, публіциста М. Т. Рильського; 

матеріали з питань загального краєзнавства та інших видатних постатей 

Житомирщини. 

 

 

Історія області. Археологія. Етнографія. 

Історія 

 
 

"Бердичів від давнини до сьогодення", Всеукраїнська науково-

краєзнавча конференція (2015 ; Бердичів). Матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції з міжнародною участю "Бердичів від 

давнини до сьогодення", 12-13 листопада 2015 р.: наук. збірник "Велика 

Волинь", Вип. 52 / [М. М. Бедь та ін. ; ред. І. Д. Дячук та ін. ; упоряд. П. С. 

Скавронський]. - Бердичів : Москаленко О. М., 2015. - 496 с. : табл. 

У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення учасників 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 585-й річниці 

від часу першої писемної згадки місцевості, на якій виник Бердичів, 470-й 

річниці першої згадки про Бердичів в історичних документах. 

 

Бондаренко С. Д. Дорогами тисячоліть...: нариси з історії 

Овруччини / Сергій Бондаренко. - Вид. 2-е, випр. и допов. - Житомир : 

Полісся, 2015. - 313, [3] с. : іл., портр., фот., фот. цв. 

Геолого-географічна характеристика Овруцького району Житомирської 

області, нариси з його історії, починаючи з прадавніх часів до сьогодення. 

Подаються короткі відомості про видатних уродженців краю. Вірш про 

Овруч - С.-7. 

 

Ганджа Л. М. Історія села Лісова Слобідка: краєзнавчий нарис / Л. М. 

Ганджа. - Житомир : Полісся, 2015. - 32, [36] с. : фот., фот. цв. 

 

Градовський П. М. Моє Забріддя: сторінки життя: нариси з історії 

краю, села та родини / П. М. Градовський ; [авт. передм. Т. Суботенко]. - 



Житомир : Полісся, 2015. - 167, [1] с. : іл. 

Історія с. Забріддя Черняхівського району Житомирської області, 

починаючи від давнини до сучасності з описом побуту, звичаїв та обрядів, 

родоводів села. 

 

Дитинство, обпалене війною / [ред.-упоряд: О. О. Гуцалюк, І. А. 

Гуцалюк ; авт. передм.: В. Й. Француз, Г. П. Мокрицький]. - Житомир : 

Волинь, 2014. - 199, [1] с. : іл. 

Книга спогадів про війну жителів Житомирщини, які в роки війни були 

дітьми. 

 

Кам'янка. Моє село – моя родина! / [авт. тексту Ю. В. Халімончук ; 

макет: Ю. В. Халімончук, В. А. Літвинко ; дизайн В. А. Літвинко]. - 

[Кам'янка : б. в.], 2015. - 18 с. : іл., фот. 

Історія і сьогодення села Кам'янка Олевського району на Житомирщині. 

 

Книга пам'яті України. Переможці: учасники бойових дій великої 

вітчизняної і другої світової воєн, які повернулися до мирної праці, нині 

проживають або померли на території області. - Житомир : Поліccя, 2010 -  

 Т. 5: Житомирська область: [Романівський район. Ружинський район. 

Червоноармійський район. Черняхвський район. Чуднівський район] / обл. 

редкол.: Я. Д. Долгих (голова) [та ін.]. - 2014. - 1032 с. : фото.цв. 

Видання містить поіменні списки фронтовиків, підпільників, партизанів, 

доля яких пов'язана з Житомиром і областю (Романівський, Ружинський, 

Червоноармійський, Черняхівський, Чуднівський райони). 

 

Книга пам'яті України. Переможці: учасники бойових дій другої 

світової та Великої Вітчизняної воєн, які повернулися до мирної праці, 

нині проживають або померли на території області. - Житомир : Полісся, 

2010. - Т. 6: Житомирська область: [м. Бердичів, м. Житомир, м. Коростень, 

м. Малин, м. Новоград-Волинський] / редкол.: Я. М. Лагута (голова) та ін. -  

2015. - 878, [2] с. : іл., фот. цв.  

Видання містить поіменні списки фронтовиків, підпільників, партизанів, 

доля яких пов'язана з Житомирщиною в роки німецько-радянської та Другої 

світової воєн (м. Бердичів, м. Житомир, м. Коростень, м. Новоград-

Волинський). 

 

Miller Donald N. A selfie / Donald N. Miller. - Zhitomir, Ukraine : Volyn, 

2015. - 103 p. 

Автор книги – емігрант четвертого покоління, пастор, предки якого – 

вихідці з cела Мартинівка Червоноармійського району Житомирської 

області. Дональд Міллер, засновник благочинних організацій на Україні, 

присвятив своє життя служінню іншим. Він служив в якості пастора і 

адміністратора семінарії протягом багатьох років, останні 22 роки провів, 

працюючи з бідними, слабкими та маргінальними прошарками населення в 



своїх родових селах в Україні. Ця книга про нього. 

 

Ширма В. В. Куліші - моя поліська дорога перлина: історико-

краєзнавчий нарис / Володимир Ширма, Галина Ходоровська. - Житомир : 

Рута, 2015. - 211, [1] с. : фот., фот. цв. 

У книзі на основі документів, матеріалів із архівів та бібліотек, спогадів 

та переказів відтворено історію села Куліші Ємільчинського району 

Житомирської області. 

 

Юліан Мордалевич. Наші змагання, 1917-1921: (збірник документів) / 

Київ. міськ. орг. Укр. добр. історико-просвітницького правозахисного 

благодійного т-ва "Меморіал" ім. Василя Стуса, Ліга українців Канади; 

упоряд. С. Жовтий ; авт. передм. В. Сергійчук. - К. : Експрес-Поліграф, 2013. 

- 63[1] с.  

У збірнику документів представлена аналітична праця командувача 

Північним фронтом Армії УНР Юліана Мордалевича-Гловацького "Наші 

змагання. Більшовики й повстанці" 1920 рік. Також подаються документальні 

свідчення про Ю. Мордалевича, його відозви, накази та ін., серед них і ті, що 

раніше не публіковались. 

 

Сірик А. С. Чуднів на самій бистрині історії: трактат : у 2 ч. / Анатолій 

Сірик. - Житомир : М. Косенко, 2012 - 2015. 

 Ч. 2. -  2015. - 619, [1] с. : іл.  

 Книга відомого житомирського письменника А. Сірика подає новий, 

переосмислений погляд на історію м. Чуднова на основі вивчення багатьох 

історичних джерел і матеріалів. 

 

Символіка сучасної Ємільчинщини / авт. ідеї та упоряд. О. В. Ващук, 

П. В. Скиба. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2014. - 103, [1] с. : іл. 

У книзі відображено сучасну символіку територіальних громад 

Ємільчинського району Житомирської області. 

 

 

Природа і природні ресурси 

 
 

Природно-заповідний фонд Житомирської області: довідник / [О. О. 

Орлов та ін.] ; за заг. ред. О. О. Орлова; Житомир. облдержадмін., Житомир. 

облрада, Департамент екол. та природ. ресурсів Житомир. ОДА. - Житомир ; 

Новоград-Волинський : НОВОград, 2015. - 403, [1] с. : іл., табл.  

У довіднику коротко охарактеризовані об'єкти ПЗФ Житомирської 

області станом на 1.01.2015 р. Значна увага приділена ландшафтам, 

рослинному та тваринному світу кожного з об'єктів ПЗФ, а також рідкісним 

видам флори і фауни, занесеним до Червоної книги України. 



Народне господарство 
 

Газове, водопровідне та теплопостачальне господарства 

Житомирської області: стат. збірник / Держ. ком. стат. України, Голов. упр. 

стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл., 2015. - 57 с. : табл.  

Вміщено показники, що характеризують газове господарство, роботу 

водопровідних споруд, опалювальних котелень та теплових мереж області за 

2014 р. у порівнянні з минулими роками. 

 

Діяльність суб'єктів господарювання Житомирщини, 2013: стат. 

Збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за 

ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 

206, [2] с. : табл. 

 

Економічна активність населення області у 2014 році: стат. збірник / 

Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл., Держ. центр 

зайнятості, Житомир. обл. центр зайнятості; [за ред.: Г. А. Пашинської, І. Г. 

Іщенка]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 86, [2] с. : 

граф., табл. 

У збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристика 

на ринку праці Житомирської області у 2014 році, яка отримана за 

результатами матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) 

з питань економічної активності. Також наведено інформацію щодо основних 

показників зареєстрованого ринку праці. 

 

Житомирщина у цифрах у 2014 році: стат. збірник / Держ. служба 

стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Г. А. Пашинської]. - 

Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 153, [1] с. : табл. 

Статистичні показники соціально-економічного становища 

Житомирської області за 2014 рік у порівнянні з попередніми роками. 

 

Зовнішня торгівля товарами та послугами області у 2014 році: стат. 

збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за 

ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 96, 

[1] с. : граф., табл. 

В статистичному збірнику містяться дані про обсяги зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами протягом 2010 - 2014 рр., а також дані за 2014 р. у 

порівнянні з 2013 р. Статистична інформація надається за країнами світу, в 

розрізі товарних груп та видів послуг, за містами і районами області. 

 

Зовнішня торгівля товарами та послугами в області: стат. збірник / 

Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М. 

Бульчак ; відп. за вип. Н. В. Філатова]. - Житомир : Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл., 2013. - 102, [1] с. : табл., рис. 



Збірник містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами протягом 2008 – 2012рр. Статистична інформація подається за 

країнами світу, структурою та містами і районами області.  

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області: стат. збірник / 

Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М. 

Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 79, [1] с. : 

граф., табл. 

Статистичний збірник містить інформацію про обсяги прямих іноземних 

інвестицій, які надійшли в економіку області за 2014 рік, у розрізі країн світу, 

за видами економічної діяльності, містами та районами області. та в 

порівнянні з минулими роками. 

 

Капітальні інвестиції у Житомирській області за 2014 рік: стат. 

бюлетень / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. - 

Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 21 с. : граф., табл. 

В статистичному збірнику подаються дані про освоєння капітальних 

інвестицій в Житомирській області у 2014р. Найвагомішу частку капітальних 

інвестицій (98,9% загального обсягу) становлять інвестиції у матеріальні 

капітали. 

 

Мережа роздрібної торгівлі підприємств області: стат. бюлетень / 

Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М. 

Бульчак]. - Житомир : Голов. управ. у Житомир. обл., 2015. - 33, [1] с. : табл. 

Наведено статистичні дані про стан роздрібної торговлі та ресторанного 

господарства підприємств Житомирської області за 2014 р. 

 

Оптова торгівля області за 2014: стат. бюлетень / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М. Бульчак]. - 

Житомир : Голов. упр. стат. у Житом. обл., 2015. - 25 с. : табл. 

Бюлетень містить основні показники діяльності оптових підприємств за 

2014 рік в цілому по області, у розрізі районів та за видами економічної 

діяльності, наведена інформація щодо товарної структури оптового 

товарообороту, продажу товарів виробництва України, матеріально-технічної 

бази оптових підприємств. 

 

Основні тенденції розвитку торгівлі в області: екон. доповідь / Держ. 

служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Бульчак Т. 

М.]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2013. - 18, [1] с. : рис., 

граф. 

У доповіді проведено аналіз стану та сучасних тенденцій розвитку 

торгівлі в області за 2012 рік у порівнянні з попередніми роками; наведено 

дані про продаж товарів за товарною структурою, охарактеризовано торгову 

мережу підприємств торгівлі та ресторанного господарства.  

 



Праця Житомирщини у 2014 році: стат. збірник / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. І. Л. Сугак]. - Житомир : 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 167, [1] с. : граф., табл. 

До збірника увійшли матеріали, що відображають процеси та основні 

тенденції, які відбувалися у сфері соціально-трудових відносин в 

Житомирській області у 2014 році порівняно з попередніми роками. Окремі 

дані наведено у порівнянні з іншими областями України та областями 

Поліської економічної зони. 

 

Результати використання котельно-пічного палива, теплоенергії та 

електроенергії у 2014 році: стат. бюлетень / Держ. служба стат. України, 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. 

упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 23, [1] с. : табл.  

Наведено статистичні дані, що характеризують результати діяльності 

підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності та форм 

господарювання щодо використання котельно-пічного палива, теплоенергії 

та електроенергії в області у 2014 році.  

 

Роздрібна торгівля Житомирської області: стат. збірник / Держ. 

служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл., Від. стат. внутр. 

торгівлі; [за ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. 

обл., 2015. - 108, [1] с. : іл., табл. 

Подається інфомація щодо роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства Житомирщини у 2010 - 2014 роках. 

 

Роздрібна торгівля Житомирської області за 2008-2012 роки: стат. 

збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за 

ред. Т. М. Бульчак ; відп. за вип. Н. Т. Дмитренко]. - Житомир : Голов. упр. 

стат. у Житомир. обл., 2013. - 130, [1] с. : табл., рис. 

Подається інфомація щодо роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства Житомирщини у 2008 - 2012 роках. 

 

Статистичний щорічник Житомирської області за 2014 рік / Держ. 

служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Г. А. 

Пашинської]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 467, [1] 

с. : табл. 

Вміщено дані про соціально-економічне та екологічне становище 

Житомирської області у 2014 році порівняно з попередніми роками. 

 

Фінансово-господарський стан підприємницьких структур 

Житомирщини (2010-2013 роки): стат. збірник / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за ред. Т. М. Бульчак]. - 

Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2014. - 182, [2] с. : табл. 

У збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку підприємств – 

суб'єктів підприємницької діяльності Житомирської області в 2010 - 2013 



роках у порівнянні з попередніми рокам. 

 

Сільське господарство 

 
 

Валова продукція сільського господарства Житомирщини за 2014 

рік (у постійних цінах 2010 року): стат. бюлетень / Держ. служба стат. 

України, Голов. упр. стат. у Житомир. області. - Житомир : Голов. упр. стат. 

у Житомир. обл., 2015. - 21 с. : табл.  

Підсумки регіональних розрахунків обсягів валової продукції сільського 

господарства у порівняльних цінах 2010 року та за 2014 рік та їх динаміка з 

1990 р. 

 

Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів та ягід у 

районах Житомирської області у 2014 році: стат. бюлетень / Держ. служба 

стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [відп. за вип. Т. В. 

Кобилинська]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 232 с. : 

табл.  

У збірнику містяться дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, 

валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур у 

Житомирській області у 2014 р. 

 

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських 

підприємств за 2014 рік: стат. бюлетень / Держ. служба стат. України, 

Голов. упр. стат. у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. 

обл., 2015. - 106 с. : табл. 

У бюлетні подана інформація про кількісні та якісні показники з 

ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та видами 

сільськогосподарської продукції – результат від реалізації продукції, її повна 

собівартість, рентабельність, витрати на виробництво тощо. 

 

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2015 року 

/ Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомирській обл.; [відп. за 

вип. Кобилинська Т. В.]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл, 2015. 

- 136 с. : табл. 

Подається інформація про підсумки сівби під урожай 2015 року в 

Житомирській області. 

 

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 

2014 рік: стат. бюлетень / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у 

Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 104 с. : 

табл.  

Наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів 

продукції сільськогосподарськими підприємствами Житомирщини в 2014 



році за всіма напрямами: переробним підприємствам, населенню в рахунок 

оплати праці, на ринку, через власні магазини, за іншими напрямками. 

 

Стан тваринництва на 1 січня 2015 року: стат. бюлетень / Держ. 

служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл. - Житомир : Голов. 

упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 126 с. : табл. 

Статистичний бюлетень характеризує виробництво продуктів 

тваринництва, чисельність поголів'я худоби та птиці, стан кормової бази у 

розрізі категорій господарств та районів Житомирської області за 2014 рік у 

порівнянні з попередніми роками. 

 

 

Охорона здоров’я 

 
 

Оздоровлення та відпочинок дітей Житомирщини влітку 2015 року: 

стат. збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 

Від. аналізу даних соц. стат. та даних вибіркових обстежень населення; [за 

ред. Т. В. Волинчук]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 

43, [1] с. : табл. 

Подаються статистичні дані про діяльність дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку в Житомирській області влітку 2015 року. 

  

Самооцінка населенням Житомирської області стану здоров'я та 

рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2014 році: стат. 

збірник / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Житомир. обл.; [за 

ред. І. Л. Сугак]. - Житомир : Голов. упр. стат. у Житомир. обл., 2015. - 47, [1] 

с. : граф., табл. 

Підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які беруть 

участь в обстеженні умов життя та стану їх здоров'я. 

 

   

Наука і освіта 
 

 

"Зимові читання, присвячені ідеям П. П. Німчинова та І. В. 

Малишева", Всеукраїнська наукова Internet-конференція (10 ; 2012 ; 

Житомир). Збірник тез Десятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції 

студентів і молодих вчених, присвяченої видатним вченим в галузі 

бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю д. е. н., проф. І. В. 

Малишеву, д. е. н., проф. П. П. Німчинову "Зимові читання, присвячені ідеям 

П. П. Німчинова та І. В. Малишева", 22-23 лютого 2012 р. / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. технол. ун-т; кол. ред. Ф. 

Ф. Бутинець [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2012. – 207 с.  



Тези доповідей висвітлюють всебічні аспекти бухгалтерського обліку. 

 

"Зимові читання, присвячені ідеям П. П. Німчинова та І. В. 

Малишева", Всеукраїнська наукова конференція (9 ; 2011 ; Житомир).  

 Збірник тез Дев'ятої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 

пам'яті видатних вчених у галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І. В. 

Малишеву, д.е.н., проф. П. П. Німчинову "Зимові читання, присвячені ідеям 

П. П. Німчинова та І. В. Малишева", 23-24 лютого 2011 р./ М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. технол. ун-т; ред. кол. Ф. Ф. Бутинець [та 

ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2011. - 155 с.  

Мета конференції – донести  матеріали наукового доробку видатних 

вчених у сфері бухгалтерського обліку П. П. Німчинова та І. В. Малишева до 

молодих науковців. А головне – це повага і пам'ять про своїх вчителів. 

 

Кафедра філософії: історія та сучасність / Житомир. держ. ун-т ім. І. 

Франка; за ред.: М. А. Козловця [та ін.]. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 92, 

[2] с. : фот. 

Викладено історію Житомирського державного університету ім. І. 

Франка, зокрема кафедри філософії. 

 

Окрилені творчістю: (з досвіду роботи переможців та лауреатів 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за 2014-2015 

р.р. / Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. ін-т 

післядиплом. пед. освіти; [відп. за вип. Т. В. Мастеркова]. - Житомир : 

Полісся, 2015. - 73, [3] с. : фот. 

В методичному посібнику вміщені авторські матеріали з досвіду роботи 

вчителів області – переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу "Учитель року" за 2014 - 2015 рр. в номінаціях: "Директор школи", 

"Світова література", "Географія", "Початкові класи", "Трудове навчання",  

"Українська література і мова", "Хімія", "Образотворче мистецтво", 

"Правознавство". 

 

Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора П. Ю. Сауха) / 

[уклад.: Л. В. Горохова та ін.]. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 78, [2] с. : іл., 

фот. 

У виданні висвітлюється життєвий і науковий шлях відомого 

українського вченого, організатора освіти і науки, доктора філософських 

наук, професора, ректора Житомирського державного університету ім. І. 

Франка П. Ю. Сауха. Також систематизовано творчий доробок вченого та 

представників його наукової школи. 

 

Професійна педагогічна освіта: системні дослідження: монографія / 

Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; [за ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 307, [1] с. : рис.  

У монографії представлено наукові і практичні здобутки житомирської 



науково-педагогічної школи щодо використання системного підходу в 

педагогічній освіті. Окреслено теоретико-методологічні засади системних 

досліджень, навчально-методичне забезпечення системного підходу у вищий 

освіті та особливості його упровадження у процесі фахової підготовки 

майбутніх вчителів. 

 

 Професор Андрій Герасимчук: людина, філософ, гуманіст (до 75-

річчя) / [уклад.: П. Ю. Саух, М. А. Козловець, І. К. Вітюк]. - Житомир : Вид-

во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 67, [1] с. : іл. 

У виданні висвітлено життєвий і науковий шлях відомого українського 

вченого, доктора філософських наук, професора кафедри філософії ЖДУ ім. 

І. Франка А. Герасимчука, а також систематизовано матеріали, які 

характеризують творчий доробок науковця. 

 

  

Культурне і мистецьке життя області 

 
 

Мокрицький Г. П. Тут музика живе уже віками... : історія будівлі 

філармонії в Житомирі / Георгій Мокрицький. - Житомир : Волинь, 2014. - 

259, [1] с. : іл. - (Історія трудових колективів Житомирщини ; кн. 27). 

Книгу відомого краєзнавця і дослідника Георгія Мокрицького 

присвячено концертно-філармонічній історії Житомира, як фундаменту 

діяльності нинішньої філармонії. В книзі наведено багато цікавих фактів, 

імен з історії будівлі філармонії, вперше друкуються численні фотознімки 

митців, чиї голоси звучали в залі філармонії.  

 

Навоєва І. Л. Пломінь буття: збірка пісень для голосу в супроводі 

фортепіано / Ірина Навоєва ; [авт. передм. В. Васильєва]. - Житомир : 

Поліccя, 2015. - 106, [2] с.  

До збірки увійшли пісні, створені композитором у творчій співпраці з 

сучасними українськими поетами. В музиці переважають світлі пасторальні 

тони. 

 

Савченко М. В. Голос Березолівця та його Відлуння: спогади актора 

театру Леся Курбаса "Березіль" та розповідь сучасного автора про діяльність 

акторів та режисерів провідних театрів України за період 1930-2010 років / 

М. В. Савченко, В. З. Савченко. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 301, [3] с. : 

іл. 

Спогади, роздуми М. В. Савченко, актора Курбасівського театру 

"Березіль" в контексті буремних в Україні 1920 - 1924 років, а також його 

племінника Савченко В. З. – українського режисера, поета, журналіста, що 

жив у Житомирі (помер у 2016 р.). Обоє – уродженці с. Яструбенька 

Брусилівського району.  



Село моє – Поліський край квітучий: пісні та вірші / авт. ідеї, упоряд. 

П. В. Скиба. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2014. - 291, [1] с. : фот., іл. 

Видання доступне також в електронній формі. 

У збірці вміщені вірші та пісні про Україну та чарівний куточок 

українського Полісся – населені пункти Ємільчинського району, написані 

мешканцями та гостями району. Подаються короткі відомості про села і 

авторів віршів та пісень. Є вірші про Полісся і Житомир. 

 

 

Літературне життя. Мови народів області. Фольклор 
 

 

Просто на Покрову: літ.-мистец. альманах Коростенщини, № 8 / ред. 

В. Васильчук ; редкол.: М. Пасічник [та ін. ; упорядкув. В. Б. Васильчук]. - 

Житомир : Рута ; Коростень : Вечірній Коростень, 2015. - 119, [1] с. : фот.  

До збірки увійшли твори письменників, учасників восьмого 

Літературного свята "Просто на Покрову", що проходить на землі древньої 

Коростенщини. 

 

 

Художні твори письменників-земляків 

 
 

Армо Роз. Родион и его сын / Армо Роз. - Житомир : Євенок О. О., 2013 

-  

 Т. 2, кн. 3. Жито и Мир. - 2013. - 318, [2] с. 

Через автобіографічну оповідь однієї великої родини проходить історія 

всього суспільства в окремо взятий період Часу. 

 

Васильчук С. К. Зборів: поема / Святослав Васильчук. - Житомир : 

Євенок О. О., 2015. - 58, [2] с. : фот., іл. 

Поема "Зборів" – поетичний гостросюжетний твір із історії України, від 

часів повстання Української незалежної козацької держави гетьмана Богдана 

Хмельницького в 1648-49 роках і до наших днів, до Майдану і героїв 

"Небесної сотні". 

 

Вечирко Т. В. Жизнь как сказка, сказка как жизнь / Татьяна 

Вечирко. - Житомир : Евенок А. А., 2015. - 187, [5] с. 

Добрі та чарівні, світлі та сумні, казки життя і життєві казки для юної та 

мудрої душі. Про любов, життя, про себе. 

 

Головецька З. В. Я ще в тобі / Зоряна Головецька. Маки фронтові : 

поетична збірка / Василь Головецький. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 63, 

[1] с. : фот. 



Книга об'єднала поезії З. Головецької та її батька В. Головецького. Вірші 

Зоряни Головецької засвідчують її як тонкого лірика із широкою гамою 

душевних почуттів, розвиваючи кращі традиції української інтимної лірики. 

Василь Головецький зосереджений переважно на аналізі складних подій 

сучасного життя та подає переклади віршів російськомовних поетів України 

та Білорусії. 

 

Дацюк В. Л. Біль ; Пекліада ; Блазенія : поеми : гумор і сатира / 

Василь Дацюк ; [мал. О. Федорчук]. - Житомир : Рута, 2015. - 141, [3] с. : іл.  

Книжка містить три поеми письменника-гумориста-сатирика – "Біль", 

"Пекліада" і "Блазенія". Автор висміює суспільні вади, знаходить у 

лексичному арсеналі точні і значущі слова, образи і навіть афоризми. 

 

Зіновчук М. М. Здрастуй, сузір'я, Центавра!: у 7 кн. : фантастично-

пригодницькі повісті. - Житомир : Євенок О. О., 2013 -  

 Кн. 1 [мал. Ю. О. Дубініна]. - 2013. - 195, [1] с. : фот., іл. 

Книга розповідає про пригоди школярика на йменння Лісовичок на 

безлюдній планеті-пустелі. 

 

Изумрудная Э. А. Сказки Майи / Эсмира Изумрудная. - Житомир : 

Волынь, 2015. - 109, [3] с.  

Чарівний світ добрих і відважних героїв наповнює казки Е. Ізумрудної. 

 

Коваль Л. П. Мій рідний край - моя земля: вірші для дітей мол. шк. 

віку / Людмила Коваль ; [худож. В. О. Коваль]. - Житомир : Полісся, 2015. - 

15, [1] с. : кольор. іл. 

Поетеса оспівує неповторну красу української природи, пробуджує в 

дітях любов до рідного краю. 

 

Коваль Л. Українські берегині: вірші для дітей дошкільного та мол. 

шк. віку / Людмила Коваль ; [упоряд. Н. Буханевич ; іл. В. О. Коваль]. - 

Житомир : Котвицький В. Б., 2015. - 23, [1] с. : кольор. іл. 

В книзі зібрано вірші, які допоможуть вчителям та вихователям 

підготувати змістовне дозвілля для дітей, а батькам – провести приємні 

хвилини спілкування з дітьми у зимові вечори. 

 

Король Г. А. Дідусеві казки та інші історії: казки для дітей мол. та 

серед. шк. віку / Галина Король ; [худож. Ю. Руденко]. - Житомир : Поліccя, 

2015. - 139, [1] с. : кольор. іл. 

У простій доступній художній формі розповідається про життя тварин, 

птахів, багатий світ навколишньої природи. 

 

Котик Е. В. Штормило море: поэзия / Елена Котик ; [худож. В. 

Вознюк]. - Житомир : Поліccя, 2015. - 75, [1] с. : фот., ил. 

Вірші про єдність людини з природою, гармонію Душі і Всесвіту, 



прагнення людини до вічних цінностей. 

 

Кухарчук О. Ф. Козацька Русь. Гетьман Іван Виговський: [іст. 

роман] / Олександр Кухарчук. - Житомир : Рута, 2015. - 466, [6] с. : фот. 

Розповідь про Івана Виговського – видатного полководця, гетьмана 

Козацької Русі-Гетьманщини. Особлива увага приділена його діяльності як 

далекоглядного державотворця, стратега і дипломата. 

 

Марищенко Я. С. Пекельними дорогами: оповідання, новели, етюди / 

Ярослав Марищенко. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 191, [1] с. : фот. 

Художні нариси та оповідання про боротьбу українських вояків в зоні 

АТО. 

 

Натхнення: поетичний альманах медичних працівників Житомирщини. 

- 6-те вид. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 106, [2] с. : портр.  

До шостого видання поетичного альманаху "Натхнення" увійшли поезії 

медичних працівників Житомирщини. Поети оспівують красу рідного краю, 

прославляють високі людські почуття. вірність обраній професії. 

 

Носаль П. В. Дорога життя / Петро Носаль. - Житомир : Рута, 2015. - 

154, [2] с. : фот. 

Автор філософськи роздумує над багатьма аспектами життя і особливо 

над такими цінностями, як любов, дружба, вірність, милість, милосердя, 

спасіння, терпимість... В своїх віршах він висловлює свою любов до України, 

рідного Полісся, своєї сім'ї і християнства. 

 

Озарянін О. Листи кращому другу: вірші, переклади / Олег Озарянін. - 

Житомир : Євенок О. О., 2014. - 133, [3] с. : фот. 

Вибране з кращих творів автора. Про проблеми сьогодення, вболівання 

за долю країни, переклади творів кращих поетів сучасності. 

 

Павловський Р. В. Рубаї. Чотиривірші. Афоризми / Ромвальд 

Павловський. - 2-ге вид., випр. и допов. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 

228, [4] с. : фот.  

Філософські поетичні мініатюри, сповнені життєвої мудрості, про сенс 

життя, людські почуття, любов до ближніх. 

 

Пантус А. А. Україна - воля і життя...: вибране, доповнене / Анатолій 

Пантус. - Житомир : Полісся, 2015. - 188 с. : фот. 

Автор прагне показати, яка важка і терниста дорога українського народу 

до волі і незалежності протягом віків. Це уклін всім українцям, що полягли за 

Вітчизну. З особливою любов'ю і теплотою автор згадує земляків, що 

полягли під час революції Гідності і в жорстоких боях неоголошеної війни.  

 

Пасічник М. П. У вільх цих кров моєї групи: лірика / Михайло 



Пасічник. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 293, [3] с. : фот. 

Вірші про любов до рідного краю, роздуми над сенсом життя. 

 

Покотило П. А. Байки / Павло Покотило. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 

83, [1] с. : фот., іл.  

Байки, де в образах звірів висміюються негативні риси людей. 

 

Покотило П. А. Гуморески: східний календар / Павло Покотило ; 

[худож. А. В. Гринчук]. - Луцьк : [б. в.], [2015?]. - 84, [2] с. : іл. 

Покотило П. А. Квітолист: поезії / Павло Покотило ; [худож. оформ. А. 

В. Гринчука]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 155, [1] с. : фот., іл.  

До збірки увійшли поезії соціально-філософського спрямування, 

інтимної та пейзажної лірики. Це роздуми про пережите в ліричних 

замальовках, сонетах, віршах. 

 

Покотило П. А. Римують серце і душа: (поезії) / Павло Покотило ; 

[худож. А. Горбачук]. - Луцьк : Оксоль, [2015?]. - 115, [1] с. : фот., іл. 

Ліричні вірші про кохання, любов до матері, роздуми про життя. 

 

Покотило П. А. Цвіт нехворощі: поезії / Павло Покотило. - Луцьк : [б. 

в., 2015?]. - 195, [1] с. 

Вірші про кохання. 

 

Покотило П. А. Фарби тривог: віночки сонетів / Павло Покотило ; 

[худож.: В. Корнійчук, А. Гринчук ; худож.-оформ. Л. Захарчук]. - Луцьк : [б. 

в.], 2007. - 83, [1] с. : фот., іл. 

До збірки увійшло п'ять віночків сонетів філософського напрямку. Крізь 

осінній листок прожитих літ автор розглядає своє пережите, наболіле, 

пам'ятне. 

 

Пономаренко М. А. Під блакитною парасолькою: збірник казок, 

оповідок і казкова повість / Марія Пономаренко. - Житомир : Рута, 2015. - 

188, [4] с. : іл. 

Казки відомої житомирської дитячої письменниці Марії Пономаренко 

сприяють вихованню у дітей доброти, чуйності, доброзичливості, вмінню 

жити в гармонії з навколишнім світом. 

 

Сидоржевський М. О. Час фарисеїв і героїв / Михайло 

Сидоржевський ; [худож. оформ. Т. М. Сидоржевського]. - К. : Укр. 

пріоритет, 2015. - 335, [1] с. : фот., іл. 

Публіцистичні статті, присвячені проблемам становлення національної 

свідомості, оцінка політичних подій сьогодення, політичних партій та рухів. 

Ряд статей присвячено діяльності Національної спілки письменників і 

короткотривалого перебування автора (травень 2008 - червень 2009) на 



посаді головного редактора "Літературної України". Частина статей-рецензії 

на книжки.  

 

Соболевська С. О. Весела прогулянка: [вірші для дітей мол. та серед. 

шк. віку] / Світлана Соболевська. - Житомир : Полісся, 2015. - 27, [1] с. : іл., 

фот. 

Збірка віршів відкриває перед дитиною цікавий і багатий зміст 

навколишнього життя, виховує почуття прекрасного. 

 

Сташук В. Ф. Петля для коханої з оптимістичним зашморгом: 

оповідання / Василь Сташук. - Житомир : Рута, 2015. - 109, [3] с. : фот. 

Жива народна мова, любов до рідного краю, відчуття селянської 

психології, проблеми людської гідності і честі – характерні особливості 

прози В. Сташука. 

 

Сташук В. Ф. У стигмах болю: поезії / Василь Сташук. - Житомир : 

Євенок О. О., 2015. - 158, [2] с. : фот. У стигмах болю: поезії/ Василь Сташук. 

- Житомир : Євенок О. О., 2015. - 158, [2] с. : фот. 

Автор осмислює болючі проблеми сучасності, моральної деградації і 

любові, що спалює і очищує душу. 

 

 

Сташук В. Ф. Глупаковичі як дзеркало : памфлет ; Байронізуючий 

Лорд : приручений приречений / Василь Сташук ; [мал. І. Башинського]; 

[мал. І. Башинського]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 29, [3] с. : фот., іл.  

Нова книжка В. Сташука – сатиричний погляд на моральну і фізичну 

деградацію сучасного села; людини, яка забула про найголовніше – 

порядність. 

 

Сташук В. Ф. Те, що минуло, не минає: есе, доповнене/ Василь 

Сташук. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 69, [19] с. : фот. 

Про те, як і чому український народ став нацією, розповідається в 

книжці публіцистики В. Сташука. 

 

Торбенко І. На серця полотні я вишию кохання: поезія / Іванка 

Торбенко. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 157, [1] с. 

Перша поетична збірка шістнадцятирічної поетки з Брусилова – це вірші 

про кохання, що осяває і окрилює душу. 

 

Фединчик Л. Г. Мы в профессии играем: стихи для детей / Людмила 

Фединчик ; [худож. О. Федорчук]. - Житомир : Полісся, 2015. - 22, [2] с. : 

кольор. іл.  

Книга в доступній для дітей формі розповідає про давні і зовсім нові 

професії. 

 



Цимбалюк Г. М. Жорства. Побіжні замітки на полях життя / 

Григорій Цимбалюк. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 366, [2] с. : фот. 

Щоденникові записи, роздуми про літературу, літературне середовище і 

політичну ситуацію в країні. 

 

Шевчук В. О. Місто Днів: поезії / Валерій Шевчук. - К. : Либідь, 2014. - 

526, [2] с. 

У книзі Валерія Шевчука, відомого прозаїка, літературознавця та 

історика, вперше зібрано поетичні твори й переклади сучасних поетів. 

 

Шевчук В. О. Фрагменти із сувою мойр: [в 3 т.] : роман. - К. : Либідь, 

2014.  

[Т. 1] : Кросворд. – 263, [1] с. : фот. 

Пропоноване видання становить першу частину клаптикового роману 

"Фрагменти із сувою мойр". Герой твору, молодий учитель, розв'язує загадку: 

хто вона, та чарівна коханка, яка знає про нього майже все, а він про неї – 

практично нічого. Поетика його детективна, хоч насправді це “любовний 

роман”, але вельми заплутаний через поєднання любовного, детективного і 

мислительного складників – оце і є кросворд. 

 

Шевчук В. О. Фрагменти із сувою мойр: [в 3 т.] : роман. - К. : Либідь, 

2014. 

[Т. 2]: Театр прози. – 213, с. : фот., іл. 

Пропоноване видання становить другу частину клаптикового роману 

"Фрагменти із сувою мойр". Світ – це система сфер. Представники 

соціального дна і люди зовні пристойні, зазнаючи химерних взаємопоєднань і 

відторгнень, усвідомлюють сакраментальну істину: "Одне лише в нашій волі 

– любити и ненавидіти, а вибір має зробити кожен сам". Оповідь подається 

іронічно, а заразом і трагічно, отже, перед нами – улюблена знавцем 

українського Бароко форма трагікомедії. 

 

Шевчук В. О. Фрагменти із сувою мойр: [в 3 т.] : роман. - К. : Либідь, 

2014.  

 [Т. 3]: Милий кохання тягар. - 214, [2] с. : фот., іл.  

Пропоноване видання становить третю частину клаптикового роману 

"Фрагменти із сувою мойр". Містерію кохання уособлює життєва драма 

князя-воїна і професора-історика, канцеляриста Переяславського полку й 

охочого до танців із дівчатами студента, а ще Комп'ютерної діви, яка раптом 

обертається на Козу с фотоапаратом... Події подаються в трагікомічному 

ключі. Дія роману розгортається в ХVІІ, ХVІІІ, ХХ століттях, а останні 

епізоди виводять до століття ХХІ-го. 

 

Юшкевич Г. А. Гречаний гріх: інтимна поезія/ Мирослав (Григорій 

Юшкевич). - Житомир : Рута, 2015. - 47, [1] с. : фот. 

Григорій Андрійович Юшкевич (1946) – письменник, народився в селі 



Калинівці Лугинського району Житомирської області. Для поезій збірки 

характерна щира ліричність, тонке відчуття слова, легка іронія, задушевність, 

гармонія природи і людини. Представлена біографічна довідка про автора 

(обклад, С. 4). 
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