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(2020 р.) 
 

 

2 січня ― в міськрайонній газеті «Лесин край» (м. Новоград-Волинський) 

опубліковано статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Новоград-

Волинський на сторінках газети ″Радянський патріот″. 1950 рік» (Ваховський В., 

Коган Л. Новоград-Волинський на сторінках газети «Радянський патріот». 1950 рік. 

Лесин край. 2020. № 1. 2 січня. С. 11). 

9 січня ― в міськрайонній газеті «Лесин край» (м. Новоград-Волинський) 

опубліковано статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Новоград-

Волинський на сторінках газети ″Радянський патріот″. 1951 рік» (Ваховський В., 

Коган Л. Новоград-Волинський на сторінках газети «Радянський патріот». 1951 рік. 

Лесин край. 2020. № 2. 9 січня. С. 11.  

15 січня ― в збірнику матеріалів науково-практичної конференції «Літопис історії 

України: новітня доба» опубліковано статтю доктора історичних наук Студінського В. А. 

«Пісківка в період німецько-радянської війни: 1941-1944 роки» (Студінський В. А. 

Пісківка в період німецько-радянської війни: 1941-1944 роки. Літопис історії України: 

новітня доба : збірник матеріалів науково-практичної конференції. 4 грудня 2019 р. 

Корсунь-Шевченківський: ФОП Майданченко І. С., 2020. С. 11-17). 

16 січня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної 

спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський 

обласний краєзнавчий музей» Тарабукін О. О. прокоментував для телевізійного каналу 

«СК-1» про хід археологічних досліджень на території Звягельського замку. 

16 січня ― в міськрайонній газеті «Лесин край» (м. Новоград-Волинський) 

опубліковано статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Новоград-

Волинський на сторінках газети ″Радянський патріот″. 1952 рік. Початок.» 

(Ваховський В., Коган Л. Новоград-Волинський на сторінках газети «Радянський 

патріот». 1952 рік. Початок. Лесин край. 2020. № 3. 16 січня. С. 11.  

20 січня - 26 жовтня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів 

культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу 

«Житомирський обласний краєзнавчий  музей» Тарабукін О. О. брав активну участь у 

роботі консультативної ради Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської 

обласної державної адміністрації з питань охорони культурної спадщини в області. 
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23 січня — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

заступника директора з виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

ім. Т. Шевченка Панчук М. В. «Першій школі — перші 150!» (Панчук М. Першій школі 

— перші 150! Бердичівський погляд. 2020. № 4. 23 січня. С. 5-6). 

23 січня ― в міськрайонній газеті «Лесин край» (м. Новоград-Волинський) 

опубліковано статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Новоград-

Волинський на сторінках газети ″Радянський патріот″. 1952 рік. Закінчення.» 

(Ваховський В., Коган Л. Новоград-Волинський на сторінках газети «Радянський 

патріот». 1952 рік. Закінчення. Лесин край. 2020. № 4. 23 січня. С. 11.  

24 січня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної 

спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський 

обласний краєзнавчий  музей» Тарабукін О. О. брав участь в археологічному нагляді 

Інституту археології НАН України в м. Житомирі на ділянці по вул. Лятошинського, 3 ― 

були зібрані артефакти XVIII-XIX ст. 

29 січня ― в обласній газеті «Форпост» (м. Малин) опубліковано статтю директора 

Малинського краєзнавчого музею Тимошенка В. І. «Скуратівські з околичної шляхти» 

(Тимошенко В. І. Скуратівські з околичної шляхти. Форпост. 2020. № 1. С. 6-7).  

30 січня — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «В музеї 

відкрилась експозиція до Дня Соборності України та подіям під Крутами» (Захарчук Н. 

В музеї відкрилась експозиція до Дня Соборності України та подіям під Крутами. 

Бердичівський погляд. 2020. № 5. 30 січня. С. 7). 

30 січня — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавця Лукуца Ю. М. «Вони робили все для відновлення української держави. 

Продовження» (Лукуц Ю. Вони робили все для відновлення української держави. 

Продовження. Бердичівський погляд. 2020. № 5. 30 січня. С. 6). 

31 січня ― в районній газеті «Народна трибуна» (смт Ємільчине) опубліковано 

статтю краєзнавця Скиби П. В. «Наш краянин ― лауреат фестивалю» (Скиба П. Наш 

краянин ― лауреат фестивалю. Народна трибуна. 2020. 31 січня, № 5 (10206). С. 1). 

31 січня — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Загребельна синагога» (Горобчук А. Загребельна синагога. 

Земля Бердичівська. 2020. № 5. 31 січня. С. 7). 

1 лютого ― у тижневику «Еспрес» опубліковано інтерв’ю викладача історії 

Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму Ваховського В. С. 
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«Артефакти давнього замку. На крутому березі річки Случ археологи провели розкопки. 

Кількість знахідок – рекордна» (2020. № 4. 23-30 січня. С. 18). 

4 лютого ― в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано статтю директора 

Музею історії міста Бердичева Скавронського П. С. «Знай наших — висока оцінка творів 

Олександра Войтка у Житомирі» (Скавронський П. С. Знай наших — висока оцінка 

творів Олександра Войтка у Житомирі. РІО-Бердичів. 2020. № 10. 4 лютого. С. 3). 

6 лютого — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Наш земляк — 

Всеволод Нестайко» (Захарчук Н. Наш земляк — Всеволод Нестайко. Бердичівський 

погляд. 2020. № 6. 6 лютого. С. 6). 

13 лютого — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавця Лукуца Ю. М. «Вони робили все для відновлення української держави. 

Закінчення» (Лукуц Ю. Вони робили все для відновлення української держави. 

Закінчення. Бердичівський погляд. 2020. № 7. 13 лютого. С. 6). 

14 лютого ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавців Бедя М. М. та Скавронського П. С. «З історії формування та бойового 

шляху 1-го танкового корпусу 2-ї польської армії Війська Польського» (Бедь М., 

Скавронський П. З історії формування та бойового шляху 1-го танкового корпусу 2-ї 

польської армії Війська Польського. Бердичівський погляд. 2020. № 7. 13 лютого. С. 6). 

20 лютого ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

директора Музею історії міста Бердичева Скавронського П. С. «Поповнення музею 

цінними експонатами» (Скавронський П. Поповнення музею цінними експонатами. 

Бердичівський погляд. 2020. № 8. 20 лютого. С. 2). 

20 лютого ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

директора Музею історії міста Бердичева Скавронського П. С. «Творчі здобутки вчителя 

географії Калінської Алли Володимирівни» (Скавронський П. Творчі здобутки вчителя 

географії Калінської Алли Володимирівни. Бердичівський погляд. 2020. № 8. 20 лютого. 

С. 6). 

21 лютого ― в районній газеті «Народна трибуна» (смт Ємільчине) опубліковано 

статтю краєзнавця Скиби П. В. «Окрилена поетична доля Тамари Васильєвої-Плисак» 

(Скиба П. Окрилена поетична доля Тамари Васильєвої-Плисак. Народна трибуна. 2020. 

21 лютого, № 8 (10209). С. 4). 

21 лютого — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Як зникають вулиці Бердичева» (Горобчук А. Як зникають 

вулиці Бердичева. Земля Бердичівська. 2020. № 8. 21 лютого. С. 4). 



27 лютого — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавця Бедя М. М. «У центрі бойового порядку (із нарису «Гвардійці генерала 

Рибалка»)» (Бедь М. У центрі бойового порядку (із нарису «Гвардійці генерала 

Рибалка»). Бердичівський погляд. 2020. № 9. 27 лютого. С. 4). 

27 лютого ― відбулась презентація книги доцента кафедри суспільних наук 

Поліського національного агроекологічного університету, кандидата історичних наук 

Махоріна Г. Л. «Житомирські кияни в історії Києва» (Новоград-Волинський : НОВОград, 

2020. 120 с.) в м. Житомирі в приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Ольжича. На презентації були присутні краєзнавці Ваховський В. С., 

Врублевський В. М. та інші. 

28 лютого ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Жорстокість та зневага: минуле та сьогодення» 

(Горобчук А. Жорстокість та зневага: минуле та сьогодення. Земля Бердичівська. 2020. 

№ 9. 28 лютого. С. 5). 

1 березня ― у всеукраїнському науково-методичному журналі «Географія та 

економіка в рідній школі» (2020, № 1-2) надруковано статтю директора Музею історії 

міста Бердичева Скавронського П. С. «Творчі здобутки вчителя А.В. Калінської» 

(Скавронський П. С. Творчі здобутки вчителя А. В. Калінської. Географія та економіка 

в рідній школі. 2020. № 1-2. С. 49-50). 

13 березня ― в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано статтю вчителя 

музики Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2 Мартинюк М. В. «Відомий 

кінорежисер з Бердичева відзначив ювілей» (Мартинюк М. Відомий кінорежисер з 

Бердичева відзначив ювілей. РІО-Бердичів. 2020. № 21. 13 березня.  С. 3). 

13 березня ― в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» опубліковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Краса не має 

меж ― виставка спілки ″Вернісаж″» (Захарчук Н. М. Краса не має меж ― виставка 

спілки «Вернісаж». Земля Бердичівська. 2020. № 11 (16283). 13 березня. C. 4). 

18 березня ― доктор історичних наук Студінський В. А. взяв участь у 

Всеукраїнській науковій конференції «П’яті Череванівські наукові читання», яка відбулась 

в м. Полтава на базі Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. ― Доповідь: «Висвітлення та акцентуалізація соціально-економічних 

питань українського суспільства в творчості Панаса Мирного» (Студінський В. А. 

Висвітлення та акцентуалізація соціально-економічних питань українського суспільства в 

творчості Панаса Мирного. П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора 



А. С. Череваня): зб. наук. статей. Вип. V. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2020. С. 32-

38). 

19 березня ― директор Музею історії міста Бердичева Скавронський П. С., доктор 

історичних наук Студінський В. А. взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Родина Рильських у європейському культурному просторі ХІХ-ХХ століть», 

яка відбулась 

В м. Житомирі на базі Житомирського національного агроекологічного університету 

відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Родина Рильських у 

європейському культурному просторі ХІХ-ХХ століть». В конференції взяли участь 

краєзнавці ЖОО НСКУ, які представлені в збірнику матеріалів конференції змістовними 

доповідями: Вітренко В. В. («Їх поєднала Леся Українка»), Махорін Г. Л. 

(«Спадкоємність любові до свого народу у контексті родоводу Максима Рильського», 

«Таємниці і загадки Смолянського кладовища у Житомирі», «Відкриваючи призабуті 

імена: уродженець Житомира Антін Ляхоцький, соратник Івана Франка і Михайла 

Драгоманова», «Михайло Васильович Хомичевський; повертаючи із забуття»), 

Скавронський П. С. («Вшанування пам’яті про Максима Рильського на Житомирщині у 

2015 році»), Студінський В. А. («Урбаністичне краєзнавство: теоретико-методологічні 

питання в системі міждисциплінарного дослідження». 

20 березня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Цікаве краєзнавство. Коротко про…» (Горобчук А. Цікаве 

краєзнавство. Коротко про… Земля Бердичівська. 2020. № 12. 20 березня. С. 5). 

26 березня ― доктор історичних наук Студінський В. А. взяв участь у ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми 

та перспективи розвитку»,  яка відбулась  в м. Малині Житомирської обл. на базі 

Малинського лісотехнічного коледжу. ― Доповідь:  «Теоретико-методологічні підходи 

до ефективного управління рекреаційними ресурсами міста Малин та навколишніх 

територій» (Студінський В. А., Студінська Г. Я. Теоретико-методологічні підходи до 

ефективного управління рекреаційними ресурсами міста Малин та навколишніх 

територій. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку. Малин : 

МЛТК, 2020. С. 113-117). 

27 березня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Карантин у місті та районі: події день за днем» 

(Горобчук А. Карантин у місті та районі: події день за днем. Земля Бердичівська. 2020. 

№ 13. 27 березня. С. 3). 



5 квітня ― в інтернет-журналі «Еврейская старина» опубліковано статтю 

краєзнавця Когана Л. Г. «Из истории светского еврейского книгопечатания в Бердичеве» 

(Коган Л. Из истории светского еврейского книгопечатания в Бердичеве. Еврейская 

старина. 2020. № 1 (104). 5 квітня. URL: http://s.berkovich-

zametki.com/y2020/nomer1/lkogan/ 

10 квітня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Коломієць Л. В. «Бердичів і 

восьме чудо світу» (Коломієць Л. Бердичів і восьме чудо світу. Земля Бердичівська. 2020. 

№ 15. 10 квітня. С. 5. 

16 квітня ― в районній газеті «Соборна площа» (м. Малин) опубліковано статтю 

доктора історичних наук Студінського В. А. «Код історичної пам’яті нації» 

(Студінський В. А. Код історичної пам’яті нації. Соборна площа. 2020. 16 квітня. С. 3). 

17 квітня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Про ″Голубий Дунай″ та його відвідувачів» (Горобчук А. 

Про «Голубий Дунай» та його відвідувачів. Земля Бердичівська. 2020. № 16. 17 квітня. 

С. 8). 

1 травня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський у Бердичеві» 

(Горобчук А. Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський у Бердичеві. Земля Бердичівська. 

2020. № 18. 1 травня. С. 5). 

8 травня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Бердичівський, або ім’я, відоме світу» (Горобчук А. 

Бердичівський, або ім’я, відоме світу. Земля Бердичівська. 2020. № 19. 8 травня. С. 8). 

8 травня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Щось змінюється, а щось залишається незмінним» 

(Горобчук А. Щось змінюється, а щось залишається незмінним. Земля Бердичівська. 2020. 

№ 19. 8 травня. С. 1). 

22 травня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Грамофон 

братів Пате? Цілком можливо!» (Захарчук Н. Грамофон братів Пате? Цілком можливо! 

Земля Бердичівська. 2020. № 21. 22 травня. С. 8). 

28 травня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Видатний 

скульптор Петро Мойсейович Криворуцький» (Захарчук Н. М. Видатний скульптор 

Петро Мойсейович Криворуцький. Бердичівський погляд. 2020. № 15. 28 травня. С. 6). 

http://s.berkovich-zametki.com/y2020/nomer1/lkogan/
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11 червня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавців-співавторів Панчук М. В. і Цвєткової А. М. та журналістки Кучерявої В. А. 

«Дмитро Кузьменко — сокіл Бердичівського краю: шукаємо, вклоняємося, пам’ятаємо…» 

(Кучерява В., Панчук М., Цвєткова А. Дмитро Кузьменко — сокіл Бердичівського краю: 

шукаємо, вклоняємося, пам’ятаємо… Бердичівський погляд. 2020. № 16. 11 червня. С. 5). 

12 червня ― в районній газеті «Вісті» (м. Новоград-Волинський) опубліковано 

статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Пулини напередодні Другої 

світової війни. Спогади Василя Вербівського. Початок» (Ваховський В., Коган Л.  

Пулини напередодні Другої світової війни. Спогади Василя Вербівського. Початок. Вісті. 

2020. № 23. 12 червня. С. 4).  

19 червня ― в районній газеті «Вісті» (м. Новоград-Волинський) опубліковано 

статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Пулини напередодні Другої 

світової війни. Спогади Василя Вербівського. Закінчення» (Ваховський В., Коган Л.  

Пулини напередодні Другої світової війни. Спогади Василя Вербівського. Закінчення. 

Вісті. 2020. № 24. 19 червня. С. 4, 10).  

27 червня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів 

культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу 

«Житомирський обласний краєзнавчий музей» Тарабукін О. О. та лікар комунальної 

установи «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської 

обласної ради Дубівка Є. В. оглянули археологічні пам’ятки на околицях с. Колодязьки 

Коростишівського р-ну, а в парковій зоні м. Коростишева оглянули щойно виявлений 

кам’яний хрест. 

30 червня ― у всеукраїнському виданні «Пасіка» опубліковано статтю краєзнавця 

Скиби П. В. «Природний еліксир для бджіл (досвід пасічника Голяки» (Скиба П. В. 

Природний еліксир для бджіл (досвід пасічника Голяки). Пасіка. 2020. № 6. Червень. 

С. 27-29. 

1 липня ― у всеукраїнському науково-методичному журналі «Географія та 

економіка в рідній школі» (2020, № 6) надруковано статтю директора Музею історії міста 

Бердичева Скавронського П. С. «Юрій Лисянський — Магеллан з України» 

(Скавронський П. С. Юрій Лисянський — Магеллан з України. Географія та економіка 

в рідній школі. 2020. № 6. С. 24-31). 

3 липня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Бердичів та олімпіада-80» (Горобчук А. Бердичів та 

олімпіада-80. Земля Бердичівська. 2020. № 27. 3 липня. С. 5). 



9 липня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Олімпійська 

естафета» (Захарчук Н. Олімпійська естафета. Бердичівський погляд. 2020. № 19-20. 

9 липня. С. 6-7). 

10 липня ― в районній газеті «Вісті» (м. Новоград-Волинський) опубліковано 

статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «У німецькій неволі. Спогади Василя 

Вербівського» (Ваховський В., Коган Л.   У німецькій неволі. Спогади Василя 

Вербівського. Вісті. 2020. № 27. 10 липня. С. 4).  

16 липня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної 

спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський 

обласний краєзнавчий  музей» Тарабукін О. О. разом з науковим співробітником 

Інституту археології НАН України, кандидатом історичних наук Петраускасом А. В. 

здійснили попереднє археологічне обстеження території центрального стадіону в 

м. Житомирі по вул. Фещенка-Чопівського, 18. 

17 липня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Бердичів: вода жива і нежива» (Горобчук А. Бердичів: 

вода жива і нежива. Земля Бердичівська. 2020. № 29. 17 липня. С. 5). 

17 липня ― в обласній газеті «Житомирщина» надруковано статтю директора 

Житомирського вищого професійно-технологічного училища Градовського П. М. 

«Такими випускниками можна пишатися» (Градовський П. Такими випускниками 

можна пишатися. Житомирщина. 2020. № 45. 17 липня). 

17 липня ― у всеукраїнській газеті «Сільські вісті» надруковано статтю директора 

Житомирського вищого професійно-технологічного училища Градовського П. М. 

«Європу врятували українці» (Градовський П. Європу врятували українці. Сільські вісті. 

2020. № 53. 17 липня). 

23 липня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавця Бедя М. М. «Великий учений і популяризатор науки Володимир Мостовий» 

(Бедь М. Великий учений і популяризатор науки Володимир Мостовий. Бердичівський 

погляд. 2020. № 21-22. 23 липня. С. 6).  

23 липня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної 

спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський 

обласний краєзнавчий музей» Тарабукін О. О. разом з головою обласної ради 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Мокрицьким Г. П. і 

місцевим краєзнавцем Лозаном О. оглянули різноманітні старожитності на території 

с. Ліщин Житомирського р-ну.  



13 серпня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної 

спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський 

обласний краєзнавчий музей» Тарабукін О. О. спільно з місцевими краєзнавцями 

Савчуком А. та Дехтяренком С. попередньо оглянули підвальне приміщення католицького 

костелу на Замковій площі в м. Житомирі. 

14 серпня ― в районній газеті «Народна трибуна» (смт Ємільчине) опубліковано 

статтю краєзнавця Скиби П. В. «Упорядкованому витоку Уборті ― 10 років. Як це було 

та погляд у майбутнє. Початок» (Скиба П. Упорядкованому витоку Уборті ― 10 років. 

Як це було та погляд у майбутнє. Початок. Народна трибуна. 2020. 14 серпня, № 33 

(10234). С. 2). 

14 серпня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Мандруючи площею Центральною» (Горобчук А. 

Мандруючи площею Центральною. Земля Бердичівська. 2020. № 33. 14 серпня. С. 8). 

21 серпня ― в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано статтю директора 

Музею історії міста Бердичева Скавронського П. С. «До Дня незалежності України» 

(Скавронський П. С. До Дня незалежності України. РІО-Бердичів. 2020. № 67. 21 серпня. 

С. 10). 

24 серпня ― в районній газеті «Народна трибуна» (смт Ємільчине) опубліковано 

статтю краєзнавця Скиби П. В. «Упорядкованому витоку Уборті ― 10 років. Як це було 

та погляд у майбутнє. Продовження» (Скиба П. Упорядкованому витоку Уборті ― 10 

років. Як це було та погляд у майбутнє. Продовження. Народна трибуна. 2020. 24 серпня, 

№ 34 (10235). С. 2). 

28 серпня ― в районній газеті «Народна трибуна» (смт Ємільчине) опубліковано 

статті краєзнавця Скиби П. В. «Упорядкованому витоку Уборті ― 10 років. Як це було та 

погляд у майбутнє. Закінчення» (Скиба П. Упорядкованому витоку Уборті ― 10 років. Як 

це було та погляд у майбутнє. Закінчення Народна трибуна. 2020. 28 серпня, № 35 

(10236). С. 5) та «Життя заради світла і добра» (Скиба П. В. Життя заради світла і 

добра. Народна трибуна. 2020. 28 серпня. № 35 (10236). С. 8-9). 

1 вересня ― у виданні «Колекціонер Житомира» опубліковано статтю старшого 

наукового співробітника відділу досліджень об’єктів культурної спадщини і науково-

методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський обласний 

краєзнавчий  музей» Тарабукіна О. О. «Скарб монет на Кафедральній в Житомирі: 

чутки і дійсність» (Тарабукін О. Скарб монет на Кафедральній в Житомирі: чутки і 

дійсність. Колекціонер Житомира. 2020. Серпень. № 4. С. 7). 



3 вересня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Кляштор Босих 

Кармелітів: гортаючи сторінки історії» (Захарчук Н. Кляштор Босих Кармелітів: 

гортаючи сторінки історії. Бердичівський погляд. 2020. № 28. 3 вересня. С. 4, 7). 

3 вересня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавців Недайборщ Т. А., Панчук М. В., Цвєткової А. М. «Народний музей Хліба у 

селі Білопілля на Вінниччині — жива історія хліборобського краю» (Недайборщ Т., 

Панчук М., Цвєткова А. Народний музей Хліба у селі Білопілля на Вінниччині — жива 

історія хліборобського краю. Бердичівський погляд. 2020. № 28. 3 вересня. С. 4, 7). 

3 вересня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної 

спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський 

обласний краєзнавчий музей» Тарабукін О. О. разом з головою обласної ради 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Мокрицьким Г. П. і 

місцевим краєзнавцем Лозаном О. повторно оглянули різноманітні старожитності на 

території с. Ліщин Житомирського р-ну.  

3 вересня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної 

спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський 

обласний краєзнавчий  музей» Тарабукін О. О. брав участь у прес-конференції для 

засобів масової інформації щодо знахідки Городницького скарбу, яка відбулася в 

Житомирському обласному краєзнавчому музеї за участю голови Житомирської обласної 

державної адміністрації, науковців і журналістів. 

10 вересня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавців Скавронського П. С. та Цвєткової А. М. «Ніна Петрівна Климова — 

легенда Бердичівщини» (Скавронський П., Цвєткова А. Ніна Петрівна Климова — 

легенда Бердичівщини. Бердичівський погляд. 2020. № 29. 10 вересня. С. 6-7). 

11 вересня ― в районній газеті «Народна трибуна» (смт Ємільчине) опубліковано 

статті краєзнавця Скиби П. В. «Народна трибуна»: в ногу з життям і вірою в 

завтрашній день» (Скиба П. «Народна трибуна»: в ногу з життям і вірою в 

завтрашній день. Народна трибуна. 2020. 1 вересня, № 37 (10238). С. 2). 

12 вересня — за пропозицією голови міськрайонної Новоград-Волинської 

організації краєзнавців Вітренка В. В. в селі Майстрів на будинку Майстрівського 

старостинства у присутності значної кількості громадськості міста і мешканців села було 

відкрито встановлену пам’ятну дошку уродженцю села Майстрова Герою Радянського 

Союзу Полянському С. І., який загинув у вересні 1943 р., визволяючи Харків. 



18 вересня ― доктор історичних наук Студінський В. А. взяв участь в 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний менеджмент економічних 

систем в координатах парадигми сталого розвитку», яка відбулась в м. Одесі. ― Доповідь: 

«Соціальні наслідки першого постчорнобильського десятиліття на Житомирщині (1986-

1996 рр.): історико-економічний аналіз» (Студінський В. А. Соціальні наслідки першого 

постчорнобильського десятиліття на Житомирщині (1986-1996 рр.): історико-економічний 

аналіз. Сучасний менеджмент економічних систем у координатах парадигми сучасного 

розвитку. Дніпро : Середняк Т. К., 2020. С. 202-205). 

20 вересня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів 

культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу 

«Житомирський обласний краєзнавчий  музей» Тарабукін О. О. спільно з місцевим 

краєзнавцем Лозаном О. К. обстежили туристичні об’єкти в селах Івниця, Стара Котельня 

та Нова Котельня Андрушівського р-ну, виявили 4 раніше невідомих кам’яних хреста. 

23 вересня ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів 

культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу 

«Житомирський обласний краєзнавчий  музей» Тарабукін О. О. спільно з головою 

обласної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 

Мокрицьким Г. П. розповіли для журналістів телевізійного каналу «Житомир-інфо» про 

підземелля м. Житомира. 

23 вересня — на будинку ліцею ім. Лесі Українки в м. Новоград-Волинську за 

пропозицією голови міськрайонної організації краєзнавців Вітренка В. В. було урочисто 

відкрито у присутності учителів і громадськості міста пам’ятну дошку М. Т. Рильському. 

Участь у її відкритті взяв правнук Максима Тадейовича Назар Рильський.  

25 вересня ― у всеукраїнській газеті «Сільські вісті» надруковано статтю директора 

Житомирського вищого професійно-технологічного училища Градовського П. М. «Три 

поїздки на цілину» (Градовський П. Три поїздки на цілину. Сільські вісті. 2020. № 73. 

25 вересня). 

1 жовтня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

краєзнавців Скавронського П. С. та Цвєткової А. М. «Музеї Вінницького краю — 

традиційні та оригінальні, цікаві й самобутні» (Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 

Музеї Вінницького краю — традиційні та оригінальні, цікаві й самобутні. Бердичівський 

погляд. 2020. № 32. 1 жовтня. С. 6-7). 

2 жовтня ― у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано статтю наукового 

співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Онисія Блажкун — 



організатор музейної справи у Бердичеві» (Захарчук Н. Онисія Блажкун — організатор 

музейної справи у Бердичеві. РІО-Бердичів. 2020. № 79. 2 жовтня. С. 4). 

2 жовтня ― голова Новоград-Волинської міськрайонної організації НСКУ 

Вітренко В. В.  взяв участь у науковій конференції «Романівська весна», яка відбулась в 

с. Романівка Попільнянського р-ну Житомирської обл. 

8-9 жовтня ― у м. Житомирі на базі Музею космонавтики ім. С. Корольова 

відбулась Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Музейна справа на 

Житомирщині: історія та сучасність», присвячена 155-річчю заснування 

Житомирського обласного краєзнавчого музею, 50-річчю заснування Музею 

космонавтики ім. С. Корольова та відзначенню Всесвітнього тижня космосу в Україні. В 

конференції взяли участь краєзнавці ЖОО НСКУ, які представлені в збірнику матеріалів 

конференції змістовними доповідями: Андрійчук Т. В. («Природно-заповідний фонд 

Житомирської області» — співавтори Власенко Р. П., Костюк В. С., Демчук Н. С.), 

Білобровець О. М. («Побачила світ нова книга з історії Бердичівського району»), 

Ваховський В. С. («Спогади В. В. Вербівського» — співавтор Коган Л.Г.)¸ 

Весельський М. Ф. («До історії формування теріологічної колекції Житомирського 

обласного краєзнавчого музею»), Вітренко В. В. («Перший у Волинській губернії 

відкритий світський музей»), Власенко Р. П. («Чиї кості тліють у Замості?» — 

співавтор Градовський П. М.), Гуцало Л. В. («Колекція рукописів та книжок волинських 

баронів Шодуарів: доля і сучасний стан» — співавтор Міщук Г. А.), Дубівка Є. В. 

(«Камяні хрести Коростишева» — співавтори Дубівка В. Г. та Святюк Ю. В.), 

Дячук І. Д. («П’ятдесят кроків у майбутнє»), Захарчук Н. М. («Родина Житниченків»), 

Калінська А. В. («Шкільний музей в Бердичівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 7 ім. Віктора Пастуха»), Канчура В. Ю. («Майбутнє музеїв з погляду вічності»), 

Коломієць Л. В. («Бялик Хаїм-Нахман — класик світової літератури»), Литвинець Є. В. 

(«Промисловість Новограда-Волинського під час нацистської окупації»), Невеська В. І. 

(«Вишивані рушники з фондів Житомирського обласного краєзнавчого музею»), 

Недайборщ Т. А. («Народний Музей хліба у селі Білопілля на Вінничині — жива історія 

хліборобського краю» — співавтори  Панчук М. В. та Цвєткова А. М., «Бальзаківськими 

місцями: бердичівські освітяни у Верхінянському літературно-меморіальному музеї 

Оноре де Бальзака» — співавтори Астапюк І. М. та Панчук М. В.), Провоторов О. М. 

(«До історії визволення міста Новоград-Волинський»), Самойленко Л. І. («Кімната-

музей історії профспілки працівників освіти і науки м. Бердичева» — співавтор 

Панчук М. В.), Скавронська М. В. («"Сонячний класик" народився в Бердичеві» — 

співавтор Скавронський П. С.), Скавронський П. С. («Створення та формування 



експозиції нової зали ″Митці Бердичева″ в Музеї історії міста Бердичева», 

«Реконструкція експозиції музейних предметів зали ″Постаті культури Бердичева″ в 

Музеї історії міста Бердичева». «Ніна Петрівна Климова — ентузіаст музейної справи 

Бердичівщини» — співавтор Цвєткова А. М., «Основні видання та публікації творів 

Всеволода Нестайка», «Публікації про Всеволода Нестайка та його творчість в наукових 

та періодичних виданнях», «Хроніка діяльності Житомирської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України (2019 р.)»), Скиба П. В. («Діяльність музейників 

Ємільчинщини»), Студінський В. А. («Розвиток паперової промисловості на 

Житомирщині ХVІІ — початок ХХ ст.»), Тарабукін О. О. («Польові дослідження у 

діяльності археологічного відділу Волинського центрального науково-дослідного музею 

(1919-1930 рр.)», «Деякі проблемні питання вивчення кам’яних хрестів Житомирщини»), 

Цвік Г. В. («Історико-культурний комплекс ″Замок Радомисль″, історія та 

перспектива»), Шевчук А. В. («Відновлення мережі повітових судів правобережної 

України в умовах імперської політики (1797-1801)»), Шевчук Л. М. («Оцінка екологічного 

стану водойм та водотоків басейну Тетерева у межах Житомирської області з 

використанням власних результатів та музейних даних» — співавтор Куровська А. Є.), 

Ярмошик І. І. («Князь Роман Сангушко (1537-1571 рр.) — Житомирський староста»). 

9 жовтня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Онисія Блажкун 

— організатор музейної справи у Бердичеві» (Захарчук Н. Онисія Блажкун — організатор 

музейної справи в Бердичеві. Земля Бердичівська. 2020. № 41. 9 жовтня. С. 8). 

13 жовтня ― у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано статтю наукового 

співробітника Музею історії міста Бердичева Коломієць Л. В. «Хто розкуркулював селян 

на Бердичівщині» (Коломієць Л. Хто розкуркулював селян на Бердичівщині. РІО-

Бердичів. 2020. № 82. 13 жовтня. С. 4). 

13-16 жовтня ― директор Музею історії міста Бердичева Скавронський П. С. та 

музейний доглядач Скавронська М. В. взяли участь у ХХ Міжнародному науковому 

семінарі «Санкт-Петербург і Україна як імагологічний розвиток міжкультурного 

взаєморозуміння (ХVІІІ — початок ХХ століть)», який відбувся в Санкт-Петербурзі  на 

базі Бібліотеки Російської Академії наук. ― Доповіді: «Юрій Федорович Лисянський — 

мореплавець з України» (Скавронський П. С. Юрій Федорович Лисянський — 

мореплавець з України. Санкт-Петербург и Украина как ималогическое развитие 

межкультурного взаимопонимания (ХVІІІ — начало ХХ веков) : материалы ХХ 

Международного семинара (Санкт-Петербург, 13-16 октября 2020 г.) / под общ. ред. 

Т. Н. Лебединской, В. П. Леонова. Санкт-Петербург-Нежин : ЧП Лысенко П. М., 2020. 



С. 205-217) та «Ілля Рєпін — видатний художник-реаліст із України» 

(Скавронська М. В. Ілля Рєпін — видатний художник-реаліст із України. Санкт-

Петербург и Украина как ималогическое развитие межкультурного взаимопонимания 

(ХVІІІ — начало ХХ веков) : материалы ХХ Международного семинара (Санкт-Петербург, 

13-16 октября 2020 г.) / под общ. ред. Т. Н. Лебединской, В. П. Леонова. Санкт-Петербург-

Нежин : ЧП Лысенко П. М., 2020. С. 341-350)/ 

15 жовтня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Захарчук Н. М. «Онисія Блажкун 

— організатор музейної справи» (Захарчук Н. Онисія Блажкун — організатор музейної 

справи. Бердичівський погляд. 2020. № 34. 15 жовтня. С. 6). 

15 жовтня - 3 грудня ― старший науковий співробітник відділу досліджень 

об’єктів культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального 

закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Тарабукін О. О. періодично брав 

участь спільно з науковим співробітником Інституту археології НАНУ Петраускасом А. В. 

та співробітниками «Охоронної археологічної служби України» (С. Очеретний, А. Корж) в 

археологічному нагляді земельних ділянок №№ 1-2 в районі Нового бульвару в 

м. Житомирі 

16 жовтня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Про мікрорайони Бердичева» (Горобчук А. Про 

мікрорайони Бердичева. Земля Бердичівська. 2020. № 42. 16 жовтня. С. 15). 

29 жовтня ― в науковому журналі «Формування ринкових відносин в Україні» 

опубліковано статтю доктора історичних наук Студінського В. А. «Економічне 

краєзнавство в системі формування сучасного ринкового світогляду педагогів 

професійної школи в Україні» (Студінський В. А. Економічне краєзнавство в системі 

формування сучасного ринкового світогляду педагогів професійної школи в Україні. 

Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 10. С. 72-88). 

30 жовтня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Про радіо — дротове, «хуліганське» та інше» 

(Горобчук А. Про радіо — дротове, «хуліганське» та інше. Земля Бердичівська. 2020. 

№ 44. 30 жовтня. С. 5). 

5 листопада ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

директора Музею історії міста Бердичева Скавронського П. С. «Формування експозиції 

зали «Митці Бердичева» в Музеї історії міста Бердичева» (Скавронський П. 

Формування експозиції зали «Митці Бердичева» в Музеї історії міста Бердичева. 

Бердичівський погляд. 2020. № 36-37. 5 листопада. С. 6-7). 



6 листопада ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «У Житомирському музеї відкрили унікальну виставку» 

(Горобчук А. У Житомирському музеї відкрили унікальну виставку. Земля Бердичівська. 

2020. № 45. 6 листопада. С. 12). 

12 листопада ― в міськрайонній газеті «Лесин край» опубліковано статтю 

краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Новоград-Волинський на сторінках 

газети ″Радянський патріот″. 1953 рік». (Ваховський В., Коган Л. Новоград-

Волинський на сторінках газети «Радянський патріот». 1953 рік. Лесин край. 2020. 

№ 46. 12 листопада. С. 8.  

13 листопада ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Як Бердичів переживав епідемії у минулому» (Горобчук А. 

Як Бердичів переживав епідемії у минулому. Земля Бердичівська. 2020. № 46. 

13 листопада. С. 8). 

19 листопада ― в міськрайонній газеті «Лесин край» (м. Новоград-Волинський) 

опубліковано статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Новоград-

Волинський на сторінках газети ″Радянський патріот″. 1954 рік». (Ваховський В., 

Коган Л. Новоград-Волинський на сторінках газети «Радянський патріот». 1954 рік. 

Лесин край. 2020. № 47. 19 листопада. С. 8.  

20 листопада ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Сторіччя, наповнене славною працею» (Горобчук А. 

Сторіччя, наповнене славною працею. Земля Бердичівська. 2020. № 47. 20 листопада. С. 4-

5). 

20 листопада ― у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Коломієць Л. В. «Експонат 

музею — Євангеліє, якому 240 років» (Коломієць Л. Експонат музею — Євангелії, якому 

240 років. РІО-Бердичів. 2020. № 93. 20 листопада. С. 4). 

26 листопада ― в міськрайонній газеті «Лесин край» (м. Новоград-Волинський) 

опубліковано статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Новоград-

Волинський на сторінках газети ″Радянський патріот″. 1955 рік. Початок». 

(Ваховський В., Коган Л. Новоград-Волинський на сторінках газети «Радянський 

патріот». 1955 рік. Початок. Лесин край. 2020. № 48. 26 листопада. С. 8.  

27 листопада ― доцент кафедри суспільних наук Поліського національного 

агроекологічного університету, кандидат історичних наук Махорін Г. Л. взяв участь у 

науково-практичній конференції «Перші Сазоновські читання» присвяченій 100-річчю 

заснування Полтавської державної академії, де виступив з доповіддю «Внесок науково-
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дослідних установ України у вирішення актуальних проблем ветеринарної медицини» 

(Махорін Г. Л. Внесок науково-дослідних установ України у вирішення актуальних 

проблем ветеринарної медицини. Перші Сазановські читання : матеріали наук.-практ. 

конференції, присвяченій 100-річчю заснування Полтавської державної академії (Полтава, 

27 листопада 2020 р.). Полтава : ПП «Астрая», 2020. С. 19-23). 

27 листопада ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Даєш Бердичівський трамвай» (Горобчук А. Даєш 

Бердичівський трамвай. Земля Бердичівська. 2020. № 48. 27 листопада. С. 5). 

27 листопада ― вчитель історії Немильнянської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Новоград-Волинського р-ну Литвинець Є. В. взяв участь у І міжнародній 

науково-практичній конференції «Українське військо: сучасність та історична 

перспектива», яка відбулася у Національному університеті оборони України ім. Івана 

Черняховського у м. Києві, де виступив з доповіддю «До 77-річчя звільнення Новограда-

Волинського від нацистської окупації. Краєзнавчий музей міста». 

27 листопада ― у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Коломієць Л. В. «День пам’яті 

жертв голодоморів. Бердичів. Голодомор 1932-33 рр. Документи свідчать» 

(Коломієць Л. 28 листопада — День памʼяті жертв голодоморів. Бердичів. Голодомор 

1932-33 рр. Документи свідчать. РІО-Бердичів. 2020. № 85. 27 листопада. С. 4). 

29 листопада ― старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів 

культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу 

«Житомирський обласний краєзнавчий музей» Тарабукін О. О. спільно з місцевим 

краєзнавцем Лозаном О. К обстежили кладовища і парк в с. Івниця, на кладовищі виявили 

12 кам’яних хрестів 4-х типів та на південній околиці с. Ліщин Житомирського р-ну на 

ріллі виявили також кам’яний хрест. 

1 грудня ― доктор історичних наук Студінський В. А. взяв участь у науково-

практичній конференції «Культуротворча діяльність по збереженню історії професії як 

пріоритет  у формуванні культури фахівця», яка відбулась в м. Біла Церква Київської обл. 

― Доповідь: «Професія в історичному вимірі: краєзнавчо-культурологічний аспект» 

(Студінський В. А. Професія в історичному вимірі: краєзнавчо-культурологічний аспект. 

Культуротворча діяльність по збереженню історії професії як пріоритет  у формуванні 

культури фахівця. Біла Церква, 2020. С. 8-12). 

3 грудня ― в міськрайонній газеті «Лесин край» (м. Новоград-Волинський) 

опубліковано статтю краєзнавців Ваховського В. С. і Когана Л. Г. «Новоград-

Волинський на сторінках газети ″Радянський патріот″. 1955 рік. Закінчення». 
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(Ваховський В., Коган Л. Новоград-Волинський на сторінках газети «Радянський 

патріот». 1955 рік. Закінчення. Лесин край. 2020. № 49. 3 грудня. С. 8.  

4 грудня ― в м. Новоград-Волинську відбулась презентація книги «Підприємства, 

установи, заклади міста Новограда-Волинського. Історія і сучасність. / укл. Заєць Л. В. 

Житомир : ТОВ «S0S», 2020. 400 с. (Співавтор книги та член робочої групи по її 

написанню краєзнавець Ваховський В. С., автор статті «Промисловість під час окупації» 

на с. 33-42 ― вчитель історії Немильнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Новоград-Волинського р-ну Литвинець Є. В.) 

4 грудня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Коломієць Л. В. «Бердичів — 

″місто банкірів″» (Коломієць Л. Бердичів — «місто банкірів». Земля Бердичівська. 2020. 

№ 49. 4 грудня. С. 5). 

7-12 грудня ― директор Скавронський П. С. та наукові співробітники Музею 

історії міста Бердичева Захарчук Н. М. і Коломієць Л. В. взяли участь у дистанційному 

проблемному навчанні для керівників та наукових співробітників музеїв області, яке 

проводилось в Центрі підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та 

туризму Житомирської обласної ради з проблеми «Музейні заклади в умовах 

децентралізації». 

10 грудня — голова Новоград-Волинської міськрайонної організації краєзнавців 

Вітренко В. В. взяв участь і виступив з доповіддю в онлайн-конференції «Етнічні німці 

Волині», яка проводилася краєзнавчим музеєм у місті Дубно Рівненської обл. 

10 грудня ― доцент кафедри суспільних наук Поліського національного 

агроекологічного університету, кандидат історичних наук Махорін Г. Л. взяв участь у 

сьомій науково-практичній конференції «Еколого-регіональні проблеми сучасного 

тваринництва та ветеринарної медицини», яка відбулась у м. Житомирі на базі  

Поліського національного агроекологічного університету і виступив з доповіддю 

«Закладення основ вітчизняної ветеринарної медицини у часи Української народної 

республіки (1917 – 1920 рр.)»  (Махорін Г.Л. Закладення основ вітчизняної ветеринарної 

медицини у часи Української народної республіки (1917 – 1920 рр.). Наукові читання ― 

2020. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини : 

матеріали сьомої науково-практичної конференції (Житомир, 10 грудня 2020 р. Житомир, 

2020. С. 128-132). 

11 грудня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «У 26-й артбригаді відкрили оновлений музей» (Горобчук А. 
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У 26-й артбригаді відкрили оновлений музей. Земля Бердичівська. 2020. № 50. 11 грудня. 

С. 4). 

11 грудня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Цегла з Бердичева» (Горобчук А. Цегла з Бердичева. Земля 

Бердичівська. 2020. № 50. 11 грудня. С. 5. 

12 грудня ― видано книгу доцента кафедри суспільних наук Поліського 

національного агроекологічного університету, кандидата історичних наук Махоріна Г. Л. 

(співавтори Дідківський А. А. і Шилюк Д. М.) «100 років у просторі і часі: Житомирська 

гімназія № 23» (Махорін Г. Л., Дідківський А. А., Шилюк Д. М. 100 років у просторі і 

часі: Житомирська гімназія № 23. Новоград-Волинський : «НОВОград», 2020. 188 с).   

16 грудня ― побачила світ книга краєзнавців Махоріна Г.Л. та Собчука С. В. 

«Житомир у долях славетних жінок» (Махорін Г. Л., Собчук С. В. Житомир у долях 

славетних жінок. Новоград-Волинський : «НОВОград», 2020. 116 с). 

17 грудня ― директор Музею історії міста Бердичева Скавронський П. С. взяв 

участь в одноденний обласному семінарі для директорів комунальних та народних музеїв, 

який проводився на базі Житомирського обласного краєзнавчого музею. Старший 

науковий співробітник відділу досліджень об’єктів культурної спадщини і науково-

методичної роботи з музеями комунального закладу «Житомирський обласний 

краєзнавчий  музей» Тарабукін О. О. виступив  на семінарі з доповіддю «Скарби землі 

Житомирської Х-ХІІІ ст.». 

18 грудня ― в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано статтю директора 

Музею історії міста Бердичева Скавронського П. С. «Нові надходження до Музею 

історії міста Бердичева» (Скавронський П. С. Нові надходження до Музею історії міста 

Бердичева. РІО-Бердичів. 2020. № 101. 18 грудня. С. 3). 

19 грудня ― у всеукраїнській газеті «Virtus» опубліковано статтю  доцента кафедри 

суспільних наук Поліського національного агроекологічного університету, кандидат 

історичних наук Махоріна Г. Л. «Закладення основ вітчизняної ветеринарної медицини у 

першій половині ХХ століття» (Махорін Г. Л. Закладення основ вітчизняної 

ветеринарної медицини у першій половині ХХ століття. Virtus. 2020. № 49). 

20 грудня ― у науковому віснику «Гілея» (вип. 159) опубліковано статтю доцента 

кафедри суспільних наук Поліського національного агроекологічного університету, 

кандидат історичних наук Махоріна Г. Л. «Вирішення сучасних проблем ветеринарної 

медицини науковцями Житомирського національного агроекологічного університету 

(1987 -2000)» (Махорін Г. Л. Вирішення сучасних проблем ветеринарної медицини 



науковцями Житомирського національного агроекологічного університету (1987 -2000). 

Гілея : науковий вісник, вип. 159. Київ :  Вид-во «Гілея», 2020. С. 110 113). 

21 грудня ― в книзі Заслуженого працівника культури України М. С. Матвієнка 

«Ми будемо щасливі» опубліковано передмову до цієї книги краєзнавця Скиби П. В. 

«Музика його душі і серця» (Матвієнко М. С. Ми будемо щасливі / передмова Петро 

Скиба. Новоград-Волинський : «НОВОград», 2020. 40 с. ― [Скиба П. В. «Музика його 

душі і серця» (Передмова). С. 3-5]). 

22 грудня ― в обласній газеті «Житомирщина» надруковано статтю директора 

Музею історії міста Бердичева Скавронського П. С. «Навчалися директори музеїв» 

(Скавронський П. Навчалися директори музеїв. Житомирщина. 2020. № 85. 22 грудня. 

С. 10). 

23 грудня ― краєзнавець Скиба П. В. провів краєзнавче дослідження, підготував і 

видав книгу «Охоронниця Слова ― покликання Тетяни Майданович» (дослідження, 

відгуки, художні твори, тематичні розробки, бібліографічний покажчик та ін. : нове вид. 

/ автор-упорядник П. В. Скиба. Київ : Дніпро, 2020. 320 с. : іл. : портр. ― Серія 

«Поетична скарбниця Ємільчинщини»). Рішенням Науково-методичної ради 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» книгу рекомендовано для використання в навчально-виховному процесі в 

закладах загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладах Житомирської 

області (протокол № 4 від 4 листопада 2019 року). 

24 грудня ― голова Житомирської обласної організації Скавронський П. С. взяв 

участь у засіданні Президії Національної спілки краєзнавців України, яке відбулось в 

дистанційному режимі. 

24 грудня ― у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» надруковано статтю 

наукового співробітника Музею історії міста Бердичева Коломієць Л. В. «Євангеліє 1780 

року — цінний експонат Музею історії міста» (Коломієць Л. Євангеліє 1780 року — 

цінний експонат Музею історії міста. Бердичівський погляд. 2020. № 41. 24 грудня. С. 41). 

25 грудня ― у міськрайонній газеті «Звягель» (м. Новоград-Волинський) 

опубліковано статтю краєзнавця Когана Л. Г. «Були героями, а стали ″ворогами народу″» 

(Коган Л. Були героями, а стали «ворогами народу». Звягель. 2020. № 52. 25 грудня. 

С. 11). 

25 грудня ― у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» надруковано статтю 

журналіста Горобчука А. П. «Підгороднє» (Горобчук А. Підгороднє. Земля Бердичівська. 

2020. № 52. 25 грудня. С. 8. 



26 грудня ― в науковому виданні «Дослідження археологічної спадщини Східної 

Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського)» із серії «Археологія і давня 

історія України» (Київ, 2020, вип. 4 (25)) опубліковано наукові статті старшого наукового 

співробітника відділу досліджень об’єктів культурної спадщини і науково-методичної 

роботи з музеями комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий  музей» 

Тарабукіна О. О.: «Археологія в діяльності Товариства дослідників Волині: історія, 

персоналії, колекції» (С. 88-102), «Археологічне зібрання Житомирського обласного 

краєзнавчого музею (попередній огляд історії комплектування, персоналії, колекції, 

облік та інвентаризація, вивчення, доля» (С. 117-135), «Обласна інспекція з охорони 

культурної спадщини в археологічному вивчені території Східної Волині — 

Житомирщини (2001-2009 рр.)» (С. 230-239, співавтор Ігруніна С. О.). 

27 грудня ― доценти кафедри всесвітньої історії Житомирського державного 

університету ім. І. Франка, кандидати історичних наук Гуцало Л. В. та Міщук Г. А. 

опублікували в науковому виданні статтю «Внесок протоієрея Миколи Трипольського у 

вивчення історії Волині» (Гуцало Л., Міщук Г. Внесок протоієрея Миколи 

Трипольського у вивчення історії Волині. EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ 

DISKURZ. 2020. Т. 6. Вип. 3. С. 71-78). 

28 грудня ― в монографії «Рід Барановських (Баранівських): історія, видатні 

постаті, сучасність» опубліковано дві статті директора Малинського краєзнавчого музею 

Тимошенка В. І.: «Туган-Барановськийц Михайло-Іванович ― вчений-економіст світової 

слави» (Тимошенко В.І. Туган-Барановськийц Михайло-Іванович – вчений-економіст 

світової слави. Рід Барановських (Баранівських): історія, видатні постаті, сучасність / за 

заг. ред. В. Ф. Баранівського: монографія. Київ : Вид-во ТОВ «Альфа-ПІК», 2020. С. 143-

146) та «Роль Х. Барановського в розвитку кооперативного руху України» 

(Тимошенко В. І. Роль Х. Барановського в розвитку кооперативного руху України. Рід 

Барановських (Баранівських): історія, видатні постаті, сучасність / за заг. ред. 

В. Ф. Баранівського: монографія. Київ : Вид-во ТОВ «Альфа-ПІК», 2020. С. 147-151).     

29 грудня ― Краєзнавець Ксендзюк В. А. (м. Новоград-Волинський) підготувала до 

видання літературний альманах «Зерниця», зміст якого присвячений 150-річчю з дня 

народження Лесі Українки (Зерниця. 2020. № 12 / упор. В. Кседзук. 91 с.), який видано за 

кошти міської влади у видавництві «НОВОград».  

30 грудня ― в інтернет-журналі «Еврейская старина» опубліковано статтю 

краєзнавця Когана Л. Г. «Из истории еврейского книгопечатания в Житомире» 

(Коган Л. Из истории еврейского книгопечатания в Житомире. Еврейская старина. 2020. 

№ 4 (107), 30 грудня. URL: http://s.berkovich-zametki.com/y2020/nomer4/lkogan/ 

http://s.berkovich-zametki.com/y2020/nomer4/lkogan/


31 грудня ― Малинський науково-дослідний науковий центр «ПринцепС» видав 

конспект лекції доктора історичних наук Студінського В. А. «Історичний часопростір 

Юрка Гудзя» (Студінський В. А. Історичний часопростір Юрка Гудзя. Конспект лекції. 

Малин : НДНЦ «ПринцепС», 2020. 24 с.). 

Протягом року старший науковий співробітник відділу досліджень об’єктів 

культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями комунального закладу 

«Житомирський обласний краєзнавчий музей» Тарабукін О. О. надавав консультації 

Інституту археології НАН України, Житомирській міській раді та Департаменту культури, 

молоді та спорту обласної державної адміністрації, щодо наявності або відсутності 

об’єктів культурної спадщини на земельних ділянках області та щодо визначення місця 

розташування та обліку археологічних об’єктів. 

Краєзнавець Скиба  П. В. був автором ідеї, керівником проекту і куратором з 

виконання робіт по створенню у 2020 р. в с. Андрієвичі Ємільчинського р-ну «Скверу 

Пам’яті». 

 

Скавронський П.С., 

 голова Житомирської  обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 
 


