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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ 

 

Кавун Г. Альбом подарували музею / Галина Кавун // Голос України. - 

2017. - N 63 (6 квіт.). - С. 5 : фот. – (Новини). 

На фасаді Житомирського ліцею № 25 відкрили меморіальну дошку, 

присвячену його випускникові Артему Стриженку, який пішов захищати 

Україну і загинув у липні 2014 року під Лисичанськом на Луганщині. 

Фотожурналіст Олександр Клименко передав у ліцей свою книгу "Фронтовий 

альбом», з якого довідалися про бій, у якому загинув Артем. 

 

Лук'яненко О. Про героїв нагадуватиме парк / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2017. - N 72 (20 квіт.). - С. 4 : фот. – (Новини). 

У Новоград-Волинському районі на Житомирщині розпочалося здійснення 

масштабного проекту – створення парку "Пам'ять нескорених" загиблим героям 

АТО та "Небесної сотні". 

 

Орел М. Олег Кузьміних: "Якщо Україна буде сильною, Донбас 

говоритиме "Слава Україні" : підполковник з позивним "Кіборг" про війну і 

мир / Майя Орел // Українське слово. - 2017. - N 23 (1-6 черв.). - С. 1,2,5. 

Офіцер-десантник з Житомира, захисник Донецького аеропорту Олег 

Кузьміних пробув у неволі терористів 4 місяці. Звільнений з полону через 

обмін. Продовжує службу в Житомирі в іншій силовій структурі. 

 

Сінєльнікова Ю. "Тато казав: як не вивчу молитву, не дасть мені їсти" / 

Юлія Сінєльнікова // Голос України. -, 2017. - N 83 (11 трав.). - (Долі). -  С. 9 : 

фот. – (Долі). 

Життєвий шлях 99-річної жительки міста Бердичева Житомирської області 

Катерини Ходакової. 

 

У Житомирі мама загиблого героя АТО народила трійню // Українське 

слово. - 2017. - N 16 (18-24 квіт.). - С. 1 : фот. – (Українському роду нема 



переводу). 

Мати єдиного сина, загиблого в 2014 році десантника 95-ї бригади Дмитра 

Ільницького, народила трійко дівчаток. 

 

 

ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
 

Про внесення змін до перспективного плану формування територій 

громад Житомирської області : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

1 лютого 2017 р. № 58-р // Уряд. кур'єр. - 2017. - N 22 (4 лют.). - С. 9, 10. – 

(Документи). 

Розпорядженням вносяться зміни до перспективного плану формування 

територій громад Житомирської області. 

 

 

ВИДАТНІ ДІЯЧІ І ОБЛАСТЬ. ЗНАТНІ УРОДЖЕНЦІ ОБЛАСТІ 

 

Волковський В. Ідея реформації в українській соціально-політичній думці 

ХІХ ст. в теоретичній спадщині Михайла Драгоманова / Володимир 

Волковський // Наука і суспільство. - 2017. - 5/6. - С. 62-75.- Л-ра в кінці ст. 

Михайло Петрович Драгоманов (1841-1895) – історик, філософ, 

фольклорист, громадсько-політичний діяч; дядько письменниці Лесі Українки. 

 

Кузьменко Н. "Для одного народу – одна літературна мова й вимова, один 

правопис" : до 135-річчя від дня народження Івана Огієнка / Н. Кузьменко // 

Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та 

колегіумах. - 2017. - N 1. - С. 4-7. - Л-ра в кінці ст. 

Стаття присвячена аналізу поглядів видатного державного і релігійного 

діяча, ученого-енциклопедиста Івана Огієнка (митрополита Іларіона), 

уродженця міста Брусилова Житомирської області про історію українського 

правопису впродовж одинадцяти століть – від доісторичного "руського" письма 

ІХ ст. до "нового академічного правопису 1945 року" та правопису на еміграції 

середини ХХ ст. 

 

Кушнір В. Штрихи до портрета мислителя : до 135-річчя від дня 

народження В'ячеслава Липинського / Віталій Кушнір // Слово просвіти. - 2017. 

- N 19 (11-17 трав.). - С. 10-11 : фот. – (Національна гідність). 

В'ячеслав Казимирович Липинський (1882 - 1931), вчений, політичний 

діяч, народився в с. Затурці Локачинського району Волинської області, 

навчався в Житомирській гімназії. 

 

Литвин В. Застереження історії для сьогодення / Володимир Литвин // 

Голос України. - 2017. - N 82 (6 трав.). - С. 4, 5. – (Суспільство). 

Володимир Михайлович Литвин (1956), політичний і державний діяч, 

вчений народився в селі Слобода-Романівська Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 



 

Литвин В. Травневі уроки / Володимир Литвин // Голос України. - 2017. - 

N 95 (27 трав.). - С. 4, 5 : фот. 

Володимир Михайлович Литвин (1956) - Герой України, політичний і 

державний діяч, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки 

України, народився в селі Слобода-Романівська Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

 

Мор серед переможців : 115 років з дня народження Андрія Вітрука // 

Уряд. кур'єр. - 2017. - N 120 (1 лип.). - С. 8 : фот. 

Виповнилось 115-років з дня народження Андрія Ничипоровича Вітрука 

(1902-1946) - Героя Радянського Союзу і народного героя Югославії, генерал-

полковника авіації, уродженця села Андрушки Попільнянського району 

Житомирської області. 

 

Остання вершина Володимира Костенка // Журналіст України. – 2017. - 

N 6. - С. 46-47 : фот. 

Журналіста Володимира Івановича Костенка (1951-2013) багато років 

пов’язувала щира дружба з композитором А. М. Пашкевичем. Володимир 

Костенко є автором документальної книги "Анатолій Пашкевич". Анатолій 

Максимович Пашкевич (1938-2005) – композитор і хоровий диригент, народний 

артист України народився в смт Довбиш Баранівського району Житомирської 

області. 

 

Петренко Б. Білка до столиці приїхала / Богдан Петренко // Літературна 

Україна. - 2017. - N 11 (16 берез.). - С. 13 : фот. – (З місця події). 

Володимир Павлович Матвієнко (1938) – Герой України, вчений, 

економіст, банкір, громадський діяч, меценат, поет-пісняр народився в с. Білка 

Коростенського району Житомирської області. У музеї-майстерні "Сила 

патріотизму" Володимира Матвієнка в Києві відбулася його зустріч із 

школярами села Білка Коростенського району Житомирської області. 

 

Петрунін О. Олександр Цинкаловський, син Володимира-Волинського / 

Олексій Петрунін // Слово просвіти. - 2017. - N 10 (9-15 берез.). - С. 11 : фот. – 

(Малі міста України). 

Олександр Миколайович Цинкаловський (1898-1983) – історик, археолог, 

краєзнавець, дослідник історії Волині. Автор краєзнавчого словника "Стара 

Волинь і Волинське Полісся", де описані 1442 населених пункти Волині, в т. ч. і 

Житомирщини. 

 

Син провідника ОУН розповів про життя діаспори у Франції // 

Українське слово. - 2017. - N 22 (25-30 трав.). - С. 11 : фот. – (Світове 

українство). 

Активіст української діаспори у Франції, син провідника ОУН(М), 

уродженця Житомирщини Олега Штуля-Ждановича – Данило Штуль про життя 

діаспори, про щомісячне видання французького "Українського слова" в Парижі. 



 

Стасенко Б. Володимир Матвієнко – це зброя / Богдан Стасенко // 

Літературна Україна. - 2017. - N 7 (16 лют.). - (З місця події). - С. 5 : фот. – (З 

місця події). 

Володимир Павлович Матвієнко (1938) – Герой України, вчений, 

економіст, банкір, громадський діяч, меценат, поет-пісняр народився в с. Білка 

Коростенського району Житомирської області. У музеї-студії Володимира 

Матвієнка в Києві відбулася його зустріч з молодими солдатами 101-ої бригади, 

які ще не були на Східному фронті. 

 

Тимошик М. "Запізніле вороття" забороненого Огієнка / Микола 

Тимошик // Слово просвіти. - 2017. - N 15 (13-19 квіт.). - С. 6-7. – (Духовний 

простір). 

Побачив світ ювілейний, 20-й том творів видатного діяча українського 

відродження з назвою "Світильники землі української". Як і попередні томи він 

вийшов у бібліотечній серії "Запізніле вороття". В статті йдеться про 

народження цієї серії та як вона втілюється нині. 

 

Хрієнко М. Остання вершина Володимира Костенка / Микола Хрієнко // 

Українське слово. - 2017. - N 17 (26 квіт.-1 трав.). - С. 8. – (Літературні 

новинки). 

Про документальну книгу "Анатолій Пашкевич", яку написав журналіст-

чорнобилець Володимир Іванович Костенко (1951-2013). Журналіста і відомого 

українського композитора, хорового диригента, народного артиста України 

Анатолія Максимовича Пашкевича (1951-2013) багато років зв’язувала дружба. 

 

Цимбалюк Г. Дорогою безглуздя – до власної душі / Григорій Цимбалюк 

// Світло спілкування . - 2016. - N 21. - С. 15-19. 

Розповідь про Сергія Олексійовича Бабича (1939-2016) – колишнього 

політв'язня, націоналіста, професійного революціонера. Народився в селі 

Рогачів Баранівського району Житомирської області. 

 

Чайковська В. "Лісова пісня" Лесі Українки у квіткописі Олексія 

Макаренка / В. Чайковська, А. Шевчук // Світло спілкування. - 2016. - N 21. - С. 

12-14. 

Живописне прочитання заслуженим майстром народної творчості України 

Олексієм Дмитровичем Макаренком (1936-2005) драми-феєрії Лесі Українки 

"Лісова пісня". Народився майстер в смт Брусилові Житомирської області. 

 

Черемшинська Р. Митрополит Іларіон : 135-річчя від дня народження 

Івана Огієнка (1882-1972), українського церковного, громадського діяча, 

митрополита, мовознавця, історика церкви, педагога / Романа Черемшинська // 

Слово просвіти. - 2017. - N 3 (9-25 січ.). - С. 3. 

Життєвий шлях І. І. Огієнка (1882-1972), уродженця смт Брусилова 

Житомирської області. 

 



Штуль Д. Олегу Штулю - 100 років : у Парижі відбулося зібрання з нагоди 

100-річчя від дня народження О. Штуля / Данило Штуль // Українське слово. - 

2017. - N 14 (5 - 10 квіт.). - (Честь і чин). 

Олег Штуль (1917 - 1977) – громадсько-політичний діяч, публіцист, 

провідник ОУН, редактор газети "Українське слово". Народився в селі Лопатичі 

Олевського району Житомирської області. 

 

Шуткевич О."Українці завинили перед Липинським. Але ще більше – 

перед самими собою" / Олеся Шуткевич // День. - 2017. - N 88/89 (26-27 трав. - 

С. 88-89 : фот. – (Суспільство). 

Думки про політичну націю та монархізм, озвучені під час презентації 

роману "Забуття" Тетяни Малярчук у Вінниці. Основою роману стало життя 

політика і мислителя В'ячеслава Казимировича Липинського (1882-1931), який 

народився в селі Затурці Локачинського району Волинської області. Навчався в 

Житомирській, Луцькій та 1-й Київській гімназіях. 

 

 

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. МЕЦЕНАТСТВО 
 

Лук'яненко О. Пожежні машини прибули з Норвегії / Оксана Лук'яненко 

// Голос України. - 2017. - N 46 (14 берез.). - С. 7. – (Новини). 

У Коростені на Житомирщині відбулася церемонія передачі рятувальникам 

північних районів Житомирської області п'яти пожежних автомобілів від двох 

норвезьких благодійних фондів. 

 

 

 

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ. АРХЕОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ 

 

Бех М. Традиційний одяг околичної шляхти Північно-Східної 

Житомирщини кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами села Бехи 

Коростенського району Житомирської області) / М. Бех // Народна творчість та 

етнографія. - 2016. - N 6. - С. 68-76 : фот. кольор. - Літ. в кінці ст. 

Представлено традиційні комплекси чоловічого й жіночого вбрання с. 

Бехи Коростенського району Житомирської області. Описано основні способи 

виготовлення та оздоблення одягу та взуття. 

 

Кухарчук О. Державотворчий геній гетьмана Івана Виговського / 

Олександр Кухарчук // Світло спілкування. - 2016. - N 21. - С. 37-39. 

Іван Остапович Виговський (? - 1664) - гетьман України, народився в селі 

Вигів Коростенського району Житомирської області. 

 

Д'яченко А. В. Мельниківські збройні формування та їх прихильники в 

роки радянсько-німецької війни (1941-1945 рр.) / А. В. Д'яченко // Гілея 2017. - 

N 1. - С. 51-55. - Бібліогр. в кінці ст. 

Розглянуто участь мельниківців у збройному опорі за українську справу в 



роки радянсько-німецької війни (1941-1945 рр). Діяльність УПА "Поліська січ" 

Тараса Бульби Боровця на Поліссі та Волині, співпраця з мельниківцями. 

 

Залізняк Л. Л. Овруцький варіант епігравету Східної Європи / Л. Л. 

Залізняк // Археологія. 2017. - N 1. - С. 3-16 : рис. 

Стаття присвячена групі своєрідних верхньопалеолітичних пам'яток 

Овруцького кряжу, що на півночі Житомирської області. Підсумовуються 

результати дослідження палеоліту Овруччини протягом ХХ – початку ХХІ 

століття. 

 

Кухарчук О. Державотворчий геній гетьмана Івана Виговського / 

Олександр Кухарчук // Світло спілкування. - 2016. - N 21. - С. 37-39. 

Іван Остапович Виговський (? - 1664) - гетьман України, народився в селі 

Вигів Коростенського району Житомирської області. 

 

 

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
 

Для людини і природи // Освіта України. - 2017. - N 1 (16 січ.). - С. 3 – 

(Новини з областей). 

Проект еколого-рекреаційного комплексу "Відродження" презентували у 

Житомирському національному агроекологічному університеті. Комплекс 

планують створити на базі ботанічного саду. 

 

Лук'яненко О. Хомора: назва річки чи каналізації / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. – 2017. - № 97 (31трав.). – С.6. 

В Баранівському районі на Житомирщині склалася надзвичайна ситуація у 

зв'язку із забрудненням річки Хомора стоками Понінківської картонно-

паперової фабрикия, розташованої на території Хмельницької області. 

 

 

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Лук'яненко О. Альтернативне тепло перемагає / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. - 2017. - N 20 (2 лют.). - С. 19. – (Новини). 

Житомирщина входить до п'ятірки лідерів із впровадження 

енергоефективності і за показниками переведення котелень на альтернативне 

паливо, а також за залученням населення до енергоощадних заходів. 

 

Лук'яненко О. Владу зацікавили креативні ідеї містян / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2017. - N 107 (14 черв.). - С. 6 : фот. – (Новини). 

У Житомирі тривав урбаністичний фестиваль "Майстерня міста", головна 

мета якого – збирати креативні ідеї житомирян для напрацювання владних 

рішень. 

 

Созанський Л. Й. Статистична оцінка динаміки основного капіталу 



промисловості України: міжрегіональні порівняння / Л. Й. Созанський // 

Статистика України. - 2017. - N 1. - С. 47-55 : табл.- Бібліогр. в кінці ст. – 

(Регіональна статистика). 

Здійснено статистичне оцінювання динаміки основного капіталу 

промисловості регіонів України, в т. ч. по Житомирській області. 

 

Ткачук Д. Г. Транспорт Житомира: проблеми та шляхи вирішення 

еволюційними методами / Д. Г. Ткачук, В. Г. Пучич // Вісник Житомирського 

державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - 2016. - Вип. 2 

(77). - С. 3-5. 

Результати досліджень проблеми екологічності транспортних перехресть 

за викидами транспортних засобів у місті Житомирі 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ 

 

Відкрито першу амбулаторію // Ваше здоров'я. - 2017. - N 3/4 (27 січ.). - 

С. 17. 

В Житомирі почала працювати перша амбулаторія сімейного лікаря, де 

обслуговуватимуть у середньому 8 тис. дорослих і 2 тис. дітей. 

 

Лук'яненко О. Дбають про здоров'я ліквідаторів / Оксана Лук'янеко // 

Голос України. - 2017. - N 78 (28 квіт.). - С. 3. – (Новини). 

Лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Житомирській обласній клінічній 

лікарні ім. О. Гербачевського. 

 

Уряд затвердив госпітальні округи 12 областей // Ваше здоров'я. - 2017. - 

N 13/14 (7 квіт.). - (Реформи). - С. 3. 

Кабінет Міністрів України затвердив склад госпітальних округів 12 

областей України, в т. ч. по Житомирській області. 

 

 

РЕЛІГІЯ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКВИ 

 

Подільський Е. Духовне видання зацікавило масового читача : газету 

"Євангельська нива" сусіди передають одне одному / Едуард Подільський // 

Журналіст України. - 2017. - N 1. - С. 44. – (Визнання). 

Розповідь про газету Житомирського обласного управління Союзу вільних 

церков християн євангельської віри України "Євангельська нива". 

 

 

НАУКА І ОСВІТА 
 

Вознюк О. Олександра Дубасенюк – видатний учений-педагог, засновник 

науково-педагогічної школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

вчителів" / Олександр Вознюк, Галина Козлакова // Вища освіта України. - 



2017. - N 1. - С. 25-29.- Літ. в кінці ст. 

Представлено науково-педагогічні здобутки, навчально-методичні видання 

і науково-педагогічну школу професора Житомирського державного 

університету ім. І. Франка Олександри Антонівни Дубасенюк, у зв'язку з 

обранням її Почесним академіком НАПН України. 

 

Кулик Н. Проростити талант / Наталія Кулик // Освіта України. - 2017. - N 

12 (27 берез.). - (Класні люди). - С. 14, 15 : фот. 

Про співпрацю вихованців гуртка інформатики Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 із Житомирською обласною 

організацією "Діти сонця", що опікується дітьми із синдромом Дауна; 

досягнення гуртківців під керівництвом вчителя інформатики Миколи 

Дмитровича Тарасюка. 

 

Кучерук О. Образ рідного раю в поетичній моделі світу Антона 

Лісовського / Оксана Кучерук // Українська мова й література в середніх 

школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -, 2017. - N 6. - С. 57-62.- Л-ра в кінці 

ст. 

Специфіка художнього світу поета А. М. Лісовського за текстами збірки 

поезій "Осінні мелодії". Антон Михайлович Лісовський (1934) – поет, вчений-

літературознавець, кандидат педагогічних наук, уродженець села Клітня 

Малинського району Житомирської області. 

 

Лук'яненко О. Дізналися, як писати ієрогліфи / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. -2017. - N 98 (1 черв.). - С. 5. – (Новини). 

День японської культури відбувся в Житомирському державному 

університеті ім. І. Франка, де студентам розповіли про написання японських 

ієрогліфів, правила чайної церемонії, як приготувати справжні суші. 

 

Матат Д. Ліцей, що виховує небайдужість / Дарина Матат // Освіта 

України. - N 20 (22 трав.). - С. 12 : фот. кольор. – (Авторська школа). 

З досвіду роботи Житомирського обласного ліцею-інтернату для 

обдарованих дітей. 

 

Навчаємо італійців // Освіта України. - 2017. - N 11 (20 берез.). - (Новини 

з областей). - С. 3 : фот. – (Новини з областей). 

У Житомирському державному університеті ім. Івана Іранка розпочали 

навчання за програмою обміну п'ятеро італійських студентів, а до цього 

університет співпрацював з науковцями Болонського та Пармського 

університетів. 

 

Одинецька Г. В. А крила має / Г. В. Одинецька // Освіта. - 2017. - N 21/22 

(24 трав.-1 черв.). - С.11 : фот. – (Адреса досвіду – Житомирщина). 

З досвіду роботи директора ЗОШ № 12 м. Бердичева Житомирської області 

Наталії Георгіївни Пудрій. 

 



Про опорні школи й інклюзію // Освіта України. - 2017. - N 23 (12 черв.). - 

С. 3. – (Новини з областей). 

Інклюзивна освіта в Житомирській області, якою на 1 червня 2017 року 

охоплено 289 дітей, що стало можливим завдяки участі області у пілотному 

проекті Благодійного Фонду Петра Порошенка з розвитку інклюзивного 

освітнього середовища. 

 

Унікальна обсерваторія // Освіта України. - 2017. - N 6 (20 лют.). - 

(Новини з областей). - С. 3. 

Першу в Україні навчальну обсерваторію для школярів відкрили у 

Житомирі – на даху школи № 8. 

 

Фізика в Labeos // Освіта України. - 2017. - N 14 (10 квіт.). - С. 3. – 

(Новини з областей). 

В Житомирському державному технологічному університеті відкрили 

новітню лабораторію з фізики для молодих науковців, яка є унікальною не 

лише для Житомира, а й для всієї країни. Обладнання для лабораторії придбано 

коштом мецената Олександра Рабіновича. 

 

 

КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ 
 

Астапюк І. М. Над світом квітне вишиванка / І. М. Астапюк // Освіта. - 

2017. - N 21/22 (24 трав.-1 черв.) - С. 10. – (Адреса досвіду – Житомирщина). 

У приміщенні музею історії міста Бердичева Житомирської області 

відбулось відкриття виставки вишиванок бердичівських майстринь. 

 
Бовсунівська Н. М. Діяльність польської спільноти Волині у сфері 

музичної освіти України / Н. М. Бовсунівська // Вісник Житомирського 

державного університету ім. Івана Франка. Педагогічні науки. - 2016. - N 4. - С. 

30-34.- Бібліогр. в кінці ст. 

Стан мистецтва в маєтках польської знаті на Волині, а також діяльність 

польських фольклористів на цій території. Значення польського етносу у 

збагаченні українського мистецтва. 

 

Бахін С. Андрушівські "ДивоГрайлики" / С. Бахін // Культура і життя. - 

2017. - N 25 (23 черв.). - С. 13 : фот. кольор. - (Краєзнавство). 

Вдруге в місті Андрушівці на Житомирщині відбувся дитячий фестиваль 

"ДивоГрайлики", на якому зібрались крім Житомирської ще 6 областей 

України. Інформація про історичні пам'ятники Андрушівщини, Народну 

обсерваторію. 

 

Лауреати премії імені Лесі Укранки за 2016 рік // Українська літературна 

газета. - 2017. - N 3 (10 лют.). - С. 5. – (Письменник і час). 

У Держкомтелерадіо визначили лауреатів премії імені Лесі Українки 

(1871-1913), яка народилась в Новограді-Волинському на Житомирщині, за 



літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2016 рік. Лауреатами 

премії стали: письменниця Ганна Чубач (книга "Малюємо, читаємо, пишемо"), 

художник-графік Арсен Джанік'ян за художнє оформлення 5 казкових повістей 

про Мері Поппінс англійської письменниці Памели Треверс та творчий 

колектив художнього фільму "Трубач". 

 

Лук'яненко О. "ЖУК" назвав переможців / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2017. - N 80 (4 трав.). - С. 7. – (Новини). 

В Житомирі нагородили переможців фестивалю "ЖУК" (Житомирський 

учнівський кінофестиваль). Головну нагороду "Кращий фільм" отримала 

команда Житомирської ЗОШ № 19. 

 

Лук'яненко О. Казки ожили на льоду / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2017. - N 35 (23 лют.). - С. 17. 

Казку "Дюймовочка" побачили житомиряни на льодовій арені "Глобал 

ICE" у виконанні вихованців обласного осередку Української федерації 

фігурного катання на ковзанах. 

 

Лук'яненко О. Шопен звучав під музику дощу / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. - 2017. - N 112 (21 черв.). - С. 9 : фот. – (Новини). 

У замку-музеї "Радомисль" уже вчетверте відбувся музичний фестиваль 

"Шопен просто неба" під патронатом Республіки Польща, а головним його 

натхненником і організатором є лікар, громадський діяч, співачка і водночас 

народний депутат – Ольга Богомолець. 

 

"Погляд АТО" // Освіта України. - 2017. - N 7 (27 лют.). - С. 3. – (Новини 

з областей). 

Інформація про фотовиставку "Погляд АТО" Леоніда Шрайбікуса, що 

відкрилася в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка та 

зустріч з фотографом і автором книги "Східний фронт" Ярославом 

Марищенком. 

 

Цимбалюк М. Огієнківські лауреати 2017-го / Микола Цимбалюк // Слово 

просвіти. - 2017. - N 15 (13-19 квіт.). - С. 3. 

Лауреатами Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка стали: у номінації 

"Мистецтво" художник-живописець Микола Бутковський (м. Житомир), 

народний артист України Микола Буравський (м. Київ); у номінації "Наука" - 

Георгій Філіпчук, академік НАПУ (м. Київ); у номінації "Освіта" - Галина 

Дацюк, журналістка (м. Київ); у номінації "Література" - Віталій Мацько, 

доктор філологічних наук (м. Хмельницький), Володимир Святненко, 

письменник-краєзнавець, за трилогію про Брусилівщину. 

 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МІСЦЕВІ ПИСЬМЕННИКИ 

 

Бондаренко П. Серце поета / Павло Бондаренко // Час Полісся 2017. - N 17 



(27 квіт.) - С. 10 : фот. – (Видатні особистості нашого краю). 

Життєвий шлях поета, уродженця села Суховоля Новоград-Волинського 

району Житомирської області Юрія Івановича Ковальського (1938-1997). 

 

Воїнська К. Топос безтранзитності в малій прозі Валерія Шевчука / 

Катерина Воїнська // Мандрівець. - 2016. - N 4. - С. 34-36.- Л-ра в кінці ст. 

На матеріалі необарокових текстів Валерія Шевчука розглянуто специфіку 

архетипних образів у малій прозі письменника. Валерій Олександрович Шевчук 

(1939) народився в Житомирі. 

 

Кришталь душі і слова Тетяни Майданович : штрихи до літературного 

портрета поетеси : до 60-річчя від дня народження / Валерій Герасимчук // 

Українська літературна . - 2017. - N 7 (7 квіт.). - С. 6 : фот. – (Ювілеї). 

Тетяна Василівна Майданович (1957) – письменниця, народилась в селі 

Андрієвичі Ємільчинського району Житомирської області. 

 

Головко О. Наш поет має бути з нами : уряд надасть необхідні кошти для 

перевезення останків Олександра Олеся до Києва / О. Головко - С. 3. – 

(Український пантеон). 

Розглядається ситуація щодо місця остаточного поховання письменника, 

батька Олега Ольжича Олександра Олеся (1878-1944), уродженця міста 

Білопілля Сумської області, який був похований в Чехії, та питання створення 

українського пантеону в столиці України. 

 

Єфремова В. Перепоховання генія / Валентина Єфремова // Культура і 

життя. - 2017. - N 5/6 (10 лют.) - С. 3 : фот. – (Наголос). 

У Києві відбулася церемонія перепоховання праху українського 

письменника Олександра Олеся (Кандиби) (1878-1944) та його дружини Віри 

Кандиби. О. Олесь – батько уродженця Житомира Олега Ольжича – 

письменника, політичного діяча. 

 

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 Новограді-

Волинському на Житомирщині. Аналіз драми "Оргія" крізь призму аналітичної 

психології. 

 

Крищенко В. Нехай буде воля Твоя : [вірші] / Вадим Крищенко // 

Літературна Україна. - 2017. - N 3 (19 січ.). - С. 10. - (Поезія). 

Вадим Дмитрович Крищенко (1935), поет-пісняр, народний артист 

України, народився в місті Житомирі. 

 

Кущ Л. "Нехай буде воля Твоя" / Л. Кущ // Літературна Україна. - 2017. - N 

16. - С. 13 : фот. 

В Києві відбувся творчий вечір "Нехай буде воля Твоя" поета-пісняра, 



народного артиста України Вадима Дмитровича Крищенка(1935). Народився в 

місті Житомирі. 

 

Лєцкін М. "Музика, танці і Бердичів" : екскурс до Т. Шевченка й далі в 

історію / М. Лєцкін // Світло спілкування 2010. – N 10. - Спец. вип. - С. 60-63 

Кандидат філологічних наук, доцент Михайло Олександрович Лєцкін про 

поему Т. Г. Шевченка "Чернець", присвячену реальній постаті української 

історії Семену Палію, його перебуванню в Бердичеві, Троянові, на річці Случі. 

 

Лук'янчук Г. У Києві перепоховали Олександра Олеся / Георгій 

Лук'янчук // Українське слово. - 2017. - N 5/6 (1-14 лют.) - С. 9. – (Вічна 

пам’ять). 

Прах письменника Олександра Олеся (Кандиби) (1878-1944) та його 

дружини Віри Кандиби перепоховали в Києві на Лук'янівському кладовищі. О. 

Олесь – батько уродженця Житомира Олега Ольжича – письменника, 

політичного діяча. 

 

Лук'янюк О. Свято пера Михайла Пасічника / О. Лук'янюк // Літературна 

Україна. - 2017. - N 15 (13 квіт.). - С. 3 : фот. 

В Житомирській обласній філармонії відбувся авторський вечір поета 

Михайла Павловича Пасічника (1953), уродженця села Половецьке 

Бердичівського району Житомирської області. 

 

Майданович Т. Благодатний вогонь : [вірші] / Тетяна Майданович // 

Літературна Україна. - 2017. - N 15 (13 квіт.). - С. 10 : фот. – (Поезія). 

Тетяна Василівна Майданович (1957) – письменниця, народилась в селі 

Андрієвичі Ємільчинського району Житомирської області. 

 

Матвієнко В. Еволюція падіння / Володимир Матвієнко // Літературна 

Україна. - 2017. - N 12 (23 берез.). - С. 5 : фот. – (Письменницькі роздуми). 

Володимир Павлович Матвієнко (1938) – Герой України, письменник, 

вчений, економіст, банкір, громадський діяч, меценат, поет-пісняр народився в 

с. Білка Коростенського району Житомирської області. 

 

На гостину до Степана / Святослав Карпенко // Слово просвіти. - 2017. - 

N 7 (16-22 лют.). - С. 9 : фот. 

Про літературно-мистецьке свято сатири і гумору імені Степана 

Руданського в місті Калинівці на Вінниччині. На святі була делегація 

"Просвіти" з Житомира, у складі якої правнучатий племінник поета, 

популяризатор його творчості, лауреат премії ім. Степана Руданського, 

військовий лікар Олексій Васильович Боржковський. 

 

Олександра Олеся чекає рідне Білопілля : звернення до Президента 

України Петра Порошенка // Літературна Україна. - 2017. - N 3 (19 січ.). - С. 1, 

2. (Офіційно). 

Громадськість міста Білопілля Сумської області звернулась з проханням 



розглянути питання про переховання Олексадра Олеся та його дружини саме в 

Білопіллі. 

 

Пам'яти О. Ольжича // Українське слово. - 2017. - N 24 (14-20 черв.). - С. 

4 : фот. – (Героям слава). 

У Києві 9 червня ц. р. відзначили день загибелі Олега Ольжича (1907-1944) 

– письменника, політичного діяча, який помер 10 червня 1944 року після 

багатоденних катувань в концтаборі "Заксенхаузен". О. Ольжич народився в 

Житомирі. 

 

Пономаренко М. Радісна подія : [інтерв'ю з письменницею Марією 

Пономаренко] / вела інтерв'ю А. Вільхова // Світло спілкування. - 2016. - N 21. - 

С. 32. 

Марія Антонівна Пономаренко (1945) – письменниця, лауреат премії імені 

Олени Пчілки 2016 року за збірку прозових творів "Під блакитною 

парасолькою". Народилась в селі Левків Житомирського району Житомирської 

області. 

 

Радишевський Р. "З журбою радість обнялась" / Ростислав Радишевський 

// Українська літературна газета. - 2017. - N 1 (13 січ.). - С. 15. – (У дзеркалі 

сучасності). 

Роздуми дослідника і видавця творчості Олександра Олеся у зв'язку з 

перепохованням останків поета в Україні. Олександр Олесь (Олександр 

Іванович Кандиба) (1878-1944) – поет, громадський діяч, батько Олега 

Ольжича, який народився в Житомирі. 

 

Самійленко Л. Такою була воля бога, який почув помисли поета-пісняра / 

Леся Самійленко // Культура і життя. - 2017. - N 18 (5 трав.). - С. 7 : фот. 

У столичному палаці "Україна" відбулося пісенне дійство "Нехай буде 

воля Твоя", присвячене творчості поета-пісняра, народного артиста України, 

уродженця міста Житомира Вадима Дмитровича Крищенка (1935). 

 

Святненко В. З Огієнком у серці : [Розмова з письменником, лауреатом 

премії І. І. Огієнка В. Святненком] / вів розмову Є. Букет // Культура і життя. - 

2017. - N 18 (5 трав.). - С. 13 : фот. 

Володимир Григорович Святненко (1969) – письменник, лауреат 

Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, народився в смт Брусилів 

Житомирської області. Названі інші цьогорічні лауреати Огієнківської премії: 

художник-живописець Микола Бутковський (м. Житомир), художній керівник 

Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" Микола 

Буравський (м. Київ), академік НАППУ Георгій Філіпчук (м. Київ), журналістка 

Галина Дацюк (м. Київ), доктор філологічних наук, журналіст Валентин 

Мацько (м. Хмельницький). 

 

Сидоржевський М. "Вірю в наш колективний здоровий глузд і 

відповідальність" : виступ голови Національної спілки письменників України 



Михайла Сидоржевського на VІІІ з'їзді НСПУ / Михайло Сидоржевський // 

Літературна Україна. - 2017. - N 15 (13 квіт.). - С. 6 : фот. 

Михайло Олексійович Сидоржевський (1958) – письменик, журналіст, 

голова НСПУ, уродженець села Старий Солотвин Бердичівського району 

Житомирської області. 

 

Сорока П. У світлому сяйві україноцентризму / Петро Сорока // Слово 

просвіти. - N 11 (16-22 берез.). - (Про-читання). - С. 11 : фот. 

Аналіз роману "Полковник Лаврін Капуста" письменника Олександра 

Федоровича Кухарчука (1942), уродженця села Малосілка Бердичівського 

району Житомирської області. 

 

Сорока П. "Я житом возвеличу звід строфи..." : кілька штрихів до 

творчого портрета / Петро Сорока // Слово просвіти. - 2017. - N 5 (2-8 лют.). - С. 

9 : фот. 

Огляд творчого доробку письменника Михайла Павловича Пасічника 

(1953). Народився в селі Половецьке Бердичівського району Житомирської 

області. 

 

Сташук В. Щось загнилось у нашім королівстві : [вірші] / Василь Сташук 

// Світло спілкування. - 2016. - N 21. - С. 58-61. 

Василь Федорович Сташук (1944) – писмьменник, народився в селі 

Савлуки Малинського району на Житомирщині. 

 

Студінський В. Сторінками щоденникових записів Юрка Гудзя: магічне 

слово для сина / В. Студінський // Світло спілкування. - 2016. - N 21. - С. 8-10. 

Про стосунки Юрка Гудзя та його сина Богдана. Юрко Гудзь (1956-2002) - 

письменник, народився в селі Миколаївці Ємільчинського району 

Житомирської області. 

 

Цимбалюк Г. Високий чин письменника-громадянина / Григорій 

Цимбалюк // Світло спілкування. - 2016. - N 21. - С. 41-42. 

Відгук на цикл історичних романів письменника Олександра Федоровича 

Кухарчука (1942) – письменника, який народився в селі Малосілка 

Бердичівського району Житомирської області. 

 

Чернов А. Національне безпам'ятство : Ольшанський цвинтар біля Праги / 

А. Чернов // Українське слово. - 2017. - N 4 (25-31 січ.). - С. 4. – (Коли 

пошануємо своїх). 

Ольшанський цвинтар у Празі – це своєрідний український некрополь, де 

знайшли спочинок багато відомих українців, серед яких і поет Олександр 

Олесь. Піднімається проблема створення в Україні власного національного 

пантеону та перепоховання О. Олеся і його дружини в Україні. 

 

Черкаська Г. Всеволод Нестайко понад усе мріяв пережити дитинство 

наново – сонячно, весело, цікаво / Ганна Черкаська // Голос України. - 2017. - N 



30 (16 лют.). - С. 11 : фот. – (Знай наших!). 

Всеволод Зіновійович Нестайко (1930-2014) – письменник, класик дитячої 

літератури, народився в Бердичеві Житомирської області. 

 

Шпак В. У таланту Купріна – українська школа / Віктор Шпак // Світло 

спілкування. - 2016. - N 21. - С. 36 : фот. - (Розвідки). 

Про російського письменика Олександра Івановича Купріна (1870-1938), 

доля якого тісно пов’язана з Україною та Житомиром зокрема. 

 

Щукіна І. "Голосні струни" Лесі Українки: музика в рядках і між ними / 

Ірина Щукіна // Слово і час. - 2016. - N 12. - С. 10-17.- Л-ра в кінці ст. 

Леся Українка (1871-1913) – письменниця, народилась в місті Новограді-

Волинському на Житомирщині. Стаття присвячена музичним особливостям 

нарису "Голосні струни". 

 

Ярмолюк М. Яблунька : [оповідання] / Микола Ярмолюк // Світло 

спілкування. -2016. - N 21. - С. 62-65. 

Микола Якович Ярмолюк (1932) – письменник, народився в с. Пустоха 

Ружинського району на Житомирщині. 

 

 

КРИТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОБЛАСТЬ 

 

Шпак В. Байдужість на крові / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2017. - N 16 

(27 січ.). - С. 3. 

Піднімається проблема щодо роботи міського господарства Житомира та 

байдужості керівників міста до негативної роботи комунальних служб в 

зимовий період. 

 

Шпак В. Олевський іспит для реформованої поліції / Віктор Шпак // Уряд. 

кур'єр. - 2017. - N 14 (25 січ.). - С. 5 : фот. 

В Олевську на Житомирщині стався збройний конфлікт, в результаті якого 

семеро поранених, двоє з яких померли при наданні медичної допомоги. Події 

підтвердили неефективність роботи реформованої поліції. 
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